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Deatro de poucos dias. 
possivelmente, no próxi 
mo domingo, caso o tem 
po permita, o Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca 
estará inaugurando o 
Gruio Escolar da Vár
zea. sito nas proximida
des das Casas Populares.

A referida obra, que 
se constituirá numa das 
mais importantes do 
ilustre chefe do Executi 
vo lageano, é dotado de 
todos os lequisitos ne 
cessários ao seu funcio 
na mento,e muito virá con 
tribuir para a difusão 
do ensino naquele pro 
gressista bairro de nos 
ga cidade, beneficiando 
a uma infinidade de cri 
anças.
Grupo Escolar para 

Laranjeira
E n dias desta semana, 

o Prefeito Dr. Wolny

Delia Rocca esteve 
localidade de Laranjeira, 
distrito de Capão Alto.

‘om a finalidade de esco 
ber o local para a cons- 
u-ução do faturo Grupe 
Escolar.

Não resta a menor dú 
veia. que a construçãi 
do Grupo Escolar de La 
rinjeira, irá soluciona 
o p grande problema pa 
•" aquela localidade t 
-t Ijaeènoias, pois a sue 
construção o > decerá 

ios os requisitos exi- 
odos para <> seu idea! 
funcion i mento.

Como se vê. o Prefei 
o) Dr. Wolny Delia Roc- 
■\ vem desenvolvendo 

uma intensa atividad< 
ín pról do ensino em 

nosso município, procu 
rando assim, resolver 
dentro de suas possibi- 

na lidudes o problema do
analfabetismo em 
município

nosso

Magistral campanh de Lages nos 3' 
os Abírtos de Santo Cata saícg

do ai.ig ) 
l í

Regressaram 
último, por vol* i d t 
horas, d  ̂ t \ j { i 
aenau, os componentes 
da delegação que repre- 
«<ntou Lages, nos 3o Jo
gos Abertos de Santa 
Catarina realizados na
quele próspero munici- 
pio do Vale do .Itajaí.

Us atletas lageanos

cu npriram uma magm 
fi ia campanha nos refe 
• /> jogos, conquistando 

para a uossa cidade, o

demais competições es 
portivas, e que muito 
honraram o- desporto a- 
mador da Princesa da

campe mato estadual de Serra.
futebol de salão, de ma
neira invicta, o cetro de 
campeão por equipes na 
modalidade de ciclismo, 
afóra outras boas colo
cações conseguidas nas

rmou 
rio ffl*1 
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C ONVITE
O Prefeito Municipal de Lages,_ comunica 

nunicipes que, sexta feira, dia 3 (tres) de A£os ^
(áez) horas da manhã, deverá chegar a es a •
Excia o Dr. Francisco Brochado da Rocha p-«necSÍ? 
do Conselho de Ministros, que vem a e8ta c 1 e PVidal 
mente para cultuar a memória de Nereu

Extremamente desvanecido com a h 0 n r °  ® “ t̂ ‘81 ^jfjc a* " l  ã •
emocionado com a homenagem que ta 

«es, convida as Autoridades e o povo «n  f  "  pJ  a re c a .
Pcionar aquêle mandatário no Aeroporto Correia 
c°mpanhando-o ao monumento de Nere jQr ’n0 cerni
rão Costa e ao túmulo de Vidal Ram
tér‘o Cruz das Almas. . |Q(,9

Lages, 31 de Julho de 1962.

MAQUINAS, m a t r iz e s  e  a p r  e s t o s
Para forrar botões e

F A B R IC A  A R S A  ij 5824 
Rua Leme da Silva, 162 - 1 Paiii0

Bairro da Moóca - & W "  08 
Peçam catálogo e lmta a e v  v 

sem compromisso dc compr

•►V'- 7

:^sta magistral perfor
mance dos nossos atle 
tas nos 3 Jogos Aber
tos de Santa Catarina, 
não teriamos consegui
do, se não contássemos 
no seio de nossa delega 
ção, com uma pleiade 
de grandes e abnegados 
dirigentes e ótimos e 
disciplinados atletas 
que souberam elevar 
bem alto o esporte ama- 
dorista de nossa terra em 
canchas blumenauenses.

Deputado Joaquim 
Ramos em Lages

Deverá chegar amanhã em nos 
sa cidade,o Deputado Joaquim 
Ramos, um dos representantes 
de Santa Catarina na Câma
ra Federal.

Em nossa cidade o Depu
tado Joaquim Ramos deve
rá se associar as homena
gens póstumas que o Premier 
Brochado da Rocha, prestará 
aos seus insignes irmãos Ne
reu Ramos e Vidal Ramos 
Junior, na próxima sexta fei
ra. dia 3, às 10 horas, por 
ocasião de sua passagem por 
esta cidade.

irsnee e n n m  a 
C a m iã o  Municipal do P.S.D.

Escolhidos onze candidatos
Como foi amplamente anunciado, realizou se 

domingo último, com inicio às 15 horas, no salão 
nobre da Escola Normal e Colégio Estadual Vidal 
Ramos, a convenção municipal do Partido Social 
Democrático, com a finalidade de e^olberem os 
cus candiditos que concorrerão ao legislativo 
nutiicipal nas próximas eleições de 7 de Outubro.

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Valdo 
osta Avila, presidente do diretório municipal 

ipssedista, que conduziu os mesmos até o final 
da convenção num clima altamente democrático 
e de ampla camaradagem partidária.

Na oportunidade fizeram uso da palavra vá
rios oradores,cuj ts orações foram entusiàeticamen- 
ie aplaudidas pelo grande DÚmero de conveneio- 
uais da cidade e do interior presentes à referida 
convenção.

Inicialmente fez uso da palavra, o Sr. Teimo 
Arruda Ramos, um dos candidatos pessedistas à 
Jâmara de Vereadores, numa oração de sauda
ção aos convencionais. A seguir, agradecendo, fa
lou o Y< r ador Manoel Antunes Ramos, presidente 
da Câmara Municipal.

Saudando os candidatos, em substancio a 
•ração, falou em seguida, o Dr. Jorge Barro o 
Filho. Em nome daqueles, agradeceu o Veread >r 
Nilton Rogério Neve», candidato à reeleição

Reverenciando à memória dos correligioná
rios falecidos q em especial a do saudoso Vidal 
Ramos Junior, que foi uma das molas mestras 
do pessedismo em nosso Estado, falou o Sr. Lau
ro Antunes Ramos, cuja oração foi bastante 
aplaudida.

Continuando na pauta de discursos,falou a seguir 
o Desembargador Dr Mário Teixeira Carrilho, numa 
belíssima oração de saudação ao Governador Cel
so Ramos e ao Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca.

Postcriormeute, falou o Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca, que fez uma prestação de contas 
de sua administração à frente de nosso munici- 
pio, a qual divulgaremos com detalhes em nossa 
próxima edição. Em seguida falaram o Deputado 
Osny de Medeiros Regis e Aureo Vidal Ramos, 
candidatos, a Câmara Federai e Assembléia Le
gislativa, respectivamente.

Logo a seguir, o Sr. Valdo Costa Avila agra 
deceu a presença dos convencionais da cidade e 
do interior, bem como de outros assistentes, e 
deu por encerrada a convenção.

Nominata dos candidatos à Câmara 
Municipal

Além da referendação dos nomes dos Srs. 
Osny de Medeiros Regis como seu candidato à 
Câmara Federal e do Sr. Aureo Vidal Ramos 
(Nuta) à Deputação Estadual, a convenção muni
cipal pessedista homologou as seguintes candida
turas a Câmara Municipal:

Felipe Afonso Simão 
Manoel Antunes Ramos 
Dr. Cláudio Kamos Floriani 
Nilton Rogério Neves 
Dr. Oscar Schweitzer Filho 
Teimo Ramos Arruda 
Ari Cândido Furtado 
Rui Zapelini 
Evaldo Henkemaier 
Jatir Varela Junior 
Hilton Amaral

Nos próximos dias, o diretorio municipal do 
Partido Social Democrático, deverá ccnoluir a 
sua lista de candidatos à vereadores, quando se
r ã o ‘escolhidos outros nomes dentro das Jileiras 
da agremiação majoritária.
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Tuizo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lajes
*  ^  ,__ __ ns interessados incertos a

0 doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 

"Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na íor- 
ma da lei, etc.

Faço saber a todos quan
tos o presente edital de ci
tação com o prazo le tr ita 
(30) dias, virem, dêle conheci

mento tiverem ou interessar 
possa, que por parte de MOI 
SÉS RODRIGUES BATISTA, 
brasileiro, casado, lavrador, 
residente e domiciliado no 
distrito de Correia Pinto, 
nesta Comarca, me foi diri
gida a seguinte PETIÇÃO.
Exmo. Sr Dr. Juiz de Direi
to da la. Vara Cível da Co
marca de Lajes, - Moisés Ro
drigues Batista, brasilei-o, 
casado, lavrador, domicilia
do e residente no distrito de 
Correia Pinto, desta Comar
ca de Lajes, por seu procu
rador infra assinado (doc. n°

I), expõe e, a final, requer a 
V. Exeia. o seguinte: I - Que, 
há mais de vinte anos, vem 
ocupando uma gK ba de ter 
ras de matos e faxinais, con
tendo pinheiros de gralha, 
sangas e vertente, gleba es 
ta própria para a agricultu
ra e coro a área superficial 
de vinte e sete mil cento e 
quarenta e oito metros qua
drados (27.148.oO in2). II. -
Que dita gleba é to ia 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, graxas, oleos, mancais, rolamen- 
tos e ferramentas em geral.

Praça João Costa,4 - Fone, 489

uns m CATARINA

Comarca de Lajes, e tem as 
seguintes confron -çoes. 
Com terras de suc> tres í
Francisco Cabral o Souz;
terras de herdeiros '
Francisco de Souza e de Da
niel Francisco do arai e 
finalmente com ter* < d0 8 
ceesores de Pedro Tellcs e 
de Severiano Barbosa de Je
sus; III. - Que o ie inerente, 
dentro da mencionad i gleba, 
tem lavouras e su. posse, 
durante mais de vinte anos, 
mansa, pacífica e ininterrup
ta, sem oposição de quem 
quer que seja.-E possuindo
dito imóvel nas suas condi
ções citas, quer legitimar sua 
posse nos termos do artigo 
n. 550 do Código Civil e Lei 
n. 2.437 de 7 de junho de 
1955. IV .- Para isso, requer 
a designação de dia e hora 
para a justificação prévia e 
xigida por lei, na qual, de
verão ser ouvidas as teste
munhas adiante arroladas 
se provará que a gleba U6U- 
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 lí, e por edital, com 
o prazo de trinta dias

Símbolo do sucesso

I

I
*
atf

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

V
W / u rs i

Um prodoto 03 WILLYS-OVERLARO
fabricante 0e veículos 0c alta qualidade 
Sío Bernardo 0o Camoo 
Estado 0e Sío Paulo

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

Agência Planaltina de Veículos S/A
Avenida Pres. Vargas, 1898s- End. Tel. “ Planaltina” - Fone, 444 - C Postal 33? 

LAGES Santa Catarina

os interessados incertos e 
desconhecidos que por ven
tura venham a existir, bem 
issim a citação do órgão do 
Ministério Público todos pa- 
a acompanharem os termos 

da presente ação de usuca
pião,contestarem o pedido,que 
rendo, no prazo legal de dez 
dias, sob pena de revele, a- 
ção esta em que devera ser 
reconhecid» o domínio do 
requerente sobre a aludida 
gleba, servindo a sentença 
declaratória de título para a 
devida transcrição.-Protesta- 
se provar o alegado com 
testemunhas depoimentos 
pessoais, documentos e vis
toria e demais provas em 
direito permitidas Dando à 
causa o valor de Cr$ 25.000,00 
jara os efeitos fiscais; P. p 
E. Deferimento. - Lajes, 30 
de maio de 1962. (a ) Pp. Ma
rio Teixeira Carrilho. - Rçl 
das testemunhas para justi
ficação: 1 - João Alves Fei- 
reira, brasileiro, casado, la
vrador, 2 - José Maria 
Luz, brasileiro, casado, la
vrador. 3 - Palmiro Oliveira 
Ruivo, brasileiro, casado, la
vrador. Todos residentes ud 
distrito de Correia Pinto des 
ta Comarca e comparece
rão independentemente 4e 
intimação. 4 - Anizio Alvfs 
de Souza, brasileiro, casaco, 
lavrador, residente nesta cjo- 
marca. 5 - Juvelino Telfs 
de Souza, brasileiro, casado, 
serv. de justiça aposentads, 
residente nesta cidade. Com
parecem independente de i»- 
timação». DESPACHO: «A. 
Designe-se dia e hora patfi 
a justificação. Iotimem-se 
Lajes, 2-6-62. (a.) O. Dutia- 
Juiz de Direito». Realizud: n 
justificação em que, ilk.o. 
-ealizada a justificação c dl 
a ouvida de testemunhas, 
proferiu êste Juizo, o seguia- 
e DESPACHO: «Vistos ete. 
Julgo' por serrtéoça, na a que 
iroduza os seus jurídico- <* 
ieitos, a presente justiPc ção 
p r o m o v i d a  p o r  
toisés Rodrigues ,Batíf u .- 
item-se por mand-uio 8 

ronfrontantes do imóvel e o 
Ir. Promotor Público da li. 
V^ra; por edital, çoru o pra 
'.o de trinta dias, publi- 
■ando-se uma vez na Impren-» 
-a Oficial e três vèzes nu 
mprensi local, os interessa- 
ios ausentes e desconhecí- 
los.-Custas, a final. - P R K -  
Lajes, 16 de junho de 196?. 
(a) Osmundo Vieira Dutra- 
tuiz de Direito da 1h. Vara 
Cível” . E, para que ninguéúi 
alegue ignorância, especial- 

} mente os interessados ausen
tes e desconhecidos, paseoo- 
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 
m ve dias do mês de julho 
de mil novecentos e sessenta 
e dois Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão da la  Escrivania 
Cível o datilografei, subscre* 
ví e assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la.

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Cível.
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V is ita  aos Distritos W i \
PsdEstiveram em visita ao 16 

pKF: Sr Nery Rosa, Prefei 
te Municipal de Criciúma; 
pr. pauto Carneiro, Prefeito

Pedro iCraus ProrÜV/̂ 1 m S 
ei pai • q ’ , : , Munl
ílal?l8l° PhÜipoe, Prefeito°Mu"

Sr. Ar

R
. ~ ‘ ~  «J O ?> G '
tomo Carlos ‘.Veriar-

kerr c ie r

Adormeceu pra sempre a voz do vate»
Uma lágrima queite e couovida,
Rolando pela face constrangida,
Reclama, inconformada, o seu resgate.

Descansa em paz! E, nunca se desate 
O laço benfazejo da acolhida,
Que teus versos já deram, em tôda a vida 
Aos corações que vencem o bom combatei

Os que fruem da tua simpatia,
Fazem soar a tua poesia
Nos bronzea iunfais da eternidade.

E com o mor de Deus onipotente,
Teu estro c iará, eternamente,
Versos divinos para a humanidade.

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. inolas, diferenciais para guin
chos e outros fios, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de íarros usados.

Tudo a preços baixos

Posto F o x
-  DE -  

PEDRO VANDNI
Gasolina - Oleos - Lubri

ficação e Lavação
Mantém anexo uma oficina mecânica 
Dara melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

ab To; Dr Adhemar Ghi- 
*'■ L ep uado hstadual; Dr 
Frnest Enock litnsoidt.

Rodo BR

Governo contra excessos da
cúieita e da esquerda

O sr. Cândido Oliveira Neto, ministro da Jus
tiça manifestou a pessoas de suas intimidad s a 
firme disposição de pcnir severamente quaisquer 
demonstrações de carater subversivo provenientes 
da esquerda ou da direita. As medidas que porá 
em prática, como afirmou, serão levadas às últi
mas consequêm ias atinjam a quem atingir e não 
e limitarão a unicamente regular o período pré- 

eleitoral.

índúsiria e Comércio c a 
Mcdenas Battistella S/A.

Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas desta Em- 
>resa a fim de se reunirem em assembléia geral 
*xtraordinária, na sede social sita à Avenid Ma
rechal Floriano, 947. nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, às 14 (quatorze) ras 
do dia 18 (dezoito) de agosto do corrente, para 
• rat r da seguinte

O D E M  DO DIA
1 ) - Tomar conhecimento e aprovar o >< le- 

t m de subscrição;
2 ) - Deliberação e aprovação do laudo pe-

icial;
3 )  - Efetivação do aumento do capital social;
4 ) - Alteração do artigo 5* (quinto) dos Esta

tutos Sociais, e
5‘) - Outros assuntos de interêsse social.

Lajes, 30 de julho de 1.962.

ENIO MARIO MARIN - DIRETOR

Continua u ern andamento 
08 serviços de refôrço do 
revestiment sílico argilo
so no ire no Araranguá - 
Mampituba BR-.9.

Rodovia BR-3J
E tá sendo piogramada a 

construção, a ser iniciada 
ainda no presente exercício, 
das obras de arte especiais 
sôbre os rios Varão Leão. 
Hervalzinho e Xanxerê.

Designação de Servi 
dores

O Sr. Diretor Geral acaba 
de assinar Portaria designan 
do o servidor João Inapólito 
Matos para exercer a funçãt 
de Chefe da Seção de Cus
teio do 16° DRF.

O Sr Diretor Geral acaba 
de assinar Portaria desig
nando o servidor Rubens 
Wolf para exercer a função 
de Chefe da Seção de Orça 
mento do 16. DRF.

Acesso de Criciúma à 
BR-59

Continuam em andamento 
os serviços de construçãt 
das obras de arte correntes 
no acesso da cidade de 
Criciúma à Rodovia BR-59.

M Í L D I O  S/A
Eng. Ind. Com.

Semi-reboques

Basculantes

Furgões frigoríficos 
Tanques para combustíveis 
Tip-top para Transp. de 

máquinas.

Representante 

Vicente Pascale 
Com. e Repres.

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

End. Telegráfico - INDU

LAGES - Santa Catarina

Dr. José Afonso Aibeiro Ramos
Cirurgião-Dentista

Clínica-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.

Consultório montado com moderna aparelha
gem dotado com o novo super alta rotação 

(Airotor Dabi G 707; 300.000 r.p.m.)

T r a n s p o r i a d o r a  t  R e p r e s e n t a ç õ e s  R O D O L A G E S  H D D .
> w >  3 8 8  -  " * * 3 8 0  -  ° * “  P o “ " ' 7 3  ■ ,LAGES ■ ,s * " “  .T , ^  oaraas lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc., para qualquer localidaae do pars

Transportes em gerai xi’as do Sul Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas

A g e n c i a s  j o a ç à C w õ  Grande e Londrina. ,  _  _  .

st-vin-lo ainda as seguintes localidades ae Santa Catarina:
* Residência Fuck, Santa Cecilia. Ponte Alta do Norte, Ponte 

Mafrrr Crmoinhas, Monte Castelo, Lageaa ■ • ê Encruzilhada, Palmeiras, Bouqueirão, São José do Ser 
Ahà do Su) Campos Novos. Chapeco, Xaiam_ Xamcere^ Hetiro. Capão Alto, Campo Belo do Sul.
rio B io d a  Varsea. Painél. Urub.c,. Ramo3. Ponte do flio Pelotas e Rio Negro, no Paraná
Lagoa da Estiva» Cerro —*--------------- ------- “
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Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul
ESTADO DE JANTA CATARINA  

Balancete d i  Receita e Desp »sa da Prefeitura Munic: vii c.e 
Campo Belo do Sul, íefere ite ao mês de JunHo de 1.9S2

Ç0DIG° R E C E I T A  
l o c a l

Anterior Do mês Total D E S P E S A Anterior Do mês Total

RECEITA ORDINARIA

Tributária

a) Impostos

0-11-1 Imposto Terr torial (Ruralj 377.382,00 9.746,00 387.128,00 0 - Administração Geral 581.371,40 V 581.371,40

0-12-1 » Predial 9 680,00 5.061,00 14.741,00 l - Exação e Fisc. Financeira 130.744,00 3.500,00 134.244,00
0-16.1 » Transmissão (Inter-vivos) 341.759,40 46.022,00 387.781 40 2 - Segurança P.e Assist Social 1.830,00 1.830,1)0
0-17-3 » s/ Industrias e Profissões 141.017.00 19.900,00 160.917,00 3 - Educação Pública 2.880,00 — » 2.880,00
0 18-3 » de Licenças 369.815,00 20.151,00 389.966,00 4 - Saúde Pública V
0 27-3 » s/Gado Abatido 5.629 00 300,UO 5.989,00 5 - Fomento V 13.400,00 13.400,00

6 - Serviços Industriais 40.900,00 40900,00
b) Taxas á Serviços de Utilid. Pública 271.345,80 104.658,00 376.003,80

1-11-2 Taxa Rodoviária 178.034,110 46.088,00 224.122,00 9 - Encargos Diversos 154.117,50 31.391,00 185.508,50

1-15-4 Taxa de Assistência Social 5.240,00 2.726,00 7.966,00
1-21-4 Taxa de Expediente 8.588,00 478,00 9.066,00
1 22-4 Taxa de Emolumentos 48.737,00 2.500,00 51.237,00 /

1-23-4 Taxa de Fiscalização eServ.Dv. 1.052,00 1.052,00
1-26 3 Taxa de Divulgação e Turismo 6.772,00 930,00 7.702,00

RECEITA DIVERSAS

4-12 0 Receita de Cemitérios 412,00 50,00 462,00
4-19-0 »  Diversas 100.000,00 100.000,00

RECEITA e x t r a o r d in á r ia

6-12 0 Cobrança da Divida Ativa 14.137,00 364,00 14.501,00
6 21-1 , Multas em Geral 983,CO 1.040,00 2.023,00

1.609.237,40 155.416,00 1.764653,40 1.142.288,70 193.849,00 1.336 137 70
Saldo do exercício anterior............. 29 221,00 Saldo em Caixa 457.736,70

1.609.237,40 155.416,00 1.793.874,40 1.142.288,70 193.849,00 1.793.874,4

Campo Belo do Sul, 30 de junho de 1.962

Oscar Ramos
Reep. pelo Exp. da Contadoria

VISTO: Alfredo José Ribeiro
Prefeito

Senhores Motoristas:Bmm
gng

|  h a  os sm itos is lavacào, lubrificação e pulverização ie seus veículos p r o m  a
|  Ser rana  L tda . -Ve í cu l os  e M á q u i n a s
S "  iufflproi n  bem equipado o moderoo servi?» , . j j

Rua Coronel Córdova. 294 à 302 -  (Logo aba,xo dos Corre,os e Telégrafos!

1 L A G E S  — S a t r  -

II

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



1- 8-62
CORREIO LAGEANO 5a pagina

itura Municipal de
ESTADO Dá SANTA CATARINAPORTARIA

de 7 de maio de 1962
O Prefeito Municipal de Laies

atendendo solicitação do Excelentíssimo W h l80 suas atr»buiçõe8 e 
21a Zona, resolve: Slmo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da

DECRETO N° 30 
de 8 de maio de 1902

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições, 

DECRETA:

DISPOSIÇÃO 0 0  JUIZO ELEITORAL d e s t a  C.DADE:POR À

AUZEMIR SOMMER ooiinunin
to efetivo de Professor Padrão’ E, constante de provimen
cipio (Escola mista municipal do Bairro Quadro Unico do Muni-
distrito da cidade), sem p r e ju í z o t K r r t t o ,  .  0ra« “  “ »
lbe assegura. 1108 e vantagens que o cargo

Prefeitura Municipal de Lage,, em 7 de maio de 1962

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente 
Prefeitura em 7 de maio de 1962. Portaria, na Secretaria dí

Art. I o - Ficam extintas as Escolas Reunidas Municipal que funcio
nam na séde do Distrito de Otacílio Costa, em vista de o Govêrn do 
Estado haver criado, por decreto de 12 de abril do corrente ano, um Gi po 
Escolar Estadual para funcionar naquela localidade.

Art. 2o - Êste decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lages em 8 de maio de 1962 
Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Mu

nicipal de Lages, em 8 de maio de 1962
Filipe Afonso Simão 

Secretário

Felipe Afonso Simão 
Secretário

PORTARIA

de 7 de maio de 1962 
0 Prefeito Municipal de Lages, resolve;

CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. 172, da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949.
A ROMEU RAMOS LUCENA, ocupante do cargo isolado de pro

vimento efetivo, de Contador, Padrão J, Lotado na D.O.V. constante do 
Quadro Laico do Município, de quatro (4) meses sem vencimentos, a 
contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 7 de maio de 1962

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Portaria, na Secretaria da 
Prefeitura, tm 7 de maio de 1962.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

L E I N° 68 
de 15 de maio de 1962

AUTORIZA COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câ

mara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art. I o - Fica o Executivo Municipal, autorizado a colocar meio- 
fio (pedra ou concreto), em todos os lados e ao centro, da Praça loca
lizada à frente da Igreja da Sede distrital de Capão Alto, formando can
teiros ou passeios, com interrupção de passagens para veículos.

Art. 2o - Para que ditos serviços possam ser executados, fica o 
Chefe do Executivo Municipal, autorizado a proceder o necessário ser
viço de nivelamento da referida Praça.

Art. 3o - Para fazer face as despêsas decorrentes dos artigos 
anteriores fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 
abrir um credito especial na importância correspondente aos gastos.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de maio de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria da Prefei
tura em quinze de maio de hum mil novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Fábrica de Móveis e Esquadrias D Esposas com • novos

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS
OE

J 0 Ã 0  P E L L I Z Z 0 N I
A CIA. LTDA.111Rua Jeron irp o  C oe lb o , •/•»

l Catia Pottaí, 126 - Taiagr. -LElO’

L A G E S  * S ta . C a t a r i n a•■onTdoa

— D E -

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

L A G E S  - Sta. Catarina

Agora com T a ra
sem P executa qualquer móvel sob encomenda

municípios
# *

O Governador Celso Ramos sancionou a lei que au 
toriza o Poder Executivo a abrir o crédito espe
cial de sete milhões de cruzeiros, a fim de fazer 

e às despesas de que trata a lei 5.004, de 29 
de dezembro de 1.961, que concedeu auxilio aos 
novos municípios e fixou os subsídios dos respec
tivos Prefeitos Provisórios. Os seus efeitos exten- 
der-se ão aos municípios criados após 31 de de
zembro de 1.961.

Noutro ato, o Chefe do Executivo baixou 
decreto, abrindo o mencionado crédito especial.

Se você deseja ganhar

=  1 milhão de cruzeiros
Exija do seu

irtr n  NOTA FISCAL correspondente às suas compras e concorra fornecedor a M U l A  ^  D£ embro de
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Dr. Ernani Rosa eleito reoresentante daí: 
classes produtoras da regiáo de Campos d? 
Lag9S junto ao Consêlhode Desenvoiviment: 

do Estado (PLAMEG)
Em assemblé

ia que realizou 
no dia 29 de ju
lho p.p., na séde 
da Associação 
Comercial de La
pas, foi eleito pa
ra as altas fun
ções de repre
sentante d a s  
classes produto
ras da região de 
Campos de La
ges, junto ao 
Consêlho de De
senvolvimento do 
Estado, PLAMEG, 
o $r. Dr. Ernani 
Hosa presidente 
do Sindicato do 
Comércio Vare
jista de Lages e 
vice presidente da Associação Comercial de La 
ges Par i suplente foi eleito o Sr. Ery José Ioris 
respresentando a Associação Comercial de Curiti 
ba nos.

A região de Campos de Lages, segundo de 
créto n- 1.666, de 30 de junho de 1962, compreen 
de os municípios de Lages, <'uritibanos. Lebom 
Regis, Santa Cecília, 'ampos Novos, São Joaquim, 
Urubici, São José do 'errito, Anita Garibaldi, 
Campo B do Sul, Bom tetiro e Alfredo Wagner.

, Compareceram à \ssernbléia, para votação, 
três membros eleitores de cada uma das seguintes 
entidades: Associação 'omercial de Lages. Si idi 
cato do Comércio Varejista de Lages, Sindicato da 
Industria de Serrarias, Carpintarias e Tanoarias 
de Lages, e Associação < om rcial de Curitibanos.

Entre duas coisas p-etra a melhor. Consórcio ISC - Cnizeiro io Sul
------- às 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 C 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 
1 v. . . . - . .
\ procurem a Agência nesta cidade, à rua P re 

sidente Nereu Ramcs, 84 ou. pelo fone 214.

iNa próxima semana, 
terça ou quarta feira, o 
‘ premier’' Brochado da 
tiocha, em havendo “ quo 
rum” na Câmara, com
parecerá pessoaimente 
ao parlamento, a fim de 
pronunciar um discurso, 
encaminhando os pro
jetos que integram o 
Mano de Emergência. Pe 
)irá, o chefe do govêrno, 
t habilitação legislativa 
; delegação poderes) pa- 
a as reformas de ba- 

ms. entre as quais a a 
grária, bancária, tributá
ria, e administrativa. Pe 
dirá, também, a fixação 
da data do plebiscito pa

ra 1963. considerando a 
inexequibilidade da con
sulta popular ainda este 
ano e que a mesma se
ja realizada no primeiro 
ano da próxima legisla 
tura.

Nos meios governa
mentais, entretanto, pou

ca gente acredita consi 
ga o Sr. Brochado da 
Rocha seu intento. Na 
verdade, a maioria a- 
guarda a deflagração da 
nova crise política, corn 
o afastamento do Sr. 
Brochado da Rocha e 
do atual gabinete.

' ' ‘  de carne v e *  á
papÉcãii de Lajes

em Senta Catarina
Conforme comunicação 

■ecebida pelo Sr. Oscar 
Stefíen e General José 
!Jinto Sombra, altos pró- 
ceres políticos dêste mu 
licipio, do Sr. Linhares 
la Cruz, assessor da De 
egacia do IAPETC em 
Santa Catarina, foram 
criadas as agências da
quela autarquia nas cida- 
es de Lages, Caçador, 

íoaçaba, Mafra, Xapecó 
j São Miguel D’Oeste.

Ainda, segundo a mes- 
na comunicação, o 
APETC acaba de orga- 
izar em S. Catarina um 
•nrpo médico constante 
le 20 profissionais, capa- 
itados para atender os 
ontribuintes e suas fa- 
nilias das agências em 
Lodo o Estado.

Mais um candi
dato ás próxi
mas eleições
Por indicação do Par

tido Trabalhista Brasilei
ro, foi lançada a candi
datura do Sr. Marcelino 
Alves Ferreira à Prefei
to do nóvel município de 
Anita Garibaldi.

A sua indicação para 
concorrer à Prefeitura 
daquele município, foi 
muito bem recebida en
tre o eleitorado de Ani
ta Garibaldi, pois o mes
mo gosa de elevada es
tima nos meios sociais e 

I comerciais daquela loca 
llidade.

A Comissão Municipal de Abastecimento e 
Prêços de Lajes (COMAP), em reunião levada a 
efeito no dia j  7 62, resolveu por à disposição 
dos interessao s, em caráter inteiramente gracio
so, as instalaçõ vs . * Matadouro Municipal e um 
pó?to de veuda no Mercado Municipal.

A  cessão será concedida ao proponente que 
maiores vantagens ofer -cer no fornecimento do 
produto à população desta cidade.

Os interessados deverão apresentar propostas 
escritas, na Secretaria u Prefeitura Municipal de 
cages, até o dia 7 de agosto dêste ano, quando se
rão apreciadas e discuí ih- pela Comissão.

As propostas que rã.) apresentadas em so- 
brecartas fechadas j-v  ao conter os seguintes 
elementos indispensáv o . além de outros julgados 
convenientes pelos signatários:

a — preço do quii • ue carne classificada, 
com e sem ot- ;

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

rificar, o propouente vencedor podem, às suas 
custas, instalar quantos postos mais achar neces
sários ao pleno desempenho de sua atividade.

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

Diociécio Viero 
José Baggio 

Ivo Bianchini 
Martinho Campos Netto 

W olny Delia Rocca 
Ormano Fraga  

Oscar Schweitzer 
Kauí dos Santos Fernandes

safra de café no j-.
oriundas do Pa 

le Estado hL ? ? 1̂ 118 na última quinta feir 
63/64 ’ estí Ulram a metade da safra f

queiesXtInn°cfÍCÍahnente informa se que a 
^ cvraaof  serã reduzida de 40 à 50%
que aScolheUae nV16 ? ilhões de l-fc a s  ° 
milhões. nd0 ulPrassará a casa de

11060317
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