
Natalicía hoje o Prefeito
%

Dr. Wolny Delia Rocca
Com justo prazer, registramos no dia de hoje, a pas

sagem do mais uma data natalicia do Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca, dinâmico chefe do Executivo Municipal.

O transcurso de mais um 
aniversário natalicio do Pre
feito Dr. Wolny Delia Rocca, 
é motivo de muito orgulho e 
alegria para os seus muníci- 
pes, que têm no jovem edil 
de nosso Município, o ele
mento capacitado e fiel cum
pridor das justas aspirações 
do povo lageano.

Ao assumir as rédeas do 
nosso Município, o Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca, dei
xou de lado os seus inúme
ros afazeres particulares, pa
ra dedicar-se inteiramente de 
côrpo e alma à vida pública, 
que nos "dias atuais não é 
das mais compensadoras. da
dos os grandes sacrifícios 
que enfrentam os homens pú 
blicos.

0 seu acendrado amôr às 
inúmeras causas do nosso 
Município, e procurando dar 
uma parcela valiosa de sua 
energia em pról do nosso

Povo, o Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, assumiu o govêr- 
no de nossa terra, com o espírito voltado para o Altíssimo, 
procurando compreender e ver tôdas as imperiosas neces 
6idade8 que nos cercam.

Pas^pdos mais de dois anos do seu governo, vemos 
quão dinâmica tem sido a sua administração à frente da 
terra que o viu nascer e crescer, dando a ela o máximo 
de sí e em pról de todos os seus munícipes, sem qualquer 
preconceito de côr política, religiosa ou social

Embora nem todos possam aquilatar os esforços de 
um governante à frente de um poder de execução, sofren
do muitas vêzes criticas injustas e maldosas, o Prefeito Dr 
Wolny Delia Rocca, vem dando cabal cumprimento de sua 
espinhosa mi6são sem ressentimentos

O progresso que hoje vemos em todos os quadrantes 
do nosso Município, é um atestado eloquente de sua sábia 
e decidida administração de dois anos e pouco de govêr- 
na, integrada tôda ela num clima de paz e de trabalho.

< Por isto, é que registrando a passagem de mais um 
aniversário do Dr. Wolny Delia Rocca, levamos à S. Excia. 
os nossos efusivos cumprimentos, com votos de perenes 
felicidades e alegrias, extensivos aos seus familiares.

Iniciada a construção da 
Sub-estação ãbaixadora

Já foi iniciado no terreno sito nas proximidades da 
SOREC, o serviço de construção da Sub-estação Abaixado- 
ra, que futuramente receberá energia do Capivari, e que 
por sua vez fará a transmissão para a sub-estação da Cia. 
Catarinense de Fôrça e Luz S/A.

Dita obra, terá uma área de 140 x 140 metros, num total 
de 19.600 m2, e foi contratada pela CELE^C junto a uma 
firma da Suiça, para ser entregue no prazo improrrogável 
de oito mê6es

Desta maneira, num período não muito distante, a nos
sa cidade será dotada de luz abundante, revelando assim 
que o govêrno do Estado e a CELESC, estão cumprindo à 
rigôr o seu vasto plano energético em todo o Estado, e 
principalmente em nosso município e na região serrana, 
que serão beneficiados por tão importante melhoria.

Sr. Armando Moreira
Esteve em nossa cidade, em trânsito para o sul do 

país, o Sr. Armando Moreira, gerente de vendas do De 
partamento de Aparelhos Domésticos da poderosa organi 
zação General Electric (G.E.), sita em Santo André, no 
Estado de São Paulo.

Em nossa cidade, aquela alta figura da G.E., visitou 
as modernas instalações do Crediário York, seu conceitua
do distribuidor nesta praça, e ao mesmo tempo travou 
importantes contactos com o Sr. Sélio Melim, dinâmico di
retor desta firma lageana.

Durante o encontro, que ambos travaram em nossa 
cidade, os Srs. Armando Moreira e Sélio Melim, entre 
outros assuntos ventilados, foi traçado um esquema visan
do futuras campanhas dos produtos da General Electric 
em nossa cidade, tendo o Crediário York, como fóco des
sas campanhas.
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Natal Milionário YORK
Vem encontrando gran 

de ressonância em nos 
sos meios, o monumen
tal f e s t i v a l  intitulado 
“ Natal Milionário York” , 
feliz promoção do con
ceituado estabelecimento

Crediário York,de proprie 
dade da firma Sélio Me
lim & Cia.

Esta campanha sensa
cional que vem juntar- 
se à tantas outras de

verdadeiro sucesso no 
seio de nossa população, 
revela a firme disposi
ção da direção do Cre
diário York em propor
cionar aos lares lagea- 
nos, a oportunidade de

Continua na 6a pagina
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O clichê fixa o Sr. Sélio Melim, dinâmico diretor do importante 
estabelecimento Crediário York, em sua mesa de trabalho, 

no pleno desenvolvimento de suas atividades.

“ Nunca tantos deveram 
tanto a tão poucos ” , disse 
Sir Winston Churchill refe
rindo-se aos pilotos da RAF, 
cuja atuação na última guer
ra foi simplesmente assom
brosa. - E. não há dúvida, 
essa é uma das muitas fra
ses lapidares dêsse fabuloso 
homem dos nossos tempos 
que, obstinadamente e com 
bravura pessoal incontestá
vel, transformou em vitória 
uma derrota tida como ine
vitável da Inglaterra.

Se eu me referisse aos in
felizes brasileiros que, como 
eu, acompanham a não me
nos infeliz e desastrosa atua
ção de certos homens que des 
graçadamente mandam nes
te país, eu diria que nunca 
tantos viveram tão inseguros 
e descrentes em tão pouco 
tempo.

De fato, depois da renún
cia maluca do sr. Jânio Qua
dros, o homem que teve tu
do para fazer um bom go
vêrno e acabou fazendo bes
teira, não obstante ter con
tado, inclusive, com os aplau
sos de muitos dos seus ini
migos políticos; depois que 
determinados homens qu e 
compõem o atual Govêrno 
passaram a adotar uma polí
tica de indefinição, uma po
lítica que tem sido campo 
fértil às sucessivas crises e 
greves que paralizam a Na
ção, causando lhe monstruo
sos prejuízos, mutilando a e- 
conômica e financeiramente, 
a tal ponto que vem banindo 
dos lares brasileiros aquela 
nossa característica alegria 
de viver a vida, porque é 
incerto o dia de amanhã, o 
Brasil vem se transformando

| Coveiros do Brasil
(

Waldeck Sampaio

num barco à deriva e que 
está necessitando, urgente
mente, de um comandante 
e um imediato de pulsos fir
mes e de uma tripulação que 
o coloquem e o façam nave
gar na sua verdadeira rota, 
a rota da democracia legíti
ma e integral.

E dêsse estado de cois&s 
indefinidas, por isso mesmo 
confusas, aproveitam-se os 
comunistas, essa praga que 
vem se alastrando e pene
trando em todos os setores 
da vida nacional, notadamen- 
te no setor estudantil, com 
espantosa facilidade porque 
para êles, segundo o Gene
ral Peri Bevilacqua, quanto 
pior, melhor, o que é uma 
verdade. - E êsses negadores 
dos princípios cristãos de
vem estar eufóricos, porque 
são remotos os sintomas de 
que venha a melhorar a si
tuação do país nos dois pró
ximos anos, pelo menos é o 
que se pode presumir.

Mas, se os orgãos do atual 
gavêrno federal pouco ou 
nada fazem para eliminar do 
organismo brasileiro êsse 
cancro que o vem corroendo 
e debilitando, cabe aos bra
sileiros democratas fazê-lo. 
Nao é segredo para ninguém 
que os comunistas brasilei
ros, como acontece com os 
das nações q»e vivem sob o 
regime vermelho, constituem 
a minoria, mas é uma mino
ria atuante, combativa e 
traiçoeira. Suas armas pre
feridas são a calúnia, a men-

I tira, a falsidade, a injúria. 
Acaso, haverá um comunis
ta que, antes da vitória, te
nha coragem de declinar 
püblicamente 'sua qualidade 
vermelha? - Fidel Castro fêz 
profissão de fé comunista 
depois da vitória. - Antes, 
era um pregador da liberda
de, era o homem que salva
ria Cuba da ditadura implan
tada por Fulgêncio Batista, 
rioje, Cuba é o que sabe
mos. - Ninguém se iluda: a 
excelência do regime co
munista, cantada em prosa e 
versos por seus agentes e 
simpatizantes é apenas uma 
tabela. - A Rússia acaba de 
vender seu ouro na Inglater
ra para poder comprar trigo 
nos Estados Unidos e carne 
na Argentina, e com dinhei
ro americano. - Que dizer 
de tudo isso?.

Meus amigos. - Os comu
nistas devem ser combatidos 
em qualquer terreno, às cla
ras e sem medo, e não vejo 
razão para que se proceda 
de outra maneira com tais 
indivíduos nocivos à Nação, 
que nada fazem no sentido 
do seu progresso e ainda 
tentam impedir que brasilei
ros autênticos o façam. - A 
propósito, abro aqui um pa- 
rêntesis para externar de 
público a minha simpatia e a 
minha s o 1 i d a r i e d a d e  
ao doutor Hélio Ramos 

Vieira, pela atitude clara e 
desassombrada com que vem 
combatendo êsses coveiros 
do Brasil.

X X X X X
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I M A  T A  L MILIONÁRIO Y O R K
0 Crediário mais elástico da cidade

Um milhão de cruzeiros em prêmios!

m

Refrigeradores
Rádios Transistores Portáteis e Mesa 

Eletrolas HI-FI e Estereofônicas 
Máquinas de lavar roupa 

Conjuntos estofados
Rerros elétricos automáticos 

Enceradeiras
Liquidificadores

Maquinas de costura 
Aspiradores de pó 

Móveis de Fórmica
rFogões à gás 

Sofás - cama

Tudo em Prestações
Eesccntcs inacreditáveis

M e l h o r  o f e r t a  n i n g u é m ^  i
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é « S O C IE T Y »
J. H. apresenta 

a sociedade em revista

A presença das elegantes seuhoritas da nossa 
sociedade que participaram do tradicional baile 
das Debutantes do Clube do Comércio de Pôrto 
Alegre, Saiote Cbiaradia e Tânia Ferreira, veio 
confirmar mais uma vez a projeção e o destaque 
do «soeiety» Lageano em todo o Sul do País.

As grandes promoções de nossos Clubes, as 
sociedades de carater filantrópico e os Clubes de 
serviço, (Amigos de Lages, Lions e Rotary) são 
os responsáveis diretos da «sociedade lageana ter 
ser lugar ao sói perante suas co-irmãs de outros 
estados do Brasil.

A vida social de nossa cidade, notadamente, 
destacando-se a elegância da mulher lageana, sem 
pre presente às reuniões, o dinamismo das direto
rias de nossos clubes em proporcionar promoções 
inesquecíveis, tornaram possível a ascenção cada 
vez maior do nome da sociedade lageana. Para 
este fim de ano, teremos o máximo em «soeiety». 
Veremos a suntuosa séde do Serrano Tenis Clube 
(um sonho de ontem, realidade de hoje) abrir suas 
portas para acolher seus associados. Veremos as 
primeiras meninas moças serem apresentadas a 
sociedade. Veremos o Clube 14 de Junho, remo
delado, diferente, riquissimameute decorado, oca
sião em que acontecerá o tradicional «Reveiilon» 
com desfilo das debutantes e convidadas especiais. 
O Veterano Clube i° de Julho, por sua vez, rea
lizará seu elegante Sarau em homenagens as 
«Debs>> de 1963.

Como os leitores desta coluna vêem, será fes
tivo, duplamente festivo, êsse fim de ano, agora 
com a inauguração do Serrano Tenis Clube. Não 
poderia olvidar de comentar que para essas pro 
moções, teremos grandes orquestras e conjuntos 
melódidos. No Serrano Tenis Clube, estará atuan
do a Moderna Orquestra de Danças do Maestro 
Salvador Campanella e Coral, classificada atual
mente como a melhor do País. Np Clube 14 de 
Junho e I o de Julho teremos o notável conjunto 
«Guaiba Boys» considerado pela crônica especia
lizada, como um dos melhores do Sul..

Estarei presente para comentar tudo e para 
indicar a debutante do ano.

A objetiva fixa a Srta. Olenka Vaíente, filha 
do casal Sr. e Sra. Dr. Flávio Valente, resi
dentes na Capital Gaúcha. Olenka é outra 
menina moça que fará seu debut no baile das 

debutantes do Clube 14, representando 
a sociedade Pôrto Alegrense

O clichê acima é da 
Srta. Zaira Maria Ri
beiro, filha do Sr. e 

Sra. Lauro Ribeiro, 
mais uma da3 debu
tantes do 14 que será 
apresentada à socieda
de em a noite do dia 

31 de dezembro

O Clube das Soroptimistas 
lançou há algumas semanas 
um meritória campanha para 
a construção da creche. A- 
manhã, na Praça João Costa, 
estas abnegadas senhoras da 
nossa sociedade, promoverão 
uma grande Festa Cigana 
com bailados, quermesse e 
interessantes atrações, cujo 
resultado será empregado 
nesta magnífica obra social. 
O povo de nossa cidade, que 
sempre soube contribuir des- 
preendidamente, lembramo- 
nos dos flagelados do Paraná, 
naturalmente, estará mais 
uma vez prestigiando com sua 
presença esta festa do Clube 
das Soroptimistas.

—  o  —

Lages em manchete no Rá 
dio Catarinense com a espe
tacular vitória do jovem Dil- 
son Lino no concurso A Voz 
de Ouro ABC, realizado em 
Florianópolis. O campeão de
verá viajar para São Paulo 
afim de participar das finais 
e consequente escolha A Voz 
de Ouro ABC do Brasil

Ptrabens.

—  o  —

Acompanhadas do ilustre 
casal Sr. e Sra. Dr. Renato 
Valente. encontram se em 
Florianópolis as Srtas. Eva 
Maria Lisboa e Salete Chia- 
radia, que acontecerão hoje 
nos salões do Clube 12 de 
Agosto no Baile das Orquí
deas em «Black T ie» promo
ção do cronista ^social Láza
ro Bartolomeu que escolherá 
na ocasião a Rainha das De 
butantes de Santa Catarina 
de 1963.

—  o  —

A convite da Direção do 
Clube 14 de ,Junho, esteve 
em Lages o Dr. Carlos Alber
to Dariano, decorador oficial 
da sociedade Leopoldina Ju 
venil da Capital Gaúcha. O

Sociedade Lageana em destaque 

Confirmado Miltinho para o Dia 6 de Janeiro 

Grande Festa Cigana promoção das Soroptimistas

Outras Notas.

Dr. Carlos Alberto que é de
corador de renome interna 
cional após visitar demora- 
damente as dependências do 
14 esboçou detalhadamente 
suas idéias de como deverá 
ser a decoração do novo sa
lão social do referido Clube, 
oportunidade em que foi con
tratado pela diretoria. Gran
des expectitivas este colu
nista aotevê para o baile das 
«debs».

—  o  —

Registramos o noivado do 
jovem Ruy Cesar Ramos com 
a Srta. Roqa Helena de Sou
za. Felicidade das sociais 
Correio Lageano.

— o —

Miltinho, ótima promoção 
do Serrano Tenis Clube para 
início de 1964. Está confirma
da a presença do Sucesso 
Miltinho para o dia 6 de ja
neiro, quando o «mais fecha
do» realizará um elegante Sa
rau oferecido aos seus asso
ciados, como pafte das festi
vidades inaugurais

—  o  —

No próximo dia 14 ao «La-

dies» deverão estar reunidas 
na acolhedoura residência do 
Sr. e Sra. Dr. Renato Valente.

Aniversariou dia 7 nosso 
bom amigo Jacy Guidalli, ao 
aniversariante que tem como 
«hoby», tocar violão, os cum
primentos destas sociais.

—  o  —

< ontinuando a publicar os 
nomes das meninas moças 
que farão seu «Debut» no 
tradicional « Reveiilon » do 
Clube 14, teremos as seguin
tes: Srta. Mary Lehnkuhl, fi 
lha do casal Sr. e Ŝra. Lon- 
gino Lehnkuhl. S ta. Olenka 
Valente, filha do Sr. e Sra. 
Dr. Flávio Valente. Srta. 
Neuzete Ramos, filha do Sr. 
e Sra. Geotil Ramos. Srta. 
Lia Lucena Sehmidt, filha do 
casal Sr. e Sra. Celso Scb- 
midt. Srta. Maria do Carmo 
Branco, filha do casal Sr. e 
Sra. João Batista Branco. Na 
próxima edição tem mais.

Stop. Um bom domin
go a todos, na próxi
ma semana tem mais.

Ilustrando estas sociais, vemos acima as fotos 
das moças Srtas. Mary Paim da Costa 

e Jane Paim da Costa, filhas ‘do 
ilustre casal Sr. e Sra. Romeu 

Vieira da Costa. Mory e 
Jane serão apresenta

das oficialmente à
sociedade Lageana no tradicional baile das 
«Debs» do Clube 14 de Junho. Seus vestidos 

de baile estão sendo confeccionados 
na famosa casa de modas 

« Maison Deny » de Curitiba

VENDE-SE
Vende-se uma casa com dois lotes, ga

ragem, diversas instalações feitas recente" 
mente, inclusive com todos os utensílios de 
casa, como seja geladeira, maquina de lavar 
roupa, fogão com serpentina, enfim com uma 
série, de utensílios domésticos.

A casa passue terreno próprio para diversas fina- 
lidadades, pois dispõe de terreno amplo.

Os interessados poderão verificar no local à rua 
Cri&tiano Brãscher 227, tratando com seu proprietário 
Snr. Serafim Maia
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PANORAMA li 13Sll €âL
Com êste título, a coluna 

que noe propomos assinar é 
fruto de uma idéia que vimos 
alimentando há já algum tem
po, e tem por objetivo infor
mar o leitor a respeito do 
movimento musical no país, 
no Estado e na capital, abor
dando as manifestações da 
arte nas formas chamadas 
erudita e popular.

Esta coluna também servi
rá para orientar os leitores a 
respeito dos lançamentos fo- 
nograficos feitos no Brasil e 
o tanto quanto possa, no ex
terior, abarcando os dois gê
neros musicais acima referi
dos, fazendo todo o possível

ILMAR CARVALHO --------------- '-----------
Dara registrar as gravações, antes de tudo, ccmo registro 
em fitas magnéticas (tapes), le não como crítica, pois para 
já de largo emprêgo nos Es-1 tanto nos faltam engenho e 
lados Unidos e Europa. arte. E nossa pretensão ma^

Dentro desta finalidade, a- ter contacto com entidades 
creditamos que valha o título musicais, departamentos cui.
genérico da coluna a qual 
pretendemos, dentro de pou
co tempo, e atendendo diver
sos convites feitos por emis
soras locais, divulgar a maté
ria impressa no «broadcas- 
ting» florianopolitauo, natu
ralmente com as adaptações 
para a linguagem radiofônica, 
e com programações grava
das ou ao vivo, quando pos
síveis.

Panorama Musical valerá

Escritório de Informações. 
Representações e Imobiliário

Resp- Oscar W. Beller Fiscal da Fazenda Apos‘ 
Encarrega se de:

1* Transações imobiliárias, inclusive locação 
de imóveis.

2‘ Assuntos junto às Repartições Públicas, 
como:
Pagamento de impostos, Reclamações; De
fesas, Inscrições e registros de firmas, 
Despachos, etc.

3’ Seguros e Representações.
NOTA: Incumbe-se, outrossim, de assuntos li

gados às Repartições Públicas da Ca
pital do Estado, onde mantém corres
pondente especial.

Escritório provisório: - Rua Cel. Córdova, 853 
Horário: - Das 9 às 11 horas, exceto aos sábados.

Recauchutadora Gancha 
" 2  Irmãos"

Modernamente aparelhada com
maquinários que são a última

palavra no gênero
Recaachatagem * Recapagem - Vulcanização 

de pneus etc
Bairro Coral - Lages - Santa Catarina

turais, gravadoras, procuran
do promover em nosso Esta
do a disseminação da música, 
e o gôsto por essa arte es
pecialmente nas camadas po
pulares, chamando a atenção 
dos poderes para o amparo 
às vocações e ao desenvol
vimento de um clima propí
cio à criação e disseminação 
maciça do fascinante mundo 
dos sons.’

Para isso, levaremos na 
mais alta conta a colabora
ção permanente dos leitores, 
e dos amigos que nos sabem 
exclusivamente interessados 
em fazer de Santa Catarina 
um «Estado musical», traba
lhando no sentido da difusão 
e aprimoramento do gôsto 
musical, opondo uma barrei
ra ao brilharece vulgar do 
que infelizmente está se con
vencionando chamar de mú
sica uma babel de asneiras 
que são verdadeiros caça-ni- 
queis à bolsa dos menos avi
sados. Ao passo que a «mú
sica mesmo» fica em segun
do plano ou simplesmente em 
plano e sem perspectivas de 
ser ouvida. Essa inversão se 
dá especialmente. nas grava
ções fonomecânicas, nas rá
dios, de um modo geral, e 
nos espetáculos públicos, des
de os mafuás até mesmo al
cançar as boas casas de es-i 
petáculos.

Demos valor a quem tem, 
abrâmo-lhes as portas e ta
pemos os ouvidos ao assédio 
da máquina publicitária mon
tada com o dinheiro dos in 
cautos, para endeusar verda 
deiros vomitórios, que são a 
fina flôr da vigarice musical, 
mas muito bem organizada e 
apresentada, com celofanes, 
clarins e macacos de auditó
rio. É o que nos propomos, 
com a ajuda sincera de to
dos os de boa vontade.

n c p i  de Liges
Estado de Sta. Catarinq
, ^ „«rr£ncia P ú b l i c a  para aquigi.

Edital de Conco ial para o motor esta.
çao de um bloc \ no serviço de abastecícionàriOmempregadOg no ^

De Ordem do '  H ^ d e  7 dePoutubro de°l^?
vista as disposiçõeii aa e os interessados que se a.’ 
levo ao conhecimento o para aquisição, pela Muni-
cha aberta Concorrcnc. P.ircial para Motor Diesel Mercedes 
cipalidade, de um B l ^  0 bfoco, ser novo com cilin 
Benz, tipo OM .1-6. néjB e virabrequim Standard,
dros, pistões, br° " z c  'orrência é de trinta (30) dias, a

f 0 da r r ^ e ir a  publicação dêste Edital, e’ 0\contar da data.da. r ®' e |,tar suas propostas em enve-
K ^ r c í r d o t r S e c Ã t a r i a  da P re ljitu ^  até o d.a 2 de

deZeNor2iad0e Ch0oíaenacima0’ referidos, todos os interessado* 
oue tiverem apresentado propostas, poderão, na Secretaria 
e sob a supervisão do Sr. Prefeito, assistir a abertura e 
Ligamento das propostas. Nesta oportunidade, à medida 
que forem sendo íbertas, as propostas deverão ser rubri 
Jadas em todas as suas folhas pelos concorrentes que e8-
' iVe'A?émrda proposta, todos os concorrentes deverão a. 
presentar provas de quitação com as Fazendas Federal, Es
tadual e Municipal, e mais, um documento em que declare 
concordar com o julgamento inclusive com a anulação to
tal ou parcial da Concorrêocia, no caso de assim convir 
aos interesses do MuDicípio.

Tôdas as propostas deverão ser redigidas com clareza 
e datilográficamente, sem rasuras ou entrelinhas, de forma 
a não dar motivos para dúvidas ou dupla interpretação.

Das propostas deverá, ainda, constar o preço exato 
do Bloco, compromisso da entrega imediata e condições de 
pagamento, além da discriminação dos característicos que 
só poderão 6er os fixados por êste edital

Para que ninguém possa alegar ignorância, foi lavra
do o presente Edital que será publicado no Jornal «Correio 
Lageano», desta cidade e exibido ao público no lugar pró
prio, Da séde do Govèrno do Município

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 
2 de novembro de 1963

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp p Secretaria

P a n i l i B d «  «ll Hosso Pão» Lida.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

-  Pães quentes à toda hora
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

C e rv e ja r ia  S e r ra m a lte  L td a .
Matriz: Rua Alexandre Rr/rr-ŵ **; nno *r _ '

Cervejas:
rr<  nenhíei

Fabricantes dos renomados produtos:

Cilsen
E le fa n te
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ANEXO N- 1

LEI N‘ 150 de 7 de outubro de 1963

Escala Padrão de Vencimentos Funcionários 
do Quadro

Padrão
SITUAÇÃO ANTIGA 

VENCIMENTOS
SITUAÇÃO NOVA 
VENCIMENTOS

MENSAL ANUAL MENSAL anual

A 7.5000,00 90.000,00 11.250,00 135.000,00 1
B 10.000,00 120.000.00 15.000,00 I8o.0li0.00 3
C 12.000,00 144.000,00 18.00o,00 . 216.000,00
D 15 000,00 180.000,00 22.500,00 27u000,0O 1
E 16.000.00 192 000,00 24.0 '0,00 288.000,00
F 18 000,00 216.00.),00 27. 00,00 324.000,00
G 19.000,00 228 (100,00 28 500,00 342.000,00
H 20.000,00 240.000.0l) 30.000 00 360.000,00
I 21 000,00 252 0i 0.00 31.500,00 378.000,00
J 22.0Ü0,0ü 261.000,00 33.000,00 396.000,0)
K 23.000,00 276.000,00 34.50li,00 414.000,00
L 24 000.00 288.000 00 36 01-0,00 432.000.00
M 26.000,0o 312.000,00 39.oo0,o0 468.000,00
N 2S.000.0O 336.000.00 42.01 0,00 5o4 000,00
O 30.000,00 360.000.00 45 000.00 54O.O00.O0
P 32.000,00 384.UO0.ÜO 48 000,00 576.000,00
Q 34.000 0O 408.000,00 51.000,00 612.000.00
R 35.000,00 420.000,00 52.500,00 630.090,00
S 36.000,00 432.000,00 54.00U,00 548.000,00
T 38.000,00 456.000,00 57.000,00 684.0)0,90

. u 40.000,01) I 480.000,00 60.000,00 729.0- i0,(K)
v 43.i 00,00 516 000,1-0 64.5 0 00 774.000,00
X 45.000,0 i | 540.O00.ol) 67.500,00 810.00,1,00
Y 48.1 00,00 576.0C0.O0 72.000,00 864.000,00
z l 50.000.o0 6)0.000,00 7.5,000,00 909.0' )0,00

Prefeitura Municipal de Lages
Estado ds Sta. Catarina

ANEXO N° 2 - LEI N° 150 de 7 de outubro de 1963. 
ESCALA DE REFERÊNCIAS - EXTRAORDINÁRIOS.

SITUAÇÃO ANTIGA SITUAÇÃO NOVA

REF. VENCIM ENTOS REF. VENCIM ENTOS

II 7.000,00 II 10.500,00

V 12.000,00 V 18.000,00

VII 16.000,00 VII 24 000,00

VIII 18.000,00 VIII 27.000,00

IX 29.000,00 IX 30.000,00
X 22 000,90 X 33.000,00

XI 24.000,0o XI 36.000,09

Preíeitura Municipal de Lages, 
7 de outubro de 1963 

Wolnv Delia Roeca 
Prefeito Municipal

- - - - - — \\ M ereadinho V ende-se I r 1
Vende-se ura Mereadinho situado era ótimo 

ponto comercial, à Rua Cel. Caetano VTieira da 
Costa, ao lado da firma Carlos Hoepcke.

Tratar com o proprietário no local ou nesta 
redação.

i

1

W*r. urUàAL . .rXfaJjJKCI-I 11 IMII

CHEGOU O NÔVO ASTRO
Ja está em  nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
2 6 0 0  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
Willys 2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais.

F •

V

I

PECO UMB DEMONSTRAÇÃO EM

r  e

Concessionári' exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos S/A
A i c n i d a  Presidenta V a r g a s ,  1 8 9 8  E n d .  T e l .  Planaltina F o n e ,  4 4 4  

Caixa Po sta i ,  3 3 3
Lages — Santa Catarina

Havo carro para 
intensa emoção: 
«Renault 1093»
Será apresentado tam 
bém o «Willys Intei— 

largos», 2a série

A Willys lançará êsle 
mês novo produto da li
nha Renault, altamente 
esportivo: trata-se do 
«1093». É mais um mem
bro da vitoriosa familia 
«Dauphine - Gordini». 
Sua produção será de 
série limitada.
Quando do aperecimen- 
to do «1093» na Europa, 
os croni-itfis especializa
dos disseram que êsse 
veiculo corresponde, no 
espírito e na intenção, 
àquele que havia reali
zado Cario Abarth na 
Itália, com o «Fiat - A- 
barth 850TC», derivado 
de um motor de 850 cc.

Cora efeito, o «Renault 
1093», com 845 cc, po
tência de 53 HP, desen
volve velocidade emocio
nante.

Os técnicos obtiveram 
êsse resultado, manten
do o maior número pos- 
sivel dos componentes 
do motor básico, isto 
é: diâmetro de cilindro. 
58 mm; curso dos pis
tões, 80 mm; cilindrada 
845 cm3.

Nas suas linhas exter
nas, «Renault 1093» não 
difere do «Dauphine» e 
«Gordini». Mais, kna par
te mecânica, grandes 
novidades lhe assegu
ram um lugar especial, 
pelo seu acentuado com
portamento esportivo.

Os aficionados dos 
raodêlos esportivos en
contrarão no «Renault 
1093» entre várias outras, 
as seguintes novidades 
mecânicas: carburador
especial; coletor de ad
missão de tipo especial, 
cabeça de cilindro, tam
bém diferente; suspensão 
dianteira e traseira a- 
propriadas ao desempe
nho; molas de válvulas 
duplas. Mas, essas 
apenas algumas das no
vidades mecânicas; ou
tras existem, para gáu
dio dos «Connaisseurs», 
O «1093» possui 4 mar

chas à frente,sincroniza
das a 2a, 3a, e 4a, e 1 
£i ré

O «Renault 1093» Jterá 
côr característica dentro 
da familia «Dauphine- 
Gordini»,carros êstes que 
continuarão a ser fabri
cados.

\inda êste mês será 
apresentado o «Willys 
Interlagos», 2a série, a- 
goia com motor de 53 
HP, o mesmo do «R e 
nault 1093».

T
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I L I O N Á R I O  Y O R K

O clichê acima fixa um flagrante das monu
mentais dependências internas do Crediário 

York, vendo se o variado estoque de 
fogões à gás e eletrolas HI-FI e 

Estereofônicas ali existentes.

Um outro aspecto de uma das alas laterais do 
salão de exposição de artigos domésticos 

do Crediário York, vendo-se o vasto es 
toque de fogões à gás, sofás-cama, 

bicicletas, refrigeradores, rádios 
transistores etc.

Continuação da la. 
página

adquirirem os mais mo
dernos e indispensáveis 
artigos domésticos por 
preços relativamente 
convidativos e em sua
ves prestações, e ainda 
concedendo-lhes chan
ces de concorrerem ao 
seu sorteio milionário 
do dia 24 de dezembro, 
cujos prêmios ascendem 
à mais de um milhão de 
cruzeiros.

Os referidos e valio 
sos prêmios, acham-se 
em exposição em suas 
monumentais vitrines, 
especialmente decoradas 
com motivos alusivos ao 
Natal.

Também as suas de
pendências internas, so
freram ornamentação es
pecial para as festas 
Natalinas, o que revela 
o gôsto artístico de sua 
direção e funcionários, 
cuja ornamentação, vem 
recebendo os melhores 
elogios por todos aque
les que as tem visitado.

Desta maneira, o reno-| 
mado estabelecimento | 
Crediário York, à cuja 
testa encontra-se o Sr. 
Sélio Melim, seu sócio - 
diretor, vem revolucio
nando o nosso comercio 
de artigos domésticos, 
com essas séries de ini 
ciativas e que vêm uni
camente em beneficio 
dos nossos lares.

O Sr. Sélio Melim 
vem conduzindo a dire 
ção daquele estabelecí 
mento dentro de um 
clima de grande traba 
lho e organização, em 
perfeito entrosamento 
com o seu operoso cor
po de funcionários, fa
zendo com os mesmos 
uma familia una e in
dissolúvel, em prol do 
maior progresso de sua 
firma e também da 
maior prosperidade do 
comércio lageano.

O motivo da organi
zação que reina no Cré- 
diário York, é o sentido 
de dinamismo que vem im 
primindo em sua direção

O flagrante nos apresenta a bem ornamentada 
vitrine dêsse tradicional estabelecimento co

mercial, observando se na mesma os va 
liosos prêmios que serão sorteados 

no dia 24 de Dezembro, avaliados 
em mais de um milhão de cruzeiros

A  objetiva nos mostra um aspecto de uma das 

vitrines daquele conceituado estabeleci
mento, feéricamente decorada com mo

tivos alusivos ao Natal

O clichê fixa o eficiente corpo de funcionários 
do Crediário York, todos êles devidamente 

uniformizados, o que nos dá a grata 

impressão da organização existente 
________ naquela referida casa comercial

o Sr. Sélio Melim, fazendo com que a sua eficiente administração à frente daquela firma, ganhe conceito no seio do 
comércio e população local, e mais ainda, 
pelas constantes inicia

tivas que sempre vem tomando em favor dos lares de nossa terra.Assim é. que destas 
colunas cumprimentamos 
a direção do Crediário lork, bem como os seus 
dedicados funcionários

pelo espetacular su< so Que o «Natal Milio no York» vem obtei nestes primeiros dias 
novembro, e fazer votos para que êste 
cesso continue se re 
tindo até o seu final.
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P re fe itu ra  M unicipal
Estado de Santa Catarina

LEI N® 151
de 7 de outubro de 1963

A t
i) - Administrador do Mercado, no padrão
j) - 5 cargos de Motorista, no padrão I.

Concede aumento de vencimentos aos funcionários do 
Município e dá outras providências.

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

a Câmara Municipal votou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 5° - O Sálario-Família dos funcionários, instituído 
pelo Decreto-Lei n° 12, de 3 de dezembro de 1944, fica 
elevado para quinhentos cruzeiros (CS 500,0'J), por depen
dente.

Parágrafo Único - O limite de idade do dependente, 
fixado pela alínea a, do artigo 2° do Decreto-Lei supraci
tado, fica fixado em até 18 anos.

■

- - - - - - - A T E N Ç Ã O - - - - - - - -
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a ele
var em cinquenta por cento (50%) 06 vencimentos dos 
Funcionários do Quadro, Extianumerários e Aposentados, 
a contar de 1° de outubrc ào corrente ano.

Parágrafo Único - Ficam aprovados os quadros anexos 
nos. 1, 2 e 3, que ficarão fazendo parte integrante desta 
Lei, relativos à reavaliação dos Padrões de Vencimentos 
e das Referências dos funcionários do quadro e dos extra- 
numerários, respectivamente.

Art. 2° - Para atualização do Quadro Único dos Fun
cionários do Município, ficam criados os seguintes cargos 
isolados de provimento efetivo:

a) - 1 cargo de Sub-Contador, padrão O;
b) - 2 cargos de Auxiliar de Contabilidade, padrão L;
c) - 1 cargo de Fiscal da Fazenda, padrão O;
d) - 10 cargos de professor “Não Titulado", padrão B;
e) - 5 cargos de professor “Não Titulado’’, padrão C; 
f> - 1 cargo de Desenhista, padrão M;
g) - 1 cargo de Fiscal Auxiliar, padrão J;
h) - 1 cargo de Encarregado do Expediente, da Secção

de Águas padrão L;
i) - 4 cargos de Motorista, padrão 1;
j) - 5 cargos de Tratoristas, padrão L;
k) 1 cargo de Atendente, da Assistência Médica, pa

drão H;

Art. 3° - Ficam extintos os seguintes cargos:

a) - 1 cargo de Contador, da DOV, padrão R;
b) - 1 cargo de Guarda-Livros, padrão K;
c) - 1 cargo de Auxiliar de Escrita, padrão H;
d) - 2 cargos de Auxiliar de Escrita, padrã > I;
e) - 1 cargo de Fiscal da Fazenda, padrão 1;
f) - 2 cargos de Topógrafo, padrão M;
g) - 40 cargos de Professor “ Não Titulados”, padrão A; 
Art 4o - Ficam reclassificados os seguintes cargos:
a) - Professor Normalista, no padrão H;
b) - Professor Complementarista, Regionalista, e Gi-

nasiano, na padrão D; 
c' - Diretor da Fazenda, no padrão X;
d) - Encarregado do Expediente da DOV. no padrão JVJ; <
e) - Operador de Filtros, no padrão H;
f) - Fiscal Geral, no padrão N;
g) - 2 cargos de Fiscal Auxiliar, no padrão J;
h) - Administrador do Cemitério, padrão I;

Art. 6° - Para fazer face às despesas decorrentes des- 
to Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar as 
operações de crédito que forem necessárias.

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

Prefeitura Municipal de Lajes, 
em 7 de outubro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeifto Municipal

QUEM NÃO ANUNCIA
— Se E s c j a d e -

Para seus anúncios procure

CORREIO LAGEANO 

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Publicada e registrada a presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 7 de outubro de 1963

Asd-ubal G. de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria

M icro ¥ ra to r  TCBATTA
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

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

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUARTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Diestribuidor Fxclusivo:

VICENTE PASCALE
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 
Fone 228 - LAGES - SC.

Examine os seus olhos periodicamente
Uma cortezia da Joalheria 

e Otica Mondadori

— DE —

»0ilifi6<0S MONDASORt
J

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)
O clichê fixa o u tra-moderno aparelho ORTHO- 

RATER, retem adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos. LAG CÍ /a n t a  C a ta rin a

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



A  m a r c h a  d a  e d u c a ç ã c
0 governo do Estado bar- 

riga-verde,*na sua administra
ção, houve por bem fazer 
planos de metas. Na vanguar
da dessas metas, ninguém 
mais duvida, colocou êle a 
Educação. Na verdade, a de
monstração de maior civismo 
e de maior humanidade que 
se pode fazer na administra
ção governativa, é cuidar da 
educação do seu povo.

Cumpre, no entanto, que 
todos aquêles que participam 
dessa missão, déem a sua to
tal colaboração ao governo, 
para que essas metas atinjam 
o verdadeiro objetivo em prol 
da segurança e do bem-estar 
da mocidade estudiosa.

A Escola Normal Vidal Ra
mos dá provas dessa colabo
ração. Tudo aí se atualiza, no 
atendimento das verdadeiras 
aspirações dos estudantes.

Mais de dois mil visitantes 
deixaram ai, na exposição de 
geografia, o seu sim de lou
vor e de aplauso pelo que se 
faz em prol da educação.

Mais de duas mil assinatu
ras disseram - PRESENTE - a 
todos os alunos do “Vidal Ra
mos”, com a sua presença, 
com o seu apoio e com a sua 
admiração.

O encerramento leva a pa
lavra da autoridade máxima 
da educação do Estado, com 
quem nós nos associamos, 
cumprimentando a direção e 
o corpo docente do Colégio 
Vidal Ramos, pela grande 
causa. Eis as palavras que 
anotamos do livro de visitas:

“Estive nesta exposição.
Como professor manifesto 

o meu mais vivo aplauso pe
la iniciativa.

Merece ser apontada como 
paradigma.

Devo assinalar que repre
senta trabalho de escol na e- 
ducação dos adolescentes.

Sinto, assim, do meu dever 
registrar tôda a minha emo
ção por êsse trabalho que é, 
em verdade e realmente, a- 
quêle sistema de trabalho que 
deve predominar em os nos
sos estabelecimentos para a-

proveitamento, encaminha
mento e desenvolvimento das 
potencialidades dos nossos a- 
dolescentes.

Aqui, por isso, os meus lou
vores mais ardentes para que 
a senda maravilhosa ora en
cetada, não pare e, sim, pros
siga.

Coaduna-se a dinâmica dês- 
se sector nesta exposição com 
a dinâmica educacional mo
derna: o estímulo bem orien
tado do trabalho em grupo.

Revela, ainda, esta exposi
ção que há professores vi
vendo o seu ideal de ofere
cer à adolescência todos os 
seus desvelos para o seu be
nefício e para o seu bem es-

tar. , .
Cumprimento os professo

res Herasmo Furtado e Sula- 
mita de Athayde Furtado e a 
todos quantos colaboraram 
nesta grandiosa tarefa emi
nentemente educativa.

E à diretora Leonida Krü- 
ger Dacbs, nobre diretora do 
Colégio Normal “Vidal Ramos 
ficam, também, os meus cum
primentos pela sua eficiente 
liderança que permitiu des
pontar organização exemplar, 
como a que acabo Ce verifi
car.

Parabéns.

Lajes, 23 de outubro de 1963

Elpídio Barbosa, Secretário”

CORREIO LAOEANO
,  a  d e  N f v e m b r o d e  i 9 ç

«1 1 »

I N S C R I C OE S : 

E X A M E S :

DOCUMENTAÇÃO:

S r .  Jacy Guidalii
Transcorreu dia 7 úl

timo, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio do Sr. Jacy Gui- 
dalli, elemento dos mais 
conceituados em nossos 
meios sociais e comer
ciais, e diretor da impor
tante firma Industrias 
Ernesto Guidalii & Filhos.

Por suas largas qua

lidades de gênio comu
nicativo e de trabalho, 
o Sr. Jacy Guidalii foi 
muitíssimo cumprimenta
do pelo seu elevado cir
culo de amigos e admi
radores.

Felicitamos o distinto 
aniversariante, auguran 
do lhe muitíssimas feli
cidades.

Sr. André Vanni
Regressou de sua viagem 

à cidade de Getulio Vargas, 
no Estado do Rio Grande do 
Sul, o Sr. André Vanni, ope
roso gerente de vendas do 
depósito local, da Cervejaria 
Serramalte Ltda. conceituada 
organização que tem a sua 
matriz naquela cidade gaú
cha.

Em Getúlio Vargas, o Sr. 
André Vanni tratou de im
portantes assuntos junto à

matriz da Cervejaria Serra
malte Ltda., referentes ao 
depósito de nossa cidade, 
o qual o mesmo, vem-se de- 
sincumbindo de sua gerên 
cia â inteiro contento, muito 
bem assessorado por outros 
valorosos funcionários.

Felicitamos o Sr. André 
Vanni, augurando-lhe. os 
nossos votos de boas vindas.

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada ver 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim é que. sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao 
público viajante, os seguintes voos, nos dias e hordrios abaixo:

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 0800, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio.’ 

as 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join
ville e São Paulo.

nr...ao r _portanto, g público viajante da Região Serrana de parabéns com as 
novas linhas do Consorcio TAC -  CRUZEIRO DO ^UL que continua a ser “ nio 

„  . . „ne,ra da Aviação Comercial em nossa Região. P
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consorcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237

® tí I H E
apresenta hoje Is 4 e 8 horas e amanhã (domingo)as 4 e 8 horas

.  grandtosa produção , m ,0„8S d . M u m b i. em C i„em. Se„pe „

PEPEo™ o i-p.gãuo, C .Q „o„„, D j„ p .,,,, . ^  thadas

, cnrhera Diretora do Colégio Norr 
De ordem da senh . 0 seguinte:

■Vidal Ramos”, publicamos, abaixo, o s
. EXAME DE ADMISSÃO AO GINÁSIO - loO VAGAS

De 16 a 28 de novembro, ^ 
10,00 às 11,00 horas, na Secreta

d e  2 a 10 de dezembro, de aefo 
do com horário a ser public 
na Portaria.
1) Certidão de nascimento;
2) Atestado médico;
3) Atestado de vacina
4) Certificado de instrução p 
mária.

Todos os documentos deverão terás!® 
mas reconhecidas.
TAXA Cr$ 100,00

2 - EXAME DE SEGUNDA ÉPOCA
Serão realizados de lo a 20 de fevere 
ro de 1964 todos os exames de todos 
cursos.

3 - MATRÍCULAS . „
As matrículas serão feitas de lo a 2o d 
fevereiro de 1964. Os alunos que n' 
renovarem suas matrículas até essa 
ta, perderão as vagas que serão ce 
das a outros interessados.

4 - DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA.
a) CURSO NORMAL, 2o CICLO - 1) Certidão de nas

m e D t o ;
2) Atestado médico;
3) Atestado de vac*
4) Conclusão de I o 

cio Secundário e 
duas vias;

5) Atestado de 
conduta;

6) Quitação escolar;
7) 3 fotografias 3x4
8) Apresentação do 

tulo eleitoral pa 
os maiores de 
anos.

9) Apresentação 
quitação com o se 
viço militar pa 
os maiores de 11 
anos, do sexo m

\ culino.
b) Curso Científico: idem solicitados

ra o curso norm

c) Curso Ginasial

5 - TRANSFERÊNCIAS

menos o docume 
to de n° 6. 
prova de ter sid 
aprovado em e* 
me de admissão e 
3 fotografias 3x4-

Serão dadas de I o a 15 de fevereiro de 
1964.

OBSERVAÇÕES: Para o curso Científico e para o Ci 
Normal não haverá exame de admis: 
Entretanto, se o número de cand 
tos matriculados ultrapassar ao mim 
de vagas existente, será efetuado e 
me de Seleção de Português e Mate 
tica.
a jV «^ ,ecre*ar â permanecerá ab< 
das 9.00 às 11,0o e das 14 às 17,0ü 
ras, nos dias úteis, durante os meses 
dezembro/63 e fevereiro de 1964 p 
prestar quaisquer informações que
ínHr„em*DeSessárias- Também, nesse 

o, atenderá os pedidos de docum 
tos para exames vestibulares.

T.,. Lajes, 5 de novembro de 1QR3 
JuDo César Malinverni - S e c r e t a r io

Estado ds Sta.Catc
Duetona da Fazenda Municipí 

RESOLVE: ecçao fiscalização
cal. S : ;  ' “ a s  do com.
destinos de Roupas feitas Tóís, G SD-nfloras vendedc 
pareçam a Repartição c L n o i  \ B,jouteria8 etc-suas firmas, sob pena de a p r e e n s ã o ^  de re, f uf eensao das mercador

Lages, 7 de Novembro de 196

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




