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AropmHHn05Ven?5°  Municipal do Partido Social Democrático
Desusado interesse es tá reinaado nos meios politicos_ locais, para a 

coaveQÇão municipal do partido Social Democrá 
tico, que será realuada 
anaiuiiã em nossa cida 
de.

A referida convenção 
8erá instalada às 15 ho-

o1** ,no salão nobre da 
->cola Norrual e Colégio 
S: tidual VidU R ^ *
, eado Qissa oportuni- 

homolog idos 
3 c *ú4i4itos qua con-

2 ^ 1  a í  1‘ gtslativo 
municipal nis próx im s 
eleições iç 7 de outubro.

Os trabalhos da con

venção pessedista serão 
presididos pelo Sr. Val- 
do da Costa Avila, pre
sidente do diretório mu
nicipal do Partido Social 
democrático, devendo 
comparecer inúmeras de 
legações dos distritos, 
além de outr >s próceres 
politicjs p iiteucentes/à 
gr d majorit iria.
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ALAM  promove grande campanha 
de novos associados

A Associação Lageana 
de Amparo ao Menoi 
(ALAM), entidade que 
desde bà alguns anos 
vem labutando em pról 
do menor abandonado, 
acaba de iniciar uma 
ampla campanha em 
nosso município, visando 
aumentar o seu quadro 
associativo.

Esta campanha, como 
outras, que a mesma en
tidade já efetuou em nos
sos meios, está encon

trando grande apoio por 
parte de nossa popula
ção, que vê assim com 
bons olhos os objetivos 
sadios da atual diretoria 
da ALAM. que tem a sua 
frente a figura dinâmica 
do Sr. Achyles Marin, 
bem secundado por ou
tros valorosos dirigentes.

A ALAM para tanto, 
espera continuar contan 
do com o inestimável a- 
poio do nosso comércio 
e da industria, bem co-

Os Padres vão ter prevr 
dência social

Os padres vão ter sua previdência social em 
bases nacionais, nos moldes do Instituto de Pre 
vidência dos médicos de São Paulo, de acordo com 
o que foi resolvido na última Reunião dos Bispos, 
segundo disse o monsenhor Vidal B. Cavalcanti, 
chanceler do Arcebispado do Rio de Janeiro, ao 
falar sôbre a comemoração do Dia do l adre no 
segundo domingo de agosto.

mo de outras pessoas 
ligadas aos diferentes se- 
</ies sociais de noss 
erra. para esta

campanha, que visa em 
primeiro lugar, aumentar 
o seu quadro associati 
vo, e ein segundo lugar 
prestar o máximo de 
assistência aos menores 

j abandonados que habi
tam a Princesa da Ser
ra.

Divulgando esta agra
dável noticia, destas co 

ilunas cumprimentamos o 
| Sr. Achyles Marin e os 
seus bravos companhei
ros de diretoria pela 
promoção de mais e- la 
grandiosa campanh i q> 
em futur • não mu to tl 
tan e, s -rá de mui1 : v. 
lia para as inúmera;- 
crianças pobres e de
samparadas de Lag s.

José Aionso Ribeiro Ramos
Cirurgião-Dentista

ica-Cirurgia Buco-Maxilar-Prótese Dentária 

Atende com hora marcada 
das 9 às 12 hrs. 

e
das 16 às 18 hrs.

Enderêço: Rua Coronel Córdova,276 - Lages SC.

sultório montado com “ " ltaapr^ ç a o  

' “ or0Dab°. G 707; 300000 r p m.)

TSE julga-se incom
petente para marcar 
a data do plebiscito

O Tribunal Superior 
Eldtoral, reunido em 
dias desta semana sob 
a presidência do Minis
tro Ari Franco, decidiu 
por 4 votos contra 3, 
julgar se incompetente 
para decidir a data da 
realização do plebiscito.

Assim caberá ao Con
gresso decidir da opor
tunidade da realização 
do mesmo, de acordo 
com o que reza o Ato 
Adicional n* 4 que insti 
tuiu o regime parlamen 
tarista no Brasil.

O Goveruadui Celso 
Rimos seguiu no o  de 
ontem para a cidade de 
Biumenau, em visita o- 
ficial, cumprindo progra
ma administrativo que 
coincidirá com o encer
ramento dos IV Jogos 
Abertos de Santa Cata 
rina, que se disputam 
naquele município. A sua 
chegada àquela cidade 
deu-se por volta das 17 
horas, quando S. Excia. 
e a sua comitiva foram 
alvos de significativas 
homenagens. Entre ou
tras atividades, o Gover
nador Celso Ramos esta
rá presente ao inicio 
das obras do Grupo Es
colar de Garcia e visita 
a Usina de Palmeiras. A 
comitiva governamental 
está composta pelo Go
vernador Celso Ramos, 
Sra. Edite Gama Ramos 
primeira dama do Esta
do, Major Aylton Spal- 
ding de Souza, Dr. Re

nato Ramos da Silva, 
Dr. Annes Gualberto Sr. 
Geraldo Wetzel e Sra., 
Dr. Celso Ramos Filho, 
Dr. Julio Zadrosny e Sra., 
Dr. Paulo Freitas Melro,

Dr. Hermelino Largura, 
Deputados Orlando Ber 
toli e Pedro Zimmer- 
mann, Dr. Fulvio Luiz 
Vieira, Dr. Karl Kichbie- 
ter e acadêmico Paulo 
Costa Ramos.

Conforme oficio que 
recebemos foi eleito na 
convenção realizada no 
dia 13 do corrente, o 
novo diretorio municipal 
do PDC cuja constituição 
é a seguinte: Presidente 
- Oscar Stefíen; 1* Vice

Presidente - Genera1 í >- 
sé Pinto Sombra; 2 Vi
ce Presidente - Man <el 
do Amaral Faria; 3* i 
ce Presidente - Leopol lo 
Steffen; Secretario Ga il 
- Johnny J. C. Fischer

Ampliação e reforma da 
Usina do Caveiras

O problema da ener
gia elétrica é dos mais 
cruciais do Estado. Com 
a demanda aumentando 
consideravelmente e o 
potencial estacionário, as 
condições para o desen- 
volvimeuto do Estado 
são das mais difíceis. 
Por isto, o lugar de pre- 
eminência que o Gover
nador Celso Ramos de 
dica a êste 'setor, que 
mereceu lugar de ta
manho destaque em sua 
plataforma de candidato.

Cercado por uma e- 
quipe entusiasta e capaz, 
vem atacando o assunto 
em diversas frentes, pa 
ra o que organizou dois 
planos, um de emergên
cia e o outro de longo 
alcance.

Quer seja na Comissão 
de Energia Elétrica, or- 
gão planejador de tôda 
a política energética do 
Estado, quer seja na

CELESC, orgão execu
tor, o trabalho é inten
so, o que criará, logo, 
condições que possibili
tarão o desenvolvimento 
do Estado. Ampliando 
ou criando usinas, esten
dendo linhas que irão 
atingir todos os pontos 
do território catarinense, 
o Govêrno vai não só 
aumentar o potencial, 
como possibilitar a in
dustrialização de novas 
áreas.

Ainda agora, mais uma 
notícia de maior interes
se precisa ser divulgada: 
os trabalhos de reforma 
e ampliação da Usina do 
Caveiras que vem sendo 
executados por determi
nação da CELESC e que 
aumentarão em muito o 
potencial elétrico da 
zona serrana, colabo 
rando para o seu desen
volvimento e progres o.
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Juizo de Direito da Primeira Vara Civel da Coi nanca L^Jt„s

2a págim

0 doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cível da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na fo •- 
ma da lei, etc.

brasileiro, casado, lavrador, 
residente e domiciliado no 
distrito de Correia Pinto, 
nesta Comarca, me foi diri
gida a seguinte PETIÇÃO.

-  ,, | . i » , .  _  Exmo. Sr Dr. Juiz de Direi

Edital É  C ita »
j casado, lavrador, domicilia- 

Faço saber a todos quan-jdo e residente no distrito de 
tos o presente edital de ci- j Correia Pinto, desta Comar- 
tação com o prazo do trio I ca de Lajes, por seu procu 
(30) dias, virem, dêlo conhcci-1 rador infra assinado (doc. nJ

mento tiverem ou interessar 1), expõe e, a final, requer a 
possa, que por parte de MOI V. Exciu. o seguinte: I - Que,

------  BATISTA,) há mais de vinte anos, vem
ocupando uma gleba de ter-

SÉS RODRIGUES

rus de matos e faxinais, con
tendo pinheiros de gralha, 
sangas e vertente, gleba es
ta própria para a agricultu
ra e com a área superficial 
de vinte e sete mil cento e 
quarenta e oito metros qua
drados (27.148,00 m2) II. -
Que dita gleba é toda cer
cada por c e r c a s  d e  
arame e fica situada na Fa
zenda dos Tavares, no dis 
trito de Correia Pinto, desta

Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento de ferragens, 
tintas, grax s, oleos mancais, rolamen- 
tos e ferramentas em geral-

Praça João Cosia,4 - Fone, 489

l

Comarca de Lajes, e tem as 
seguintes confron içoes.
Com terras de suce ores Je
Francisco Cabral de Souza 
terras de herdeiros le Jose 
Francisco de Souza e de Da
niel Francisco do Amai. * e 
finalmente com ter; 
cess' res de Pedro Telles e 
de Severiano Barbosa de Je
sus; III. Que o i e inerente, 
dentro da mencionad t gleba, 
tem lavouras e bua posec. 
dura tc mais de vinte ano.-, 
mansa, pacífica e ininterrup 
ta, sem oposição de quen 
quer que seja.-E pussuiudo
dito imóvel nas suas condi 
ções citas, quer legitimar su 
posse nos termos do artigo 
n. 550 do Código Civil e Lei 
n. 2.437 de 7 de junho dc 
1955. IV. - Para isso, requer 
a designação de dia e bom 
para a justificação prévia e 
xigida por lei, na qual, de 
verão ser ouvidas as teste
munhas adiante arroladas e 
se provará que a gleba usu 
capienda é devidamente ex
tremada, com perímetro per 
feitamente delimitado e onde 
o suplicante tem benfeitorias 
pertinentes às atividades a 
grícolas que exerce. - V.
E, feita a justificação, pede 
sejam citados, por mandado 
os confinantes enumerados 
no item II, e por edital, com 
o prazo de trinta dias,

Símbolo do sucesso

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

\w n iY S )

Um Droduto da W IllYS-O VERLHD
fabricante de veículos de alia qualidade 
Sâo Bernardo do Camno 
Estado de São Paulo

C O N HEÇA-O  E PEÇA UMA D EM ONSTRAÇÃO EM :

Agência Planaltina de Veículos S/A
Avenida Pce< Vargas, 1898,- End. Tel. “ Planaltina” - Fone, 444 - C. Postal 333 

LAGES Santa Catarina

|õs interessados incertos e 
desconhecidos que por ven- 
m a \enham a existir, bem 
s im a citação do órgão do 

Ministério Público todos pa
ra acompanharem os termos 
da presente ação de usuca
pião.contestarem o pedkio.que 
rendo, no prazo legal de dez 
dias, sob pena de reve.ia, a- 
ção esta em que dov< rã ser 
reconhecido o domínio do 
requerente sobre a aludida 
gleba, servindo n sentença 
declaratória de título para a 
devida transcrição - otesta- 
se provar o alegado com 
testemunhas depoimentos 
pessoais, documentos e vis
toria e demais provas em 
direito permitidas Da do à 
causa o valor de Cr$ 25.0' '0,00 
para os efeitos fiscais: P e 
E. Deferimento. - Lajes, 31) 
de maio de I9ó2. (u ) P;i. Ma
rio Teixeira Carrilho. - Rol 
das testemunhas para justi
ficação: 1 - João Alvec Fer
reira, brasileiro, casado, la
vrador, 2 - José Maria da 

uz, brasileiro, casado, la
vrador. 3 - Palmiro Oliveira 
luivo, brasileiro, casado, la
vrador. Todos residentes ito 
distrito de Correia Pinto det 
ta Comarca e comparece
rão independentemente de 
intimação. 4 - Anizio Alvfe 
de Souza, brasileiro casadD. 
avrador, residente nesta co
marca. 5 - Juvelino Tel«6 
de Souza, brasileiro, casado, 
serv. de justiça aposentado, 
residente nesta cidade. Com
parecem independente de in
timação». DESPACHO: «A. 
Designe-se dia e hora para 
a justificação Iotimem-se 
Lajes, 2-6-62. (a.) O Dutra- 
Juiz de Direito». Realizada a 
justificação em que, digo. 
realizada a justificação c «íh 
a ouvida de testemunhas, 
proferiu êst.- Juizo, o seguin
te DESPACHO: «Vistos, etc. 
Julgo por sentença, para que 
produza os seus jurídicos <* 
feitos, a premente justificação 
p r o m o v i d a  p o r  
vloisés Rodrigues Batista. - 
it^m-se po mandado >b 

confrontantes do imóvel e <> 
Ir. Promotor Público da li. 
Vara; por edital, com o pra 
z> de tri t dias, publi- 
.‘ .ando-se um vez na Impren
sa Oficial e três vêzes na 
mprensa loc 1. os interessa- 
ios au-entes e desconhecí- 
los.-Custas, a final. - P R I- - 
Lajes, 16 de junho de 1962. 
(a) Osmundo Vieira Dutra - 
Juiz de Direito da la. Vara 
Cível” . E, para que ninguém 
alegue ignorância, especial
mente os interessados auseD- 
tes e desconhecidos, passou- 
se o presente edital que se
rá publicado e afixado na 
forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, aos 
nove dias do mês de julho 
de mil novecentos e sessenta 
e dois Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão da la  Escr.vania 
Cível o datilografei, subscre
ví e assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivaiua 

Civel.
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Esta secção do «meu canto» 
traz hoje uma tarja negra, co- 
mo um preito de sincera e 
comovida homenagem, sincera 
e inesquecível, daquêle que no 
despontar da madrugada fria 
e enrregelante de vinte e qua 
tr0 de Julho, naquela hora té- 
trica e inquietante para os 
«eus familiares que viram d e
saparecer, inopinadamente, 
dentre os seus, a figura sim
ples e modesta, porém reves
tida de todos os predicados 
morais que ornam e dignifi
cam a pessôa humana, cujas 
qualidades de caracter e de

Canto
maneira afavel e 

com que os tratava 
palestras amigas.

Eu quero me referir ao sau 
doso amigo Indalicio Pires.
i_ ‘ ‘ mpI e <*ue Passavamos pe- 
lj rua Correia P in to  e  qPu e
;  i 7 °  de castume, estava 
sentado, numa cadeira, à por
ta de sua casa, Unhamos que 
estacionar, para bater um pa
po. v

E, apesar de êle não se lo
comover com facilidade, nem

l i »»Adeus a um Poéta
De luto a manhã foi revestida,
E as flores, até murcharam em seu jardim 
Umas caem com o adeus da despedida.
Outros ficam acenando o triste fim.

Partiste . . para Deus será tua ida . . .
No mundo foste um nobre ura serafim,
É bem triste escrever a despedida,
Quando a musa não quer que seja assim.

Ao chegares no céu junt > as estréias,
E lembrares das flores e ao querer vê las,
Olha o mundo deixado em triste adeus.

Cada esmola que deste aos indigentes,
São frutos que nasceram de sementes,
De que hoje floresceram aos pés dos teus.

LUMARI

Ofereço esta despedida ao grande saudoso a* 
migo INDa LICIO PIRES, que ora separa-se de nós 
para a eternidade, deixando nos muitas saudades.

conção sobrelevou o
ceito dos seus conri,l-.d~ con‘ u™a Vez por outra ouvimos da 
?■» • h *  b° “  »">■ palavra da ,e-
la maneira afavel a ’ pe‘ I Çnminação, uma palavra de 

cativante desalento pelo seu estado de 
nas suas|saúde.

Ao contrário sempre se mos
trava alegre e Satisfeito, ver
sando a sua palestra, de prefe
rência, sôbre os costumes passa- 
os e os atuais, em todos os 
-to r ií da ativi ada humana. 
Dizia êle ser um retrógado, 

. orque seu temperamento não 
adaptava à evolução moderna.

Quem teve oportunidade de 
lêr os seus trabalhos, quér em 
prosas quér em versos, poude 
aquilatar o seu gráu de cultura 
cujas idéias em pensamentos 
.oram sempre voltados e mol 
íados no cadinho de ouro do 
eu coração, com beleza e 

maestria.
Daí porque o sua morte a 

balou, profundamente, a Socie
dade lajeana que perdeu no 
ilustre morto um dos pionei
ros da velha guarda.

Na impossibilidade de te 
comparecido aos atos fúnebres 
poi motivo de saúde, daqui 
do «meu canto», enviamos à 
fam lia enlutada os nossos sin
ceros pesam.ss. pedindo a Deus 
que O tenha no reino da gló 
ria.

Lajes, Julho de 1962.

Posto F o x
-  D E -

PEDRO VANONI
Gasolina ■ Oleos _ Lubri

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

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

Lages - Santa Catarina

L I V I N I O  G O D O Y

O acontecimento do 
dia 21 - instalação do 
Bincode Desenvolvimen
to do Estado se revestiu 
da maior importância pa 
ra Santa Catarina, pela 
ampliação do campo de 
atividades da economia 
catarinense, com a aber 
tura de novas possibilida
des para todos os seto
res da vida do Estado.

Idealizado pelo atual 
governante, quando ain 
da candidato, foi por 
êle agora concretizado 
e pode o Governador 
Celso Ramos dizer com 
orgulho que com esta 
medida, abriu mais am
plos caminhos para o 
desenvolvimento da ter
ra catarinense.

Edital de Convocação
*

Ficam convocados os senhores Membros do 
Diretorio Municipal do Partido Social Democrático 
bem como os senhores Vereadores eleitos pelo Par
tido com assento na Câmara MuDicipal de Lajes, 
consoante estabelecem os Estatutos do Partido, 
para a Convenção Municipal a ter lugar no próximo 
dia 29, domingo, às 15 horas, no Salão Nobre da 
Escola Normal ‘ \ idal Ramos” com a seguinte 
ordem do dia:

1' Escolha de nomes para concorrerem às 
eleições de outubro próximo para o Legislativo Uu- 
nicipal.

2o - Eleição e homologação dos escolhidos.

Lajes, 24 de julho de 1962 

Valdo da Costa Avila 

Presidente do Diretório Municipal

Agradecimento
Filhos, genros, noras e netos de Indalicio Pi

res e de Maria Aurora Bráscher Pires, agradei 301 
a todos que compareceram ao sepultamento da
queles entes queridos, assim como às pessoas 
que os visitaram, os confortaram e enviaram co
roas, flores, cartões, telegramas e fonogramas de 
pesar.

Lajes, julho de 1962

Convite - Missa
Filhos, genros, noras e netos de Indalicio 

Pires e de Maria Aurora Brãscher Pires, 
convidam para a missa de 7o dia do falecimento 
de seus pais, sogros e avós, que será celebrada 
no Altar Mor da Catedral Diocesana, às 7,30 ho
ras do dia 31 do corrente, terça feira.

Antecipadamente

agradecem 

Lajes, julho de 1962

LAGEANO!
Lages necessita de mais escolas. Co

labore com a Prefeitura Municipal, pa

gando os teus impostos na data exata.

T rTn sl or [a lo  fa  ̂ Rl p rl sl n t a (Te s T0D 01H ES 1 1 0 1 7
Avenida M .r .o h .l  Flori.no. 388 -  Fon,. 380 - Caixa P o .t . l  33 ■ LA G E S  - S .n l.  C .l .n n ,

lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidade do pais
Transportes em geral e car ^  dQ Su] porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas

Agencias 0™°- * A’""™8 , , . .  , , 0 . „  . .
Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:

V A11VAV-r T rraeadinho. Residência Fuck, Santa Cecília. Ponte Alta do Norte. Ponte
Mafra Canoinhas. Monte Castelo. Lage Yanxerê. Encruzilhada. Palmeiras. Bouqueirao, Sao José do Ser-
A ta  do SuTcam pos Novo»• lS S t o »  do Sul. Bom Retiro. Capão Alto Campo Belo do Sul.
rito. Rio da Varzea. P a ^ - J ^ A n i í a  Garibaldi, Celso Ramos, Ponte do R.o Pelotas e Rio Negro, no Parana 
Lagoa da rntir~ narro  Neg,° '  -- -------------------------------
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Prefeitura Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA

Termo de Contrato de Locação de Serviços
Termo de contrato de locação de serviços que entre si íaze \ a 
Prefeitura Municipal de Lages e o Senhor Almeridio Joaquim1 da 
Silva, para o fim e na forma que abaixo se declara.
Aos cinco dias do mês le maio do ano de hum mil novecentos e 

sessenta e dois 5/5/1962), na Prefeitura Municipal de Lages, no Gabrae 
te do Senhor /refeito Municipal, L)r. Wolny Delia Rocca, ora denoüj.na
do Contratante e de uutro lado o Senhor Almeridio Joaquim da Siiva, 
e aqui denominado Contratado, foi concluído este contrato, na forma e 
sob as Cláusulas seguintes:

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de maio de 1902 

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 

Almeridio Joaquim da Silva - Contratado 

Felipe Afonso Simão - Secretário

Têrmo de PRORROGAÇÃO DE CONTRATO celebrado entre á 
Prefeitura Municipal de Lages e o Sr. Dr. M. LI 1L \I ir a  
CARRILHO, para o fim e na forma que se declara no Registro a
fls 23 do Livro n. 10.

Cláusula Primeira
O Contratante, usando de suas atribuições contrata ncs’ ato o Snr 

Almeridio Joaquim da Silva, para na Prefeitura Municipal de Lagos, 
exercer as íunções de Motorista.

Cláusula Segunda
O |Contr«tado obriga-se a exercer os serviços atineries às suas 

funções, era período aormal de trabalho ou extraordinariamente.

Cláusula Terceir
O Contratinte ojrig.i se apigar ao Co.v lo, mens11 mente, como

retribuição ; os serviç n prestidos, a im ) >i de d * mil cin
zeiros (Cr$ !. >0 . >o). que será efetu ido n i "ia da Pr tura Muni
cipal, por v j ,ha |u o Orçamento consignar

Cláusula Quarta
O presente contrato terá sua vigência apartir le vinte e i i  •> Je aJ ril 

do ano de hum mil novecentos e sessenta e I >>s f25-4-62), e irminará 
um ano após, podendo ser prorrogado de acordo com as pari- s contra 
tantes, bem como poderá ser rescindido em qualquer temp » p r inioi 
tiva de qualquer uma das partes, sem que caiba direito a "'Jenização 
ou reclamação judicial ou extra judicial.

E, para firmeza e validade do que ficou acima estipulado, mandou o 
Snr. Prefeito Municipal que fosse 1 ivrado o presente Termo de Contra 
to, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes- 
contratantes e por mim Felipe \fonso Simão, Secretário da Prefeitura 
Municipal de Lages.

Fica para todos os efeitos prorrogado até o dia primeiro de uiar 
ço do ano de hum mil novecentos e sessenta e trêz (1-3-63), o prazo p e- 
visto na Cláusula Quinta do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e 
o Dr. Mário Teixeira Carrilho, Registrado a fls. 23 do Livro de Registro 
n° 10.

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de maio de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Mario Teixeira Carrilho 
Contratado

Term o o prorrogação de contrato celebrado entre a PreTei- 
tu. V- l icipal de Lages e a Srta. Alice Terezinha Rosá Ra- 
ni r» ip.h o fim e na forma que se declara no registro a fls 
23 do livro n- 11.

F e < >hra todos os efeitos prorrogado até o dia déz de abril 
do ano de inil novecentos e sessenta e treis (10-4-63), o prazo previsto 
na Cláusula Quarta do Contrato celebrado entre esta Prefeitura e a 
Srta. Alice Terezinha Rosa Ramos, registrado a fls. 23 vs do livro n.
11.

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de maio de 1962

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Alice Terezinha Rosa Ramcs

Contratada

is e tsauaarias
fÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

JOÃO PELLIZZ0NI
A CIA. LTOA.

Rua Jeron im o C oelho, •/« 

Cela. Po«*et i?6 - Teleçr. - L E iO “

LAGES • Sta. Catarina

— D E -

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

L A G E S  - Sia. 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

Nikita Kruschev cum
primenta B ochado da

Rocha
Mib-ífo t amarati *?.*?rF10u que o primeiro ministro 
Nikita Kruschev dirigiu o seguinte telegrama ao 
primeiro-ministro Brochado da Rocha, “ Por moti- 
vo e sua nomeação para o cargo de nrimpiro-

UDidos d0 Brasfl rogo”  v. 
tos de írranH o^ '^ fUS sinceros cumprimentos e vo- 
exnressar a ^ 6* 1*0 na sua atividade. Permita-me 
Un^ão Soviótini)eraD^D de- que as rela<?ões entre a 
o bem dos nnunf a° ^ rasil se desenvolverão, para
ses da na7 Ha ?S de ,no.ssos Paises, nos interesses da paz da terra, (a ) Nikita Kruschev.” .

Se você deseja ganhar

—  1 milháo de cruzeiros = =
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às «urre

ao sorteio de Dezembro de c°mpras e concorra

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° 80 * * * ^ i V /
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28-7-62
CORREIO LAG EAN O 5a página

.c-ósiico de Saudad
Ao poeta Indalicio Pires

Ejj»: cio Ccelho Pires.
_ inl .s a bailar na poesia,
. in lhando arpas em iris.
. i onde estás. 6onetos e harmonia,
. evasie c mt go toda a inspiração, 
mortal sonhador das coisas belas,

. olhestes amizades, em tróca destes o coração 
remos contemplar quais tais aquarelas, ’

. poeta morre, lendo-o nos vem a recordação.

i . onquistou pela estrada da tua vida.
1. carinho dos teus descendentes e amigos,
Lm  teu coração na poesia fizeste guarida.
|- egastes teu tesouro mesmo a inimigos,
A- oje partiste par i os mundos desconhecidos 
|- amor da poesia são notas e sustenidos.

lantou em frente à tua moradia uma roseira 
ndalicio lembra te quando ela linda floria.

■ - eliquia que perfumava a cidade inteira.
|. nquanto tu admiravas, outros é que coihia,
|. ó a saudade resta daquela planta faceira.

Lages, 24 de Julho de 1962.

LAURO DE CARVALHO CESAR

m-

da

íonstrutorc C tarnense de 
itradas S/r — COCESA

Assembléia eral Ordinária 
Io Edital de Convocação.

Convida-se os senhor s acionistts da CONS 
TORA CATARINENSE DE ESTRADAS S/A.- 

e»a - para participarem da reunião de assem- 
a geral ordinária, a realizar-se no proximo dia 
e julho de 1962, com inicio as 14 horas, na 

e social, sita a rua Marechal Deodoro nr. 155, 
n‘ 2, nesta cidade, para deliberarem sobre a 

luinte:
ORDEM DO DIA

Eleição da diretoria da sociedade para a 
gestão do exercício social, compreendido pe
lo periodo de 10 de junho de 1962 a 10 de 
junho de 1963;

- Eleição dos membros do consêlho fiscal 
ra o mesmo periodo;

- Estudo, tomada e aprovação das contas 
diretoria, em exercício até 10 de junho 
1962;

Assuntos de interesse social.

Lages, 16 de julho de 1962

Dr. Newton Ramos - Dir. Pres.
Dr. Zeno Rizzo - Dir. Super.

pa

da
de

Srta. Maria 
j ulia Branco

Transcorrerá no dia de 
amanhã, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio da prendada srta. 
Maria Julia Branco. Se
cretaria dêste bi-semaná 
rio. eileta filha do Sr. 
•João Batista Moreira 
Branco e de sua exma 
esposa d. Maria Ledovi 
na Branco, residentes 
nêste município.

Noticiando êste acon
tecimento. destas colu
nas enviamos à Srta. 
Maria Julia Branco os 
nossos votos de inú
meras felicidades.

Manoel Antunes Ramos e Senhora 

Antônio Macedo e Senhora

Participam aos parentes e pessoas de suas 

relações o noivado de seus filhos

Leonldas e Zilda

Lages. 21 de Julho de 1962.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO  LA G E A 
N O , Rua Marechal Deo
doro, n° 29-1

Versatidade 
e alto rendimento

TRATOR

F E N D  T
Um gigante no trabalho

E8peeialmente projetado 
para as condições Brasi
leiras, sob a garantia da 
famosa técnica alemã

Representante

Vicente Pascale
Com. e Repres.

Rua Corrêia Pinto n° 122 
Fone-228 - Cxa. Postal 28

End. Telegráfico - INDU 

LAGES - Santa Catarina

Madeirense do Brasil S/A. Indústria e Ex
portação de Madeiras 

Assembléia Geral Ordinaria
Ficam convidados os senhores acionistas, a se reuni

rem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, em nossa sõde 
social, na cidade de Lajee. Estado de Santa Catarina, no 
dia 31 de Julho do corrente ano. às dezesseis horas, para 
deliberarem sobre a seguiute ordem do dia:

ai 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 Antouio Ferreira - Diretor 

Velimir Daic - Diretor

Máquina de Conta
bilidade Ruf Triplex

Vende-se uma máquina de contabilidade mar
ca RUF com 3 .-omadures, capacidade de 999 mi
lhões, com aparelho intromat e mesa.

Tratar com o Sr. PAULO BARTZ, á Rua Ma
rechal Deodoro, 311 - Curitiba.

Geral Auio 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, latarius. molas, difereuciais para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de carros usados.

Tudo a preços baixosu r .  i N e w io u  i v a u iu »  w i i .  *
Dr. Zeno Rizzo - Dir. S u p e r . ---------------------------------------------- ----------------------------------

Senhores Motoristas: y
_________________ ________ ______________ _ 888*____________ _______________ _______

P m  os mm «e law âo, lubrificação t  pulverização k m veículos procurem a |
S e r r a n a  I t r i a . - V e í c u l o s  e M á q u i n a s  |

■ li l f» •

m
y
m
p

ínannnrnn uíii ubhi cumiiauu 6 nnflüsrno serviço jpeyjzflüü 3 8i oj
' Rua Coronel Córdova. 294 à 302 -  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

E S — Santa Catarina
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Elogiado o Coronel Fioriano Mõ^er
Ao deixar o Comando da 

5a Região Militar e 5a Divi
são de Infantaria, por motivo 
de sua transferência para a 
Reserva, o Exmo Sr Gen 
Joaquim Vicente Rondon con 
signoii, no Boletim Regional 
n 89, de 11 de maio de 1962, 
o seguinte elogio ao Cel 
Fioriano Moller, Comandante 
do 2o Batalhão Rodoviário.

“Oficial de renome na Ar
ma de Engenharia onde se 
destaca por sua cultura ge
ral e profissional, grande o-

perosidade e por notáveis 
qualidades de Chefia. Con 
dutor de homens, exporimen 
taJo e capaz, vem o Cel 
MÜLLER realizando, no 2' 
Batalhão Rodoviário, um Co 
mando dinâmico, eficiente e 
fecundo.

Sua atuação intellg íh '<\ 
firma e esclarecida, nlo >( 
ua direção dos traüalh >» < <
construção, mas também na 
instrução, administração e 
emprègo de sua Unidade < 
uma garantia de que seu Co

A  ^ D ID O

Criada várias agencias do 
IAPETEC em nosso Esradc

Por iniciativa do Dr. Wal- 
demar Rupp, conselheiro do 
Iapetec, propondo em abali- 
sado memorial ao Ministro 
do Trabalho, a criação das 
agências do IAPETEC em 
Lajes Caçador - Joaçaba 
Mafra - Xapecó o São Mi
guel D’Oeste, proposição esta 
que foi aprovada pelo Con
selho de Ministros e Presi
dente da Republica.

A Agência de Lajes que 
fora criada em 1954 e não 
instalada por injunções polí
ticas, continuando apenas 
como simples posto arreca 
dador. com grande prejuízo 
para a classe, foi agora re
novada e o novo Delegado 
Regional do IAPETEC, Dr. 
Laelio Luz, está tomando 
tôdas as providências, para 
imediata instalação não só

desta agência c »no das de
mais criadas.

Estão pois de parabéns os 
contribuintes e seus familia
res da laboriosa, numerosa e 
imprescindível classe dos 
homens que trabalham no 
transporte em geral no pla
nalto catarinense, que em 
breve terão assistência mé
dica e dentária efetiva, a- 
lém de uma agência bem 
instalada para um atendi
mento condigno

Teve destacada ação nes
tas reinvidicações em defesa 
dos interêsses da classe a- 
lém do conselheiro Waldemar 
Rupp. o General José Pinto 
Sombra, que por várias vê- 
zes foi ao Rio de Janeiro, 
tratar do assunto ao Consê- 
lho do Iapetec e Ministro 
Franco Montoro.

mando será assinalado por 
numerosas re i l iz i  úteis e 
produtivas. A retidão de seu 
caráter, proporcionando ain 
biente de confiança entre 
Chefe e subordinados, tão 
necessária a uma Unidade de 
Engenharia de 'onstr i ão

tem sido fator ponde áv a 
reconhecida eficiência do 2- B 
Rv.

O clima de cordialidade 
que sabe manter na Guarni 
çao de Lajes, estabelecendo 
perfeito entendimento entre 
militares e civis da socieda
de local, representa inais 
uma conquista do Cel MOL- 
LER no sentido de assegu
rar ao seu batalhão o alto 
conceito que merece. É, pois, 
com satisfação que louvo o 
Cel FLORIANO MÕLLER, por 
suas magnificas qualidades 
de cidadão e de soldado, a- 
gradecendo lhe a excelente 
colaboração prestada ao 
meu Comando, e formulando 
votos de feliz sucesso em 
sua carreira militar”.

Entre duas coisas prefira a melhor

Lages, 23 de Ju lho de 196:

A 1F i a i  de c o n c o w a
u i  de carne 

u i i a g ã o  de Lajes
Aa

A Comissão Municipal de Abastecimento 
Preços T e  Lajes (COMAP), em reunião levada tt 
efeito no dia -5 7 02, resolveu por à disposição 
dos interessados, em caráter inteiramente gracio
so, as instalações do Matadouro Municipal e um 
pôsto de venda no Mercado Municipal.

A cessão será concedida ao proponente que 
maiores vantagens oferecer no fornecimento do 
produto à população desta cidade

Os interessados deverão apresentar propostas 
escritas, na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
Lages, até o dia 7 de agosto dêste ano, quando se i“Ire 
rão apreciadas e discutidas pela Comissão

As propostas que serão apresentadas em so ^ 0
ini

itioir
ensi

cida
ama

brecartas fechadas, deverão conter os seguinte 
elementos indispensáveis, além de outros julgad >^ent 
convenientes pelos signatários;

a — preço do quilo de carne classificada 
com e sem osso;

b — prazo de vigência da proposta.
Dependendo do volume de vendas que se ve 

rificar, o proponente vencedor poderá, às suaftas. 
custas, instalar quantos postos mais achar neces impo 
sários ao pleno desempenho de sua atividade.

A COMAP convida os proponentes e pessoa 
interessadas no assunto para comparecerem n 
local em que serão abertas e examinadas as pro 
postas (Secretaria da Prefeitura Municipal) no di 
14-8-62, às 20 horas, quando poderão apresenta 
sugestões para melhor solução do problema.

Dfjtt
ive 
dou 
p?rc 
Wo 

íira 
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Consórcio TAC -  Cruzeiro do Sol
1 ás suas ordens —

Diàriamente 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 u R U Z E I R O  A PRAZO, 

o mais revolucionário sistema de viagens aé

reas. Você viaja agora e paga a passagem 

em suaves mensalidades.

TAC-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 

vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua~Pre- 

sidente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 214.

Lar em lesta
Encontra-se em festa 

desde o dia 23 do cor 
rente, o lar do Sr. Mau 
ro Schwalb. diretor g e 
rente da importante fir
ma desta praça, Lajes 
>/A - Veiculos e Aces
sórios, de sua exma. es 
posa d. Ester Schwalb, 
com o nascimento de um 
robusto garoto, ocorrido 
na Maternidade Teresa 
Ramos, e que na pia ba
tismal receberá o nome 
de Osvaldo Luiz.

Ao feliz casal, b n 
como ao pequenino Os
valdo Luiz enviamos as 
nossas atenciosas felici
tações.

Dioclécio Viero 
José Baggio 

Ivo Bianchini 
Martinho Campos Netto 

Wolny Delia Rocca 
Ormano Fraga  

Oscar Schweitzer 
Raul des Santos Fernandes

uçri 
feno, 
4*.
üau. 
dele 
liou 
* Al 
üarin

doSalário mínimo oão será revisado
^onte do Conselho de Ministros informou que 

dincilmente será feita a revisão do salário minimo 
este ano como pretendem certos grupos sindicais

Isto porque no atual momento o govêrno co- *,j| 
gita antes de tudo tomar medidas para oonter» tu 
e evaçao do custo de vida e a especulação de %  

°. 0 ,a ev'har a pretendida revisão, cujas conse- 
quencias seria nova e inevitável majoração de »
H1 ̂ yv/o.

O Cine Marai oarn  a p r e s e n t a  a m a n h ã  ( d o m i n g o 1
1 às 19 e  21,15 hs

a monumental apresentação da França Filmes do Brasil em SupervM»»

Hiroshima, Meu Amor
-----------------com Eiumanuele Riva, Eiji Okada e Stella Das .ias

-ê
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