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Homenag .ados lageanos ilustres com n o m e fi- 
ciaturas a vários estabelecimentos escolares

Conforme portaria as 
sinada na Secretaria de 
Educação e Cultura, pelo 
Governador Celso Ramos 
e o Deputado Osny de 
Medeiros Regis, titular 
daquela pasta, foram da
das nomenclaturas á vá 
rios estabelecimentos es 
colares de nossa cidade.

Assim é que, o Grupo 
Escolar que funciona no 
Colégio Estadual Vidal 
Ramos, recebeu a deno- 
d inação de Grupo Esco 
lar Modêlo Aristiliano 
Ramos; o Grupo Escolar

O Tribunal Superior Elei 
toral deu a conhecer que no 
dia sete de outubro do cor
rente ano, serão realizadas 
eleições nos seguintes Esta
dos e municípios:

1) - governador e vice-go 
vernador nos Estados do A- 
mazonas (sòmente governa
dor), Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Piauí, Rio Grande do 
Sul (sòmente governador), 
Rio de Janeiro, São Paulo e 
Sergipe; 2) - renovação de 
dois têrços do Senado Fede
ral; 3) - Câmara dos Deputa
dos; 4) - Assembléia Legis
lativa (com exceção do Es
tado da Guanabara); 5 - pre
feito e vice-prefeito nos Es
tados da Bahia (sòmente p re
feito), Espirito Santo (sòmen
te prefeito), Maranhão (em 
apenas 12 dos 102 municí
pios), Mato Grosso, Minas

do bairro Coral recebeu 
a denominação de Gru 
po Escolar Belizario Ra
mos; e o Grupo Escolar 
da rua Frei Rogério, re
cebeu a denominação 
de Grupo Escolar Vidal 
uamos Junior.

Foram assim homena
geados. três ilustres fi 
lhos desta terra, sendo 
que os dois últimos já 
falecidos, e todos êles 
verdadeiros baluartes no 
progresso de nosso mu 
nicipio e do Estado.

Lages e Santa Catari

Gerais, Pará (com exclusão 
da capital), Paraiba (em a- 
penas 61 dos 166 municípios), 
Paraná (sòmente prefeito e 
únicamente em Curitiba). 
Piauí, Rio Grande do Norte 
(em apenas 47 dos 83 muni
cípios), Rio de Janeiro, San 
ta Catarina (em apenas 11 
dos 111 municípios), São 
Paulo (em apenas 76 dos 502 
municípios) e Sergipe; 6) -
vereador, nos Estados de A- 
lagoas, Bahia, Ceará, Espí
rito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Paraiba (em apenas 61 
dos 166 municípios) Piauí, 
Rio Grande do Norte (em a- 
penas 59 dos 83 municípios), 
Rio de Janeiro, Santa Cata
rina, São Paulo (em apenas 
65 dos 502 municípios) e Ser
gipe; 7) - Juiz de Paz, nos 
Estados de Mato Grosso e 
Minas Gerais.

na, muito devem aos 
saudosos Belizirio Ra 
mos e Vidal Ramos Ju 
nior, e ao Cel. Aristilia 
no Ramos que ainda ho 
je mantém um vas 
to prestigio social e po 
li ti co tanto no município 
como no Estado.

O Sr. Belizario Ramos 
ocupou os maiores pos
tos na administração 
pública do Estado, com 
assinalados s e r v i ç o s  
prestados à comunidade 
barriga verde.

O Cel. Arist- iano^ Ra
mos, que foi o lançador 
da pedra fundamental, 
quando na Intervento- 
ria do Estudo, do antigo 
Instituto de Educação, 
foi e continua sendo un

■•s expoentes máximos 
n* nosso município e de 
Kt-tado, tendo ocupado 
inclusive a suprema in 
vestidura de Santa Ca 
t. trina.

O Sr. Vidal Ramos 
Junior,tragicamente fale
cido em setembro do 
tno passado, ocupou por 
rês vezes as elevadas 

'unções de Prefeito 
vlunicipal, e em todas 
elas ressaltou-se.^o seu 
ilto espirito de' adminis
trador emérito, sendo 
mesmo uma das molas 
mestras do acentuado 
progresso que o nesso 
município experimentou 
nos últimos anos.; >

-
Portanto, justíssimas fo 

ram as homenagens que 
o Governador Celso Ra 
mos e o Secretario da 
Educação e Cultura, De 
putado Osny de Medei
ros Regis, prestaram à 
êstes três lageanos ilus 
tres, dando nomenclatu 
ra sa  àquele i três *|con 
ceituados estabeleci
mentos de ensino da 
Princesa da Serra.

Leia na última página:
Noticias do 

Govêrno do !
E s t a d o

Nestes próximos dias a inauguração da 
Ferragem Mauá Ltda

Possivelmente, do inicio da próxima semana, será 
franqueada ao público, a Ferragem Mauá Ltda, ca 
sa especializada em artigos de ferrageus, vidros, 
tinta de todas as variedades etc.

Modernamente instalada à rua Coronel Córdo 
va, esquiDa com a rua Marechal Deodoro. a Ferra
gem Mauá Ltda .obedecerá á gerência do Sr. Livio 
Baggio e secundada por outros valorosos direto
res.

Assim, dentro de mais alguns dias, Lages se 
rá dotada de mais um moderno estabelecimento 
comercial, apto a servir os seus novos cliente!- 
no ramo de ferragens, tintas e outros objetos de 
sua especialidade.

E s lÉ s  e H É ip io s  onde serão reali
zadas eleiçíes ã sele de o A lro

Em Florianopolis o Chef® 
áo Executivo Municipil

Encontra-se era Flo
rianopolis desde o últi
mo sábado,o Prefeito Mu
nicipal Dr. Wolny Delia 
Kocca.

Na capital do Est ido, 
onde atende a um eha 
mado do Governador 
Celso Ramos, o Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rucca, 
está trataniio de impor
tantes assuntos referen
tes à administração de 
nosso município,tanto jun 
lo ao govêrno do estado 
como em várias reparti
ções públicas estaduais.

O retorno do Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca 
à Princesa da Serra, es
tá previsto para a próxi
ma segunda feira.

logadores profissionais em apuros
Ministro da Jusiic t quer 
acabar com o joc 3 e n

iodo o
O Ministro da Justiça, 

Sr. Alfredo Nasser aca 
ba de expedir ordens 
ao Procurador Geral da 
República e as Procura
dorias nos Estados, com 
a finalidade de extinguir 
com a prática do jogo 
de azar em todo o país.

O titular da Pasta da 
Justiça deseja que essas 
ordens sejam cumpridas 
cora todo o rigor, sem 
qualquer excessão, pois 
só assim, seria extermi
nado êste cancro que 
g r a n d e s  malefícios 
vem causando ao lar e 
a sociedade brasileira.

Em suas severas or-

pais
dens, o Mini-tro da Jus 
tiça, ordenou ainda que 
nos locais onde a poli
cia se ache insuficiente 
para cumprir tais deci
sões, sejam requisitadas 
forças federais para que 
a lei seja cumprida em 
todas as suas circunstân
cias.

Desta maneira, os jo
gadores profissionais que 
se precavenham, pois o 
titular do Ministério da 
Justiça deseja de uma 
vez por todas acabar 
com a prática do jog> 
de azar cm todo o paí , 
doa a quem doer.

Vereador Aron Kipel no Di
retório Nacional do MTR
O Movimento Traba 

Ihista Renovador, sob a 
presidência do Deputado 
Fernando Ferrari reuni 
do domingo último, no 
Rio de Janeiro, em Con
venção Nacional,aprovou 
os estatutos partidários 
e elegeu os membros do 
diretorio nacional.

Entre os membros do 
diretorio nacional, eleitos 
naquela ocasião, encon
tra-se o Vereador Dr 
Aron Kipel, alto prócer 
do M.T.R. em nosso Es
tado, e vice presidente 
da Câmara Municipal

A escolha do Vereador Dr. Aron Kipel para 
membro do diretorio nacional daquela < rganizu- 
ção partidária foi recebida com aplausos entre os
seus inúmero: cor . li^ionarios.
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages

Edital de Praça
O dr. Osmundo Vieira Du-.tem radiador, nem dinamo e
tra. Juiz de Direito da Pri 
meira Vara Civel da Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 

com o prazo minimo de dez 
dias, virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia vinte e 
três (23) do corrente mês de 
abril, às dez horas, no sa
guão do edifício do Fórum 
desta cidade de Lages, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vêzes fizer, leva
rá a público pregão de ven
da c arrematação por quern 
mais der e melhor lance 
oferecer sôbre a avaliação 
de cento e dez mil cruzeiro- 
feita nêste Juizo, o 6eguiute 
Veículo penhorado à firma 
“Stella Maris Ltda.”, dest 
cidade, nos autos da açã* 
executiva movida pela firm 
“Focai & Cia.’’, julgada pro 

»cedente por sentença que 
.transitou em julgudo, a sa 
ber: UMA > A MINHON ETE 
marca “De Soto”, ano de 

^fabricação 1952, de côr ama 
relo-alaranjada, carroceria 
de côr verde, estando em 
máu e6tado de conservação 
a lataria. os quatro pneu
máticos, e estulamento; nãr.

r «

nem bateria, som vidros nas 
portas, e foi avaliada pela 
quantia de cento e dez mil 
cruzeiros, podendo ser exa
minada, por quem se inte 
ressar, na firma “Pocai & 
Cia.’’ onde se encontra depo
sitada. E quem quizer arrema 
tar dito veículo, deverá com
parecer no lugar, dia, mês e 
hora acima mencionados, 
sende êle entregue a quem 
mais der e melhor lance ofe 
recer sôbre a aludida ava 
liação, depois de pagos no 
ato, em moedi corrente, o

preço da arrematação, cus
tas e despesas legais. E para 
que chegue 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. Cu, Luií Carlos Silva, 
Escrivão do < ivel, o datilo
grafei, subsci vi e também 
assino. Selos a final.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Esciivão do Civel e Comércio

C o m í r c i o  e  ^  S /AFdital de C onvoc .
A s s e m b lé ia  Garai Oro via

Pelo orl"^ |õ |sE O T A Ç Ô E s"G SSO! S . k 'T c , ! ^
C O M f i R C .O ^ R E P M  / * ! “ " • • •  ■«
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m a asBBiuu.-» ~7S l6 ,,oras. na ‘de Social, à rUa 
dia 21 «l® abnl de 1 J6-, ^  ^ lib e ra re i sôbre a seguinte
Hercílio Luz, n 2ol, ® ”dEM p 0  oi A

i°i Ànrovacão e discussão do Bala: o ( eral, demons. 1 ) Aprovação p p(>rdas, par' .er do Conselho
tração da conta de rerer«*ntes ao exercício fintn.
Fiscal e demais <le 1'JS,:
ceiro encerrado em 31 de ....... , n„ra n

recerem

cicio;
V S ^ d T c o n s T l h o  F ic a i  para o prôx.mo exer

3o) reforma dos Estatutos ociais,
4U) eleição da nova diretoria,
5o) assuntos diversos.

Lajes, 9 de abril de 1962. 
Guilhernv socas 

Dir. Gerente

Símbolo do sucesso

rsariQ
Transcoireu dia 13 úl- 

imo, a passagem do a 
Diveisário natalício do 
menino Walmir, dileto fi- 
lhinho do Sr. Mauro Ra 
mos Steinck. funcionário 
da agencia local da TAC 
e de sua exma. esposa 
d. Tereza Arruda Stein
ck.

Ao aniversariante os 
nossos parabéns.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios p ro
cure C O R R E IO  L A G E A -  

ji N O ,  Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

I í T r a i s p s r t a d a r a  t R e p r e s e i t a c i e s  i a m j C t S  L l B I .
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal 73 - LAGPq q . » cp . , , . x - «̂ anta. Catarina

transportes em geral d 9 cargas, lotaçoes. mudanças, encomendas, bagaaens etr ~ ,
À n e n r i ^ ^  em Curitiba’ Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo Rio de Janeiro Pi t u  UQ qUer o ca ‘^ a d e  d > pais Agencias Joaçaba> Rio Grande e Londrina. ’ Jane,r° Cur.tibanos, São Joaquim, Palotae,

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Caiari n a :
Mafra. Canoinhas, Monte Castelo, Lageadinho. Residência Fuck, S a n to  r .^ i-  „
Alto do Sul. Campos Novos. Chapecó. Xaxim, Xanxerê, Encruzilhada, Palmeiral n ® A1,a do Norte. Pom» 
nto. Rio da Varzea. Painel. Urubici. Urupema. Bocaina do Sul. Bom Retire Bo,u1?ueiíão- São Jose do Cer
Logo- ta hstiva. Ce-ro Nea:o. Amta G o-m id i. Celso Ramos. Pomo Ho ,?pa.° Alto. Campo Belo do Sul.---- H Juoretotas_e fiio N p á
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Consul da Holanda visiia IRASCJ. \ h v  . f lm  nrfc H i«  __  __________Ebtiv ram, ao dia 5 do 
corrente, em visita ao 
Instituto de Reforma A- 
grária de Saota Cata

noa (IRASC), os srs. 
Willian V. Muíler, cônsul 
da Holanda para os esta 
dos de Santa Latarina e

Prefeitura I n í c i p a l  de Lages
Estado do Santa Catarina

LFI N° 59 
de 27 de fevereiro de 196°

Autoriza oolocação de meio-fio na séde do 
D.stnto de rainel e da outras orovidêncirr«

Wolny Delia Rocca. Prefeito Municipal de
Faço saber a todos os habitantes dèste Município oue
a Câm ara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte

LEI: 6
Art 1 - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado 

a colocar meio-fio (pedra ou concreto), de ambos os lados 
da rua principal da Séde do Distrito de Painel, com a la r
gura mínima de dois metros (2 0un) e coloca-los, também 
ao centro, para a formação de um canteiro ou passeio com 
interrupção de passage-s para veículos Os postes destina
dos à luz, deverão ser colocados ao centro dêste.

Art. 2 Para fazer face às despesas decorrentes do 
Artigo 1\ fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, auto
rizado abrir um Crédito Especial na importância corres
pondente aos gastos

Art. 3- - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 27 de fevereiro de 1962 

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 
Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria 

da Prefeitura, em vinte e sete de fevereiro de hum mil 
novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão — Secretário

Paraná c Alexander J 
Winsser, adido de imi
gração adjunto da Em
baixada, dos Países Bai
xos.

Recebidos pelo Presi
dente do Conselho do re
ferido Instituto, dr. Luiz 
de No varro Stotz e pe
los Conselheiros Drs. Jo 
sé Felipe Boabaid e Ruy 
Ramos Soares, trataram 
de assuntos referentes à 
colonização holandeza 
no Núcleo Aderbal Ra 
mos da Silva, tendo o 
portunidade de colher um 
sem número de informa 
ções a respeito do 
assunto. Ao retornarem, 
os ilustres visitantes, 
mostravam-se vivamente 
impressionados com os 
novos rumos que estão 
sendo imprimidos aos tra 
balhos do referido Insti 
tuto, no sentido de di 
namizar o setor de colo 
nização no interior do 
nosso Estado.

Exercício de 1962
M.F. — Delegacia Fiscal do Tesouro Nacima — 

Florianópolis - S.C.
Edital n* 14 T.Ca.

De ordem do senhor Delegado Regional do Imposto de 
Renda no Estado de Santa Catarina e nos têrrnos dos Arts. 
78, § 2‘ do Dec 47 373 de 7/12/59, convido o contribuinte 
abaixo indicado a prestar esclarecimentos no prazo de vin
te (20) dias, a contar do trigésimo (30 ) dia de afixação 
dêste Edital, para regularizar sua situação junto a esta De
legacia Regional, devendo, para isso, comparecer à Col* - 
toria Federal de Lajes, no horário do expediente extern >

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS
D€

1 0 Ã 0  P E L L I Z Z O H I
& CIA. LTDA.

Rua J*ron im o Coelho, •/• 

Cetu Po«U>. 12« • T«l«g. -ICAO"

LAGES * Sta. Catarina

— D E -

João Pelizzoni &  Cia. Ltda.
Rua Gerònimo Coelho, s/n - C. Postal, 126

L A G E S  - S. Catarina -

Agora com suas novas instalações, convida os para uma visita 
sem compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais para 

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda.

CONTRIBUINTE PROCESSO . PESSOA

CAMPOS - JOÃO J. 553/62 FÍSICA

Delegacia Regional do Imposto de Renda e u  Fio: iutú, cl;s 
4 de Abril de 1962

_(ass) Isolda Tremei - Chefe da T. Ca.
Y lSiO  (ass) lida Boos - Delegado Reg Substituto 
Coletorm Federal cui Lajes, 1 ' de abnl de it)62 

VISTO
Ormano Fraga Col Substo1 Felippe .Joaquim S mão

Aux. Nivel ‘ 9’’

Madeirense do Brasil S/A, Indústria e 
Exportação de Madeiras 

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores acionistas a se reuni

rem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, em nossa séde 
social, na cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, no 
dia 30 de abril do corrente ano, às dezesseis horas, para 
deliberarem  sobre a seguinte ordem do dia:

a) Aprovação das contas e balanço do exercício en
cerrado em 30 de dezembro de 1961

b) Eleição do Conselho Fiscal para 1962
c) Interesses gerais.

Lajes, 6 de Fevereiro de 1962 
Amadeu Antonio Ferreira - Diretor 

Velimir Daic - Diretor

A Geral Aulo 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 larros usados.

Tudo a preços baixos

opúH

»jlottfj

n<f|
■? s«l

VEMAG oferece aaora a camioneta que você tanto desejou!

-------- C A I Ç A R A
Para prestar grandes serviços. . .  — Preço acessivel (muito menos do que você imagina)

FYTFRMAMFNTE você vai admirar as linhas modernas e elegantes da CAIÇARA.
p Í tfr n a m fNTF ’você encontrará aquêle conforto que caracteriza os veículos DKW-VEMAG. As qualidades técnicas

mesmas que consagraram os veículos DKW: tração dianteira, proporcionando excepcional estabi
lidade Motor de dois tempos — econômico, potente, de fácil lubrificação e manutenção. Chassi ultra 
reforçado, cora tôdas as peças vitais colocadas a salvo das saliências do terreno.

Sr. proprietário de veicu lo^ K W  prestado-lhes bons serviços, nor um longo tempo, e fazendo se necessária
um arelórm a, escolha a SOLUÇÃU CERTA: procure o REVENDEDOR OU OMCINA DKW - VEMAG 
mais próximo e ti oque-o^mMjm GENUINO DKW _  VEMAG
por CrS 33.000,00, serviço êste realizado em apenas duas horas e por Cr$ 2.000,00 de mão de obre.
Adquira a sua CAIÇARA

No serranaT F dT — 'veTculos e maquinas .
Rua Coronel Córdova, 294 à 302 -  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

I A G E S — Santa Catarina
o í '
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M adeirense do Bras:
Indústria e Exportação de Madeiras

RELATÓRIO DA DIRETORIA
_____________ ___________________  relatório, balanço eeral. coo»  «e locro , e perda,

e parecer do "cõnreího^Fi^cairrêferentTB "ao "exercício encerrado em 30 de dezembro de 1961. outra representativa de credito de
Do nosso passivo exigível, constam apenas duas verbas, sendo uma conta bancaria garanuu»

Senhores Acionistas:
De acôrdo com a Lei e nossos Estatutos, submetemos à vossa apreciação o nosso

próprios acionistas. . , . „ „ „ „
Continuamos com nossas atividades paralisadas, e continuamos recebendo propostas para

acham em estndos.
Estamos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que desejardes.

Lajes, 6 de Fevereiro de 1962 
VELIMIR DAIC - Diretor

a venda de nosso patrimomo, as quais se

AMADEU ANTONIO FERREIRA - Diretor

BALANÇO GERAL da firma Madeirense do Brasil S/A. Indústria e Exportação de Mad^íras, com sede em Lo
jes. Estado de Santa Catarina encerrado em 30 de Dezembro cie ióo

—  A T I V O  -
A) IMOBILIZADO 

Imóveis e Benfeitorias 
Construções e Instalações 
Maquinas, Acessórios e Ferramentas 
Móveis e Utensílios

B) REALIZÁVEL 
Almoxarifado 
Contas Correntes 
Títulos e Valores 
Duplicatas a Receber

C) DISPONÍVEL 
Caixa e Bancos

D) PENDENTES 
Diversas Contas 
Lucros e Perdas

É) COMPENSAÇÃO 
Açóes Caucionadas 
Valores em Caução 
Diversas Contas

389.358,60
5.864.792,10
6.376.948,40

33.231,80

52.942,70
117.424,00
43.129,00
80.000,00

10.000,00
11.134.908.40

20. 000,00
1.250.000,00

413.728.60

12.664.330,90

293.495,70

121.946,20

11.144.908,40

1.683.728.60

_  P A S S I V O  —
F) EXIGÍVEL 

Contas Correntes 
Banco C/ Garantida

G) NÁO EXIGÍVEL 
Capital
Fundo Reserva Legal

H) COMPENSAÇÃO 
Caução da Diretoria 
Valores Caucionados 
Diversas Contas

2 574.185,80 
1.423.784.10 3.997 969,90

20.000.000.00
226.711,30 20.226 711,30

20000,00 
1.250.000.00

413.728,60 1.683 728.60

I 25.908.409,80
Importa em: Vinte e cinco milhões, novecentos e oito mil, quatrocentos e nove cruzeiros e oitenta centavos

Lajes, 30 de Dezembro de .1961
AMADEU ANTONIO FERREIRA - Diretor VELIMIR DAIC - Diretor CLÁUDIO RAMOS FLORIANI

25.908 409,80

Contador-Reg. 1922

Despesas Gerais
Impostos
Juros

Demonstração da Conta de «Lucros e Perdas» 
D é b i t o  C r é d i t o

397.039,90
51.383,30

152.336.30 600.759,50

Mercadorias
Maquinismos e Acessórios 
Prejuízo do exercício

37.723,30
175.945,80
387.090.40 600.759,50

Importa em: Seiscentos mil, setecentos e cincoenta e nove cruzeiros e cincoenta centavos.
Lajes, 3o de Dezembro de 1961.

AMADEU ANTONIO FERREIRA - Diretor VELIMIR DAIC - Diretor CLÁUDIO RAMOS FLORIANI - Contador-Reg 1922

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Madeirense do Brasil S/A Indústria e ExDortarfto Hp ____

determinações legais, procederam ao exâme dos livros, documentos, balanço geral e conta de Lucros e Perdas re fe rp n tJs^ p  * ’ cumprlndo as 
r, £ V 2 < n a de a— br“ de >961’ •  «“ *• «  P - le ita  « 5 « .  -  de parece,.

Lajes, 6 de fevereiro de 1962
ANTONIO JADER MARQUES ADOLFO LUIZ NUNES MARTINS AGNÉLO ARRUDA

Se você deseja ganhar

—  1 milhão de cruzeiros —  -
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às suos cr,m___„

aõ sorteio de Junho de compras e concorra

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as süas notas à rua Coronél Córdova n° " * * * ^ V r
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Pinheiros venceu o Cruzeiro
Prosseguiu domingo ul .leja correspondente à 

Um®, °  campeonato la quarta rodada do turno 
geano do corrente ano. entre as equipes do Pe 
com a realização da pe 'nheiros e do Cruzeiro cu

O cigarro v ; c i o  que mata
Para mulher que fuma

Vicio que mata, horripilante e triste 
E que tanto contamina a mulher querida 
Ignorando ela, o quanto a desprestigia 
Roubando lhe o encanto, a beleza, a vida.

Êste vicio maldito e destruidor 
Usado pela m ulher nas festas, nos salões 
Observe o quanto êle prejudica 
Aos débeis e frágeis corações.

E a m ulher céga pelo prazer 
Sacrificando a beleza e seus encantos 
Persiste no malvado vicio 
Levando o mal por todos os cantos.

E a m ulher que é a flôr do lar 
Que não se macula, não se m altrata 
Procura no prazer do vicio 
O terrível tóxico, que a mata.

E são os frágeis corações 
Desta mocidade em flôr,
Que mais se deixam dominar 
Em busca do seu grande amôr.

Lages, abril de 1962.
Indalicio Pires

já vitoria sorriu para o 
elenco alvi verde pelo 
-core de 4 a 3.
Na primeira etapa, já 

o Pinheiros vencia o seu 
oponente por 2 a 0.

tiduardo 2, Pinto e De 
zioho marcaram os ten- 
los dos pmheirenses, ao 
pi^so que P-dro, Rai
mundo e Nigemann ano
taram para o bando es
trelado.

Foi arbitro desta con 
tenda o sr. Olisses Al 
ves Xavier, com uma 
boa atuação.

Com esta derrota, o 
Cruzeiro isolou se na úl 
tima colocação da tabela.

Classificação
Após a realização do 

jogo entre o Cruzeiro e o 
Pinheiros, a classificação 
dos clubes concorrentes 
ao titulo máximo passou 
a ser a seguinte:

1- Guarany e Olinkraft 
0 pp; 2* Internacional e 
Pinheiros 2 pp; 3- Cruzei
ro 4 pp.

RÁDIO CLUBE DE LAGES S/A.
AVISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na 
séde social, à rua Presidente Nereu Ramos, Edifício M a- 
joara, nesta cidade de Lages, Estado de Santa Cata ia, 
os documentos de que trata o artigo 99 do decreto-h n. 
2.627, de 26 de setembro de 1940, relativos ao exercici ie 
1961.

Convocação
São convidados os senhores acionistas para a at m- 

bléia geral ordinária a realizar-se na séde social, n<> d- 
derêço acima, às 16 horas do dia 30 de abril de 196 a 
fim de deliberarem sobre a seguinte

Ordem do Dia
1 - Leitura, discussão e votação do relatório da dire

toria, balanço geral, demonstrativo da c onta de Lucros e 
Perdas, parecer do Conselho Fiscal e contas da Diretoria, 
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, SC 31 de março de 1 962 

Valdo da Costa Avila - Diretor Presidente 
Carlos Joffre Amaral - Diretor*Gerente

LAGEANO!
Lages necessita de mais escolas. Co
labore com a Prefeitura Municipal, pa
gando os teus impostos na data exata.

19.8(1

VOCE MESMO 
DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 

■ÚLTIMO TI PO
DE MIAMI 
A NEW YO R K !

VOCE MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE, 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW Y O R K ! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!
Custo sujeito às alterações do câmbio.

EXCURSÃO
n.'3
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Noticias do Govêrno do Estado
Ensino gratuito

O G >vernador Celso Ra
mos acaba de aprovar novos 
convénios, com educandários 
e instituições, para o aumen
to dos índices de gratuida
de do ensino, em nosso Esta 
do.

Assim é que, recentemente, 
o Chefe do Executivo ratifi
cou mais os seguintes pro-

C C8S08
n° 643, com o Ginásio “Ma 
dre Regina”, de Araranguá, 
para ensino ginasial à sec 
ção feminina;
n°s. 1 307 e 2.197. respectiva
mente, com as Escolas Nor
mais “Imaculada Conceição', 
de Videira, e “Chapecó”, 
do município do mesmo no
me, para ensino normal do

O Dr. Paulo Macarini, Secretario do Interior e Justiça  
enviou nos comunicação no qual transcreve um expediente  
enviado pelo Governador Celso Ramos ao presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça, vasado nos seguintes tè m s :

Florianópolis, 21 de março de 1962 
Prezado Senhor;

Apraz-me, para conhecimento de V. Excia. transcrever,  
abaixo, o expediente encaminhado pelo Exmo Sr. Governador  
Celso Ramos, ao Egrégio Tribunal de Justiça:

“Excelentíssimo Senhor Presidente: —  Como é do co
nhecimento de Vossa Excelência e do Egrégio Tribunal de 
Justiça, existem, atualm ente, várias Comarcas de 2a 3a e 4a 
entrâncias. Vagas, por faltar aos respectivos Juízes interstício  
de dois anos, exigido no  parágrafo único, do artigo 33, da Lei 
de Organização Judiciária. 2. Êsse fato vem acarretando pre
juízos à boa administração da Justiça, dando lugar mesmo a 
reclamação por par e dos jurisdicionados, ora dirigidas a êsse  
Egrégio Tribunal, ora ao Govêrno do Estado. 3 O G ovêrno —  

’ através da Secretaria do Interior e Justiça, estudando o as
sunto. com o intuito de colaborar com o Egrégio Tribunal de 
Justiça, verificou que fato semelhante vem  ocorrendo noutras 
Unidades da Federação, m erecendo atenção c cuidado do Po 
der Publico no sentido de ser encontrado uma solução que, 
resguardando o preceito constitucional, atenda aos legítimos  
interêsses da Justiça Assim é que no Estado do Paraná a lei 
n 2.364, de 17 de Fevereiro de 1955, no artigo 13, deu ao ar
tigo 6S. da Lei de Organização Judiciária a seguinte redação: 
—  “Somente após dois anos de efetivo exerc íc io  na respecti
va entrância, poderá o Juiz ser prom ovido”. § 1.“ —  “Sem pre  
que não houver Juizes com interstício, ou os que tiverem não 
aceitarem a promoção, far se á esta cotn dispensa dessa ex i
gência. a qual. contudo) será cumprida posteriormente, para 
que os Juizes, assim promovidos não começarão a contagem  
de intersticio na nova entrância, antes de completarem o tem 
po que faltava à conclusão do intrstício anterior, no momento  
da promoção’’. § 2' —  “Não podem  concorrer à promoção ou 
remoção, em igualdade de condições, com o Juízes que não 
satisfaçam essa exigência, Salvo se dentre aqueles não houver  
pretendentes à vaga’’ .

No Estado do Rio Grande do Sul, o Egrégio Tribunal de Jus
tiça adotou Semelhante solução 4. A solução adotada nos dois E s 
tados parece consultar os interêsses da Justiça em Santa Cata
rina, resguardando, como consta acima, o preceito const ituc io 
nal, uma vez que os Juizes promovidos sem  o interstício só 
começarão a contar novo interstício depois de  
completarem o tempo que faltava para concluir o interstício  
anterior no momento da promoção. 5 Em face de exposto, to
mo a liberdade de levar o assunto à consideração dêsse E gré
gio Tribunal que, Se entender procedente, tomará as pro
vidências cabíveis, as quais, asseguro, desde já, o inteiro a- 
pôio do Poder Executivo. Cordiais Saudações. (As.) CELSO 
RAMOS -  Governador do Estado’’.

f

Esclareço que o Egrégio Tribunal de Justiça designou  
uma comissão composta dos exmos. srs. desembargadores Mi
randa Ramos, Marcílio Medeiros e Eugênio Trom powski, para 
relatar a matéria.

Cordiais Saudações.
PAULO MACARINI  

Secretário do Interior e Justiça

LAGEANO 1
Colabore com a L. B. A. doando sapa 
tos e roupas usadas aos seus filiados. 
Com isto, estarás ajudando os nossos 
pobres na minoração de suas ne
cessidades.

no Estado:
2° ciclo’
n°s. 1 575 2.158, 2 201 e2 2R4, 
respectivamente com a Con
gregação da Imaculada Con
ceição de Castres para o 
Grupo Escolar “José Zan- 
cbetti ’,de Abdon Batista,Cam 
pos Novos; Grupo Escolar Ma 
ria Santíssima Dispensadora 
de Tôdas as Graças, de Mor
ro da Fumaça; Associação 
Imaculada Virgem Maria 
para as Escolas Reunidas 
“Maria da Conceição Sam 
paio Costa", de Iraputã, Itaió- 
polis; e Sociedade Cultural 
Beneficiente Nossa Senhora 
Medianeira, para a Escola 
Isolada de Vigolani, Nova 
Trento Todos êstes convê
nios objetivam também o tn- 
sino primário gratuito;

n° 2.265. coro o Grupo Esco 
lar Particular Jaraguá, de 
propriedade da Comunidade 
Evangélica, do município 
de igual nome para ensino 
primário parcialmente g ra
tuito;

n 2.2<»3, com a Associação 
da Imaculada Virgem Maria, 
para o funcionamento gratui
to do Jardim de infância 
e Curso Pré — Primário 
na Escola do Menino Jesús, 
na cidade de Papanduva;

Jriado Grupo Escolar 
de Brusque

Passa o ensino catarinen 
se por um período dinâmico, 
contrastando com a inércia 
de alguns anos passados O 
atual Govêrno faz da educa
ção meta prioritária de suas 
atividades, cônscio de qut 
um pleno e efetivo desenvoi 
vimento deve repousar sôbre 
a melhoria das condições d< 
ensino. Criam-se escolas iso 
ladas, grupos escolares, cui 
sos normais regionais,etc.,em 
todo o território catarinense 
Ainda agora, o Governador 
Celso Ramos vem de criar 
na cidade de Brusque" um 
Grupo Escolar com a deno 
minação de “Francisco de 
Araújo Brusque’’, que, a tí 
tulo precário, funcionará no 
prédio do Grupo Escolar Par 
ticular “Alberto Torres”.

Casa Kural em Ara
ranguá

Foi sancionada peio Go 
vernador Celso Ramos a le 
que autoriza a Fazenda do 
Estado a adquirir, por doa 
ção, da Prefeitura Municipal 
de Araranguá, terreno des 
tinado à construção de Casa 
Rural da Secretaria da Agri 
cultura.

Instalação do Ginásio 
Industrial de Itajai
O Governador Celso Ra

mos aprovou o contrato de 
locação do prédio de alve
naria, sito à rua Felix Busso 
Asseburg, na cidade de Ita- 
jaí, para fins de instalação 
do Ginásio Industrial “Presi
dente Nerêu Ramos". O re 
ferido contrato vigorará a 
partir de janeiro do corren
te ano.
■

Novo Delegado de 
Policia cm Joinville

Govêrno Amplie*
Ao mesmo tempo e n  1 

concedia dispensa ao tenente 
coronel Olavo Rech, d o c a  
rrr. Hp npleuado Especial o

Joinville, o Governad r Cel- 
só Ramos designava para 
substituí lo o coronel Celi0o 
Camargo Pires, também da 
Policia Militar do E tado.

Lages, IB de

LAGEANO
Abril de 1962

! I /  ■

“Não pode haver qualquer 
duvida quanto à inelegibilida
de dos ministros de Estado’ 
dii.se o professor Pontes de 
Miranda aos jornalistas, â 
bordo do navio “Augustus’, 
que o trouxe de volta ao Rio 
de Janeiro, depois de uma 
viagem de repouso na Euro
pa. - •

Viajando acompanhado da 
família, o professor Pontes 
de Miranda preferiu não fa
lar sôbre a atual posição do 
Brasil na conjuntura interna
cional, alegando desconhecer 
detalhes das modificações in
troduzidas nos últimos tem 
pos.

Entretanto, sôbre a situação 
dos ministros de Estado, no 
sistema parlamentar brasilei
ro, disse o ilustre jurista: 
“Não há nenhuma dúvida — 
são inelegíveis.

O Ato Adicional somente 
atingiu os artigos da Consti-

tuição que ficaria, implícita 
ou explicitamente, em con 
traposição com o que se es 
tabelectíu naquele kau>.

Portanto, os artigos de 194«, 
referentes à inelegibilidade 
estão em vigor

Aliás, durante minha au
sência, saiu o tomo oitavo 
dos meus “Comentários à 
Constituição de 1946”, corres
pondente ao Ato Adicional, 
do qual tratei longamente.

Hoje, o que mais importa 
ao Brasil é o respeito rigo
roso às leis e à Constituição. 
Se o Brasil voltar a ser o 
país em que se confia na le
galidade constitucional, seu 
futuro está garantido.

Os que procuram derribar 
ostensiva ou siibrepticiomen- 
te, o sistema parlamentar 
implantado em agôsto, ainda 
que ocupem altas posições., 
são os verdadeiros inimigos 
do Brasil. E como tal devem 

' ser tratados".

Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio 1I I C  -  Cruzeiro ío  Si
às 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 País, V. Sa. pode
rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO 
SUL, sem preocupação das passagens, utili 
zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, 
o mais revolucionário sistema de viagens aé
reas. \ ocè viaja agora e paga a passagem 
em suaves mensalidades.

TAC CRUZEiao DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Paia ieservas e compras de passagem 
procurem a Agência nesta cidade, à rua PW 

| üidente Nereu Ramos, 84 ou peio fone 214.
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