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Esiiveram era Leges al- Futura sprfp tto 
tos diretores da CELESC SGRIMER em Per

o flltgre será
o primeiro edi
fício do sul do 
país em estru 

fura metálica

Estiveram ontem em nossa cidnrto ^ 
do dia de hoje para Blumenau t» t i  ’ t,endo regressado 
Júlio Horst Zadrosny diretor n -  l ° nanÓpoIÍ8’ 08 srs- Dr-
Hermelino Largura V e ^ c o E ^ d a  ^ C E L Ç S C .  D,.

2 & U  emp*êsa'. COn8U,t0r •

cratac”  8n cõm o" d  / ‘jorç™ Ba”  oroTifho” m “ T ,ntC8/'Ci cor* _ __ ^ w *J‘iir()SO r  ilno, DrocurHflor HhCELhàC em nossa região p ainda ’ o y* r aa
rastro Brascher. Sérgio Ramos d ire tr íes  da* UOSEIHURo de
g/T » n í ÍrH » r d“ Co“ pa" hía < * « » * « » «  de Força e L?Z S/A. e Dr. Henrique Kotzian diretor técnico da Empresa de Construções Civis Lida. empresa, ae

Em nossa próxima edição, publicaremos na íntegra 
uma palpitante entrevista que nos foi concedida pelo í)r. 
.luno H Zadrosny, dn-etor presidente das Centrais Elétri
cas de Santa Catarina S/A.

Sen Talão Vale ílai
áegundo Sorteio Kogional de 1983

No sorteio regional realizado foram ,'contemplados os 
seguintes portadores das cautelas abaixo relacionadas:

Prêmios de Cr$ 5.000 00 (Cinco mil cruzeiros)
CAUTELA

1- 973 383 
2‘ 226 500 
3' 558 974
4- 558 568
5- 081 478
6- 021 299
7- 262 602 
8' 299 843
9- 152 910
10- 262 4S1

PORTADOR LOCAL

Cleide Martins Machado Urubici
Florisbelo Dias de Aguiar Lajes
Nadir Schweitzer 
Adilson Schweitzer 
Ewiges Ataide 
Idalino Rnzza 
Olivia P. da Silva 
Helio Ramos Vieira 
Asdrubal Guedes 
Olivia P. da Silva

Mun. Alfredo Wagner 
Mun. Alfredo Wagner 

Lajes
Mun. de Bom Retiro 

Lajes
Lajes
Lajes
Lajes

Prêmio maior de Cr$ 50 030.00 (^incoenta 
mil cruzoiros)

299 513 DJALMA BUERA Lajes
Lajes, 20 de Setembro de 1963

Podem os interessados com parecer á ^ p e t o n a  de 
Fiscalização da Fazenda para receberem 6«us'  e ™ 8.
Sendo o prêmio maior entregue no auditório da Radio clu
be, oportunamente.

Troquem suas notas fiscais por, 5^ lltclas 
Talão Vale um Milhão

V I S O
A Olinkraft S/A - Celulose e Papel, estabelecí- 

da em Igaras, em vista dos prejuízos que vem so

frendo em seus terrenos, de forma especial nas 

•õee de pinheiros, avisa a quem possa
,  0 mmlnuer animal, especial-

•nteressar que todo e Q ^
cavalares, que forem encontrados

•Hps serão apreendidos. Avisa 
em suas propriedades

hp rptê - los em seu
mais, que reserva-se o direi

•nHpnizada pelos prejuízos que 
Poder até que seja inden

os mesmos causarem.

Em cerimônia realizada 
dia 6 do corrente, em Porto 
Alegre, com a presença dos 
Ministros Carvalho Pinto, da 
Fazenda e Egídio Michaelsen, 
da Industria e Comércio, foi 
oficialmente entregue, pelo 
almirante Lúcio Meira, pre
sidente da Cia. Siderúrgica 
Nacional, a estrutura metáli 
co do Edifício Santa Cruz, 
futura séde do Banco Agri- 
cola-Mercantil S.A.

É o primeiro edifício do 
sul do pais construído ern es 
trutura metálica, pesando a 
mesma cêrca de 5.000 tonela 
das, com uma altura acima 
do sólo de 103.15 metros, e 
uma área total de constru
ção de 50.337 metros quadra
dos.

Servido por 17 elevadores, 
que atingirão o 32° andar em 
menos Je  meio minuto, con
ta ainda com 4 escadas ro
lantes no recinto do Banco 
Agricola-Mercantil S/A.

A sua fachada será total
mente de alumínio e vidro 
.cristal, com esquadrias de 
aluminios além do acaba 
mento em materiais de pri 
meirá qualidade, contando 
com ar condicionado, quente 
e frio de regulagem indivi
dual.

Funcionarão neste magesto- 
so edifício, além 'da séde do 
“ AGRIMER ”, lojas comerei 
ais, conjuntos de escritório, 
apartamentos -residenciais de 
grande conforto, hotel de e- 
levada categoria e auditório, 
cujas áreas do bloco frontei 
ro à Rua dos Andradas se
rão brevemente postas à 
venda.

CGRce^ido aumento nas passa
gens urbanas em Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sr. Loureiro da Silva a- 
caba de conceder um aumenio /de 45% nas passagens ur- 
banaR daquela capital.

Esse aumento veio também ser concedido pelo Conse
lho Rodoviário para as cidades de Canoas, Sapucaia. Es
teio, São Leopoldo e Novo Hamburgo, cujo aumento foi na 
mesma proporção visto que, aquela região toda tem o 

| mesmo dispositivo de transporte, isto é, todas aquelas ci- 
-  dades tem seu objetivo a cidade de Porto \legre. pois 90" , 

dos operários e funcionários /que trabalham naquela capi
tal, são residentes em cidades vizinhas.

Assim é, que houve um aumento quasi uniforme, pois 
como dissemos aquela região toda tem um transporte idên
tico ao outro.

As concessionárias daqueles transportes vinham plei
teando há muito tempo, com razão, pois alegavam que as 
empresas inter-estadual já tinham recebido duas vêzes au 
mento, enquanto as petieionárias estavam com suas tarifas 
baixas, em virtude das altas constantes que se fazem sen
tir todos os dias em nosso país.

Dizem e alegavam com razão que as bases de prê- 
ços entre os ônibus ae grande percurso é o de transporte 
urbano era uma verdadeira aberração, pois o prêço por 
quilômetro rodado era de uma diferença assombrosa rece
bido a mais pelos transportas inter estaduais, se bem que 
justas, mas havia muita desigualdade nos prêços.

Alegavam os peticionários que os produtos por êles 
usados sofrem tremendas altas, chegando a 6er quasi im
possível adquirir novos carros pelos prêços que hoje aD- 
dam e que mensalmente sofre elevados acréscimos; a parte 
ile pneus dispensa comentários, pois êstes chegam aumentar 
duas vêzes por mês, acessórios êstes, de consumo enorme 
em transporte, sendo de se notar” que, em transporte co
letivo não se pode usar pneus velhos, pois isso represen
ta um perigo constante para os senhores passageiros.

O certo porem é o seguinte, que pelo que se observa 
e que hoje o próprio passageiro analisa com a cabeça 
fria êstes aumentos e chega á conclusão que êles são ine
vitáveis, principalmente quando esta arrecadação é apli
cada na melhoria dos transportes pelas empresas, pois de 
uma coisa estamos certos, “que o transporte de hoje se 
compararmos com o Jde 5 anos atráz sentimos como o 
conforto de é hoje uma realidade.

suas plantações

mente vacuns e

Sr. Antônio 
Localeili

Seguiu viagem com destino 
a São Paulo, Guanabara, Mi 
nas Gerais, norte e nordeste 
do país, o Sr. Antônio Loca- 
telli, diretor presidente da 
importante firma Indústria e 
Comércio de Trafilados Ltda, 
e diretor da conceituada fir 
ma Omizzolo & Cia Ltda., 
ambas estabelecidas no Bair
ro J o  al.

Nessa importante e longa 
viagem, o Sr. Antônio Loca- 
telli tratará de importantes 
negócios relacionados com 
as firmas que dirigem.

Coronel Floriano Mõller e Major Hallo Rinck 
Ribeiro seguiram para Assunção

Seguiram em dias des
ta semana com destino 
ao Paraguai, o Coronel 
Floriano Mõller, ilustre 
Comandante do Batalhão 
Rondon e o Major Hallo 
Rinck Ribeiro, Chefe de 
Relações Públicas daque
la Unidade Militar.

A chegada dos mes 
mos à cidade de Fóz do 
Iguaçú, está prevista pa 
ra o próximo sábado, de
vendo inicialmente, am
bos acompanhados do 
Comandante do C E R. 1. 
visitarem as obras da 
B.R. 35, compreendido en
tre Ponta Grossa e aque
la ^comuna do extremo 
oeste paranaense.

Após permanecerem no 
domingo em Fóz do Igua
çú, o Coronel Floriano 
Mõller e o Major Hallo 
Rinck Ribeiro, deverão 
entrar na próxima segun 
da feira na cidade de 
Porto Presidente Stroés- 
sner, quando os mesmos 
deverão serem recepcio

nados pelo Gen. Dom 
Juan Manuel Careaga, 
Comandante em Chefe 
das Forças Armadas do 
Paraguai e por inúmeros 
oficiais daquele pais.

Em seguida em Assun
ção. o Coronel Flonano 
Mõller e o Major Hallo 
Rinck Ribeiro, que nessa 
visita àquele país irmão, 
está representando o Tte. 
Cel. Carlos Henrique 
Rupp, presenteraente no 
Estado da Guanabara, 
serão hóspedes oficiais 
das Forças Armadas Pa
raguaia.

Nessa ocasião, o Coro
nel Floriano Mõller, será 
condecorado cora a Me
dalha de Engenharia do 
Exército Paraguaio, de 
vendo o mesmo igual
mente, condecorar o Gen. 
Dom Juan Manuel Carea
ga, pelos seus relevantes 
serviços prestados ao Ba
talhão Rondon e à vá
rias Unidades militares 
de nosso país.

G E. Hélio Moritz inaugurou sua séde social
Em comemoração à passa

gem do seu 16° aniversário 
de fundação, a diretoria do 
G.E. Hélio Moritz, inaugurou 
na noite da última quinta fei
ra a sua séde social, sita á 
Rua Correia Pinto altos do 
edifício da futura agência do 
Banco de Desenvolvimento 
do Estado.

Presentes á inauguração, 
estiveram altas autoridades 
civis e militares, bem como 
representantes de entidades

Desejamos ao Sr. Antônio 1 sociais e esportivas.
Locatelli os nossos votos de 
uma feliz viagem e votos de 
breve regresso aos nossos 
meios.

A fita simbólica da inaugura
ção foi descerrada pelo Tte 
Cel. Olavo Pereira Estrela,

Batalhão Rondon, e em se 
guida foi inaugurado o retra
to do patrono daquele clube, 
Prof. Hélio Moritz.

F*ez uso da palsvra, em 
nome do Prefeito Municipal, 
do qual estava representan
do e como orador do G E. 
H é l i o  Moritz, o Vereador 
Claúdio Riunos FJoriani que 
realizou um relato histórico 
do referido clube.

Em seguida foi servido aos 
presentes u m gostosíssimo 
cock-tail.

Noticiando êste aconteci
mento formulamos à direto
ria do G E. Hélio Moritz, 
muitas prosperidades em su-

Comandante em exercício do ias atividades esportivas.
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a p a g in aGCEEEÍC) LAGEA^C

Faço 6aber a todos quanto o 
presente Edital, com o prazo 
de trinta dias (30) virem, de 

! le conhecimento tiverem ou 
in teressar possa que por est< 
meio, cita a Célio Carvalho 
Monteiro e Rubens Carvalho 

1 Lopes, atualmente em luga- 
! res incertos e não sabidos 
e suas residências ignoradas, 
por todo o conteúdo da s e 
guinte Petição Inicial: Exmo 
Sr. Doutor Juiz de Direito da 

I ia  Vara Civel desta Comarca 
j Krnandes Telles Campos 
! brasileiro, casado, do co m er
cio, residente e domiciliado 
nesta cidade e com arca de 
Lages, vem expor c r e q u e 
rería  V. Ex., contra Célio 
Carvalho Monteiro e Rubens 
Carvalho Lopes, qualificação

u h  aijucic uiuio ae crédit 
se viu protestado em ai, 
de 17 de dezembro de iiw. 
no Cartório do Porte h- 
de Protestos desta cidade'?» 
Lages, e Comarca; 3 que 
citada Nota Promissória 
acha em poder dos credore? 
em lugar incerto e não 8»’ 
bido e leva como caracteris 
tica o número 10.37; 3 Qu. 
o requeren te  vendo-se DPe 
judicado em seus negócios 
em virtude do protesto 
querendo pagar 0 titulo e não 
sabendo onde encontrar os 
credores impetra a presente 
ação de consignação em pa. 
gamento; 4- Isto posto e que 
rendo o suplicante fazer a 
consignação judicial, nos tèr 
inos do art. 973 do código 
Civil, req u e r  a V. E. de a 
córdo com n° 111 do citado 
artigo, que se digne exibida 
essa im portância pelo su
plicante em Cartório, sejatn 
citados os suplicados na for 
ma da lei, na fórma do art 
3i4 do C.P.C.. para virem 
receber, a importância em 
dia e hora designados a men
cionada importância de CrJ 
4.400,00 (quatro mil cruzeiro 
digo, quatrocentos cruzeiros)

desta Camarca de Lages 
Estado de Santa Catarina 
na fórma da Isi, etc.

O doutor Abelardo da Cos 
ta Arantes, Juiz de Direi 
to da Primeira Vara Civel

Micro T ra to r  T0EATTA
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

P v  PRESTA SERVIÇOS DE:

á  > ^  ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO-
; CAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA, MOVER MOINHO, 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA. 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUARTA 
PARTE DO PREÇO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor I xclusivo:

VtCENTE PASCALE

Comércio e R epresentações

S » i . Rua CorreiaPInto 122 -  Cx. Postal 28 
Fona 228 • LAG ES -  SC.

CHEGOU O NOVO ASTRO Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da ia  Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel

QUEM NAO ANUNCIA 

-  Se Esconde -

2600 Para seus anúncios procure
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, o° 294um carro a

PEÇB UMfl DEMONSTRAÇÃO EM Concessionário exclusivo;
Agenda Planaltina de Veicnlos S/A

A v e n i d a  P re s i d e n t e  V a r g a s .  1 6 9 8  E n d .  Tel  P L o a l t l n a  F o n e ,  4 r  
C aixa P o s t a i ,  3 3 3

Lages — Santa Catarina
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CCRCCBC U G C A W C a pagina

Integra ia s  leis de autoria do 
Vereador Teimo Ramos Arruda, 
lider da Maioria, aprovadas pe-B>ngos beneíicientes

às 20 horas, n o ^ lu b e * 'V d u  'th t nrç"s '  ,eiras- 
vidos pelo Clube Soroptinfwti i ho,K Blngos Promo 
panha pró Assistência^s Favela bene:íc'° á Cam' 

Apelamos à sociedade local p òc 
bons sentimentos que assistam - Pessoas de 
não só pela finalidade gràndiosa^ eSSGS Bingos’ 
o seu rendimento. inas° tamhém qiUe Se proPõe 
distribuição que proporcionm a excelente 
vendidos pe>2 m A i t T ? ^  ^ " « “ e n S S S ?  
Vamos todos aos Bingos todas à tZ . CIUf \ ,IOS- 
nu tradicional e querido Clube I-'de Julho ' 

Lembrem-se queridos concidadãos quê' pode- mos minorar as agruras e ,qü  poaeínfpli7ps ppm • • e as necess>dade dos maisínielizes, com um mínimo de bôa vontade.
, Festa de quinze anos

ompietou no dia 18 p.p., quinze risonhas 
primaveras a encantadora Srta. Maria da Graça 
Melim, uma da soroptraista Srta. Solange Melim, 
elemento de destaque do soroptimisrao local.
.. finíssima e confortável residência da fami 
lia Melim, acolheu com rara fidalguia um número 
incontável de convidados.

O Clube Soroptraista fez se representar, ofe
recendo à prendada Srta. Graça Melim uma deli 
cada lembrança, que lhe foi entregue pela presi 
dente Inês Gamborgi.

A Srta. Graça, reiteramos os nossos votos de 
felicidades e agradecemos à distinta familia Melim 
as gentilezas todas que nos proporcionaram.

Foi inaugurada na úl
tima quinta feira, à Rua 
Coronel Córdova 284. ao 
lado da Serrana Ltda.. a 
Exposição Coletiva de 
Pintura a Óleo, em cam 
panha de divulgação de 
arte, patrocinada pela  
Galeria André de São 
Paulo.

Ia Câmara Municipal e sancio
nadas pelo Prefeito Municipal

LEI N- 143
de 5 de Setembro de 1963

Autoriza abertura de Concorrência Pública 
para concessão da exploração do Serviço 
Funerário desta cidade

Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages
Faço saber a todos os habitantes dêste município, 

que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art. 1- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
concorrência pública para concessão da exploração do 
serviço funerário da cidade.

Art 2’ O contrato de concessão será lavrado e assi
nado ad referendum da aprovação da Câmara Municipal de 
Lajes.

Art. 3* Além das exigências normais de um serviço 
especializado, deverá o concessionário cumprir os seguin
tes requisitos:

a) Cobrar preços baixos, quando os serviços forem 
executados a requeiimento da Prefeitura;

b) Transporte gratuito do féretro de indigentes, quan 
do os serviços forem executados a requerimentos da Pre
feitura.

Art. 4‘ A duração da concessão será de 5 (cinco) 
anos, a contar da data da assinatura do contrato definiti
vo.

Art. 5‘ Esta lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação. revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes em 5 de Sstembro 
de 1963.

\ss. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

LEI N° 139
de 30 de Agosto de 1063

Concede auxilio à Sociedade Lageana de 
Assistência aos Necessitados «SLAN»

Eu, WOLNY DELLA ROCCA, Prefeito Municipal de 
Lajes

Faço saber a todos os habitantes dêste Município, que 
a Camara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. Io — Fica o Executivo Municipal autorizado a 

auxiliar a associação beneficiente «SLAN», Sociedade La
geana de Assistência aos Necessitados, com a importância 
de cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00).

Art. 2 Para atender às despesas decorrentes do a r
tigo 1\ o Executivo Municipal abrirá o crédito especial, 
por conta do execesso da arrecadação do corrente exercício.

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data da 6ua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes em 30 de agosto de 1963

Ass. WOLNY DELLA ROCCA 
Prefeito Municipal

A referida exposição 
que tem sido muito visi
tada pela população lo
cal e que será encerra
da na próxima quarta 
feira, tem como exposi
tores os seguintes aitis- 
ta-: Benedito de Andra
de, Durval Pereira, C. 
Kossak Prof. E. Migliac- 
cio,J. Teixeira, C. Homes, 
N. Aguilar, C. Nagy, P. 
László, Pedro Corrêa, C. 
Masiera. Scapini, Nicolai 
e Prof. Lubra.

Capitão Jorge 
Barroso

Transcorre em data de hoje, 
a passagem de mais um ani
versário natalicio do nosso 
particular a m i g o ,  Capitão 
Jorge Barroso, c h e f e  de 
tradicional familia de nossa 
terra, e elemento outrora a- 
tuante e m vários setores 
administrativos de nossa co
muna, e que hoje gosa de 
larga estima em nossos meios 
sociais.

Não jogue fóra sobras de madeiras e faça seu 
aproveitamento total.

Para maiores informações, procure o Sr Celso 
Paese, sócio diretor da firma F. Paese & Filhos, 
que vos dará uina série de bitolas pura aprovei
tamento, e ao mesmo tempo comprará estas bi
tolas de madeira. O Capitão Jorge Barroso, 

dotado de um coração bonís
simo e portador de uma sé 
rie de virtudes, sempre tem 
devotado especial atenção 
para o nosso jornal, como 
um assiduo leitor e colabo
rador de nossas páginas.

Personalidade trabalhadora 
e culta, o Capitão Jorge Bar
roso, por certo estará rece
bendo no dia de hoje os efu 
sivos parabéns dos seus inú
meros amigos, admiradores 
e dignos familiares.

Regosijosos com a passa
gem do seu aniversário na- 
Talicio, destas colunas envia
mos ao Capitão Jorge Barro
so, os nossos votos de radi
antes felicidades.

p eã  1 nEv m io 0d o n L r T u r D r f o n Caramep"èonato  C ita d io o

; e LDy pSé  v r  H e o n q u e  d „ s é , o DedAé. a r a p a e .

Maneca, Tajabéco e Q F i]0 Lohmuier,
Leoquidio, Pé de Mola, Cleuson, rnu,
Ferruja e Jonas

C H A M B O R D  é 0 c a n o  biasileiro a e n n iu v

icsa nas últim as cemsaetiçfces a u lc i

E L E G A N T E  -  V E L O Z  -
or S lM C A  nesta p ra ç a

C O R E M A  .  Cia. Revendedora de Motores e /

„ Manoel Thiago da Castro-174 - lages - !

S l M C A

A m a rca  mais
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Fabricantes dos renomados produtos
Cerveias

Krcnenbier
Gilsen

Elefante
M a lz b ie r

Ciruta
Eefri&erantes

G ua raná
4aua Tônica

La ra n la d a
Tcd a  L im c n a d a

Distribuem  ainda
Aguardente e V in h c

Entregas rápidas à domicilio — Adquiram os famosos produ' 
certifiquem-se dos seus prêços compensadores

L a g e s  S C  - 21- Í M Í3 CCDDEIG LAGEAI^C 4a p a g i n a

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta de reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres Nereu Ramos, 103 — 2 andar — sala, 20l — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

IR1NEU PAMPLONA 
NELSON SARTOR 
EL1ZEU CONCER

Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas. 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
lAtende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais. 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n 1743).
ASSOCIADO: — O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida

mente aparelhado para defender o vosso interesse.

p a ra  as sisas refeições
V A  A O

• •

Q, p,o-nto- p.h.&Ç&tLdo- fiala itu fiatadaA

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

B A IR R O  C O R A u

Lages —  Santa Catarina

Prefeitura M unicipal de
E stado  de  S a n ta  C a ta r in a

Câmara

LEI N- 138
de 30 de agosto de 1963

Autoriza o Executivo Municipal a custear as des
pesas com a participação da Delegação de Lages, nos 
IV Jogos Abertos de Santa Catarina.

Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lajes,
Faço saber a todos os habitantes dêste Município, que a 

Municipal decretou e eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a despen

der a importância de trezentos e cinquenta mil cruzeiros ( C $ ...............
350.000,0')), com a delegação de atletas que represen tará  Lajes nos IV 
Jogos Abertos de Santa Catarina, a realizar-se na cidade de Joinvile 
de 31 de agosto a 8 de setembro do corren te  ano.

Art. 2- - Para atender às despesas decorrentes desta Lei, fica 
o Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito especial necessário 
por conta do excesso da arrecadação  do corrente exercício.

Art. 3- - Esta Lei entrará  em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, 
em 30 de agosto ds 1963

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria  da Prefeitu
ra, em 30 de agosto de 1963

Asdrubal G. de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria.

L E I  N' 139 
de 30 de agosto de 1963

Concede auxilio à Sociedade Laje^na de Assistência 
aos Necessitados «SLAN».

Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lajes,
Faço saber a todos os Habitantes dêste Município, que a Câmara 

Municipal decretou e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art r  - Fica o Executivo Municipal autorizado a auxiliar a as
sociação beneficiente «SLAN», Sociedade Lajeana de Assistência aos 
Necessitados, com a importância de cem mil cruzeiros (Cr$ lOO.iiOO.OO)

Art 2- - Para a tender às despesas decorren tes  do artigo L, 0 
Executivo Municipal ab rirá  o crédito especial, por conta do excesso da 
arrecadação  do corrente  exercício.

Art. 3- - Esta Lei en tra rá  em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes em 30 de ago6to de 1963 
Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal

Publicada e reg istrada a presen te  Lei na Secre taria  da Prefeitu
ra em 30 de agosto de 1963

Asdrubal G. de Souza PiDto - Resp. p. Secre ta r ia  

PORTARIA
de 30 de agosto de 1963

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, no uso de suas atribuições, 
e de aco rd o  com a iuformação, constante do requerim ento  n° 1572, do 
Diretor d a  DOV e do sr Dr. Delegado Regional de Policia,

RESOLVE
C R I A R um PONTO DE ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓ

VEIS DE ALUGUEL, que te rá  e número cinco (5) e se localizará na fa
ce sul (lado voltado para a antiga BR-2) do triângulo central da Praça 
Teüente \.ry Kauen, além do Cemitério «Cruz das Almas», com limite 
máximo de sete (7) carros.

Publique-se
Prefeitura Municipal de Lajes, em 3o de agosto de 1963 

Wolny Delia Rocca - Prt feito Municipal

Agora em Lages os Famosos Produtos Serra malte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do írete

C e r v e j a r i a  S e r r a m a l t e  Lida
Matriz: Rua Alexandre Bramatti. 773- Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Lages - Santa Catarina
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Dr. Aron Kipel
a l t a  c ir u r g ia

Diagnostico pw & edT  '  VÍ8S urinárias -„  . . .  . d0 can<*r na mulher
Reside neta: Parnup 1 r-

que Jonas R°m oS. m  . Fone 415
Consu.torio: Rua Hercilio Luz.  12

Horário. das 10 às l o
1 3 , 3 0  à s  i r  L h o r a s  6 d a s  

LAGES 18 h o r a s_SANTa CATARINA

C t P P E IC  U G E A N C 5a pagina

Bazar C inelând ia ccm  
novo proprietário

Di. Mario Teixeira Carrilho
< 1  esem barnader Anosentadc)

A dvogado
Rua Hercilio Luz. 372

Fone. 226 - Caixa Postal 19
Lages — Santa Catarina

O Bazar Cinelândia, es 
tabelecimento comercial 
que se dedica ao ramo 
de brinquedos e miude
zas em geral, como ar
tigos para presente de 
festas e aniversários, 
vem de ser adquirido 
pelo Sr. Ângelo Scala- 
brin, elemento bastante 
conceituado em nossos 
meios sociais e comer
ciais.

Com isso, aquele esta
belecimento comercial, 
que embora novo em 
nosso meio comercial,

já gosa de largo concei 
to no seio de nossa po 
pulação, está de para
béns, pois o seu nóvel 
proprietário, Sr. Ângelo 
Scalabrin sempre tem se 
desincumbido airosaraen- 
te em suas atividades 
comerciais.

Destas colunas felici
tamos o Sr. Ângelo 
Scalabrin pela aquisição 
dessa casa comercial, 
desejando-lhe plenas fe 
licidades em todas as 
suas iniciativas.

C iru rciã c  -  Centista
Clinica -  Cirurgia -  Prótese em Geral -  Raio X  

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela Alta 
Velociaade - Agora dotado de moderno Aparelho 
B O R D E N  A l  R O T O R  K A V O  BR  - 655

Consultório: Rua Cel. Córdova, n* 315 -  (Em frente 
ao Correio) -  Fone, 281

Lages — Santa Catarina

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

ADVCGAUC
R U A  C O R O N E L  C Ó R D O V A  - 319

( E M  F R E N T E  AO C O R R E I O )  
Cai i fHH,  ( i v i *  - c r i m i n a i M

T ra b n l I i í - Ikm - fiMcaiw e

q u a l q u e r  t r a b a l h a  n a  e n f e r a
a d i a i  « Í h t r a i  i v a .

D r .T  e lm o  R o d rig u e s  
S a rm e n to

Dermatologia — Testes Alérgicos

Consultas das 15 às 17 horas
C O N S U L T Ó R I O :  R U A  A R IS T I  L I A N O  

. RAMOS, 234

Lages — S an ta  C a ta rin a

Sr Ary Waltrick da 
Silva

Regressou de sua lon
ga viagem à várias capi 
tais e cidades brasilei 
ras, o Sr Ary Waltrick 
da Silva (Negrinho), pre 
sidente do Sindicato da 
Industria de Serrarias. 
Carpintarias e Tauoarias 
de Lages, e elemento 
bastante relacionado em 
nossos meios industriais 
e sociais.

Em sua longa viagem 
que realizou a São Pau
lo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Congonhas 
do Campo, o Sr. Ary 
Waltrick da Silva, se fez 
acompanhar de sua ex- 
ma. esposa d. Irma Mu- 
niz Waltrick, de sua fi
lha d. Lisonete Waltrick 
Costa e de sua neta 
Regina Maria Waltrick.

Auguraraos ao Sr. Ary 
Waltrick da Silva e a 
sua familia, os nossos 
votos de boas vindas.
Sr. Ari Costa Avila

Foi empossado domingo úl
timo, nas elevadas funções 
de presidente do Clube de 
Caça e Tiro Luiz Ramos 
Borges, o Sr. Ari Costa Avi
la, influente pecuarista |em 
nosso Município, e elemento 
que desfruta de larga estima 
em nossos meios sociais.

A presença do Sr. Ari Cos
ta Avila à frente dos desti
nos daquela .simpática socie
dade marcará por certo mais 
um passo em tôrno do seu 
progresso, i6to porque o no
vo presidente e os demais 
colegas de diretoria também 
empossados, tudo farão para 
que o Clube de Caça e Tiro 
Luiz Ramos Borges marque 
a sua tragetória brilhante no 
seio da sociedade lageana.

Noticiando êste aconteci
mento, destas colunas envia
mos ao Sr. Ari Costa Avila 
os nossos mais efusivos pa
rabéns.

Examine os seus olhos periodicamente

Uma cortezia da Joalharia
. r .

A?

e Otica Mondadori
*■ -

A V  A —  DE

Praça João Costa • (Edifício Dr. Acacio)
W ®*Darello ORTHO-

f y g Ç y s í a f i . w  L A E I i  -  / a n t a  C a t a r i n a
ade dos olhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
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Moderna firma de moveis insta
la-se em nossa cidade

Acaba de ser instala 
da em Lages, e já  se en
contrando em pleno fun
cionamento, em seu en- 
derêço sito à Rua Aristi 
liano Ramos, 180, a fir
ma Moveis Costa Ltda.

À testa da gerência 
encontra-se o Sr. Odilon 
Bastos Schroeder, ele
mento amplamente co 
nhecedor do ramo de mo
biliário e com larga ati 
vidade comercial.

A firma Moveis Costa 
Ltda., que tem em suas 
dependências um vastis 
simo estoque de moveis

Sr. Rsb! Goel- 
zer Engelsing
Regressou de sua via 

gem de negócios reali 
zada aos Estados de São 
e da Guanabara, o Sr. 
Raul Goelzer Engelsing, 
do alto comércio desta 
praça e banqueiro em 
nosso Município da Com
panhia Internacional de 
Capitalização ( 1NTER- 
CAP ).

A viagem do Sr. Raul 
Goelzer Engelsing foi to
da ela coroada de intei
ro êxito, merecendo por 
isso os nossos efusivos 
parabéns, e também os 
nossos votos de boas 
vindas.

Casa do 
Cabelereiro

Deverá ser inaugurada 
no próximo mês de ou
tubro em nossa cidade, 
à Rua Aristiliano Ramos, 
Edifício Irineu Pamplona, 
a Casa do Cabelereiro, 
de propriedade da firma 
Perlin & Bruel Ltda.

A referida firma que 
terá artigos completos 
de perfumaria, terá à 
gerência do seu sócio 
diretor, Sr. Bruno Bruel.

Com a próxima inau
guração desta firma, a 
nossa cidade está de pa
rabéns, pois que desde 
há muito tempo ressen
tíamos de semelhante 
gênero de comercio, e 
muito lucrará a socieda
de de nossa terra, que 
disporá assim de estabe
lecimento moderno para 
atender a coletividade 
elegante da Princesa da 
Serra.

Destas colunas, felici
tamos a' firma Perlin & 
Bruel Ltda., e em espe
cial o seu gerente Sr. 
Bruno Bruel por esta 
tão importante iniciativa 
em nossos meios.

de todos os tipos, bem 
como jogos de sofás e 
poltronas, está apto a 
oferecer à população la- 
geana e de outros Muni
cípios vizinhos as últi 
mas novidades no ramo, 
pois os seus moveis são 
todos fabricados no Pa
raná, e obedecem aos 
mais modernos processos

,de fabricação.
Destas colunas felici

tamos á novel firma Mo
veis Costa Ltda., e em 
especial o seu digno ge
rente, Sr. Odilon Bastos 
Schroeder, desejando lhe 
os nossos melhores vo
tos de uma atividade co
mercial próspera e con
tínua.

Posto
-  DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina. Oleos. Lubri

ficação e L a v a ç c o
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis

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

Lages - Santa Catarina

i r r
l * J  m.i-1 L Li Çi1 í  S VlV Ílsí L ® ILb 
Ao comprar sua Roupa Renner (ou três 
Calças Renner) você receberá uma caixa 
lacrada contendo o seu isqueiro-brinde. 
Abra a caixa. Se o isqueiro tiver gra
vada a Etiqueta Renner em AZUL, a 
sua nova Roupa Renner será também 
presente do Revendedor Renner.

Vista-se ponto por ponto no rigor da 
moda, com ROUPA RENNER-pronta ou 
sob medida.

★  Variedade de tecidos e padrões
★  Corte atual, correto, elegante
★  Qualidade garantida pela Etiquêta

. . .  E ganhe três 
vêzes: na elegância, 

no isqueiro-brinde, 
e na ETIQUETA

AZUL

MPM-2R628

DO
ISQUEIRO-

BRINDE

NO
REVENDEDOR
Renner
DESTA
CIDADE

t ie lio s  M oreira  C e sa r  & Cia
Rn? Cerosei Górdova - Fone 440 ■ Lages - Santa Catarina
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Grande resultado alcançou o ESTER 
I t- u  ,ora “« nossos domínios

< ■> p a g i m

Excursionnu domingo 
último ao Município de 
Trombudo Central, a e- 
quipe do Ester F C., que 
nessa oportunidade deu 
combate contra o Ta- 
ruoio F.C., ex Cruzeiro 
F.C., considerado um dos

melhores 
Alto do. , conjuntos 

f? do Vale do Itajaí. 
í* po!s do noventa mi 

tpUt°f de, ,Uta arduamen- 
l l  d,^putHdos. verificou- 
?.® u“  emPate sem aber
tura de contagem, o que 
revela o equilíbrio nas a

Surpreandente vitoria do Nevada
Era prosseguimento ao 

campeonato citadino de 
futebol, tivemos domingo 
à tarde, no Estádio Mu
nicipal Vidal Ramos Ju
nior, a realização do co- 
tejo que reuniu os elen
cos do Guarany e do 
Nevada.

Atuando com mais re
gularidade em seus di
versos setores, o quadro 
joaquineDse levou a me
lhor por 3 a i ,  placard 
este dos mais surpreen 
dentes,pois o onze bugri 
no era tido como franco 
favorito desta contenda.

A Hóstia do Pecado
(Ao bom Frei Silva Neiva)

*

Pouco tinha de ascetar o bom velhinho,
Em quasi nada o misticismo o encantava.
Não só matinas e o breviário êle rezava 
Pois tinha um pecadilho o bom fradinho.

Tornando-lhe a existência uma expiação,
A consciência e o dever se conflitavam: 
Socorrer os que dele se acercavam 
Ou deixá las à mercê, sem proteção.

Ao seráfico Frei Rogério. - pai dos pobres 
Virtuoso Franciscano dos mais nobres 
Coube a pecha de faltar à um mandamento...

O que aos demais, ciosamente, cie ocultava 
E furtivo e às pressas ao pobre êle levava. 
Era a Hóstia do pecado - pão lá do Convento!

Fpolis, 23/7/63

Gerson Andrade

Ccrm inhõss p recisam  se
A firma L. Scbmaedecke Com. e Ind. S/a , estabe
lecida com escritório à rua Presidente Nereu Ha 
mos, 38, está necessitando de caminhões para o 
transporte de madeiras para São 1 aulo e Kio i e

JanOs° interessados devem dirigir-se do enderêço! siçãc, da  ̂ tabela cora 9 
acim a, oode obterão maiores miormaçoes. pontos perdidos cada um.

ções, onde tanto Ester 
como Tamoio souberam 
proporcionar ao enorme 
público que compareceu 
à principal praça de es
portes de Trombudo Cen 
trai, com um jogo mo
vimentado e repleto de 
disciplina.

No lado do Ester F. C. 
merecem destaques espe
ciais as atuações de a- 
dilio, no arco, que reali 
zou uma soberba atuação 
naquele jogo, bem se 
cundado no sexteto de
fensivo por NiltoD, Neno 
e Cardosinho.

Quanto aos integrantes 
do setor ofensivo todos 
tiveram papel saliente no 
grande resultado alcan 
çado pelo Ester F. C.

O quadro lageano a- 
tuou com a seguinte cons 
tituição: Adilio, Nilton e 
Cardosinho; Piazzi, Sér
gio e Neno; [Nivaldo, He- 
linho, Celito, Cleves e 
Asteroide (Neuro).

Como se nota, resulta
do dos mais auspiciosos 
conquistou o Ester F. C 
em plagas trombudenses, 
honrando assim sobre
maneira o bom nome do 
futebol lageano naquela 
rica região de nosso Es 
tado.

Classificação do c impeonato lageano
Após a rodada de d >mingo, em que o Neva 

da derrotou o Guarany por 3 a 2, a classificação 
do campeonato lageano passou a ser a seguinte: 

1‘ Internacional 1 pp
2‘ Olinkraft z pp
3‘ Guarany 4 pp
4- Nevada 5 pp
5' Arco íris 6 pp
6 Cruzeiro e Pinheiros 9 pp

VENDE SE '
Caldeiras vapor usadas, recondicionadas, di

versos tipos. Próprios para industria. Prêço espe 
ciai. Financia-se. Capacidade até 500 HP Tratar 
em Porto Alegre, Rua Casimiro de Abreu, 173 ou 
nesta redação.

Am anhã o jogo 
Lanternas

dos

Em cotejo que não 
está despertando as a 
tenções do nosso mun
do esportivo a não ser 
a disputa pura e simples 
da lanterninha, Cruzeiro 
e Pinheiros encerram a- 
manhã à tarde, no Esta 
dio Municipal Vidal Ra 
mos Junior as suas par 
ticipações no primeiro 
turno do campeonato a 
geano. Ambos os degla 
diantes encontram se si
tuados na derradeira po

ra «0 Nosso Pão» Lttfa.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães qaentes è toda hora

BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 
FRIOS - CONSERVAS ETC.

Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina

Recauchutadora Gaúcha 
" 2  Irmãos"

Modernamente aparelhada com
maquinários que são a última

palavra no gênero
Recanchatagem  * Recapagem - Vnícanização 

de pneus etc
Bairro Coral - Lages - Santa Catarina

I I Dl V AL W 9

Distribuidora de Veicnlos e Acessoriô L td a^

O maior sortimento de peças
e acessórios da cidade com

prêços sem concorrência

Faça-nos uma visita e certifique 

dos nossos vantajosos prêços
Avenida Camõe3, 13 — Bairro Coral

L A G E S —  0  — Santa Catarina

3 LJL_JO I— •---------

Para um transporte seguro e econiiuico adquira 0 lamoso 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  rtms 1437 -  Fone 537 - End. Tel. Rodopinlio - Caixa Postal, 312 — SANTA Ca TARINA 
l a g e s  -  Av- Presidente Varg . _____________________________________________________________
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Destacadissima atuação do V ereador Teimo 
Ramos Arruda na Câmara Municipal

Desde que assumiu a Câmara Municipal em princípios 
dêste ano, o Vereador pessedista Teimo Ramos Arruda, 
vem pautando o seu mandato naquela casa legislativa, por 
um acervo de bons Berviços prestados à coletividade de 
nossa terra, não só no seu mandato puro e simples de Ve
reador, como no de líder da maioria, encargo a que vem 
desincurabindo-se airosamente.

O Vereador Teimo Ra
mos Arruda, que gosa 
de um largo prestigio em 
nossos meios, como a 
bastado pecuarista, in- 
dustrialista e acadêmico 
de direito, vem desen
volvendo ampla atuação ^  
i.o legislativo lageano, 
na liderança da maioria, 
ganhando cada vez mais 
a confiança dos seus 
companheiros de ag re 
miação na condução das 
suas ações dentro da
quela casa do povo.

Como elemento de li- ? I éJÉ
gação do Pi efeito Dr 
V, olny Delia Rocca, no 
encaminhamento de suas 
mensagens ao P od ir  Le
gislativo, e muitas v e 
zes defendendo as mes
mas em plenário e labu- 
tando para vê-las apro
vadas, a missão de Ve
reador Teimo Ramos Ar
ruda é das mais honro
sas e também das mais espinhosas.

Além dessa estafante atividade como lider da maioria, 
o Vereador Teimo Ramos Arruda sempre tem labutado pe
la aprovação de projetos e leis oriundos de seus pares na 
Câmara Municipal, quando êstes vêm em beneficio da nos
sa terra.

Inúmeros projetos e leis de sua autoria, além de ou
tras providências tomadas em relação à inúmeras obras na 
cidade e no interior do Município vem recebendo os me
lhores aplausos por parte de nossa população, e o mesmo 
tem sido sempre solicitamente atendido pelo Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca em todas as suas reivindicações.

Na terceira página da presente edição, estamos publi
cando duas importantes leis de autoria do Vereador Teimo 
Ramos Arruda devidamente aprovadas pelo legislativo, e 
já sm cionadas pelo Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca.

Distribuidora de Carnes Coral Ltda,
Em virtude da constante alta no prêço do 

boi vivo, agravada pela grande redução no seu 
rendimento nesta estação, levamos ao conheci
mento de nossa distinta freguezia que somos for 
çados a proceder um razoavel aumento no preço 
da carne verde.

Para justificar esta nossa decisão, bastaria 
comparar os preços cobrados no maior centro 
produtor de gado bovino, o Estado do Rio Gran 
<le do Sul, Carne sem osso: Alcatre Crí 530,00 
Carne de Ia CrS 480,00 Carne de 2a Crí 375,00 
em Pôrto Alegre.

Em Vacaria, municipio nosso vizinho, grande 
fornecedor de gado de corte, são os seguintes os 
preços: Carne de Ia CrS 4^0,00 Carne de 2a CrS

Mesmo não levando em conta a alta verti- 
gim sa de todas as utilidades em consequência 
<io completo aviltamento da nossa moeda, os nú
meros acima citados, justificariam plenamente a 
decisão que somos forçados a tomar.

Lages, Setembro de 1963 
Othmar José Schucko 

Gerente.

V E N E E -/E
1 Trator Caterpillar D4, com lâmina e guincho. 
1 Trator Alli Chalmers HD6 com lâmina e 

guincho.
Tratar na Agro Industrial Anita Garibaldi 

Ltda. ou pelo fone 548, em Lages.

Lions Clube de La
ges comemorou o 

Dia da Arvore
Transcorre  na data de hoje 

em todo o Brasil, o Dia alu 
sivo à Árvore.

Desejando compartilhar 
com esta significativa data, o 
Lions Clube de Lages reali
zou hoje às 10 horas da ma
nhã, no páteo do Grupo Es
colar Melvin Jones, sito no 
Bairro Morro do Posto, uma 
homenagem à Árvore, quan
do foi plantada uma muda da 
mesma, marcando assim a 
p issagem do seu dia máximo.

Nessa oportunidade, ressa l
tando a importância do acon- 
t ‘cimento, falou o Proíqssor 
Murad Mussi Sobrinho, cuja 
oração foi muito aplaudida 
ao seu termino.

A essa solenidade, contou 
com a presença da familia 
leonistica de nossa terra, 
convidados especiais e o c o r 
po docente e discente do 
Grupo Escolar Melvin Jones.

Srta. M aria da G raça 
Melin

Transcorreu nojúltimo dia 
18, a passagem do 15‘ 
aniversário natalicio da 
prendada Srta. Maria da 
Graça Melim. dileta filha 
do casal Sr. Joaquim 
Melim Filho, do alto co
mércio desta praça e 
pertencentes àalta socie 
dade laegana.

Ao ensejo do transcur 
so de suas 15 primave 
ras, Maria da Graça Me
lim recepcionou na resi
dência dos seu pais o 
seu vastissimo circulo 
de relações e amizades, 
oportunidade em que foi 
homenageada pelo Clube 
Soroptimista de Lages.

Felicitamos à distinta 
srta Maria da Graça 
Me l i m,  augurando-lhe 
muitissimcs anos de feli
cidades.

Estiveram em Lages altos diieto. 
res da Globetui, Penha S/A 

e Catarinense S/A
Estiveram durante alguns dias em nossa cida. 

de, tendo já regressado a Curitiba, os Srs. Manuel 
Ataide dos Santos, diretor administrativo da Glo 
betur e diretor executivo da Penha S/A e Cata’ 
rinense S/A, e José Vilmai Corrêa da Silva, 
rente da matriz da Globetur naquela capital.

Em nossa cidade, os referidos diretores da 
quelas importantes empresas de transportes cole
tivos que servem as mais diversas regiões do nos
so país, vieram tomar as últimas providências re
lacionadas com a instalação em Lages, à Rua Co
ronel Córdova. Galeria Dr. Acacio, da agência da 
Globetur e da Penha S/A.

Além disso, os Srs. Manuel Ataide dos Santos 
e José Vilmar Corrêa da Silva, estiveram era per- 
manente contacto com o Sr. Cacildo Chiaradia, 
laborioso gerente da Penha S/A em Lages quan
do mantiveram entre si relevantes assuntos ati- 
nentes às futuras atividades das referidas empre
sas em nosso Município.

Com relação à agência da Globetur e Penha 
S/A, a ser inaugurada em breve, a mesma, além 
da venda dc passagens entre os seus diversos iti
nerários, manterá um bem organizado setor de 
vendas para viagens marítimas, aéreas, bem como 
planos de excursões ao país e ao estrangeiro.

Conforme já tivemos oportunidade de infor
mar em edições anteriores, a Globetur e a Penha 
S/A, manterão um serviço de radio - comuni
cações que visa oferecer permanente comunica 
ção entre os vários setores das referidas empre
sas, com vistas à reservas de passagens, informa
ções aos senhores passageiros e avisos de socor
ro em caso de avaria em seus veículos no de
correr das viagens.

Para tanto, as referidas empresas já dispõem 
em nossa cidade do referido aparelho de rádio - 
comunicações, encontrando-se à testa do mesmo 
o Sr. Rogério Lemos de Sousa.

Vereador José Hélio 
Guidalli

Seguiu segunda feira 
última para Porto Ale
gre, o Vereador e indus
trial José Hélio Guidalli 
elemento bastante con
ceituado em nossos m e
ios sociais, que foi àque
la capital à serviço <Je 
suas atividades particula
res.

O Vereador José Hélio 
Guidalli, é o apreciado 
colunista social deste bi- 
semanário, secção esta 
que tem sido muito a- 
preciada pelos nossos 
leitores.

Formulamos ao Verea
dor José Hélio Guidalli, 
os nossos votos de um 
feliz regresso.

Tte. Cel Olavo Pereira Estréia novamen.»
te na presidência do G. A. Guarany

Recebemos e agradecemos o seguinte oficio:

Lages, 18 de Setembro de 1963

Ofício u° 55-GAG/63
limo. Sr.
Diretor do
Correio Lageano
Nesta I §

1- Levamos ao conhecimento de V.S., que em 
virtude de sua próxima transferência desta cidade 
para a do Rio de Janeiro, o Cap José Francisco 
da Cunha, demitiu-se da presidência do Grêmio 
Atlético Guarany.

2- Em consequência em Assembléia Geral, [foi 
eleito para substituí-lo o Sr. Ten Cel Olavo Pe
reira Estréia, que empossado, assumiu de imedia
to a direção de nossa agremiação.

Braulino dos Santos 
Io Secretário

€  C I N E  M A P A J C 4 C A
apresenta^amanhã (domingo) às 2. 4 a 8 horas

ROSANA PICCHlVsua Companhia jnternacional de'Marionetes
'j

0 Mundo das Marionetes

Serviço de Fiscalização da Fazenda
10a Região Fiscal — Lages /

DECRETO N. SF - 03-09-63-033.
Provê sobre recolhimento de tributos que menciona. 

O Governador do Estado de Santa Catarina, no uso 
das atribuições que por lei lhe são conferidas.

DECRETA
Art. 1 - Os contribuintes dos impostos sobre vendas 

e consignações, tabacos - derivados e bebidas alcoólicas e 
a taxa sobre transações e serviços que, com as reparti

ções publicas do Estado e dos municípios, bem como com 
os estabelecimentos por êles subvencionados, realizarem 
operações sugeitas aos mencionados tributos farão acom
panhar os documentos fiscais de prova de satisfação da 
obrigaçãj) tributaria principal
Hi ^  prova de que trata êste artigo, será feita me-
oiante juntada ao documento, da primeira via do talão de 

por verba do tributo devido.
c h i ^ "  prova m encionada neste artigo será dispen-

a.8 ooPer£ ções inferiores a CrS 100,00. 
riln t ’ ^ Revogadas as disposições em contrario, este 
pn l™t0 en trará  em vi&or na data de sua publicação, 
ra iacio  d l  Governo em Florianópolis, 3 de setembro de lOW 

CELSO RAMOS 
Eugênio Doim Vieira
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