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8 de Junho de 1963 Cx. Postal 59

Governador Celso Ramos regula 
menta a Lei N' 3.174 de 31 

de janeiro de 1963

Prefeito Dr. Wolny Delia 
í^occa em Florianópolis

Seguiu no dia de hoje 
para a capital do Estado, 
o Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca,onde deverá 
demorar-se até a próxima 
quarta feira.

Em Florianópolis, o 
Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca deverá adquirir 
mais uma série de sacos 
de sementes de trigo, cu 
jo estoque de 1.200 ^acos

Sr. Arno Rainoldo Goebel
Esteve em visita à filial do Banco Agricola - 

Mercantil S/A., o Sr. Arno Rainoldo Goebel um dos 
diretores daquele importante estabelecimento ban
cário, cuja matriz está situada em Porto Alegre.

Em companhia do Sr Remy João Brolhi, ge
rente da filial do aGRIMER, o Sr. Arno Rainoldo 
Goebel, esteve em visita à filial de Joaçaba e a 
outras cidades, onde trataram de relevantes assun
tos relacionados com essa instituição bancária.

Quinta feira à noite

Conforme decreto n- SE - 27-05 63/298, e pu
blicado no Diário Oficial do Estado de Santa Ca
tarina em 30 de maio p.p., o Governador Celso 
Ramos regulamentou a lei n- 3.174, de 31 de janei
ro de 1963.

Entre os 30 artigos contidos no citado decreto, 
destacamos o de n‘ 15, e que consideramos de vi 
tal importância, é o que se segue:

Artigo 15 — Os tributos ainda não recolhidos 
à Fazenda devidos por situações existentes ou fa
tos ocorridos até o dia 12 de feve -eiro de 1963 
poderão ser pagos com os adicionais previstos nos 
artigos 227, do Regulamento aprovado pelo decre
to n- 573, de 3 de junho de 1958, e 80 do Regula
mento que baixou com o decreto n- 585-A, de 30 
de junho do mesmo ano, desde que o mencionado 
recolhimento se faça até 120 (cento e vinte) dias 
contados da data da publicação da lei n- 3 174 de 
31 de janeiro de 1963.

§ 1* — Decorrido o prazo fixado por êste ar
tigo aos tributos acrescer-se ão os adicionais de 
100% (cera por centol, se a situação tiver existido 
ou o fato houver ocorrido até 12 (doze) meses an
tes da data do lançamento declaratório do crédito 
fiscal. Ultrapassado o referido periodo, os adicio
nais crescerão em 50% (cinquenta por cento) por 
período subsequente de 12 (doze) meses, no todo 
ou em narte. até o máximo de 3 (três) vêzes o

, no Hotel e Churrascaria 
Liska, foi realizado um jantar intimo com a pre
sença do Sr. Arno Rainoldo Goebel e dos funcio
nários lotados na agência local, jantar êste que 
transcorreu num clima de franca camaradagem.

O Sr. Arno Rainoldo Goebel, que possue 36 
anos de banco, e que ontem regressou à Porto 
Alegre, prometeu em sua permanência em nossa 
cidade, dar o máximo de apoio à filial local, pois 
que a mesma tem sido uma das mais operosas 
agências das inúmeras que compõem o Banco A- 
gricola-Mercantil S/A.

Dr. Jorge Barroso Filho nomea 
do Procurador da CELESC

O Dr. Jorge Barroso Filho, provecto advoga
do do fôro local e pessoa altamente relacionada 
em nossos meios sociais e políticos, vem de ser 
nomeado Procurador das Centrais Elétricas de 
Santa Catarina S/A (CELESC) em nossa cidade.

Ao Dr. Jorge Barroso Filho, como Procurador 
da CELESC, estará afeto todo o estudo e planeja
mento da ligação da linha de transmissão da rê- 
de de Capivari à Lages, no trecho compreendido 
entre a nossa cidade e a Serra de São 
Joaquim, bem como em tudo aquilo que se rela
cione cora a desapropriação ou doação de terras.

Não resta a menor dúvida que tal nomea
ção está bem caracterizada, pois o Dr. Jorge 
Barroso Filho é figura altamente competente em 
sua função profissional, merecendo por isso esta 
distinção por parte da direção da CELESC.

PETROLEO b r a s i l e i r o  s /â comprados há algum tem
po foram totalmente 
adquiridos pelos agri
cultores lageanos e da 
região.

Além da aquisição de 
mais sementes de trigo, 
o Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca, deverá de
senvolver na capital do 
Estado intensa atividade 
administrativa junto ao 
Govêrno do Estado e à 
várias repartições esta
duais.

Destas colunas, faze
mos ardentes votos ao 
Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca de feliz êxito em 
Florianópolis.

PETROBRÀSPETRÓLEO BRASILEIRO S /A  

que, até 30 de junho corrente, efetuará, nesta ( 

termédio do Banco Industria e Comercio de S. 

a subscrição pública de suas ações preferenciais

A referida subscrição é facultada a todos os interessados, 

pesde que se observem  as condições estabelecidas no artigo 18

idade, por in- 

Catarina S/A Veicnlos não emplacados seião apreendidos
Segundo conseguimos apurar junto ao titular 

da Delegacia de Policia, Dr. João Martins, deve
rá encerrar se no próx mo dia 10, o prazo para 
emplacamento de veiculos.

Após decorrido aquêle prazo, todo o veiculo 
que for encontrado em ruas desta cidade, sem es
tar devidamente emplacado, será imediatamente 
apreendido, sofrendo o seu proprietário rigorosa 
multa que poderá ir até 100% do total das custas 
do emplacamento.

deverá ser integralmente 

dinheiro ou em obrigações 

de n°.s. 17 e seguintes.

O valor das ações subscritas 

ealizado, no ato da subscrição, em 

>o portador com os cupões de juros

TUDO EM 1 5  PRESTAÇÕES
CREDIÁRIO YORK — Rua Presidente Nereu Ramos. 255 —  Telefone
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Reunião do Conselho de Desen 
volvimento do Estado - aprovado 
relatório do exercício de 1962

e tempo vale ouro. UIVIU<1í  _  Viva totalmente regue sozlnh
absorvido pelos negócios, responsabilic 
Vão se afaste destas ati 10 -  be r 
vidades os 20 ou 30 dias v.tar v.agem 
por ano que a lei lhe eios, viaje d( 
permite como férias: sua a noite, e 
presença no controle da tempo prep 
indústria é indispensável, para a eutie 

q — Tenha perfeita e seguinte, con 
integral consciência das cansaço com 
sua^ obrigações. Não as lulas estimul

SEGURO VÀI M ELHORA*
A indústria do Seguro, «implicação i 

para manter o seu eleva- sos adminstf 
do padrão de serviços e 
resguardar-se das pres- Agora raes 
sões exercidas

Uma revista norte ame 
ricana, em artigo sôbre 
os homens de negócios 

'que se excedem no tra
balho, alinha uma série 
de advertências aos can
didatos ao que chama de 
«Clube do enfarte». São 
elas:

Tendo como objetivos 
principais discutir a ata 
da segunda reunião ordi
nária realizada em fins 
dc ano passado, apreciar 
o relatório do Gabinete 
de Planejamento do Pla
no de Metas do Govêrno 
referente ao exercício de 
1962 e estudar alterações 
no plano de trabalho pa
ra lu63, esteve reunido 
dia 28, p.p. no auditório 
do Edifício das Direto 
rias, o Conselho de De
senvolvimento do Estado.

Por se encontrar aca 
mado o Governador Cel 
so Ramos, a referida 
reunião foi presidida pe

lo Vice-Presidente do 
CDE, Dr. Eugênio Doin 
Vieira, titular da Pasta 
da Fazenda.

1 — Coloque os deve
res do trabalho em pri
meiro lugar, antes de tu 
do o mais; sua pessoa e 
sua saúde são secundá
rias;

A Mesa que presidiu 
os trabalhos estava cons
tituída. ainda, do Sr. Ibra- 
him Felipe Simão, Secre
tário do Estado Sem Pas
ta e Secretário Geral do 
Conselho, Eng. Annes 
Gualberto, Secretário 
Executivo do PLAMEU, 
Eng. Celso Ramos Filho, 
Secretário da Viação e 
Obras Públicas e do Dr. 
Estivalet Pires, Presiden
te da .Junta de Controle 
do PLAJV1EG

2 — Vá à fábrica, ao 
escritório ou visite for
necedores, também aos 
sábados à tarde, aos do
mingos e feriados. Viva 
eternaraente o ambiente 
dos negócios. Só trate de 
assuntos de seu negócio

s ô b r e  
seus custos de decorrên 
cia da espiral iuflacioná- 
ria, vem procurando, em 
colaboração com o Insti 
tuto de Resseguros do 
Brasil, reformular seus 
planos operacionais, ten 
do em vista, sobretudo a,3 — Leve para casa, à 

noite, uma pasta cheia 
de papéis sôbre negócios; 
êles permitirão reviver 
tôdas as preocupações e 
aborrecimentos do dia.

PARAFUSOS P a ra  as suas refeições
«■AÇO • FERRO S A. E - U. S. S. • M A D E I R A

4 — Jamais diga não. 
Quando lhe solicitarem 
algo, por mais difícil que 
seja, diga sim. e aguente 
as consequências.

PORCAS ROLAMENTOS

0. p.anto- plt^eiido- p a la  icu patadal

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

B A IR R O  C O R A L

Lages —  Santa Catarina

ARRUELAS
5 — Tome parte em 

tôdas as reuniões, comis
sões, conselhos ou confe
rências, e o que mais seja.

6 — Não tire férias 
Não descanse depois das 
refeições. Aproveite sem
pre as horas de comer 
para ler os jornais, con 
ferências sôbre negócios, 
etc.

GRAXEIRAS CONTR A-PINOS

i v i o a e r n a  ó i r u r g i a  d a  b u r d

Dr. Wilson Cidral
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria ein câmara insonorizada 
Estapedectomia com enxerto de veia e 

prótese de polietileno.

Consultóri0; Des. W estphalen. 15 - 
9 andar, ccnj. 3 Fone 4-5043

Hora Marcada das 08 .00  às 18.00

Curitiba — Prrrrrn

CONEXÕES GALVANIZADAS

( — rescar e caçar 
são tempo e dinheiro jo-

Uarca Registrada
SCHULER S. A gados fora. Também pas

sear de automóvel, ir ao 
sítio veranear, jogar car
tas ou entregar-se a ou 
tros divertimentos desta 
natureza é perder tempo

C AIXA POSTAI N ° 830 

TELEFONES 2-1897 - 2-3116

RUA C R I S T O V Ã O  C O L O M B O  
— P O R T O  A L E G R E  -

TELEG.
FONOG
W ESTERN INDlO

P a ra  suas cargas e encom endas

TRANSPORTADORA

Com filiais nas principais cidades do
Segurança e Pontualidade
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R E S P O S T A
cada viagem do 

[vereador Celso Ramos, 
rias paradas: é o a- 
adecituento do povo 
íos caminhos que abriu 
ISanta Catarina. Ainda 

3ueos dias, no Sul do 
Itado, Sua Excia. ao 
[rcorrer vários munici
as inaugurando obras, 

|cebia, era c da um dê- 
e nas localidades por 

Ide passava, a mais a- 
Itjva demonstração oe 
[jreço. num testem, nho 

reconhecida confiança 
seu Govêrno. E o 

■ais importante é que 
Intre essas manifesta- 
pes, destacavam se a- 
helas nascidas de ad- 
brsarios seus, Prefeitos 
JVereadores, ardorosa- 
lente solidários com 
[alizações do operoso 
overnador catarinense, 
ambém, na periferia da 
ipital, alí no município 

Santo Amaro, a uma 
imana, a Câmara de

yereadores concedida a 
8ua Excia., por unanimi
dade, o título de CIDA- 
DAO HONORÁRIO da
quela .cidade, em reco 
nhecimento aos seus al
tos méritos de adminis
trador. decisão política 
mais significativa se a- 
tentarmos para o fato de. 
na oportunidade, a UDN 
ser maioria naquele le
gislativo. Agora, quando 
fazia Sua Excia. o Sr. 
Governador mais uma 
viagem inaugurando o- 
bras, desta vêz pela Re
gião Serrana, em Urubi 
ci, ao entregar ao trân 
sito uma variante na cha
mada Serra do Panelão- 
reivindicação que em dez 
anos de governos ude- 
nistas não atenderam 
além de receber várias 
homenagens de motoris
tas, encabeçados pelo lí 
der da classe naquele 
município, Sr. Natalino 
Zilli, o Sr. Dionisio Ose

U  X  (  i l  <
RUA CORONEL CÓ RD O VA  -  319 

( E M  F R E N T E  AO C O R R E I O )

Causa**, C ivis  - cr im inais  
T r a b a lh is ta s  - f iscais  e 

qua lquer  trabalho na esfera  
adm inistrativa .

lane. Prefeito daquela ci
dade eleito pela UDN, 
vivamente emocionado, 
saudou o Sr. Celso Ra
mos abraçado a Sua Ex
cia., dizendo textualmen
te entre outras coisas 
que «agradeço em nome 
de Urubicí, tudo o que 
tem feito por nós e por 
nosso Estado, sacrifican
do muitas vezes a pró
pria saúde e porque não 
a própria vida, porém, 
Deus vos há de abençoar 
e proteger para que con 
tinue a ser o grande Go
vernador de todos os 
catarinenses».

Enquanto isso, aqui na 
Capital, a bancada da 
UDN na Assembléia Le
gislativa, liderado ’pela 
cega paixão do deputado 
Fernando Viégas, procu
ra, pela intriga e pela 
inverdade, desconhecer o 
dinamismo administrativo 
do atual Govêrno, que
rendo esconder na vio
lência das suas críticas, 
o clima de paz e traba
lho que Celso Ramos ins
talou em todos os qua 
drantes da terra catari
nense. Parceiros e parti
dários de Carlos Lacerda, 
o homem que disse em 
praça' púbi ca, ainda ao 
tempo do governo ude- 
nista qua «Santa Catari
na estava parada», os 
deputados da chamada 
BANDA DE MUSICA não 
podem conceber que o 
atual Chefe do Poder 
Executivo, desminta ago
ra o mesmo Sr. Lacerda 
com o desenvolvimento

que a faz andar para o 
progresso.

Porisso, o exemplo do 
bom senso e de patrio
tismo que os correligio
nários do interior fazem 
aos raivooss deputados 
udenistas como só acon
tecer com Io gesto e as

palavras do honrado Pre
feito de Urubici - não é 
apenas uma advertência. 
Nem insatisfação. Nem 
descontentamento. Nem 
repreensão. E’ mais do 
que isso.

E’ UMA RESPOSTA!

Prefeito de Ibicarè congratula- 

se com o Governador |
Foi um compromisso 

público do Sr. Celso Ra
mos com a população de 
Ibicaré: a ponte s.ôbre o 
rio do Peixe. Hoje, vai 
se concretizar.

É o que diz, em sua 
mensagem de felicitações 
o Prefeito daquele muni
cípio, Sr. Antônio Lon- 
dero da Silva, quando 
sublinha o cumprimento 
á solicitação do povo de 
Ibicaré.

O teôr do despacho 
telegráfico está contido

nas seguintes palavras 
«Ocasião chegada grupo 
trabalho firma Albuquer
que Takaoka, para cons
trução ponte Ibicaré, de
sejamos meu nome e no
me população êste mu
nicípio, apresentar nossas 
congratulações agradeci
mento empenho V. Ex
cia. cumprimento solici
tação povo Ibicaré. Nos
sos aplausos e efusivas 
saudações: Antonio Lon- 
dero da Silva - Prefeito 
Municipal».

Ciruraiâc - Oentista
Clinica -  Cirurgia - Prótese em Geral - Raio X  

Infra-Vermelho -  Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade - Agora dotado de moderno Aparelho 
BORDEN AIROTOR K A V O  BR - 658

Consultório: Rua Cel. Córdova, n* 315 - (Em frente 
ao Correio) - Fone, 283

Lages — Santa Catarina

Examine os seus olhos peiiódicamente

Uma cortezia da Joalheria
& :i>

tM
/

e Ótica Mondadori

D 0 M U 160S MQStDAOOftt

unareifto O K1H O-
lixa o u ltra -m oderno  V . Joalheria  _  A m — M '

R, recém adquirido pela con tt  ie(Ja(je de indi- B) ■  U
:a Mondadori. e ciue tem  a prop B — B — vWaica Mondadori, e que 

a capacidade dos olhos.

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)

-  / a n t a  C a ta r in a

.

1 ■

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



C C C I3 E IC

riscas da fa ze m la V ie iraD e mC e c l a r a ç C e s  d o  J e c r e t â n © indispensáveis, a dina 
zação do setor da  ̂
fiscal e a ampliação 
seus quadros, uma 
que eram absolutam* 
insuficientes para 
brir todo o território 
Estado e suas dez* 
de milhares de co 
buintes

imprensa, que passamos 
a divulgar:

«As vagas disputadas, 
acentuou o Secretáno, 
foram criadas pela lei

Como é do conheci
mento público, estão se 
realizando os concursos 
de seleção para as car 
reitãs de Fiscal da ba 
zenda do Estado, auxi
liar de fiscalização e su

cais. Sobre o assunto, o 
Secretário ria Fazenda, 
Dr Eugênio Doin Vieira 
teve recentemente a o 
portunidade de prestar 
algumas informações a t o b a t t a

Com a criação d?ssas H 
vagas, passamos a pre. I  
parar o necessário coa-1  
cjiso de seleção. Nem I  
aidos, porém compreen- 1 
leram o alcance da in8. 1 
ituição do concurso, pa. 1 
•a essa seleção de valo- 1 
es. 0  Governador Celso f 
taraos. no entretanto, 1 
•stava pl'*namente à von- 1 
ade para exigir essa 

forma de seleção de fun
cionários pois anulara 
^xatamente outros con
cursos, por demonstrar 
que haviam sido viciados 
e não representavam ura 
critério autêntico de mé
rito. Devo salientar, alias 
prosseguiu o Dr. Doin, 
que a instituição de sis- 
i ma de n.érito através 
le concursos puolicos, 
foi instituída e prestigia- 
ia em Santa Catarina pe
lo sempre lembrado Dr. 
\ereu liamos, quando na 
governança do Estado.

em suas mãosTenha ura mundo de eficiência
O MICRO TRATOR

SOMOS
I O B à T T A
a  maravilha da técnica japoneza, agora

abricado uo Brasil.
ESTA SERVIÇOS DE:

PUXAR AGUA 
MOVER MOINHO 
f o r n e c e r  LUZ
SERRAR LENHA 

, __ IRRIGAR
'NA3 A QUARTA PARTE DO PRECO 
>S DEMAIS TRATORES
Distribuidor f xclusivo:

VLE - Comércio e Repiesentações
F o n e  2 8 -  L A G E S  -  S i

Vedóleò, Carbodon, Penetrol. FrioAsfalto, Isolit. Negrolin 
liquido, Vedalit, Piche, Bankol F e l t r o  Betuminoso Betume 
Asíalto Amianto, EStopa, Brocha, Vermiculite e outr 
produtos impermeabilizantes -  Produtos Farmacêuticos - 
llàmulas para c deções - Brindes com Zodíaco ;  Çoleçoes 
, í livros dos maiores autores nacionais e estrangeiros, l i  

vros Jurídicos e de Contabilidade - Folhinhas e Calendà- 
ri, R - Placas o números para emplacamentos de cidaaes 
e cemitérios. Picadores de carne etc.

Escreva nos ou melhor visite-nos, que seus pedidos 
6erão imediatamente atendidos.

O nosso endereço é: Rua Marechal Deodoro, 294 
Caixa Postal, 59 - Fone, 397 - Lages - fc>. C.

R u a  C o r re ia  P in to  122 - Cx

Ú N IC O  N A  
SUA CLASSE * 
DE PREÇO 
COM  4 PORTAS 
F óT ü GÃRÊSJ

P  U T I L I T Á R I O

Desde então, por in
termédio ri : SESP
e hoje do DORSP, são 
escoinidos aqueles que 
realmente merecem, num 
critério que dá oportuni
dade a todos. Com uma 
■quipe nova, assim es
colhida tem a Fazenda 
os instrumentos de traba- 
oo de que carece para 

i m zar o setor de ar 
recadação e propiciar 
assim ao Govêrno do Es
tado, por meio de dife
rentes áreas de obras e 
empreendimentos, aquê- 
les recursos que lhe são 
indispensáveis a execu
ção de seus problemas.

É motivo de regosijo pa
ra nós, concluiu o Secre
tário, o interesse desper 
tado por êsse concurso e 
também por podermos 
contar, dentro de breves 
dias, nos quadros fazen- 
dários, com jovens assim 
selecionados, os quais 
disputaram o direito de 
ingresso ao quadro do 
funcionalismo estadual, 
sem outro critério, senão 
o da capacidade pessoal.»

UM1MDE-1
mm raív» vt m/o

A distância entre etxos de 101 polegadas permitiu 
a colocação de assentos para 6 pessoas. 4 portas 
oferecem acesso fácil aos passageiros. Com a remo
ção do banco traseiro, há sobra de espaço para carga 
e bagagem. !\o campo ou na cidade, o utilitário 
“Jeep” Universal modelo 101 oferece maiores vanta
gens no transporte de pessoas e carga. Tração i . s 
4  rodas e reduzida, ou Iração c n 2 rodas sòrtitíH-.

" JK P "  101.2 PORTAS m ?  
Transporta 8 passagei
ros. Grande rendimento i :, * 
para emprésos que mo- ; f  
vimentom turmas de tra- 
balhadores. Trarão nos 4 *
rodas e reduzida, ou tro- s 
tão em 2 rodos somente

UTILITÁRIO "JEEP”  » , > 
UNIVERSAL

Versátil, potente, econô
mico, abre sua própria 
estrada. Executa qual 
quer tipo de trabolho, 
nas piores condições de 
tempo ou de terreno.

O MELHOR CERTIFICADO DE GARANTI V NO PAÍS:  o n n  
contar da data da campra ou 12.350 kit' cl<j t .o .
FAÇA-NOS UMA VIS ITA: to rem us o raptor em
o* trô s  m odelos à sue d'i|-,eslç5o p j r  j  m c t .  -o r. . .■ >
pe rim en to  •  com prove t id o -  cs sc-ai v t . s to í i . i»  eAiíp.-.u,-.-,:».

QuGm não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAGEA- 
rVO, Rua Marechal Deo
doro, n° 294
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W
P re fe itu ra

Estado
; DECRETO

de 21 de maio de 1963 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

°®£Sflrdo COm 0 art 97 ali°ea a, da Lei n- 71 de
zem bro ae iy4A

A Aquiles Floriani da função de Auxiliar de Mecânico
Prefeitura, em virtude de haver sido admitido para outra função

M unic ipa l d e
de Santa Catarina

Dispensar:

7 de de-

desta

Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de maio de

. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

1963

DECRETO
de 21 de maio de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
Admitir
Aquiles Floriani, para como Extranumerário mensalista exer

cer as funções de tratorista, Ref. XI.

Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de maio de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

DECRETO n- 23 

de 28 de maio de 1963
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições 

Decreta
Art. r  - Fica criada uma Escola Mista Municipal no lugar denomi

nado Rio Limitão, no distrito de Capão Alto.

Art. 2- - Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação 
revogadas as disposições em contrario

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de maio de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto Resp. p/ Exp. da Secrt.

DECRETO N- 24 
de 30 de maio de 1963

Wolny Delia Rocca. Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas 
atribuições

Decreta.
Art - 1- Fica aberto por conta do saldo oriundo do exercício de 

1962, um crédito especial de quatro milhões e oitocentos mil cruzeiros 
(Cri 4 800 000 00), para atender a despesa autorizada pela Lei n- 120 de 
13.5.63 referente a compra de hum mil e duzentos (1.200) sacos de se 
mente de trigo. . „ . . . .

Art. 2 - Êste Decreto entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. >neo

Prefeitura Municipal de Lages, em 30 de maio de l»b3

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto - Resp. ?! Fxp. da Secretaria

Considerando que o grande morto era o Supremo Chefe espiri
tual de quinhentos milhões de Católicos do mundo inteiro,

Considerando que o povo de Lages é eminentemente católico,
Considerando, finalmente, que, em verdade foi uma grande perda 

para os católicos e para tôda a Humanidade, o falecimento do Papa da 
Paz e da Concórdia

DECRETA

Art. 1- - São considerados de luto oficial os dias três (3), quatro 
(4) e cinco (5) do corrente mês de junho, por motivo do falecimento 
de Sua Santidade o Papa João XX11I.

Art. 2’ - Revogam se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 3 de junho de 1963.

Wolny Delia Rocca
Prefieto Municipal

Publicado e Registrado o presente Decreto na Secretaria da 
Prefeitura, em 3 de junho de 1963.

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. P/ Expediente da Secretaria.

DECRETO N- 25

De 3 de junho de 1963
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições e 

Considerando que a data de hoje ficará assinalada na Hmtória ua Hu
manidade pelo falecimento de Sua Santidade o Papa João XXII ,

LEI N- 123l
De 3 de junho de 1963.

Doa Terras ao Estado para Construção de Grupo Escolar.
Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal Votou e eu sanciono a seguinte

LEI:
Art' r  - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar ao Go- 

vêrno do Estado de Santa Catarina, a área de déz mil metros quadra
dos (10.000 m2) de terras pertencentes ao Patrimônio Municipal, locali
zada no Bairro Coral desta cidade.

Art. 2‘ - A área referida no art. L destinar-se-á a construção, 
pelo Govêrno do Estado de Santa Catarina, de um Grupo Escolar.

Art. 3- - A escolha do local para o Grupo 6erá feita pelo Senhor 
Prefeito Municipal, juntamente com o representante do Senhor Gover
nador do Estado, atendidas as exigências legais da ordem Sanitária, Ur 
banistica e Pedagógica.

Art. 4‘ Não havendo área disponível do Patrimônio Municipal 
no local proprio para a construção do estabelecimento escolar, poderá 
o Senhor Prefeito Municipal efetuar a desapropriação necessária, inde
nizando o proprietário ou proprietários, em um valor correspondente a 
justa avaliação, ou em terreno do Patrimônio Municipal, de valor equi
valente, em outro local.

Art. 5 - 0  Govêrno do Estado terá o prazo de dois (2) anos 
contados da data da doação para o inicio das obras, sem o que, tornar- 
se-á 6em efeito a mesma doação.

Art. 6‘ - Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei, 
fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Credito Especial necessá
rio.

Art. 7’ - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 3 de junho de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei na Secretaria da Prefeitu
ra, em 3 de junho de 1963

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. P/ Expediente da Secretaria

F. N. M.
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de leste a oeste 

Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

RODO PINHO S.A.
veículos e maquinas

V a r g a s ,  1437 - Fone, 537 - Encl. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA CATARINA
T.AHFS — AV. Presiden e
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Anteopando-se à conclusio da BR-29, a caravana Ford percorreu todo o seu leilo-pilóto, travando contato d.reto 
com as gigantescas dificuldades com que se defronta a heróica engenharia brasileira, na conquista da selva.

Ford passa sempre! São Paulo—Acre: 4.150 km de desafios. Quase a 
metade do percurso por caminhos primitivos, abertos no chapadão mato-grossense 
e na floresta amazônica. Obstáculos sem conta: atoleiros, areões, picadas, pedras, 
troncos, rios e pinguelas. Nada conseguiu deter a caravana de caminhões Ford. 
Porque para o Ford não há caminhos difíceis. Ford passa sempre.

SUPER FORD
C c w r d /)

PftOOUTOS 0* PORO MOTOR OO «MAS* S A.
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Finalmente teremos a- 
nianhã à tarde no Está
dio Municipal Vidal Ra
mos Junior, o segundo 
cotejo da série melhor de 
duas em disputa da Ta 
ça 2o Batalhão Rodoviá
rio. reunindo as repre
sentações do Guarany e 
do Internacional, em mais 
um sensacional Gua-Nal.

Este cotejo se apresen
ta com características in
teressantes, pois nêle po
deremos ver a continui 
dade da boa atuação de
senvolvida pelo colorado 
domingo último, ou a ple

na reabilitação do con
junto bugrino, que tenta
ra acabar com a alegria 
internacionalista, e com 
ela conseguindo a tão 
almejada vitória, que pos
sibilitará a realização de 
um terceiro jogo decisivo.

Em contacto que man
tivemos com as direções 
técnicas das duas equi
pes, soubemos que am
bas mandarão à campo 
o melhor material huma
no que possuem, num ar
dente desejo de propor
cionarem ao grandioso

CCERE2C 7a pagina

da temporada
público que novamente 
afluirá ao fortim da Pon
te Grande, com ?um es
petáculo a altura do car
taz que ambos de fato 
possuem no seio futebo
lístico da Princesa da 
Serra.

Pelo desusado interês- 
se que êste confronto es
tá sendo cercado, prevê- 
se uma arrecadação gi
gantesca amanhã no Es
tádio Municipal Vidal Ra
mos Junior, capaz mes
mo de superar a casa 
dos trezentos e cincoen- 
ta mil cruzeiros.

Reunião dos Madeireiros Catarinenses

Madeireiros catarinenses voltaram a reunir se, em Flo
rianópolis, com o titular da Secretaria da Fazenda, dr. Eu
gênio Doin Vieira. Na oportunidade, foi fixado um acordo 
interno, dirimindo todos os pontos de divergências regio
nais. Ficou também assentada, a unanimidade de pensa
mento público e particular visando o desenvolvimento da 
Economia Madeireira Catarinense no [âmbito nacional. Em 
conjunto. Estado e madeireiros lutarão pela preservação e 
expansão dêste ramo comercial e industrial que gera enor
mes benefícios ao povo catarinense, aumentando a sua pro
dutividade e expandindo suas atividades internas e exter
nas consequentemente, dando margem a ocupação crescen
te de mão de obra e aumento da renda per capita da po
pulação barriga-verde. Compareceram ao encontro, as se
guintes representações: a) de Florianópolis: sr. Ivan Luiz 
de Mattos, diretor do Serviço de Fiscalização da Fazenda 
e dr. Milton Fett, presidente do Sindicato dos Madeireiros; 
b) de Joinville: dr. José [Alexandre, diretor comercial da 
C.C.E.M; dr. Rubens Pereira da Silva, presidente do Sindi
cato dos Madeireiros; sr. -Curt Wittis, da Diretoria do Sin
dicato dos Madeireiros e o sr Hans Peter Stein, presidente 
da Associação Comercial; c) de Itajaí: sr. Bertoldo Michels >■ 
diretor comercial da C.C.EM. e presidente do Sindicato do8 

adeiieiros; sr. Artur Michels, do Sindicato dos Madeirei
ros; sr. Nicácio Seara Heusi, da Associação Comercial; sr- 
Paulo Hauer, da Associação Comercial e sr. João Pery 
Brandão, também da Associação Comercial; d) de Mafra: sr. 
Carlos Schuster, presidente da Associação Comercial.

V. S. mesmo escolherá o 
sejado e isto lhe dará, 
uma nota de . . .

programa de- 
certamente.

São, de toto, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolho individual das emissoras.

Nossos ráãios tã o  aparelho* 
do a lfa  potência com seleti
v idade perfe ita  e que levam 
o garantie  d e ----------------------- 1

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrlo Alegre

Produção de oleos em Santa Catarina
Os dados fornecidos 

pelo Serviço de Estatís
tica e Produção, do Mi
nistério da Agricultura, 
revelam que o Estado de 
Santa Catarina, contava, 
no ano passado, 42emprê 
sas produtoras de óleos, 
gorduras vegetais e sub

produtos.
A maioria dos estabele

cimentos dedicam-se a in
dustrialização de óleo de 
sassafrás.Os outros óleos 
são de linhaça, noz- 
de-iguapé, laranja e tan
gerina.

C O N V I T E - M I S S A

A familia do sempre lembrado Manoel Livino 
Antunes Godoy convida aos parentes e pessoas de 
suas relações para a Santa Missa de 30 dias de 
seu falecimento, que manda celebrar no próximo 
dia 11 às 7 horas da manhã, na Catedral.

A todos que comparecerem a êste ato de re- 
e amizade, antecipa os seus sinceros agra- 

entos.
Lages, 7 de Junho de 1963,

Posto F ox
-  DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

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

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

Lages - Santa Catarina

O Inverno Chegou...
-  - , tíírrnrAQ rfn frio, e adquira hoje mesmo na tradicional CASA REMNEUEnfrente* os rigores ao  ̂ j

Sobretudos, iaponas, malhas, pull-overs, mantas etc.
■ . n ara  a estaçá© de Inverno, e ncr nrêocs bastante razoáveis.

Visite hote mesmo a toaceiluaba <1 A I  V  R C N N E C e c e n i f l q i e - s e
do variadíssimo estoque de inverno

CASA R EN N ER
de Hélios Moreira Cesar &  Cia — Rua Cel. Córdova —  Fone, 440  

SANTA C A TA R IN A
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I ARFANflO 2' Batalhão Bqdoyiário deno. 
l h u c h u u  á «Batalhao Rondoimmar-se-a

Clube «1* de Julho»
A 31 de Maio, p. findo, realizou-se no tradi

cional Clube «Io de Julho», mais uma elegante soi- 
reé dansante promovida pelos incansáveis festei
ros de São João, deste] ano. daquela veterana so
ciedade.

À tardinha daquele dia, perante os senhores 
festeiros e exmas senhoras, senhorinhas e candi
datas, foi feita a última apuração da eleição para 
a escolha da Rainha de São João, deste ano, sen
do esta bastante concorrida, tendo conseguido o 
primeiro lugar com 36.600 votos a simpática se- 
nhorinha Arleide Aparecida Ramos, em segundo 
lugar, com 36.420 votos, Nilse Vieira Arouca e.jem 
terceiro lugar, com 25.500 votos, Leocádia Mari 
Kibeiro, sendo, estas duas últimas princesas no rei
nado da senhorinha Arleide que foi abraçada por 
todas as outras candidatas, a seguir, com 18.270 
votos, ficou a graciosa Carmen Lúcia Waltrck e, 
com 11.370 votos a Rute Maria Silveira, com 
8.790 votos a Maria Aparecida Steffen, com 7.770 
votos a Yeda Jane Almeida e, com 7.170 votos a 
Maria Luiza Chiaradia. Após a apuração, as can 
didatas foram obsequiadas com uma taça de 
champagne. oferecida pelos senhores festeiros.

Lm meio de contagiante alegria e cordialida
de realizou-se a soirée dançante que se prolon
gou até altas horas.

A coroação da Rainha e princezas de São 
João, terá lugar em a noite de 22 deste nos sa 
lões do veterano Primeiro de Julho, ocasião em 
que se realizará o grandioso baile de São João. 
Cadenciarão as dansas a já popular e apreciada 
Banda Real de Nova Petropolis, que, no 1’ de Ju
lho, por diversas vezes alcançou ruidoso sucesso 
nas festividades joaninas daquela sociedade.

Pelo entusiasmo para tão festiva noitada, pre 
vê se se um acontecimento social de rara enver
gadura, razão porque o numero de mesas já ven
didas está prestes a se esgotar, sendo que, as 
poucas que restam, podem, ainda ser adquiridas 
na secretaria do Clube.

Rejubilam-se e vibram
de entusiasmo todos os 
servidores, militares e 
civis, do 2 JBatalhão Ro 
doviário, com o seguin 
te radiograma, recebí 
do dia 4 do corrente, do 
Exmo Sr Gen Amaun 
Kruel, Ministro da GueiJ 
ra:

«Cel Floriano M õller

Cmt 2* B Rv - Lajes-SC

Felicito 2- B Rv trans
curso seu 55‘ aniversário 
vg comunicando seu 
Cmdo vg uficiais e Pra
ças que raaudei atender 
justos anseios vossa tro 
pa era receber denomi
nação Batalhão Rondon 
vg certo que dado tra 
balhos por ela apresen
tados vg que concorrem 
decisivamente para de
senvolvimento nossa Pá
tria vg a tornam digna 
d. ostenatr com brilho 
nome daquele grande

asileiro pt Cordialmen
te pt

Gen Am aury Kruel

Ministro da Guerra»

d ante e nume tutelar da
quela gloriosa Unidade 
de Engenharia de Cons
trução do nosso Exercito.

A mensagem em apre- 
que demonstrou ele-ço

»

vada çompreensão Lj
Ministro Amaury ĵ r ^ 
constituiu-se no me|i] 
presente de anivergi^ 
recebido pelo 2- BatalhüU 
Rodoviário.

Sucesso no festival York 
de 4a aniversário

Continua alcançando 
grande sucesso em nos
sos meios, a retumbante 
campanha de vendas do 
Crediário York, alusiva 
ao seu quarto aniver
sário de fundação.

Sem dúvida alguma, 
a direção daquele tradi 
cional estabelecimento, 
tendo a frente o seu dire
tor Sr. Sélio Melim e se 
cundado pelos seus valo 
rosos funcionários, estão 
promovendo juma monu
mental campanha de ven
das em 15 prestações 
mensais em todos os 
seus produtos.

Conforme tivemos opor
tunidade de constatar, 

Portanto, está prestes jtrata-se de uma campa- 
a concretizar-se uma an 
tiga aspiração dos inte
grantes do «Batalhão 
Rondon». justa homena 
gem a ser prestada ao 

lilustre primeiro Coman-

nha módica atravéz de 
suaves prestações men 
sais, ao alcance de to
das as bolsas.

Desde que foi iniciada 
há dias, esta campanha 
vem se desenvolvendo 
num clima de grande a 1 
fluência ao Crediário 
York, onde todos estão! 
lá adquirindo os setu 
vários artigos, aprovei- 
tando esta real oportuni- 
dede que sò nêste mode
lar estabelecimento co
mercial poderia oferecer 
ao distinto público lagea- 
no.

De parabéns não g6 
está o Sr. Sélio Melim, 
seu dinâmico diretor, è 
os demais componenetea 
que formam a direção 
daquela emprêsa, como 
também a população la- 
geana por esta significa- 
tiva campanha de ven
das comemorativa do seo 
4o aniversário de funda
ção.

€  C1NE A 4 A E A J C A E A 1
apresenta amanhã (domingo) às T e 9.15 horas

a sensacional produção da Columbia Pictures em Eastmancolor

Robin Hood,o Invencível
com RICHARD GREEXE E PETER CUSHIXG

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL. ssmpre procurando serrir. cada ve* 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina., fiepois de reiniciar 
os seus voòs para JOAÇABA. capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 

' «sta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do SuL 
Assim é que. sendo atualm ente a única Companhia de Aviação Comercial a 

servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL. que sempre procurou 
servir a icna da Serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece agora ao 

pública viajante, os seguintes vòcs. nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - ás 07:00. para: Fpolis.. Itajai. Joinville. Curitiba.
Paranaguá. Santos. São Paulo e Rio 

às 1330. para: Porto Alegre 
às 14ÍO, para: Joaçaba.

3a«. õas. e sabado: às 06:00. para: Fpolis. itajai, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos. São Paulo e Rio 

às 1020, para: Rio do Sul, Fpolis^ Itajai Join
ville e São Paulo.

Eétâ portaato o pâtüeo viajascg áx -U ri* Serrana de perabens eoa» »« 
aer&5 Uabas do Coarórcio TAC — CRI ZEUÍO DO SUL qce eoriiiáa * ser a - o- 

Beira da Aruçfto Omerefal ea sossa &eef£o. 
ulorrufA ?* e t« : í í s  je  c**sa.çeaí, i iriaa >« a as -̂nesa do 

Coo*òrr:o TAC — CRUZEIRO DO SUL à Presiâècte 
Nerea Rajac-s. 1 '  S4 o« petas teleioae* zrs* 214 e 237

a s s i n a i » « 
transcurso do 3: aniversário I  

| ■ Clobe Soroptimista
Transcorre em data de hoje a passagem do 3 

aniversário de fundação do Clube Soroptimista d< 
Lages, entidade que muitos serviços vem prestan 
do à coletividade lageana em várias ocasiões.

Comemorando êste festivo acontecimento, a 
diretoria daquele clube de serviços organizou ou
ordem :^ camemora*‘vo 9ue obedecerá ã seguiott 

Dia 8 de Junho - Hoje

A s 16 horas: Abertura da Exposição de Arte 
Infanto-JuveniL, com desenhos 
nacionais e estrangeiros. Sauda
ção às visitantes pela Sra. TaB- 
ta Dantas de Campos 
Palestra da Jornalista Leonor 
Castelano, de Curitiba.

As 20 horas: Io Me»a Redonda sòbre Fave
lados: Causas e Soluções. Coor
denadora: Dra. Floréncia Caval
cante, de Curitiba.

r D ia 9 de Junho - Am anhã

\  A ® 11 haras of»cial da Incubadora
p , aternidade Tereza Raino*- 
ralará na ocasião a Dra. Wfr 
tna Machado Carrilho

V* 15 h0ras: £  .*« «  IWonda tóbre F .« - 
“ aos: Realizações * — '
■***• p—"n flitfliifn
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