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e Campo Selo io  Sol
Cora a presença do Sr. 

Valdo da Costa Avila,pre
sidente do diretório mu
nicipal do Partido Social 
Democrático, e repre
sentando também o di 
retorio regional, do Ve
reador Nilton Rogério 
Neves, e de altos proce 
res pessedistas de Lages, 
ce Anita Garibaldi e 
Campo Belo do Sul, fo
ram instalados domingo 
último os diretórios mu 
nicipais daqueles novo? 
muuicipios.

As sessões de organi-

zação dos diretórios pes
sedistas de Anita Gari
baldi e t ampo Belo do 
Sul, foram presididas 
pelo Sr. Valdo da Costa 
Avila e secretariadas 
pdo Vereador Nilton Ro
gério Neves.

Para presidente do di
retório municipal de Ani
ta Garibaldi, foi eleito o 
Sr. Euelides Granzotto, 
politico dos mais con 
eeituados naquele novel 
municipio e que já teve 
ooortumdade de ocupar 

Prekitura Municipal

de Lages.
Para presidente do di 

retorio municipal de Cam 
po Leio do Sul, foi elei 
tc o suplente de Vereador 
Álvaro Furtado Pucci, 
pessoa largamente rela
cionada nos meios co 
merciais e políticos da
quele municipio.

Na mesma oportunida
de foram escolhidos os 
demais membros dos re
feridos diretórios, esco
lhas estas que recaíram 
em influentes próceres 
políticos locais.

1WTÂ l k O I n i o s  n a  P i C ? -  

çcSiqueira Campos

ça, que tem su o pab 
cionais festas Sa

Não resta <e
está sendo leva d < 
um tom maravj)h'»s< 
ministração d < f
numa posição d ef
muuicipes que e íi 
gresso de noss vj

Conforme noticiamos 
em nossa última edição, 
o Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca está proc 
dendo à vários melho
ramentos na Praça Si 
queira Campos, local on
de está edificada a tra
dicional Igreja de Santa 
Cruz

Conforme tivemos o- 
portunidade de constatir 
com os nossos próprios; 
olhos, foram colocados 
meios fios em toda a 
área que circun ia aque
la praça, onde futura- 
mente será calç da.

Conseguimos aind ; 8- 
purar que serão coloca
dos bancos naquele lo
cal dando um aspecto 
elegante à referida pra-

todos os anos das tradi- 
Cruz.

< r dúvida que a melhoria que 
feito naquela praça, dará 

à mesma, colocando a ad- 
> Dr. Wolny Delia Rocca 

*ncia, mostrando aos seús 
^stá labutando pelo pro- 

•ipio.

Conforme tivemos o 
portunidade de informar 
em nossa última edição, 
foi solenemente inaugu
rado no último sábado, 
o Museu Historico Muni
cipal Thiago de Castro, 
ato que contou com a 
presença de autorida
des civis, militares e e 
clesiasticas.

Entrando em contacto 
com o seu diretor, Sr. 
Danilo Thiago de Castro, 
conseguimos apurar que 
o Museu Historico Muni 
cipal Thiago de Castro, 
estará aberto ao público 
todos as terças, quintas 
e sábados, no horário 
das 12 às 18 horas, ou 
em dias e horários ex
traordinários para cara
vanas de visitantes pro

cedentes de outras cida 
des, quando em trânsi
to por Lages.

Conseguimos ainda a 
purar junto ao Sr. Dani 
lo Thiago de Castro, que 
será vedada à entrada 
de crianças menores de 
12 anos, no reedito de 
vido à motivos diverso*- 
e que oportunamente 
serão explicados ao pú
blico.

Com a inauguração do 
Museu Historico Munici 
pal Thiago de Castro, 
foi concretizada uma ve
lha aspiração de nossa 
população, que era o de 
encerrar num estabele
cimento especializado to
das as riquesas históri
cas de nosso municipio 
e de nossa gente.

Com a vaga deixada pelo Dr. Evaldo Vilela, 
que transferiu sua residência para a cidade de 
São Paulo, vem de ser nomeado para as funções 
de Delegado Regional de Policia, o Dr. João Mar 
tias, advogado residente na capital do Estado.

A posse do novo titular dar-se-á dentro de 
poucos dias.

A Delegacia Regional de Policia, está no mo
mento confiada ao Sr. Antonio Correia, suplente 
de Delegado.

O Deputado Eouardo 
Santos Lins, da União 
Democrática Nacional de 
nosso Estado, renunciou 
ao seu mandato na As
sembleia Legislaliva e à 
política.

JK quer ser 
deputado

O sr. Jusceliuo Kubi 
tschek será candidato a 
deputado federal pelo 
PSD da Guanabara, vi
sando com isso liderar a

bancada da Uuanabara 
na esperança de fazer 
uma grande bancada, t  o 
mesmo tempo em que 
permitirá ao seu suplen
te, ex-governador de 
Goiás — efetivar-se co 
Senado.

m. ;!ü í)
Êste fato cau-ou g *n- 

de surpresa nos meios 
politicos estaduais, ó »is 
o Deputado Eduardo S n 
tos Lins, era um dos ele-eleições de 1958.

mentos de maior proje
ção nos meios udenistas, 
tendo sido o mais vota 
do de sua bancada nas

Querem torpedear ree
leição de Mazzilli

Informa a imprensa carioca, que estão se rea
lizando encontros entre pessedistas, trabalhistas e 
grupos isolados da UDN, visando a não reeleição 
do Deputado Raoieri Mazzilli para a presidência 
da Câmara dos Deputados.

O motivo principal que apontam contra Maz
zilli é a sua atitude suspeita assumida durant1 
a crise politico-militar de agosto do ano passidu.

Esteve em Lages o Senador Saulo Ramos
Esteve durante alguns 

tias em nossa cidade,
.endo seguido posterior- 
mente ao Vale do Itajaí, 
o Senador Saulo Ramos, 
representante de Santa 
Jatarina na Câmara Alta 
do país.

Durante a sua perma
nência em Lages, o Sena
dor Saulo Ramos, man
teve contactos politicos 
com os seus inúmeros cor
religionários residentes 
na Princensa da Serra, 
tendo também realizado

uma visita de corlezia à no sa n dição.
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o „ « t ,  pleba benfeitorias. Não 

O Doutor Osmundo Vieira nes- in d u striaT i"

o«.™. 1 -  *;,..5,rSÍ° r i“ !» p.«»»? * «  **•*<•*•
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da I linna -eia vertentes,
Primeira V .7 . Cível da Co- ; ^ . ^ Z J ^ n A o  Buri-
marca de Lajes, Estado dt S< n com A,bin0 Fernandes
ta Catarina, na forma da le., | d ).M com 0 rumo de 
etc, SE e com a distância de

metros chegou-se a um marco 
plantado na margem de uma 
estrada carroçável, dividindo 
com Antonio Teixeira. Sendo

Edital da Leilão
Faz saber a todos ? uant^  

o nresente edital de leilão, com
” ír « . mínimo J» 20 dln «•
rem, dêle conhecimento tiverem
ou interessar poSsa, que no dia 
vinte e cinco (25) do mes de 
janeiro do ano de 1962 as dez 
(10, horas, no saguao do ed 
fício do Forum desta cidade, o 
parteiro dos auditórios, ou 
l ,,em suas vezes fizer, levara 
a público o pregão de venda 
c arrematação por quemi 
der e maiores lances oferecer 
independente das avaliações 
feitas neste Juizo, os seguinte»

RATH, situados no distrito de 
Celso Ramos, desta Comarca, 
leilão êsse que devera ser rea
lizado em consequência da car
ta precatória expedida peio 
Juizo de Direito da Segun

da Vara da Familia e Suces 
sões da cidade de Porto Alegre, 
R. G. S. nos autos de Interdi
ção do referido Carlos Augus
to Soares Rath,imóveis esses a 
saber. 1) - Partindo de um mar

sao propi »«■’ . res.
numa pequena escala, 
tante é composto de pc.aus e 
despenhadeiros que ca. cora 0

com" Antônio Teixeir.- Sendo »«» * J “ 1 % h ,m u ‘ nlU 
SC por estrodo »  r ir »  »jé  em •  „ „v e n l. dois .nclros
contra, o merco I* ' “ “ Í S i  (2 200.292.»",. n;2l.
que serviu de ..filiada pela quantia de Crí)verificação, diversos rumos e avaliaida P milhão oito
co,n o distância total d» .8  l_8on dd l e c
metros conírontando cont “ J ' iI0S e sessenta cen-
Luciuda Thomaz Kel , 1 . „nai 31 - Partindo-se um

área superficial do um JiilW o
oitocentos e cmqi gcssenta c
mil, q « '»hLn'« SüS quadrado8 
MU857°561o™ m2), avaliada pc
la ^juanUa " “ M
trocentos e oltcn cirog e
e cinquenta e um j .486.051,2o) 
vinte centavos fc i  * ,
E quem quizer arrem atar d>
,„s imóveis d e » « r . « .m p n re c .,
no lugar, dia, nic 
mencionados neste edital, stn  
do êles entregues a que«. ma, 
dér e melhores lances oferecer 
fndependente das aval.açoe^  
depois de pagos P 
arrematação, impostos e cust

legais. E para que chegue ao 
conhecimento de tôdos passou- 
se o presente edital para pu 
blicação na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de La
jes, aos vinte e um dias de 
dezembro do ano de mil nove
centos e sessenta e um. Eu, 
Luiz Carlos Silva, Esciivão do 
Cível o datilografei, subterevi 
e também assino

tavos). 3) - Partindo se um 
marco plantado P*la 
judicial da Fazenda Rath, con

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da 1«. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do C.vel

L U C l l i u u  *  ------------------ , ,
comprou uma parte a i’"
arrematada P^r Carmelita
Bittencourt. Nessa areJ eDa° I forme" mapa* “pfantado à barra 
existe madeiras A I uma sanga, segu.ndo-se poT
nem pinheiro», os poucos 4 I haixo cotn o rumo NC,
existiam foram industrializados esU -baixe c deflexões e
por João Fabris. As terras sao com ^ « v e r s a s ^  ^  ^  1
próprias para ugricultu . chegou-se a beira da
cando desta forma descrito «  o]a S  a com o rio Pe 
perímetro da Presc“ te L otas. dividindo com Pergen-
qual é de noveccnto. q - nn «imon^tto com Eduardo
» ■ “  I V i S l í S r ^ T 1 -  ̂ So“ róSr s 0“gu Íô d ».s. pol. m .E f i X de C 4  . .. Pe.r
, 5 2 . 0 ( 0 , „ S i .  . . . . .  d . U M

’ « s ,  2) - t  r d rr .» t t f us S  „b.r» '.
do marco ja plantado pe a ”1 D Q0 rÍQ p eiotas; dividindo

i T Õ -  I ®  “ f * '  T s u d f  °d í r !ô*  a r .V» d .

rada e seguindo-se por esta com 0 mesmo ahnhamen g com a distância de
om O rumo NE, com diversas na distância e ma ' out ro 11 09o metros, onde encontrou-se 
leílexões e .» « . » . d isU Q c« L e .r o , ,  eoconlrou-se o » ir . £ £  “ “ o i b . t o d .  pel. medi- 
otal de 483,5o metros, chegou marco plantado c.°™ nr0 cão judicial, dividindo cOm Pe-
e a  outro marco também plan- «So judicial anter.ormente p ç J Zanoni Seguindo-se

a beira d . e .tre d . div,- cedida > « t .  « . . .  ' S  .  rumo SO com a distã»-
lindo com Lucinda Thomaz do com Jacondo SO cia de 1 345 metros por uma
KeUer. - Daí segu in d o^  C .«  ^  ^ ^ c i a  de linha seca onde chegou se em

r  iinha seca chegou sc em|eia total de 1.616 metros en- de 8o5 metros chegou-se ao 
um mateo já plantado na b ei-1 controu-se outro marco planta marco também existente i
r f d T  estrada de rodagem La da na margem do referido v.d.ndo Com Santa Bornague 
ie s d- Campos NovoS, confron Rl0, dividindo com o Município e com Antonio PelozaUo. Dal 
ï-ndo c !m  Antonio Grassi e de Lagoa Vermelha no Esta- segu.ndo-se com o rumo SO 

leniamin de Matia. - Seguin- do do Rio Grande do Sul. com a d,stànCia de 86o metros
„ o3, nnta Pütrada de rodagem «etruindo-se com NE 37 50, en linha seca e ret

Conservação da BR-2

In se nela estrada de rodagem seguindo-se com NE 37”5n, en linlia seca e r u -  u  v c
ím  o rumo do NO com a com a distância de 1.175 metros a outro *«artc0, ou ™
listância de 176,50 metros, piantou-8e outro marco no marco plantado a beira de 
■hecou-se a uma encruzilhada alinhamento da mesma linha uma sanga, ja descrita, que 
íc  uma estrada carrocável di onde começou-8e a divisa com serviu de ponto de partida 
vidindo com Vitorio de Mitia. a área arrematada por Maria desta verificação. dividindo 
Seeuindo-se pela mesma es- Carmelita Bittencourt, dividtn- com Antonio Pelozitto. E ms 
ti-ada de carroça com diversos COm Lucinda Thomaz Ke te nesta gleba ranchos cons- 
ru-no', e com a distância total ie r . Daí com o rumo NO e truidos por intrusos que mo- 
de 933 5o metros chegou se a com a distância ds 450 metros ram nesta terra, por nome de 
um marco plantado na beira da plantou se outro marco de Otávio Guarda e um engenho 

dividindo com Jacundo, pedra ferro, seguindo-se com o de cana consl

Com a construção da excelente rodovia asfal- 
lada B R - 2  entre a capital de feao Paulo Ouri 
üba a distância que era de 517 quilômetros, toi 
reduzida para 38U, cujo fato por si so dispensa 
maiores comentários sôbre sua capital iraportan-

Cia Os motoristas, em geral, estão agora livres 
do sofrimento e dos prejuízos causados pelo tre
cho da velha estrada de rodagem que passava 
Dela Serra da Ribeira, entre a capital do Estado 
do Paraná e a cidade de Apiaí, no terntorio pau
lists. Além disso, as viagens são realizadas muito 
mais depressa. São 30 horas menos, mais ou met 
nos, entre Curitiba e São Paulo.

A economia nos transportes e nos desgastes 
dos veículos automotores é bastante compen
sadora. . , . (-*Infelizmente, o trecho situado entre Registro
e Curitiba necessita de urgentes reparos e sob 
pena de desmoronamento de um de seus aterros.

Urj e que o govêrno da União determine a 
colocação de leivas de gramas nos lados laterais 
dos. aterros, para evitar a ação destruidora da
erosão. , . . . . . . .

Dâ pena ver-se a agua pluvial destruindo ra
pidamente vários aterros da importante rodovia, 
orgulho da engenharia nacional.

Um dêles está fendido até o meio do leito da 
rodovia. A água pluvial penetra pela fenda exis
tente na camada asfáltica e vai, pouco e pouco, 
provocando o desmoronamento daquêle atêrro.

Se não forem tomadas providências urgentes, 
é evidente que dentro de breve tempo o trânsito 
poderá ficar completamente interrompido, o que 
traria imenso prejuízo à Nação.

f f n i v Q  t y » r v c  Q D l l i  Q  C 11 í T G t  t  Q  I

jm marco plantado na beira da plantou se outro marco de Otávio Guarda c um engenho 
*strada dividindo com Jacundo pedra ferro, seguindo-se com o de cana construído por seu 
Deneze CariViO Pattel. Seguin rum0 Sü e com mais 650 me- irmão Atílio Guarda. As terras 
io se com o rumo NO na distâu tros chegou-se ao marco in- nrestam-se em parte para a- 

j « Qçi mptrus oheeou se a termediário que já foi falado
no início dêste memorial que 
serviu de PP. dêste quinhão, 
dividindo estas duas linhas 
com a área arrem atada por 
Maria Carmelita Bittencourt

lo-se com O rumo n u  —
cia de 351 metros chegou se a 
outro marco, dividindo com Ca- 
rivio Pattel e Armin, digo, Ar- 
cângelo Pattel. Daí com o ru
mo de SO e com a distância
de Y l7^ m 7tro s encontrou-se Maria Carmelita Bittencourt também madeiras brancas 
Outro marco plantado em cima de I 5oo.ooom2. Não existe capoeir js Esta gleba tem

prestam-se em parte para a- 
gricultura, com grande parte 
composta de rochas e peraus 
imprestáveis. Existe alguns 
pinheiros que estão sendo der
rubados pelos intrusos, existe 
também madeiras brancas e

I M#. rkPk/\«M ,  o  U i - é n  r r l n k n  n

t ra r ia  im en so  prejuízo a  iNaçao.
Deixamos aqui a sugestão às autoridades 

competentes visando a conservação eficiente e
x;__ nn oU U L i l [ J C l C U l C O  V l o C A l i U  V  C *  \ j Kj  L.

continuada do leito da BR-2

Participação de Casamento
Florêncio Sant ma e Senhora 
Eurico de Liz e Senhora
Participam o noivado de seus filhos 

EDEMAR e HELENA 
realizado no dia 24 de dezembro p p.OULTO ui dito ~—   r

1  PARA SUAS COMPRAS DE TECIDOS J
SÓ HÁ UM CAMINHO @

S C A S A S  B U R I  I
ü  Rua Presidente Nereu Ramos, 330 — Edificio Constantino Bertuzzi
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— D o  M e u  C a n t o

E  v. PODE PR ES  
ÍEÁ -LA  FÀCILMEh 
R p r o v e i t a n d o  e
IsiOSSA EXCEPCIO 
£ > F E R T A ._
COM tá S ià . V.’SI 
O PAPAI NOEL 
QUE ELA MAIS AOC

PÖUNTE 
E  VERA:

A constante preocupa 
ção dos povos, desde os 
remotos tempos, tem si
do a escolha dos seus 
dirigentes para que os 
levem e lhes proporcio
nem, por meio de uma 
orientação sadia, patrió 
tica, se não um comple
to bem-estar, mas, pelo 
menos, um clima de or
dem, de sossego e tran

quilidade nos diversos 
setores das suas ativida
des, para expandirem-se 
sem embaraços nos seus 
múltiplos afazêres.

Com estas sequências 
de fatos onímodos que 
lem )S presenciado na 
dministração político 

-ocial e economica do 
■ aís, deixa-nos sobremo
d o pessimistas quanto as

diretrizes que irão tomar
os representantes dos 
legislativos estaduais, fe
deral, judiciário e exe
cutivo para debelarem 
esta tempestade de de
sorganização, de balbúr
dia e intranquilidade que 
nos deixou o renunciante 
do Palaeio da Alvorada, 
o megalomaníaco Janio 
Quadros que “seis mi

V. ENCONTRA

Na Firma Bartuzzi, Ribas 8c Cia 

O SEU PRESENTE

Em 19 prestacães sem

W«lit»u
* Imp««

F«rr« EHfrko 
itoattico Walita

Eacaraian Walrta 
—  3 aartraa

Vantllaòof PIcoUm  
Walltafiato^ra da M o *

Wailla
VanU'ador Wallt»— AI Dirigido

Bertuzzi Ribas & Cia

lhões de eleitores o sufra
garam somente pelo in- 
terêsse do barateamento 
da vida.

Em vez do homenzinho 
tratar em primeiro lugar 
da estabilização dos 
preços, começou a “na
morar” Cuba e se preo
cupar com briga de galo, 
maiô e quejandas.

Aonde estava o seu 
“juizo”? No abismo das 
contradições ou nas liba-1 
ções de uisque? Uma 
coisa e outra.”

X X X
O Presidente atual da 

República, Doutor -João 
Goulart, está parcimo
niosamente atendendo os 
reclamos mais urgentes 
do povo, pelo que se 
nota um clima de mais 
firmeza e mais estabili
dade nos intercâmbios 
comerciais, dentro e fo
ra do país, com perspec
tivas animadoras para 
serem solucionados os 
problemas que desde há 
muito estão em pauta

Em Santa Catarina, o 
Governador Celso Ra
mos não tem poupado 
esforços no sentido de 
executar fielmente o seu 
programa de govêrno,

proporcionando a > seu 
Estado uma remodelarão 
completa em todus os 
setores administrativos, 
dando ensejo a todos 
que querem e desejam 
cooperar no engrandeci 
mento do Estado, sem 
distinção de credo ou 
ideologia.

De um modo especial, 
o governo tem voltado 
a sua atenção para a par 
te educacional, instalan
do novos Grupos, bem 
como creando Escolas 
Isoladas em todos os 
recantos do Estado, fa
cultando à mocidade es 
tudiosa facilidades para 
aprimorar o seu saber, 
porque aquêle que não 
o fizer, aproveitando a 
oportunidade que o go
verno lhe oferece, ficará 
relegado a um plano se 
cundário, diante da gran
de evolução moral, so 
ciai e intelectual dos 
nossos dias, porque o 
homem intruido é uma 
sentinela permanente da 
pátria, em qualquer e- 
mergência que ela pre
cisar, e um verdadeiro 
artífice da sua própria 
existência como bem a- 
firmou o poéta:

“Todo pai qu3 é previdente 
Deve dar ao descendente 
Dêste pão filosofal;
Com o livro na mão seguro 
Só não se alcança um futuro, 
Quando o destino é fatal.”

Lajes, Janeiro de 1962.
LIVINIO GODOY

Assembléia Geral Ordinária 
Edital de Convocação

Ficam convidados os senhores acionistas da Socie- 
1 de a se reunirem em assembleia geral ordinária a rea 
L ’,ar-se em sua sede social, às 9 (nove) horas, no dia 30 
(tãnta) de janeiro de 1962, afim de deliberarem 8)bre a 
32guinte

Ordem do Dia
a) Discussão e aprovação do relatorio da Diretoria, ba

lando geral, contas de Lucros e Perdas, parecer do conse- 
l!i3 fiscal referente ao exercício social encerrado em 31 de 
outubro de 1961;

b) Eleição dos membros do conselho fiscal para o e- 
xercicio de 1.962 e fixação das respectivas remunerações 
anual;

c) Outros assuntos de interesse social

Lajes, 30 de dezembro de 1.961

Fua Presidente Nereu Ramos, 306 - LAGES - S. Catarim Jorge Salim Chiliac

Diietor — Presidente
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P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d c  L a g e s
ESTADO DE SANTA

DECRETO N° 47
de 14 de Outubro de 1961.

O Sr. Dr. Woiuy Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages, no 
uso de suas atribuições

DECRETA
no Bairro 
Sr. Júlio

Art. 1' - Fica aprovado o loteamento de um terreno sito 
Passo Fundo, zona B, urbana desta cidade, de propriedade do 
Malinverni, com a área superficial de 93.581,57 m2.

Art. 2• - Da área mencionada no artigo anterior, passam ao domí
nio Público, 39 045,57 m2, que 6erão ocupados com rua e praças.

\rt. 3- - Èste Decreto entrará em vigor na data da 6ua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 14 de outubro de 1961.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na 
feitura, em 14-10-61.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Secretaria da Pre-

2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414 
24Í5
2416
2417
2418
2419
2420 
2 1 2 1  
2422

Afonso Cesar de Carvalho - 
Eli8iario Camargo Branco

Construção de casa - Sim 
Pagamento Laudemio - Sim 

Gualdino Domingos Busatto - Concessão perpetua - Sim 
Levino Borges dos Santos - Transferencia de terreno - Sim 
Nereu Cesar de Carvalho - Construção casa - Sim 
Lidio Alves da Silva - Transferencia de terreno - Sim 
Edmuido Eurico Ramos - Transferencia de terreno - Sim 
Eurico Rafaeli Muniz - Transferencia de terreno - Sim 
.Wilson Rodrigues Xavier - Transferencia de terreno - Sim 
Saul Thomaz de Souza Pedido de Exoneração - Sim 
Vital Sibastião Oliveira Arruda - Transferencia terreno - Sim 
Francisco Evangelista Silva - Transferencia de terreno - Sim 
Jurandi Paes Branco - Certidão tempo de serviço 
Bernadete Krebs Neves - Transferencia terreno - Sim 
Vidal Arruda Machado - Construção de casa de madeira 
- D. O V.p. i nf.

2123 - Waldomiro Koeche Construção de casa - Sim
2424 - José Trombosi • Pagamento de Laudemio - Sim
2425 - Onla Lourdes Busatto - Laudemio - Sim
212o - Pedro Ribeiro Birges - Pag im ito  de Liuiemio - Sim
2427 - Manoel Eleuterio Furtado - Tempo de serviço
2428 - Harry Auameck - Certidão ds lançamento
2429 - Firma Rido Veículos Ltda - Abertura casa venda veículos 

- Indique o capital
Lages - Novenbro de 1.961 

Oscar R. Ramos 
Encarregado do protocolo

Requerimentos despachados em 1-11-61
Arina Rodrigues da Silva - Baixa de Casa Comercial 
José Trombosi - Requer Alvará de Construção - Sim 
Suely Leonir Thomazzi - Pedido de Exoneração - Sim 

24 54 - Darcy Varela Abertura de Mercadinho S?m S
2437 - iQCorp Centenário - Requer Isenção de Impostos -

Expedição do habite-se para gosar isenção
2438 Pedro Matos - Requer Linha de Ônibus - Junte 
gidos por lei.

2430
2432
2433

- Sim

Aguarde 

documentos exi-

Rsquerimentos d33pachados em 27 de outubro de 1961.
2387 - Orlando Melegari - Transferência de terreno - Sim
2388 - Enedino Azevedo - ■ oncessão perpetua - Sim
2389 - Gilberto Paes de Albuquerque - Construção casa - Sim
2393 - Renato Furtado Arruda - Construção casa - D.O.V. para informar
2391 - Leonardo Marcinichen e outros Pagamento de Laudemio - Sim
2392 - Celso Iahn - Construção garagem - Sim
2393 - Ricardo May - Baixa de lançamento - Sim
2394 - Raul Coelho - Construção casa - Sim
2395 - Idalina Silva - Consertos em sua casa - Sim
2396 - Raul Ferreira - Transferencia de terreno - Sim
2397 - Aderbal Schmidt Neves - pagamento de Laudemio - Sim
2398 - Eugenio Waltrick e outros - Pagamento de Laudemio - Sim
2399 - Pedro Mauro - Instalar um Parque - Sim
2400 - Otávio Burigo - Transferência de terreno - Sim
2401 - Francisco Cabral Pinheiro - Transferencia de terreno - Sim
2402 - Espolio de José M. Anselmo - Transferência de terreno - Sim
2403 - Silvio Ernesto Dali’ Oglio - Transferencia de terreno - Sim 
24 )4 - Maria Fernandes - Transferência de terreno - Sim
2405 - Firma Ind e Comercio Trafilados Transferencia de terreno - 

Sim
2438 - Raul Rodrigues Amorim - Transferencia de terreno - Sim 
2407 - Catarina Schucko Momm - Certidão de tempo de serviço - 

Certifique-se

Requerimentos despachados em 30 de outubro de 1951.

CATARINA
2439 - Raul Rodrigues Amorim - Transferência de 
Sim no que concerne à Prefeitura Municipal 
2441 - Maria José Freitas Xavier - Requer 
2143 - Bacega & Cia. Ltda - Baixa de t o r m e n t o

-Jo ão  Pedro Daun Pagamento da raxa . deTpi.rt1fl sim 
Sebastião Correia de Oliveira - Transi, dc Terras - Sim 

- Anatalicio Ataide dos Prazeres - Pgto

Casa Comercial

2445
2446 
2448

dias de 
- Sim 
Laudemio

licença - Sim

Sim

Laudemio - Sim
2449 - Fernando Von Lasperg - Averbação de Documentos - Sim
2450
2451

- Manoel Tiago Mota - Licença para Construir - Sim
- Manoel Palhano de Oliveira - Pgto. de Laud. - Sim 

2452 - Rodolfo Langer - Pagto. de Laudemio - Sim
Lazaro Giodani Filhos Ltda Abertura de Serraria - Sim 
Mitra Diocesana de Lages - Pgto, da Taxa de Laud. - Sim 
David Burigo - Pgto. da Taxa de Laud. - Sim 
Ari Vieira Paim - Permuta de Terras - Sim 
Zéha Garcia - Const, de um barracão - Sim 
Orontes Vieira de Arruda - Baixa dí casa comercial - Sim

2453
2454
2455
2457
2458
2459
2460
2461
2463
2464
2465
2466
2470
2471
2472
2473
2474
2476
2477

João Martins Oliveira Veto - Concessão perpétua - Sim 
Carlos Cesarini - Concessão perpétua - Sim 
Marciano Agostini Pgto. do Taxa de Laud. - Sim 
Joaquim Rodrigues Felicio • Pgto de Laud Sim 
Constantino Bertuzzi - Requer habite se - Sim 
Elisiario Dias dos Santos - Transferência de terra3 - Sim 
Fideli8 Dagostini - Transf. de terreno - Sim 
Evelino Martinhago - Transf da terreno - Sim 
Generoso Alves Madruga - Transf. de terras - Sim 
João da Costa Neves - Requer Adicional - Como requer 
Nilva Palhano de Oliveira - Ligação de água - Sim 
Casa Buri de Lajes Abert. de Casa Comerc. Sim 
João Salvador dos Passos - Pgto. Taxa de Laud. Sim

2478 - Segundo Demeneck - Requer segunda via de Alvará de con»L
Sim ,

2479 - Gildo Mafioletti - Pgto. Taxa de Laud. - Sim
2480 - Evaldo Nunes de Souza Pgto. Taxa de Laud. - Sim
2481 • Maria Corrêia Borges - Cone. Perpetua - Sim
2482 - Celso Rosa Ramos - Transf. de Terreno - Sim
2483 - Eiii Vieira de Souza - Pgto Taxa de Laud. - Sim 

Aristides Ramis Vieira - Doação de Terreno - Sim 
Waldomiro Pinheiro de Cordova - Baixa de Casa Comercial - Sim 
José Mariano da Silva Pgto Taxa de Laud Sim 
Antonio Werner - Certidão de Lanç. Certifique-se 
Casa Buri - Filial de Lages Licença p/ Propaganda C/ Auto -

Falante - Sim, nos dias úteis, das 11 as 12 horas, excluindo os sábados. 
2493 - José de Castro Gamborgi - Requer Lig. Dágua - Seção Dágua p/ 

Informar - Sim
Vidal Arruda Machado - Requer Ligação Dágua - See. Dágua P/ 
lnformar-Sim
Antonio Paulo Ramos Ataide - Requer Ligação Dágua - Sim 
Fioravante Paese Filhos Ltda. - Abert Razão Social - Sim 
Sinval Dias Batista - Certidão de Tempo de Serviço - Sim 
Gildo Mafioletti - Alvará de Construção - Sim

2484
2485
2486
2487 
2492

2494

2495 
24^6 
2498 
2501
2502 - Felipe Lourenço Deckmer - Lie Para Construir - DOV Para Informar
2505 - Eni Duarte Martins - Requer 90 Dias de Licença - Sim
2509 - Hildo Casagrande - Pgto. do Taxa de Laudemio - Sim
2511 - João Pedro Lima - Concessão Perpetua - Sim
2514 - Minoel Tiagi Mota - Pgto. Taxa de Laudemio - Sim
2516 - Firma Godinho e Petry- Pgto. Taxa de Laudemio - Sim
2518 - Romeu Ramos Lucena - Requer 45 dias de Licença - Sim

nos Termos do Art0 7-164 da lei 73
2519 - Boaventura Silveira Morais - Transferência de terras - Sim

Requerimentos despachados dia 20 de 
1961

Novembro de

2522 - Altair Jacy Araldi - Lie. para construir - Sim
2523 -Leopoldo José Frederico - Cert de carta de^foramenio - Certifier e-m 
2a24 - Mariano Mortari - Requer Transf. de Terreno - Sim
2526 Jaime Jordão da Silva - Transf. de Terreno - Sim
2527 -  Ceserio Muniz de Arruda Transf. - de terreno - Sim 
2530 - João Ribeiro dos Santos - ligação Dágua - Sim
2031 - Wilson Waltrick Melo - Pgto . Taxa de Laudemio - Sim
2032 - Segundo Demeneck - Pgto. Taxa de Laudemio - Sim

Requerimentos despachados dia 22 de
1961 Novembro de

serviço
25r !  ' P?uH„í°Rge ra Sin a ' Pgt0 ’ Taxa de Laudemio - Sim 2o35 - Paulina Baselice Duarte - Requer certidão de temp “ de 

certifique - se H

"fw  ‘ - Trs“«'- de Terreno - Sim
‘ J ° Sé Vle" ’s  Amorlm e ■ Transi, de casa e terreno - Sim

Requerimentos despachado^ dia 23 de Novembro de

|5*J ' 1DMieTdaesU™e 0l',r0S ' ídem8E de terrâ“° ' Sim
2o40 - Henrique Pereira dos Santos 
Jo4l - Antonio da Silva Amorim

(Continúa na 5a Pagina)

Idem
Idem

Sim
Sim
Sim

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Requerimentos despachados dia 24 de Novembro de
1.961

2542 - Celestina Athaide Furtado - Transí, de imóveis (Inventário; - Sim
2543 - Wilson Martins Nunes - Ligação dágua - Sim
2545 - Dario Elias da Silva - Requer baixa de mercadinho - Sim
2546 - José Glauco Ramos - Transí, de terreno - Sim
2547 - Fermino Rodrigues da Silva - Transí, de terreno - Sim
2548 - Osmar João Lopes - Transí, de terreno - Sim
2549 - Pedro Vieira Tibes - Transí, de terreno - Sim
2550 - Albino Montemezo - Transí, de terreno - Sim
2551 - Vivaldino Rodrigues - Transí, de terreno - Sim
2552 José Costa - Transí, de terreno - Sim
255$ - Elisiario de Jesus Abreu - Transí, de terreno - Sim
2554 - Dominicia M. de Jesus Santos - Concessão perpétua - Sim
2555 Estevão Corrêa França - Transí, de terreno a herdeiros - Sim
2556 - Oralina Lima de Souza - Concessão perpétua - Sim
2557 - Antonio Inácio Corrêa - Pgto. taxa de laudêmio - Sim
2558 - Vidal Godoy Sá - Pgto. de laudêmio - Sim
2560 - Hortência Paim - Pgto. da taxa de laudêmio Sim
2561 - Alcino Tives Schlischting - Pgto da taxa de laudêmio - Sim
2562 - Magna Farias do Vale - Certidão da carta de aforamento -

Certiíique-se

R Bquerimentos despachados dia 27 de novembro de 1931
2553 Hercilio Muniz da Silva - Pgto da taxa de laudêmio - Sim
2565 - Helio de Oliveira Arruda - Pgto da taxa de laudêmio - Sim
2566 - Marcirio Palhano de Oliveira - Transí, de terreno - Sim

Requerimentos despachados dia 2« de novembro de 1961
2567 - Celestina Mariano Borges - Transí, de terreno - Sim
2568 - Florindo Antonio Penso - Trausf. de terreno - Sim
2569 - Norberto José Varela - Transí de terreno - Sim
2570 - José Grassi Transí, de terreno - Sim
2571 - Anísio Pinheiro - Transí, de terreno - Sim
2572 - José Grassi - Transí, de terreno Sim
2574 - Antonio Madruga de Jesus - Transí, de terreno - Sim
2575 - Madruga & Silva - Baixa de lançamentos - Sim
2576 - Leopoldo José Frederico - Pgto. da taxa de laudêmio - Sim

Requerimentos despachados dia 29 de novembro de 1S61
• * • *

2577 - Maria da Conceição Andrade - Certidão de tempo de serviço *
Certiíique-se

2579 - Anita Silva do Amaral - Certidão de tempo de serviço - Certi- 
íique-se

2581 - Cezira Mota de Oliveira - Pgto. da taxa de laudêmio - Sim
2583 - Aristides Batista Ramos - Transí, de terreno - Sim
2584 - Aureo da Silva Vieira - Transí, de terreno - Sim
2585 - Conradini Taggesel Dória - Transí, de terreno - Sim
2586 - Rodolfo Lang - Transí, de terreno - Sim
2587 - Carlos Pereira de Andrade - Transí, de terreno - Sim
2588 - Natalia de Castro Braescher - Concessão perpétua - Sim
2589 - Dabbus Hussein Alli - Pgto. da taxa de laudêmio Sim
2590 - Atanasio Teles de Castro - Transí, de terreno - Sim

Movimento da tesouraria durante o mês de novem
bro do corrente exercício

Saldo do mês de outubro 5 241.699.90

Cr$ 11 152 16 ) 7 »

D E S P E S A

Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços de UtilidadeTública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

Cr$ 308.508,10 
301 848.40 
38 415,00

604.497.00
198.282.00 

8.064,00
622.924.80

1.878.678,70
63.826.00 

3.024.178,90
T O T A L
Saldo para o mês de dezembro

7.04;».223,60 
4.102 946,10

i Cr$ 11.152.169.70

Lajes, em 9 de novembro de 1961.

Ivannyr Montenegro — Contador 

Claudio Ramos Floriani - Diretor da Fazenda - C. R. C. 1922 

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal

Têrmo de contrato] de locação de serviços que entre si fazem a
Prefeitura Municipal de Lages e a Snra. Domenicia Maria de
Jesus dos Santos, para o f m que nêle se declara.

Aos déz dias do mês de novembro do ano de hum mil novecentos 
e sessenta e um (10-11-1961), na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
Lages, presente o Snr. Dr. Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal, ora 
denominado Contratante e, de outro lado a Senhora Domenicia Maria 
de Jesus dos Santos, neste ato denominada Contratada, foi concluído 
este contrato na forma e sob as clausulas seguintes:

Cláusula primeira
O Contratante usando de suas atribuições, contrata nêste ato, a 

Snra. Domenicia de Jesus dos Santos para desempenhar a função de 
Servente do Prédio do Pronto Socorro e Ambulatório Fundação Tito 
Bianchini.

Cláusula segunda
O Contratante abriga-se a pagar a Contratada, mensalmente, como 

retribuição aos seus serviços, a importância de cinco mil cruzeiios
(Cr$ 5.000,00).

Cláusula terceira
O presente Contrato começará a vigorar nesta data (10 de novem

bro de 1961) e terminará um ano após, podendo ser prorrogado de a- 
côrdo com as partes contratantes.

Cláusula quarta

R E C E I T A
Imposto Territorial Cr$
Imposto Predial
Imposto sôbre Industrias e Profissões
Imposto de Licenças
Imposto 6ôbre Jogos e Diversões
Taxa Rodoviária
Taxa de Assistência Social
Taxa de Expediente
Taxa de Emolumentos
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública
Taxa de Divulgação e Turismo
Renda Imobiliária
Serviços Urbanos
Receita da Cemitérios
Quóta Prev. Art. 15 § 2  da Const. Federal (Combustíveis e

lubrificantes)
Quota Prev. Art. 2o da Const. Federal (Excesso de arreca-

1.347.836,60

dação) 3.500 000,00
Cobrança da Divida Ativa 38.958,00
Receita de Indenizações e Restituições 127.236,30
Multas em Geral 29.858,50
Eventuais 6.782,00

SUB TOT \L 5.909.020,00
Depósitos 1.449,30

T O T A L 5.910.469,80

26 926,50 
81.999,90
87.273.00
25.495.00
94.744.00 

349.096.00
70.015,80
15.970.00
47.460.00

9.871.00 
4.612,70 
4 736,00

26.515,10
11.592.00
2.006.00

O presente Contrato poderá ser" recindido em qualquer tempo, 
por iniciativa de qualquer das partes contratantes, sem que caiba direi 
to a indenizações ou reclamações judiciais ou extra judiciais.

Cláusula quinta
O Pagamento ao Contratado será efetuado, mensalmente, pela Pre

feitura Municipal de Lages, correndo a despesa por verba apropriada.

O presente Têrmo de Contrato, depois de lido e achado conforme, 
vai assinado pelas partes Contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Prefeitura Municipal de Lages, em 10 de novembro de 1961.

Wolny Delia Rocca 
Contratante

Domenicia Maria de Jesus dos Santos 
Contratado

Rio, Nossapress - As empresas de navegação e os tra
balhadores marítimos decidiram prorrogar por tempo indt- 
terminado o contrato Coletivo de trabalho e os Acordos Sa
lariais, firmados em novembro de 1961. _
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Peixoto Fortuna
Um país, uma nação o I homem ou um punhado 

qUe é? de homens e sim uma
Certamente não é um (grande multidão forma-

T í T i S f i  is Rtpíiln
Convoca a Diretoria da Confederação Evan

gélica do Brasil
No dia 20 de outubro do ano passado a convite do 

Sr. Presidente da Republica, a Diretoria da Confederação 
Evangélica do Brasil compareceu, incorporada, ao Palácio 
das Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

O prof. Albérico Antunes de Oliveira fêz a apresenta
ção do Rev. Ewaldo Alves, Presidente da Confederação 
Evangélica, e êste, a dos seguintes componentes da Direto 
ria: Rev. Messias Amaral dos Santos 2.° Vice-Presidente, 
Dr. José Wilson Coelho de Souza, 1' Tesoureiro,^ Rev. Ro
dolfo Garcia Nogueira, Secretário de Atas, Rev. Stelleo Se- 
verino da Silva e Rev. Rodolfo Anders, Secretário-geral. 
Outros diretores, pelo espaço exíguo da convocação, não 
a receberam em tempo.

O Sr. Presidente da República acolheu a Diretoria da 
Confederação com muita cordialidade, e com ela examinou 
aspectos da vida nacional, em face da grave crise por que 
passa a Pátria brasileira. No decorrer da entrevista, de 
clarou que, a seu ver, as Igrejas Evangélicas constituem 
fôrça moral e social de projeção na vida do povo brasileiro 
e que a ação dos evangélicos não só é surpreendentemen 
te grande, como 6e processa 6em alardes, de modo discre 
to e sem fins de propaganda.

Por outra parte, os diretores tiveram opnrtunidadc de 
explicar ao Sr. Presidente quais as finalidades da Confe
deração Evangélica, no terreno euucativo, social e prò- 
priamente cívico, e realçar algumas das contribuições das 
Igrejas Evangélicas na formação sccial e espiritual do 
povo brasileiro.

Correspondendo aos anseios do Presidente da Repú
blica, vários membros da Diretoria fizeram observações 
sôbre a possibilidade de a Confederação colaborar com o 
Governo, e com o povo brasileiro, de modo mais intenso, 
em linhas de atuação que já vêm trilhando as Igrejas 
Evangélicas, há longas décadas, não só ao aspecto da 
formação de personalidades cristãs, de caracteres fortes, 
edificados segundo o modêlo perfeito que cada um tem 
em Cristo Jesus nosso Senhor, como, também no terreno 
educacional e cívico

Foi observado que, entre os cristãos-evangélicos, que 
já ultrapasjam dos cinco milhões a percentagem de anal 
fabetos, pois que os membros das Igrejas Evangélicas têm 
em alta conta o dever de ensinar a ler e a escrever aos 
seus filhos, e aos neoconversos, que não saibam ler, são 
oferecidas oportunidades para se instruírem, o que fazem 
com interês8e, pois os evangélicos são povo do livro — a 
Bbília Sagrada. A obra de alfabetizados que as Igrejas 
Evangélicas vêm realizando há longos anos foi perlustrada

Notou-se que a maioria dos cristãos-evangélicos é 
constituída de eleitores esclarecidos e cônscios de sua 
responsabilidade, são elementos que atuam no meio da so 
ciedade em que vivem.

Ao aspecto educativo ainda foram referidas as cen 
tenas de escolas paroquiais ou primários. Há quase uma 
centena de escolas secundárias, muitas delas de segundo 
ciclo, algumas escolas superiores e uma universidade 
evangélica no Brasil.

Também, no sentido social, foram recordados traba
lhos e programas que têm sido e estão sendo executados 
para o bem do povo brasileiro.

Ao finalizar se audiência, o Sr. Presidente reafirmou o 
desejo de contar com a cooperação de tôdas as fôrças 
vivas da nacionalidade e, particularmente, com os cristãos- 
evangélicos, tanto ao aspecto local e regional, das Igrejas, 
das Escolas e das instituições, como ao aspecto nacional, 
através da Confederação Evangélica do Brasil. “O homem 
no seu aspecto transcendente de pessoa humana, necessi 
ta da fé, da regliião e dos princípios eternos, dos quais os 
evangélicos são legítimos batalhadores em nosso meio, e 
homens em quem realmente se pode confiar”, acrecentou

O Sr. Presidente da República manifestou o propósito 
de ter novos contactos com a Diretoria da Confederação 
Evangélica do Brasil, devendo esta primeira audiência ser 
ponto de partida para entendimento maior, de colaboração 
mais eficiente com o Govêrno.

Quando já de despedida, afirmou o Sr. Presidente da 
República que importava que todos trabalhassem e se sa
crificassem em prol do regime democrático, pois ‘‘é pre
ferível algum sacrifício dentro da liberdade e da democra
cia, a procurar soluções em regimes nos quais nos fal
taria a liberdade essencial para o progresso, no sentido 
da nossa civilizarão cristã e democrática.”

da por todos os seus ha
bitantes e principalmen
te pelos que aí nasce
ram.

Auto determinação dos 
povos é a livre escolha 
feita pelos habitantes do 
país, ou pelo menos dos 
que nêle nasceram.

iNão é, nem pode ser 
a vontade de um bo- 
mem, de um grupo de 
homens, ou de uma mi
noria da nação.

Tem que ser a vonta
de livremente expressada 
em eleições livres, pela 
maioria da nação.

Numa casa de familia 
grande, de 14 e 15 pes
soas, um elemento dese
quilibrado arma-se bem 
e impõe seu domínio a 
todos os moradores da1 
casa.

Temos que respeitar 
essa autoridade espúria, 
repudiada por todos, di
zendo que a auto deter
minação do grupo deve 
ser respeitada? Mesmo 
quando espúria, sem ou
tra base que não seja 
a um prepotente e con 
tra a vontade dos mem
bros do elan familiar?

E é isto que vem a- 
contecendo em Cuba de 
parte dos nossos inefá
veis chanceleres que ber
ram bem alto: respeito

Revolver soluciona im
pedimento em San 

ta Fé do Sul
A onda de renúncias, 

impedimentos e proces 
sos de responsabilidade 
atingiu também o muni
cípio de Santa Fé do Sul 
em São Paulo, onde a Câ 
mara Municipal pôde 
constatar os desmando;- 
praticados pelo Prefeit 
do Município, acusad 
entre outras coisas d 
malbaratar os dinheiro- 
públicos. No entanto, o 
procedimento constitucio 
nal não teve um fim se
reno. Votado o «impea- 
chment» e marcada a 
posse do substituto d , 
sr. Deraldo Silva, êst 
apareceu no salão nobre 
da Prefeitura local com 
dois revólveres e decla
rou: «Ele só tomará pos
se depois de passar sô
bre o meu corpo». O 
futuro prefeito, diante de 
tão belicoso antecessor, 
pediu imediatamente ga
rantia de vida à polícia.

à auto determinação de 
Cuba!

Sem eleições livres/ 
Com desrespeito dos mais 
sagrados direitos huma
nos? Na traição a todos 
aqueles que proporcio
naram a vitória ao as
pérrimo ditador?!

É simplesmente pueril, 
para não dizer insano, 
este procedimento que 
desconhece verdades 
fundamentais no afãn ce-

dantes e operários co
munistas,: bem; como no 
desejo de namorar a tris
te cara de Krustchev e 
seus sequazes como si 
êles fossem nossos ben
feitores ou tivessem ca 
pacidade para sê-lo ...

Todo o Brasil católico 
e tradicionalista precisa 
levantar-se contra tão 
deploráveis atitudes. E 
nós somos uma maioria 
de ao menos noventa por 
cento!..  .go de agradar a estu-

S E X T I L H A S
Um camarista letrado 
Tendo sido criticado 
Por nobre edil, certa vez,
Discursou e na refrega 
Propôs ao douto- colega 
Testes sobre português.

Mas o outro, do P. L.,
Resguardando sua pele,
Calou se,, com mau humor,
Deixando, assim, sem resposta 
O velho autor da proposta,
Conhecido professor.

Comentando o fato histórico.
Disse um trabalhista, eufórico,
À turma da oposição:
“O libertador falante 
Fugiu, qual tosse irritante,
Do xarope São João! . . . ”

X

D. Oonzilia Santana de Liz
Transcorreu na última quinta feira, dia 11, a 

passagem de mais ura aniversario natalício, da 
sra. d. Donzilia Santana de Liz, digna esposa do 
sr. Eurico de Liz, funcionário do Núcleo Regional 
do SESI, e pessoa que goza de um vasto circulo 
de relações e amizades em nossos meios.

Por ocasião do seu natalício, a distinla ani
versariante recepcionou a todos que a foram 
cumprimentar, com uma alegre festinha em sua 
residência.

Noticiando êste acontecimento, destas colunas 
enviamos à feliz aniversariante os nossos efusivos 
parabéns.

C O N V I T E
,Tma comissão encarregada de fazer voltarás ativid 
esportivas, a tradicional agremiação do Aliados F C 
se acha em licença, convida aos esportistas locais à 
comparecerem a uma reunião que fará reaífza? nò nrr 
mo dia 16. terça feira às 20, 30 horas reallzar no Prc

porti^as!°agradeceP 00m ° comPar« m e to d e  lodosos
a Comissão

Café por preço baix°  na região do noi

dente d o ls T p X

bean Su G 2ü o % to ,ej £ d e S T e ‘" Í S t o '
d ^ r r ^  V X ° ,
agradecida com o beneficio* dessa acertaV
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Eleita a  nova Diretoria 
do Cruzeiro

Foram processadas do 
mingo último, as eleições 
para presidente e vice 
presidente do S. C. Cru
zeiro para o exercício 
de 1962/63.

Foi eleito para presi
dente o sr. Aires Cruz,

que já teve oportunida 
de de dirigir o estrelado 
por diversos anos e co 
mo vice presidente foi 
reconduzido o sr. Alci
des Fecin, que exerce a 
mesma função atual
mente.

pp unnaoo o 
o li de

LAR EM FESTA
Encontra-se em festa Teresa Ramos e que re- 

desde o dia 6 do cor cebeu o nome de Elusa 
rente, o lar do sr. Waldir Regina.
Buok e de sua esposa
d. Erotildes da Silva Ao feliz casal, extensi- 
Buck, com o nascimento vos à pequena Elusa Re 
de uma galante menina, gina. enviamos os nossos 
ocorrido na Maternidade parabéns.

Magistério Militar
O comandante do 2- Batalhão Rodoviário co 

munica aos interessados que se acham abertas 
as inscrições para concurso ao Magistério de 
Exército, em caráter provisório A documentação 
dos candidatos deverá dar entrada no Quartel 
General do III Exército, em Pôrto Alegre, até o 
dia 20 do corrente mês. As provas de suficiência 
realizar-se-ão, na segunda quinzena de fevereiro, 
para as seguintes matérias: Filosofia, História, 
Geografia, História Natural, Física, Química, Mate
mática, Desenho, Latim, Espanhol e Português.

Os candidatos poderão obter maiores informa
ções na Secção de Operações e Instrução do 2" 
Batalhão Rodoviário.

Foi realizado sábado 
à tarde, no Estádio do 
Ginásio Diocesano, o en 
contro amistoso entre as 
equipes do Az de Ouro 
e do Princesa, ambos 
pertencentes ao nosso 
futebol menor

Êste jogo que não che 
gou ao seu final, pois 
foi interrompido aos 42’ 
do segundo tempo, foi 
vencido pelo Princesa 
pelo escore de 1 a 0, com 
um tento irregular e va 
lidado pelo arbitro da 
partida, e que causou 
vivos protestos dos jo 
gadores do Az de Ouro.

Os dois quadros joga-

ram com as seguintes 
constituições: Az de Ou 
ro - Ari, Valdo, Fragan- 
ça, Odilon e Altamiro; 
Vilau e Helio; Dorides, 
João, Socó e Luizinho 
(Rogério).

Princesa - Itacir, Ivo v 
Lotario; Aldo, Zé e Joa
quim; Jango, Arno, Eral- 
do, Leio e Dino.

Como arbitro da par
tida, funcionou o sr. Pe 
drinho, com uma frac 
atuação, validando, in 
elusive um tento inexis 
tente, que motivou a pa- 
ralização da partida 
aos 87' de ações.

Dr. Elisiátio de Cam ar
go Branco

Retribuindo os votos de boas festas e de pros
pero ano noto, aos seus clientes e amigos, comu 
nica-lhes que passou a atender seus clientes so
mente no escritório da residência, sito no Bairro 
Coral proximidades do Cine Avenida e pelo 
Fone 254.

Toda correspondência postal deverá vir des
tinada a Caixa Postal, 5 4 -Lages- SC. bem assim a 
Fone e Telegráfica somente para: ELIBRANCO;

Foram realizadas no
dia 5 do corrent , as 
eleições para a presidem 
cia e vice presidência da 
LSD, bem como para o 
conselho fiscal, que di 
rigirão os seus destinos 
no triénio 1962/64.

Nos postes principais 
da LSD, ou seja para 
presidente e vice presi
dente, foram ehitos os 
srs, João Carlos Leão 
Filho para presidenb* e 
Armando Taranio pai-a 
vice presidente.

O primeiro foi reeb ito 
por unanimidade de vo 
tos, dada à sua eficien
te atuação à frente da 
LSD na gestão atual.

Quem não anun
cia se et conde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAGEA- 
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 29i

Edição de ho
je 8 pagines

%

Serrana Ltda. Veículos n_
CryZ

Distribuidora para Lages e para lôda região serrana 
— —  dos afamados produtos DKW — -------

Oferecendo ao distinto publico desta cidade e da região os famosos 
CANDANGOS, Camionetas Perua e o Automovel DKW

Mantém anexo uma secção de vendas, com uma linha 
completa de peças e acessórios, e também uma bem 
montada oficina mecânica, com profissionais competentes 

para melhor atender à seus amaveis clientes.

Rua Coronel Córdoia -  294 a 392 -  Abaixo dos Correios e Telégrafos

il M

I
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Começou a bai au de preços
Ne«te país tudo sobe, dia a 

dia.
Não é mais novidade a al

ta vertiginosa dos preços 
dos gêneros de primeira ne
cessidade e de todos os uten
sílios que cada chefe de fa
mília necessita para o con
forto e bem estar dos que 
vivem sob sua responsabi
lidade.

O sobe sobe é de dei
xar o povo estarrecido.

Às vêzes, não se sabe o 
que vai acontecer duma ho 
ra para outra.

O lucro não tem mais li
mite.

Quanto mais a riqueza 6e 
avoluma, mais os preços se 
elevam.

Os demagogos aproveitam 
a situação para criarem am
biente favorável à desordem,

à anarquia e à violência.
Êles sabem que com a re

volta popular, a crise ficará 
mais aguda, mais avassala
dora.

Quando não havia majs 
esperanças de estabilização 
dos preços, eis que o govêr- 
no de gabinete do Brasil de
creta a baixa do preço do 
sêlo de correio e da pala
vra de Cr$ 5,00 para Cr$ 
3,0ü nos despachos telegrá
ficos, a contar do dia 1 de 
janeiro corrente. O dia é 
bom para baixa

Se todos resolverem bai
xar os preços das mercado 
rias em geral, então as nu
vens negras criadas pela 
imaginação dos golpistas de 
saparecerão dos horizontes 
pátrios.

O fato virá solidificar o

CORREIO UGEANO
Lages. 13 de Janeiro de 1962

regime parlamentarista im 
plantado em hora de grave 
crise nacional, não tenhamos 
dúvida alguma.

O exemplo o governo ja 
deu. Basta que todos o sigam 
com desassombro e com 
amor ao bem estar das po
pulações brasileiras

As notícias das sucessivas 
baixas de preços ao povo 
seriam alvissareiras.

Todos iriam trabalhar com 
mais fé e esperança nos 
destinos promissores do país.

As surpresas agradariam 
as classes assalariadas e 
médias.

As baixas causariam ale
gria e entusiasmo em todos 
setores da vida nacional.

Oxalá que a febre da re
dução de preços seja uma 
realidade até o último dia 
dêste ano que ora se inicia 
com tantas esperanças.

Mas a baixa real só se 
concretizará com o aumento 
da produção de tudo quanto 
o povo carece para viver.

Sem êste aumento, não po
derá registrar-se a baixa dos 
preços em geral.

Tudo depende, portanto, do 
trabalho fecundo dos traba
lhadores dos campos e das 
fábricas, da técnica e do 
dinamismo dos engenheiros, 
da administração econômica

e profícua dos governos mu- 
nicipais estaduais e fvderal.

Tudo mais não 1 te
palavras, de méras palav as 
que formam cortino-' d<> fu
maça a cegar os menos avi
sados de todos os pontos do 
imenso território pátrio.

UM LEITOK

Regressou o rercato  Er. S m  Sij;
Após ler passado as 

festividades de Natal e 
Ano Novo em Morro 
dos Conventos, juntamen

d. Ilusa Batalha Kipel, 
regressou à nossa cida
de, o Ver. Dr. Aron Kipel, 
que já reiniciou as suas

te com sua digna esposa atividades profissionais.

Diretor da Samarco honrado com a con
decoração maxima da Suécia

O Sr. Victor Félix Dee- 
ke, consul da Suécia em 
nosso Estado e um dos 
altos dirigentes da im
portante firma S/A Agen
cia Maritima e Comer
cial “SAMARCO”, com 
séde em Itajaí, foi hon
rado com a condecora
ção máxima do seu país,

ou seja “A Ordem Real 
de Vasa”, que lhe foi 
outorgada pelo Rei Gus
tavo.

Divulgando êste acon
tecimento, destas colu 
nas enviamos as nossas 
congratulações ao Sr. 
Victor Felix Deeke.

l á se

que emitira

O Brasil com 
75 milhões de 
habitantes
O Brasil tem nêstt 

momento, 75.246.6 U ha
bitantes. colocando-se 
em oitavo lugar entre cs 
paises mais populosos 
do mundo,de acordo c?m 
os últimos cálculos rea. 
lizados pelo Serviço Na
cional de Recenseamen 
to, ainda não revelados 
oficialmente.

Revelou o gabinete do ministro da_ Fazenda terem si
do retirados da circulação mais 5 milhões de cr o os 
quais foram recolhidos nessa data à Caixa dê  Am r l0-

Com mais êsse recolhimento, das emissões *t '.as 
pelo atual govêrno, no montante de 30 bilhões, á I am 
retirados da circulação 20 bilhões.

Era dezembro já haviam sido retirados 10 b uoes de 
cruzeiros, dos quais 5 foram recolhidos à Caixa^ e Vmor- 
tização e 5 esterilizados à disposição da SU .' CK

Em janeiro já haviam sido retirados nc c de 
5 bilhões, também esterilizados à disposição da bUMOC.

Do total, recolhido, portanto 10 bilhões de cruzeiros 
foram definitivamente resgatados (recolhidos à C de 
Amortização) e outros 10 foram esterilizados à ;ção
da SUMOC.

Assim, restam, pois, como responsabilidade 
governo, emissões de papel-moeda no montante 
lhõe8 de cruzeiros para um período superior a 
pois o presidente João Goulart assumiu o poder D0 dia 
7 de setembro próximo passado.

d< atual 
e 10 bi 
4 meses,

Cel. Möller no Rio
À serviço da unidade que -t ge, encontra-se no Rio 

de Janeiro desde há alguns d i o  Coronel Floriane 
Möller, Comandante do 2°  Batali, ,o Rodoviário.

A S A. WHITE MARTINS procura represen
tante para a praça de Lages, que tenha instrução 
secundária, idade entre 25 à 65 anos e profundo 
conhecimento no râmo. Exige-se fiança.

Cartas de proprio punho, dando referências e 
empregos já ocupados para a S. A. White Martins 
caixa postal 272 — Caxias do Sul.

Jânio regres
saria a 22 de 

Março
O ex Presidente Jà 

nio Quadros, deverá re 
gressar ao Brasil no dia, 
22 de março, segundo 
anunciou em longa carta 
de fim de-ano- à sua fi 
lha d. Dirce Maria.

_A data - de sua eloi 
ção à Prefeitura de São 
Paulo, em 1953 - simbo 
liza, segundo o ex pre-| 
sidente, o inicio de sua1 
rápida carreira politict.! 
truncada com a renúa t 
cia, em agosto passado

íca-
to reircs

O Cine Maraioara apresenta a manhã às 4
9 7,15 e 9,15 horas

a sensacional produção da Columbia Pictures Release

D e n
com Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn e Montgomery Clift

• •

Realizou-se no último 
sábado, dia 6, às 16 horas, 
a solene posse da nova dire
toria do Sindicato da Industria 
de Serrarias, Carpintarias e 
Tanoarias de Lages, entidade 
classista que engloba em seu 
seio os madeireiros de nosso 
municipio e da região serrana.

A nova diretoria que ora ini
cia a sua gestão terá como seu 
presidente, o sr. Valdomiro Kõe 
che, alto madeireiro em nosso 
municipio,e pessoa que goza de 
largo conceito nos setores in
dustriais, comerciais e sociais 
da Princesa da Serra.

Formulamos ao novo presi
dente do Sindicato da Industria «  
de Serrarias, Carpintarias e W i?  
tanoarias de Lages, extensivos
aos demais membros de si a „
uma feliz gestão. detona, os nossos votos dt

NOIVADO
^ Contr,?tar? m casaroen-1 Lopes, todos pertenc 
to n° dia 24 de Dezem- a alta sociedided 
bro P- P . o distinto io- sa terra i0e dl 
vem Eraldo Carvalho, 
filho da Vva d f .lnp,, .
VValtrick Carvalho com eví ° S • dis,ÍDÍOS n 
a prendada srta ' R nas n ? '^ ' ? 8 suaí 
Inez Lopes, dileta filha mo» a Ç®n!' ras’ . 1 
d* Vva. d. Inez Coelho'“ õ,a SSS íf
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