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fias itun  Minn
Com o PLAMEG, calcado 

na realidade mesma do Es
tado, levantado na base de 
consultas realizadas “ in loco” 
aos mais diversos setores da 
opinião pública, tem, o Go- 
vêrno Celso Ramos, um ins
trumento de trabalho capaz 
de possibilitar não só a exe
cução de sua plataforma de 
candidato, como também de 
promover, cm ritmo acelera
do, a recuperação economi 
ca e social de Santa Catari
na, permitindo um rápido de 
senvolvimento em tôdas as 
suas arcas geo econômicas.

Analizando os problemas 
mais prementes do Estado, 
para determinar lhe as prio 
ridades.a equipe do PLAMEG 
já iniciou a sua gigantesca 
tarefa.

Mas, para que tudo isto se 
concretizasse, era necessá
rio que o Governador Cel 
so Ramos contasse, à testa 
daquele organismo, com um 
homem capaz e dedicado, 
conhecedor dos problemas

da terra catarinense e que 
a ela dedicasse o melhor de 
seus esforços e de sua inte 
ligência.

O Eng. Annes Gualberto 
foi o elemento escolhido. E 
ninguém melhor do que êle 
poderia cumprir a parte (das 
maiores e mais complexas do 
atual govêrno) que lhe tocou.

Tão logo assumiu o difícil 
posto, cercando-se de seus 
assessores especializados pa
ra cada setor específico, 
procurou traçar ura plano de 
trabalho harmônico. Assim, 
para 1962, estudadas as prio
ridades, as obras essenciais 
começam a ser atacadas 
Sem improvisação, planejan
do para depois executar. E 
o ritmo, daqui por diante, a- 
gora que tudo está armado, 
tende a se acelerar.

Economia e finanças; Ro
dovias e obras de arte; Saú 
de pública e assistência so
cial; Agricultura; Justiça; E- 
ducação e Cultura e Energia 
elétrica, mereceram estudos

acurados e os trabalhos ini
ciais já estão sendos ataca
dos para o que conta o 
PLAMEG com uma verba, 
para 1962, da importância de 
5 bilhões e 772 milhões e 
400 mil cruzeiros.

Há pouco o Diário Oficial 
do Estado divulgou edital pa
ra o projeto e construção de 
uma ponte orçada em 40 mi
lhões.

Dentro de mais alguns dias, 
nova concorrência pública 
será aberta para projeto e 
construção de outra ponte 
de concreto armado, esta so
bre o Rio Itapocú, na cida
de de Jaraguád » Sul. Com um 
vão de 84 metros, localizada 
na SC-32, estrada Blumenau - 
Joinvile, trecho Guaramirim - 
Jaraguá do Sul, um custo 
aproximado de 18 milhões de 
cruzeiros, virá atender a uma 
velha reivindicação dos ha
bitantes da região, possibili
tando maior progresso e mo
vimentação de riqueza para 
aquela progressista área.

Negado o título de cidadão baiano a Janio
A exemplo do que o-lbléia Legislativa da 

correu com várias edili Bahia, resolveu negar a 
dades também a Assem-1 Jânio o titulo de “Cida-

Iniciado o serviço de terraplanagem 
do Grupo Escolar do Morro do Posto

Conforme informamos 
em uma de nossas edi
ções anteriores, o Lions 
Clube de Lages, está 
promovendo uma grande 
campanha para a cons 
trução de um moderno 
grupo escolar no bairro 
Morro do Posto, cuja 
campanha vem contando 
com a valiosa colabora
ção do 2o Batalhão Ro
doviário, Prefeitura Mu
nicipal, das entidades 
classistas e de nossa 
população.

Ontem, foi iniciado o

serviço de terraplanagem 
da referida obra, cujo 
serviço vem sendo exe
cutado pelo 2o Batalhão 
Rodoviário.

Não resta a menor dú
vida que esta campanha 
do Lions Clube de La
ges está sendo objeto 
dos melhores elogios por 
parte de nossa popula
ção, que aliás, sempre 
tem devotado os melho
res aplausos às diversas 
iniciativas encetadas por 
aquele Clube de servi
ços.

dão Baiano” por 18 vo
tos contra 16. O Uover- 
nador Juracy Magalhães 
entrevistado pela impren
sa local após a votação, 
bastou se em informar 
que não influiu nem nos 
debates nem no resulta 
do das discussões.

Loteria Federal
voltará em Junho

Conforme noticias pro 
cedentes do Rio, a Lo
teria Federal deverá fun 
cionar novamente nos 
primeiros dias do mês de 
Junho e os bilhetes se
rão colocados à venda 
um mês antes.

Como se sabe as ex 
trações da Loteria Fede 
ral foram interrompidas 
em agosto de 1961, e is
to representou um pre
juízo de 800 milhões de 
cruzeiros para o Tesou
ro Nacional.

A demora na implan
tação do novo serviço, 
decorreu em parte da 
última crise político mi
litar e da necessidade 
de reformulação dêsses 
trabalhos.

LAGEANO 1 ah h »naColabore com a L. B. A doando sapa 
tos e roupas usadas aos 6eus filiados. 
Com isto, estarás ajudando os nossos 
pobreR na minoração de suas ne
cessidades.

Em organizado a Compoolia 
C a i a i »  de Pagei

Com a presença do sr. Alfredo ítalo ítemor, 
pertencente a Junta Deliberativa do Instituto Na
cional do Pinho e de inúmeros associados do Sin
dicato da Industria de Serrarias, Carpintarias e Ta
noarias de Lages, realizou-se na noite da última 
terça feira, uma importante reunião na sédo da
quela entidade classista.

Na oportunidade foi discutido o assunto d i 
organização da Companhia Catarinense cie Papel 
CICAPEL, cuja exposição de motivos foi feita pe
lo sr. Alfredo ítalo Remor, sendo que na ocasião 
foi realizada a subscrição do ações do referido 
capital.

A organização de tão importante emprêsa que 
terá por local o nosso município, encontroo o fzan 
co apoio dos madeireiros locais e de outras i es-
soas pertencentes as mais variadas atividades so
ciais.

Miss Brasil em Lages
O acontecimento social que mais está po

larizando as atenções de nossa população, será 
sem dúvida alguma, a visita da Srta Vera Maria 
Brauner, Miss Brasil 1961, que aqui virá a convite 
dos festeiros de São João do Clube 14 de Junho.

A srta. Vera Maria Brauner, estará desfilando 
na soirée de Páscoa do Clube 14 de Junho, que 
será realizada no próximo sábado, dia 21.

Ildo Meneghetti candi
dato ao govêrno Gaúcho

O ex Governador Ildo Me
neghetti, foi escolhido há 
dias como candidato da opo
sição ao govêrno do Estado 
do Rio Grande Sul 

Esta escolha partiu do PSD, |

UDN, PDC, PL e PRP, parti
dos componentes da Ação 
Democrática Popular, que ês- 
te ano está lutando pelo re
torno do Sr. Ildo Meneghetti 
à chefia do executivo gaúcho.

Prefeitura Municipal de lages
Estado de Santa Catarina

PORTARIA
de 12 de abril de 1962

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
DESIGNAR:

Os Engenheiros João A. Preto de Oliveira, Capitão r i- 
bério Kimmel de Macêdo e Cleones Velho Carneiro Bi s- 
tos para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Co
missão encarregada de dar parecer sôbre as propostas u- 
presentadas para a construção de um Reservatório para os 
Serviços de Abastecimento de Água da cidade de Lag< s, 
de acordo com o Edital de Concorrência Pública de 2 de 
abril de 1962.

Prefeitura Municipal de Lages, em 12 de abril de 19G?.
Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria oa Secre
taria da Prefeitura em 12 de abril de 1962.

Felipe Afonso Simão
Secretário

A Família RIBAS e BAVOSO
•

Participam com prazer o noivado de seus
filhos

CREM ILDA e LUIZ

Lages, 14-4-62
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Estado de Santa Catarina
LEI N- 56

de 27 de fevereiro de 1962 
Oficializa Bairros de nossa cidade e dá 

outras providências
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal, de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Municipio que 

a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI:

A -t. 1‘ - Ficam oficializados os nomes dos seguintes 
bairros de nossa Cidade: Brusque, Coral, Conta Dinheiro, 
Várzea, Morro do Posto, Copacabana, Frei Rogério, Lagoão, 
Vila Nova, Aéreo Porto, Morro Grande, São Cristovão, 
Xangrilá, Boqueirão, Guarujá e Centeuário.

Ari. 2' - Fica o Executivo Municipal autorizado a de
terminar ao Departamento de Obras e Viação (DOV). à 
colocação dc placas iudicativas de ruas e numéricas das
casas „  _

Art. 3’ - O Departamento de Obras e Viação da Pre
feitura Municipal de Lages, fará um mapa, delimitando os 
bairros referidos no Artigo V e, publicá-lo-á, a fim de 
dar conhecimento ao Departamento dos Correios e Telé
grafos e. por jornal dará o nome das ruas pertencentes à 
cada bairro, paia conhecimento público.

Art. 4' - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de fevereiro de
1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria 
da Prefeitura em vinte e oito de fevereiro do ano de hum 
mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

dá outras

LEI N- 57
de 27 de fevereiro de 1962 

Autoriza arborização de ruas e 
providências

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Município que 

a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art. 1' - Fica o Executivo Municipal autorizado a 
entrar em entendimentos com quem de direito, para pro
mover a arborização das principais ruas, avenidas e pra
ças de nossa cidade.

Art 2' - Para fazer face às despesas decorrentes do 
artigo anterior, o Executivo Municipal, abrirá um crédito 
especial, por conta do excesso de arrecadação que se ve
rificar após o segundo semestre do corrente exercício.

Art. 3 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de fevereiro 
de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

CORREIO IAG E AN O
Za pacnn

Registrada e publicada a presente Lei\ fevereiro
da Prefeitura aos vinte e sete dm do Jies 
do ano dc mil novecentos e sessen

Felipe Afonso Simao 
Secretário

LEI N* 58 
de 27 de fevereiro de 1962

iillü

VO lOO n * •»)

Autoriza à auxiliar a 'Guarda Urbana 
de Lages

Wolny Delia Rocca. Prefeito Municipal de Lages.
Faço-saber a todos os habitantes des RPfTuinte 

a Câmara Municipal VOTOU e eu sazono  a seguinte

Art 1- - Fica o Poder Executivo Municipal, auton 
zado a contribuir com a importância de vin 
ros mensais (Crí 20.000.00» à Guarda Urbana «e Lage

Parágrafo Ünico: - Para ter direito ao auxilio ie que 
trata êsle artigo, deverá:

a) Fazer o serviço de vigilância nas zonas urbana e 
suburbana da cidade, mantendo no mínimo quinze io;
homens cm atividade; . „  , „ • .

b) vigiar os próprios Municipais, Estaduais e rederais,
c) Manter a Guarda com elementos de absoluta ido 

neidade moral e devidamente uniformizados, quando em
serviço; . ,

d) O pessoal à serviço da Guarda, atenderá requisi
ções feitas pela Prefeitura, no caso desta necessitar.

Art. 2' - Em qualquer tempo poderá o Govérno Muni
cipal, suspender o pagamento do citado auxílio, dêsde que, 
a agremiação deixe de satisfazer suas atividades.

Art. 3' - As despesas decorrentes desta Lei, no cor
rente ano, serão atendidas por Crédito Fspecial, e nos 
anos vindouros, correrão por conta de verbas especifica
das que o Orçamento consignar.

Art. 4- - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 26 de fevereiro 
de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

A  Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, latarias, molas, diferenciais para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de carros usados.

Tudo a preços baixos

Por Danilo Thia o de astro

M a i o  c no
Festa do Espirito S . 0

Do sr ViCt r Olin p i  

i recebemos uiu t o ,v te 
'para a festa do Dv i o  
Espirito imanto, d.t c.» al 
ele é festeiro. Essa fes
ta que há muitos cl as 
vem sendo i recedid» de 
teiços e novenas, muno 
concorridos, termina hn-
je-

XX v
Do sr. A.olfo J sé 

Martins recebemos im 
oficio em que parlici a 
a fundação, no d strito 
de Bom Jardim munici 
pio de S. Joaqu m, de 
um club recreativo que 
tomou o nnme de ‘ B m 
Jardinense” e do qual o 
sr. Martins é Io secretá
rio.

XXX
Passou-se a 4 de Maio 

o aniversário natalício 
de nosso d i s t i n t o  
amigo senador Felipe 
Schmidt, um dos chefes 
do partido republicano 
catarinense.

Sinceras felicitações.
XXX

A esta redação veio o 
nosso distinto colega 
Caetano Costa para a- 
gradecer as referencias 
que lhe fizemos por o 
casião de seu recente 
passeio a Porto Alegre.

Ao bom amigo muito 
agradecemos a gentileza 
da visita.

VEMAG oferece agora a camioneta que você tanto dese;ou>

C A I Ç A R
Para prestar grandes serviços. .. — Preço acessível (muito menos do

que você im agina)EXTERNAMENTE, você vai admirar as linhas modernas e elegantes da CAICA.R4 
1NTERNAMENTE, você encontrará aquêle conforto que caracteriza os veículos DKW v a n n

são as mesmas que consagraram os veículos DKW; tração diante!™ bMACj> As Qualidades técnicas 
lidade. Motor de dois tempos — econômico, potente, de fácil luhHfièJP' 0porcionando excepcional estabi- 
reforçado, com tôdas as peças vitais colocadas a salvo das saninii« Çi °  e manutenção. Chassi ultia 

Sr. proprietário de veiculo D K W  — VE M AG : “ hencias do terreno.
Quando o seu motor tiver já prestado-lhes bous serviços nor nm i
uma reforma, escolha a SOLUÇAu CERTA: procure o' REVENnpnfto lV?P0' e ^zendo-se necessária 
mais proximo e troque-o por um ^ ve.nuc,lhjr OU OFICINA D K W  - VEMAG

M OTOR G ENUÍNO  D K W __ V F M a r
por Cr$ 33.000,00, serviço êste realizado em apenas duaí h írí*

1 Adquira a sua CAIÇARA ab e P°r Cr$ 2.000,00 de mão de obra-
No Revendedor D K W -V E M A G  nesta região

SERRANA LTDA. —  VEÍCULOS E MAOUINa q
Rua Coronel Córdova, 294 à 302 — (Logo abaixn Hn* o

L A G E S  —  05 c °rrei0S 8 á g r a fo s )
Catarina

I E J I J Z À V I
ítalo* I 
Lens í 
K ftsta

laciuM
I Iwdon

I W.V7VB 
ta-tat
a-Ffl
ko«C/

sseYs
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■
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TECIDOS ADRIAL S/A
Senhores Acionistas, Relatório da Diretoria

Balan
exerci-

co Geral dem^nstímfãò^^pnnfa ições le^ is e estatutárias, temos o prazer de submeter à vossa apreciação, o 1 Z sodal drS eTcenado em 81 íŜ t̂aSfd?j5efare0" d°  C° nSêlh° FiSCa' * delDaÍS “ rrelata8> Cativas ao e 
necessárias. FSta ^ 'rPtni la Permanece à inteira disposição dos senhores acionistas, para quaisquer informações que julgarem

Lajes, 31 de dezembro de 1961.
Rubens de Almeida - Diretor Presidente

Balanço Geral, Enceirado em 31 de Dezembro de 1931
A T 1 V 0

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios-Matriz 
Móveis e Utensílios - Filial 
Instalações - Matriz 
Instalações - Filial 
Veículos

242.072,30
116.990.00 
88.143,10 
71.305,80

827.500.00 1.346.011,20
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 

Títulos a Receber 
Letras a Receber 
Empréstimo Lei 1474

500454,60
240.000,00
34.818,10 775.272,70

CIRCULANTE
Mercadorias-Matriz
Mercadorias-Filial

3.513.286,00
4.522.823,90 8.036.109,90

DISPONÍVEL 
Caixa-Matriz 
Caixa - Filial
Bancos C/ Depósitos Disponível

352.173,90
20.250,40
12.365,90 384790,20

COMPENSAVEL
Bens e Valores Segurados 1.41 0.000,00

RESULTADO PENDENTE 
Impostos e Taxas 74.896,50

SOMA DO ATIVO Cr$ 12.017.080,50

P A S S I V O
NÃO EX'GIVEL

Capital
Fundo p/ Depreciação 
Fundo Reserva Legal

4.000.000,00
111.997,60

12.746.20 4.124.743,80

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 
Títulos a Pagar 
Títulos Descontados 
Contas a Pagar 
Banlavoura c/ Empréstimo 
Letras Descontadas 
Credores em c/ Corrente

3.990.725,30 
1 80.000,00 
190.798,50 
240 000.00 
240.000,00 

1.408.684,40 6.250.158,20

COMPENSAVEL 
Contratos de Seguros 1.400.000,00

TRANSITÓRIO
Saldo a Disposição da Assembléia 242.178,50

SOMA DO PASSIVO Cr$ 12.017.080,50

Rubens de A lm eida
Diretor-Presidente

Plinio M aines
Tec. em Contab. - CRC. (SC) n. 26/59

D e in s lia c ã o  da Coala de «Lucras e Perdas» eia 31 de Dezembro de I I
D é b i t o

a FUNDO DE RESERVA LEGAL 

5% do lucro líquido 

a DESPESAS GERAIS - MATRIZ
Despesas efetuadas durante o exercício

a DESPESAS GERAIS-FILIAL
Despesas efetuadas durante o exercício

SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA 

Lucro líquido do exercício

Rubens de A lm eida
Diretor-Presidente

C r é d i t o

De MERCADORIAS MATRIZ

12.746,20 Lucro bruto desta conta 1.189.437,49

De MERCADORIAS FILIAL

1.047.341,20 Lucro bruto desta conta 1.114.626,09

1.001.797,50
•

242 178,50

2.304.063,40 2.304.063,4 J

Plinio M aines
Tec. em Contab. CRC. (SC) N° 26/59

Parecer do Conselho Fiscal
n p -ihn Fiscal da Firma “TECIDOS ADRIAL S/A., desincumbindo-se de sua tarefa legal e, tendo examinado mi
U oonsein aprai p conta de Lucros e Perdas, referente ao exercício de 1961, verificou a exatidão de todos os nuciosamente o Balanço uertu e w u ».

elementos fornecidos. recomenda sejam aprovados o Relatório, Balanço Geral e conta de Lucros e Perdas e, todos os
Nestas ximinWracão durante o exercício de 1961. 

atos praticados pela Adm Lajes, 31 de dezembro de 1961.

Pregentino Luiz Parizzi
Ernani Rosa

Antonio A lencar A. Furlado
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Juízo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lages

Edital da Praça
O dr. Osmundo fieira Du
tra. Juiz de Direito da Pri
meira Vara Civel da Co- 
ruirca de Lages, Estado de 
Sarna Catarina, na forma 
da lei, etc.
Faz saber a t vim quantos 
o presente edital le pnça, 

com o prazo minim> de dez 
dias virem, dele conheci
mento tivere n o i interessar 
possa, que no dia vinte e 
três (23) do corrente mês de 
abril, às dez horas, no sa- 
g i io do edifíeio do Forum 
uesta cidade de Lages, o 
porteiro dos auditórios, ou 
q i m suas vêzes fizer, leva
rá a público pregão de ven
da e arrematação por quem 
m tis der e melhor lance 
oferecer sôbre a avaliação 
de cento e dez mil cruzeiros, 
feita neste Juizo, o seguinte 
Veículo penhorado à firma 
“Stella Maris Ltda.”, desta 
cidade, nos autos da ação 
executiva movida pela firma 
“ Pocai & Cia.”, julgada pro
cedente por sentença que 
transitou em julgado, a sa
ber: UMA CAMINHONETE 
marca “De Soto”, ano de 
fabricação 1952, de côr ama
relo-alaranjada, carroceria 
de côr verde, estando em 
máu estado de conservação 
a lataria, os quatro pneu-

L
mâticos, e estufam nto; não 
tem radiador, nem dínamo e 
nem bateria, sem vi Iros nas 
portas, e foi avalitdi pela 
quantia de ento e dez mil 
cruzeiros, podendo ser exa- 
ninada. por quem se iute- 
■ssar, na firma ‘ Pocai & 

Cia." onde >e encontra depo
sitada. E qu em quizer arrema
te dito veí ilo, deverá com

parecer no lugar, dia, mês e 
hora acima mencionados, 
senda êle entregue a quem 
mais der e melhor lince ofe
recer sôbre a aludida ava
liação, depois de pagos no 
ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, cus
tas e despesas legais. E para 
que chague ao conhecimen
to de todos, passou-se o pre
sente edital para publicação 
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, 
aos seis dias do mês de abril 
de mil novecentos e sessenta 
e dois. Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Civel, o datilo
grafei, subscrevi e também 
assino. Selos a final.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

Jüizo tis Bifsils ás P r i s i r a  Iara  Ei
Editai de Praça

O ir O 5 n i.nd > Vieir i Du
tra, Juiz de Direit > di Pfi- 
meiri Vara Civel da Co
marca le Lagos, Estado li 
Santa ' itariua na forni 
da 1! . itc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
c >m o prazo miaimo de vin 
te dias, virem dele conheci- 
u .nto tiverem ou interessai 
pissa, que no dia 28 (vime

lomércio e Indústria João Duarte SiL 
Júnior S/A

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores acionistas para a 

sembléia Geral Ordinária desta sociedade à realizar-se na 
séde da mesma, à Praça Vidal Ramos Scnicr, 3-, nes-
ta cidade, às 10 (dez) horas 
para deliberarem sôbre a

do dia 20 de abril de 1962, 
seguinte ordem do dia:

a) Apresentação e aprovação do Balanço Geral en
cerrado em 31 de dezembro de 1961, Relatório da di
retoria e Parecer do Conselho Fiscal;
b) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o e- 
xercício de 1962;
cf Outros assuntos do interêsse sôcial.
Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na 

sede da sociedade, os documentos de que trata o artigo 
99 do Decreto-lei 2627 de 26-9-1940.

Lajes, Io de março de 1962.

EvarÍ8to Duarte e Silva 
Diretor gerente

Símbolo do sucesso

Novas côres, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. O seu padrão de automóvel.

V

WILLYS)
On »sinto di WIUYS-OVERUID
fabricante de rticulos de alta auallúade 
Sáo Bernardo do Camoo 
Estado de Sáo Paulo ' j £ u z J G 2 ,

oito) do corrente mês de a- 
bril, às dez (10) horas no a- 
guão do edifício do Forum 
desta cidade de Lage.s, o por
teiro dos auditórios ou quem 
suas vezes fizer levará a pú- 
blico pregão de venda e ar. 
rematação por quem m; is 
der e melhor lance oferecer 
sôbre a avaliação de sesseu- 
ta e cinco mil cruzeiros, o 
seguinte imóvel (cusa do 
madeira e terreno) penhora
do a ABRÃO AMORIM nos 
autos das duas ações exe
cutivas que lhe foram movidas 
por Joaquim Américo Ma
chado e Ignac Zavada, am
bas julgadas por sentenças 
que transitaram em julgado,a 
saber:-U.MA CASA construída 
de madeira, co aerta com te
lhas de barro,forrada e assoa
lhada, com diversas porias e 
janelas e.respectivo TERRE
NO foreiro com a área su
perficial de cento e setenta 
e cinco metros quadrados, 
situados na sede do distrito 
de Painel, desta comarca de 
Lages, confrontando de um 
lado com terras de Juvenal 
Borges da Luz; de outro la
do. com terras de herdeiros 
de Luiz» Gonzaga de Brito; 
pelos fundos,com terreuos de 
Juvenal Borges da Luz ou 
q u e  f o i  d ê s t e ;  
pela frente, com a via pú
blica, avaliados casa e ter
reno, euglobadamente, pela 
quantia de sessenta e cinco 
mil cruzeiros. - Dito imóvel 
(casa e terreno) foi adquirido 
pelo executado por compra 
feita conforme documento 
devidamente transcrito sob 
cento e quarenta e oito (1 li) 
livro número três (3), fmhas 
38-verso à no 39, Terceiro, 
Oiicio do Registro de imó
veis desta Comarca, do ofi
cial Arnaldo Borges Waltnck. 
E quem quizer arrematar di
to imovei (casa e terreno 
deverá comparecer no lugar 
dia, mês e hora acima men 
cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der e melhor 
lauce oferecer sôbre a aludida 
avaliação,depois de pagos no 
ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, im- 
postos e custas legais.-Para 
que ninguém alegue ignorân
cia, passou-se o presente e 
ditai para publicação na for
ma. da lei.-Dado e passai • 
nesta cidade de Lages, E ■ 
tado de Santa Catarina, aci 
cinco dias <lo mês de abr 1 
do ano de mil novecentos u 
sessenta e dois.-Eu Luiz Ca 
los Silva, Escrivão do Civi I* 
o datilografei, subscrevi «. 
também assino

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la ^araj

Civil

Luiz Carlos Silva 
Escrivão dojCivel da la. Vara

Civel

Q uem  não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro* 
cure C O R R E IO  LAGEA
N O , Rua Marechal De°- 
doro, n° 29-i
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VISTA
MELHOR

... e anule a 
conta com um 
/em  vermelho

promoção 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL

Escolha o padrão de seu agrado, 
encomende sua ROUPA

REVENDEDOR RENNER. A ll V . R E N N E R  S O B - M E D I D A ,

pedido com a bela caneta 
3 receberá de brinde . . .

e assine o

(CARTA PATENTE N o $20 DA RADIO SOCIEDADE GAÚCHA S A )

R UA  CEL. CÓ R D O V A ,  ED. C A R A J Á
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!l v

No dia 3 de março no Ga
binete de Planejametos do 
Plano de Metas do Governo, 
reuniram-se o Gabinete de 
Planejamentos do PLAMEG, 
representados por seus Se
cretários Executivos e Sem 
Pasta, respectivamente, En
genheiro Annes Gualberto e

Dr. Renato Ramos da Silva; 
e o Departamento Estadual 
de Caça e Pesca, represen 
tado por seu diretor, Dr. 
Abel Capelta, a fim de assi
narem um convênio destina 
doà  f o r m a ç ã o  d o  
fundo rotativo para a aquisi 
ção e revenda de miterial

O meu aniversário
— P ara os meus lilhos —

Dia de recordação e saudade
Das horas felizes, que não voltam mais,
Dos queridos tempos de criança 
No convívio de meu pais.

Era um lar modesto feito de bondade 
Rodeado de belos roseirais,
Era um ninho cheio de esperança 
,E de cuidados maternais.

Foi assim o meu passado na terra querida 
Que vem ao pensamento agora,
Tão cheio de tristeza e lembranças 
Sob o pranto amargurado de quem chora.

i
E assim é a vida, a existência
Tão cheia de precauções e cuidado
Mas quando chega o fim, a velhice
Ela se transforma em lembrança do passado.

Lages, 31 de março de 1962.
INDALICIO PIRES

de pesca, conforme cláusulas 
e condições prèviamente a- 
provadas pelo Governador 
Celso Ramos.

De acordo com o referido 
convênio, colocará o P L A 
MEG à disposição do Depar
tamento Estadual de Caça e 
Pesca, a importância de um 
milhão de cruzeiros, destina
da à compra de material de 
pesca, e posterior revenda a 
pescadores profissionais re
gularmente mstriculados Na 
revenda aos pescadores, os 
materiais sofrerão ura acrés
cimo de '()%, destinado ao 
atendimento de despesas de 
fretes e outras coisas meno
res; ficando o produto desta 
revenda recolhido no B u d c o  
de Desenvolvimento do Es 
tado, devendo ser utilizado 
pelo DECP, no sentido de 
renovar o seu estoque. O 
Govêrno do Estado, desta for 
ma, assegura à classe dos 
pescadores, benefícios há 
tanto reclamado* pela mes
ma, dotando-a de recursos 
que proverão maior rendi 
mento de trabalho e conse
quente bem estar.

Leia e assine
este jornal

6a pagina

Tecidos Adrial S
Assembléia Geral Ordinária

Polo nresente são convidados os senhores acionistas

1 6  horasTna’Séde Social, à r u a  Pre«dente Nereu Ramos, 
n. 279. a fim de deliberarem sobre a seguinte,

ORDEM DO DIA

i°l - Aprovação e discussão do balanço geral, de
monstração da conta de lucros e perdas, parecer do Con- 3K Fiscal e demais documentos referentes ao exercício 
financeiro, enceirado no dia 31 de dezembro de 1961,

2o) - Eleição do Ccnsêlho Fiscal para o pioximo exer
cício;

3o) - Assuntos Diversos
Lages, 6 de abril de 1962.

Rubens de Almeida 
Dir. Presidente

r  o x
— DE —

PEDRO VANONI
Gasolina - Oleos - Lubri

ficação e Lavaçào
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - Fone, 319 

Lages - Santa Catarina

VOCE M E SM O  
DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 

-ÚLTIMO TÍPO- 
DE MIAMI 
A NEW YORK !

VOCE MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE, 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW YORK! 
13 DIAS INESQUECÍVEIS!

mensais
Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.

Inscreva-se já. Quanto antes, maiores 
serão as facilidades! TUDO INCLUÍDO!

í tm m
s e  m  V 3 B 9  

B .°  3
Saídas todos os domingos

de 4 de MARÇO a 26 ds JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Vicgens ou os lojcs da
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IVIeu Canto
Quem diria que t m pleno sé
culo vinte, (dizem ser o século 
das luzesl pela evolução so
cial e cultural que se desen
cadeou no mundo, não have 
ria mais lugar p ira arbitra
riedades ou, para melhor di
zermos, monstruosidades co
mo as que estão se repetin
do e sendo perpetradas na 
lendaria Ilha de Cuba, pelo 
regimem sanguinário e des- 
humano de Fidél Castro, em 
mindando ao “ Paredon” mi- 
lhires de Cubanos, sem lhes 
assistirem o sagrado direito 
de se defenderem das acusa
ções, muitas vezes injustas, 
do seu opositor, porque os 
tribunais que os julgam são 
coagidos, por injunções su
periores, a condena-los, por
que lá prevalece não o di

reito da lei, mas o*direito d; 
f ° rÇa. , .

O que está se passando em 
Cuba é uma;, advertência e 
um aviso claro, e concluden
te, à todas as nações sul-a
mericanas para que prepa
rem. cautelosamente, enfren 
tando com o que esiiver ao 
seu alcance no * sentido de 
tolher a propaganda dos a- 
gentes subversivos, agentes 
de Moscou, evitando imiseui- 
rem-se, interferindo na vida 
de cada país, creando um 
ambiente propicio as suas 
ideias esquerdistas, para a 
colimação de seus objetivos 
de 6e apoderarem dos pontos 
chaves e estratégicos , das 
suas defesas.

Urge ao Governo Brasilei
ro tomar as medidas necrs-

Cornércio e Represantaçõss G. Socas S/A 
Edital d 1* C o .ivocação  

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente são convidados os senhores acionistas da 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S A. a compa- 
jrecerem à Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no 
i dia 2l de abril de 1962, às 16 horas, na Sede Social, à rua 
lHercílio Luz, n 251, a fim de deliberarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA
Io) Aprovação e discussão do Balanço Geral, demons

tração da conta de Lucros e Perdas, parecer do Consêlho 
JFiscal e demais documentos referentes ao exercício finan- 
[ceiro encerrado em 31 de dezembro de 1961;

2°) eleição do Consêlho Fiscal para o próximo exer- 
[cício;

3o) reforma dos Estatutos Sociais;
4o) eleição da nova diretoria;
5o) assuntos diversos.

Lajes, 9 de abril de 1962.
Guilherme Socas 

Dir. Gerente

yárias para evitar essas in
filtrações e também as gre
ves extemporâneas e inade
quadas que, de um modo ge
ral, representam, e de fato o 
são, o estopim lançado na 
hora oportuna nas bases só
lidas da democracia para 
trazer a confusão e o des
respeito às autoridades legi- 
timamcLte constituídas, en
fraquecendo-as perante à 
opinião pública.

Muitas vezes, as greves 
deflagradas merecem acata
mento e respeito, quando 
feitas dentro da lei e da or
dem e trazem por objetivo 
reivindicações de direitos 
conspurcados

Mas, na sua maioria, elas 
partem e são insufladas por 
elementos alheios ao movi 
mento a que elas se desti 
nam, com o fim exclusivo de 
trazer a confusão, para daí 
tirarem partido para fins 
subversivos.

Portanto, nessa encruzilha
da que se nos depara de dois 
caminhos a seguirmos distinta 
mente: um, do socego, da 
paz e da liberdade, e o outro 
do terror e da subserviên
cia, amua eetá em tempo de 
optarmos de acordo com a 
nossa consciência de brasi
leiro e de patriota, qual dos 
dois devemos trilhar, para 
conservarmos a ^ossa Pátria 
equidistante do autoritarismo, 
no nivel das Nações livres, 
soberanas e independentes.

Lajes, abril de 1962 
LIVINIO GODOY

B E R N A R D I N ,
Pediste me uns versos à guiza de poesia 
Que brindar pudessem o teu aniversário 
Difieil encargo a que furtar-me não podia,
Sem que iucorresse num; máu juizo temerário

Eis me aqui, pois, a homenagear o dia,
Que assinala tuas vintes risonhas prima\> 
Carentes de tristeza, engalanadas de a!e'-- 
Num todo de harmonia, de sonhos e quin. a°.'J

— Pensei comigo: — Não devo dizer a ela,
Que a vida nem sempre é assim, tão bela,
Já que tem cardos, pois tem também espinhos..

Seja-te o bom senso, enfim, a sentinela.
De prendas e atributos que são teus, don . a. 
De vez que tortuosos são, da vida, os cami:i!i >sl. .

GERSON ANDRADE

7a paçi J

Sra. M aria  J. Trindade
Festeja mais um aniversário 
natalício na data de hoje a 
sra. Maria José Trindade, pes
soa bastante benquista em 
nossos meios- À aniversari
ante enviamos os nossos 
parabéns.

RÁDIO CLUB:  DE LAGES S/A. 
AVISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na 
séde social, à rua Presidente Nereu Ramos, Edifício Mara- 
joara, nesta cidade de Lages. Estado de Santa < atarina, 
os documentos de que trata o artigo 99 do decreto-lei n 
2.627, de 26 de setembro de 1940, relativos ao exercício de 
1961.

Convocação

São convidados os senhores acionistas para a assem
bléia geral ordinária a realizar-se na séde social, no en- 
derêço acima, às 16 horas do dia 30 de abril ae 1962 a 
fim de deliberarem sobre a seguinte

Ordem do >ia

1 - Leitura, discussão e votação do relatório da dire
toria, balanço geral, demonstrativo da conta de I,uer06 e 
Perdas, parecer do Conselho Fiscal e contas da Diritorii, 
relativos ao exercício de 1.961

2 - Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários.
3 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal e 

seus suplentes.
4 - Outros assuntos de interêsse social

Lages, S 31 de março de 1 962 
Valdo da Costa Avila - Diretor Presidente 

Carlos Joffre Amaral - Diretor Gerente

N r f *

V?A a" 'tP

v y

<
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Faiará presente à mesma o Sr. Joacy Ribeiro.
Elelroiândia juntamente com sua exma esposa d- Clelia n

Esta convenção terá rnn tivo de justo júbilo para. a 
carater todu especial, pois u nossa odad .̂, ' s_
alta direção da S/A Philips coube ao revt, '
do Brasil reunirá naquela j sa terra, esta honrosa di. a 
capital os seus revendedores çao. 
que mais primaram pela efi
ciência durante o ano de 
1961.

Acompanhado de sua exma 
esposa d. Clélia Ribeiro, se
guiu no dia de ontem para 
Curitiba, de onde demandará 
à capital paulista, o Sr. Joa
cy Ribeiro, proprietário da 
conceituada firma A Eletro- 
lândia.

Em São Paulo, o Sr. Joacy 
Ribeiro participará de uma 
reunião dos revendedores da

De Santa Catarina, o único 
revendedor Philips a compa
rer à citada reunião, é o Sr.

S/á Philips do Brasil, que Joacy Ribeiro que foi consi- 
6erá iniciada amanhã e en- derad > o mais eficiente de 
cerrando-se no dia 18. nosso Estado, sendo isto mo-

George H H a f e r

Durante a realização desta 
reunião, será cumprido ura 
vasto programa de festivida
des sociais entre a alta di 
reção da S/A Philips do Bra 
sil e os seus revendedores 
dos vários Estados d stingui 
dos pela sua eficiência.

O regresso do Sr. Joacj 
Ribeiro e de sua digna es 
posa d. Clélia Ribeiro à Prin 
cesa da Serra, ver ficar-se-á 
na próxima semana.

Sr. Fausío 
Benadoce

Durante a sua recente viagem 
à capital do Estado, quando foi 
participar di Co í v i i ; i > R i í 1 
nal do Partido Social Democra 
tico, o Sr. Valdo da Costa Aviiu, 
presidente do diretorio municipu 
dêsse partidu, solicitou junto uo 
Governador Celso Rumos diversa •< 
verbas para o nosso município, 
as quais foram prontamente ateu 
didas pelo chefe do executiva 
catarinense.

Estas verbas foram destinidas 
à diversas repartiçõ -s públicas e 
esiabelecimeutos escorares de 
nosso município, num montinte 
de CrS 4.450.00 i.bO. a fim de serem 
fetuados os necessários r epms 

nos mesmos.

Em visita ao trabalhos de 
construção de estradas a car
go do 2o Batalhão Rodoviário, 
esteve em nossa cidade, du
rante os dias 10 e 11 do 
corrente o Exmo Sr Maj 
Gen US George R. Mather, 
Chefe da Seção Americana 
da Comissão Militar Mista 
Brasil-Estados Unidos.

De sua ilustre Comitiva fa 
îam parte a Sra Kathlen 

Mather o Maj Thomas Dowd 
Junior e o Cap Bernardo 
Loeffke, ambos do Exército 
dos Estados Unidos, os Co
ronéis Newton Faria Ferreira 
e Raul Lopes Munhoz, o 
Cap Fragata Walter da Cos
ta Reis, o Ten Cel Alacyr 
Frederico Werner e o Major 
Roberto França Domingos.

A Sra Mather, na tarde do 
dia 10, teve oportunidade de, 
com sua presença, abrilhan
tar ainda mais a reunião das 
Senhoras do Lions Club de 
Lajes, realizada na residên
cia da Sra Sibila Rupp.

No dia 11. o Clube de Ca
ça e Tiro «Luiz Borges», ten 
do à frente o seu dinâmico 
presidente, Sr Carlos Mace
do. proporcionou à Comitiva 
visitante um saboroso chur
rasco, nas aprazíveis insta 
laçõos daquela tradicional a- 
gremiação lajeana. Na opor 
tunidade, em nome do povo 
lajeano, saudou o ilustre vi
sitante o Exmo Sr Prefeito 
Municipal, Dr Wolny Delia 
Rocca, que disse da satisfa
ção de sua cidade em hospe
dar os distintos visitantes.

Esteve durante alguns dias 
em nossa cidade, o Sr. Faus 
to Benadoce, inspetor para 
os Estados do Paraná e San 
ta Catarina da Sociedade de 
Comercio e Refrigeração 
Springer Ltda., fabricante dos 
famosos produtos Admirai.

Em nossa cidade, o Sr. 
Fausto Benadoce esteve em 
contacto com o Sr. Joacy 
Ribeiro proprietário de A  
Eletrolandia, revendedora dot 
refrigeradores Admirai par< 
todo o municipio, quando fi 
cou assentado que possivel 

i mente no próximo mês dt 
iMaió, será realizada em nos 
sa cidade uma grande cam 

I panha daqueles famosos pro 
i dutos.

Jornalista An
tonio Barroso

Encontra-se nesta cidade 
e deu-nos o prazer de sua 
visita, o Jornalista Antonio 
Barroso, residente no muni
cipio de Tubarão, que aqui 
veio com a finalidade de edi
tar a revista Anuário da Ser
ra. sob sua direção.

O Jornalista Antonio Bar
roso deverá seguir na pró
xima semana para Tubarão, 
afim de passar a Páscoa jun
to a seus, famil ares, deven
do retornar à Princesa da 
Serra no próximo dia 23, 
quando dará prosseguimento 
à publicação do Anuário da 
Serra.

Titulos protestados no Ric
Sào Pauloen

Segundo dados divulgados 
pela Fundação Getulio Var
gas da ex capital da Repú 
blica, durante o ano passado, 
os títulos protestados no Rio 
de Janeiro perfizeram 765 
milhões de cruzeiros contra 
70 milhões em 1960, e em 
São Pauló um bilião e 814 
milhões contra um bilião e 
230 milhões no mesmo pe 
ríodo No Rio só o valor glo

bal das promissórias não pa 
gas aumentou de 434 milhões 
para 492 milhões ou 14 poi 
cento ao passo que as du 
plicatas se mantiveram cons 
tantes. Em São Paulo, o in
cremento percentual nas duas 
categorias de títulos foi idên 
tica a ordem: grandes pro
missórias, 46 por cento e 
duplicatas 50 por cento.

Formulamos ao Jornalista 
Antonio Barroso uma feliz 
estada em nossa terra.

Lageano!
Colabora para o maior progresso 
de teu municipio, pagando em dia 
os teus impostos, na Tesouraria da  
Fazenda Municipal.

Marajoara (domingo)às 4, 7 e 9,15 horas 

a deslumbrante pelicula da Columbia Pictures

OS INVENCÍVEIS
com ALAN LADD e SIDNEY' POITIER

Um filme emocionante de começo áo fiml ; JjfV

É a seguinte a discriminação dessas verbas:
Centro de Saúde 
G. E. Correia Pinto (Painel)
G E. Flodoardo Cabral
E. N. Ginásio Vidal Ramos
G. E. Belizario Ramos (Suplementaçã )
Escola Agrícola Caetano Costa
Forum Nereu Ramos
Maternidade Tereza Ramos
Pavilhão Celso Ramos
Hospital N. Sra- dos Prazeres
Delegacia de Policia
Diversos

CrS 500.000,00
2011.01 II'Oh 
20O.( O1*.'!) 
200:0111,00 
900.1,0 .0(1 
30" 0 O . »  
O O d .M r  !)0 
300 0(i m 
300. 0h 10 
4 0. 0í ,W 
450UÜ0 01 
10 0  j0
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Depois de uma visita ofi
cial de alguns dias aos Esta
los Unidos e México, reas
sumiu quinta feira última, a 
presidência da República, o

Presidente Joã > Goulart. que 
estava seudo ocupada ute- 
rinamente pelo Depitano 
Rainieri Mazzilli. presidenti 
da Câmara Federal.

j Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio 1 1 C -  Cinzeiro to Sil
âs suas ordens

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 

jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 

de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des

ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do Pais, V. Sa. pode j 

rá viajar pelos aviões da TAC CRUZEIRO DO i 

SUL, sem preocupação das passagens, utili 

zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 

o niais revolucionário sistema de viagens aé

reas. Você viaja agora e paga a p a s s a g e m  

em suaves mensalidades.

TAC  CRUZEIRO Do SUL, servindo caia 
vez melhor.

' '

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade," à rua Pi'e 

Ridente Nereu Ram .s, 84 ou peio fone 214.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




