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Chegou hoje a esta cidade, 
hlorianópolis, o Cônsul americano 
dos do ParaDá e Santa Catarina, 
dmann. residente em Curitiba

Em sua companhia, veio também, o Vice Coa- 
sul Stewqrt Burton.

A visita de ambos à Princf>za da Serra, visa 
manter um melhor contacto com o nosso Estado, 
principalmente relacionado com assuntos econômi
cos e culturais.
Aquelas altas figuras do Consulado Americano no, 
Paraná e Santa Catarina,deverão seguir para Joa- 
çaba e outras cidades catarinenses.

Hoje às 13 horas, no Lages Hotel, os ilustres 
visitantes foram homenageados com um almoço.' 
ao qual compareceram inúmeras autoridades lo
cais

Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca

Em avião d a TAC- 
procedente de Cruzeiro do Sul, seguiu 
para os Esta- D0 dia de hoÍe Para a 
Mr. Arthur Sel-'caPital do Estado, o Pre-

0 ex-presidente Jânio Quadros está desenvol
vendo esforços nos meios políticos paulistas para 
conseguir o apoio do maior número possível de 
pequenos partidos para sua candidatura, já tendo 
sido aprovado seu nome pelo MTR e PTN e ago 
ra pelo Partido Republicano, cuja convenção, apro
vou seu nome por 185 votos contra 2.

O sr. Jânio Quadros, apesar de não contar __ _ ___
com o apoio dos grandes partidos nacionais, PfeD ca daquela capital, dar

feito Dr. Wolny Delia 
Rocca, que em Floria
nópolis solucionará ur
gentes e importantes as
suntos afetos à adminis 
tração municipal.

O regresso do Prefei
to Dr. Wolny Delia Roc

UDN e PTB, segundo cálculos e pesquisas reali
zadas até agora, tem assegurada a votação 
de 70% da votação dos paulistanos, sendo que 
nos meios operários o apoio é quase total ex
cluindo-se pequena minoria de comunistas.

Manobra agora o ex chefe da nação para 
obter o apoio do Partido Socialista e de outras 
áreas políticas, já que não poderá contar com o 
pDC.

Franco Montoro deverá representar o anti - 
Jânio Quadros, pruvàvelmente terá o apoio de al
gum grande partido. Também o governador Ade 
raar de Barros manobra, para apresentar um can 
didato de grande força para_ enfrentar o ex-pre
sidente mais devido à posição solida 
Quadros a maioria dos candidatos está 
temendo uma grande derrota.

se-á na 
feira.

próxima sexta

de Jânio 
recuando

Euclides G ranzotto  

e Ana M aria G ranzotto

Evaristo Duarte 

Arlita Sell Duarte

Horário de verão será 
extinto

O Presidente João Gou 
lart acaba de assinar de
creto em que a partir 
do próximo domingo, dia 
P de Março, será extin
to o horário de verão, 
decretado há mêses atraz.

Assim é que, no pró
ximo domingo, às 10 
horas da manhã, os re
lógios serão atrazados 
em 1 hora, voltando des
ta maneira ao antigo ho
rário.

Depois de altos e baixos, foi decretado o no
vo salário minimo em nosso país. cujos resulta
dos sempre são alegres para todos aqueles que 
são atingidos pela medida, muito embora, sem 

Fone dúvida alguma, as altas se farão sentir dè raa- 
397 neira acentuada, coisa normal depois de uma me

dida como essa.
Pois, como dissemos, haverá sem dúvida al

guma, luta generalizada em tudo, pois êsses sa
lários atingem todos os setores da vida comercial 
o que em nada escapará de sofrer enormes majora
ções.

Porém o que é certo, é que o povo quer é 
sucesso, desde que êle tenha as coisas para po
der adquirir, deixa o barco ir para a frente, pois 
realmente, o que não adianta é viver com as 
mãos na cabeça por motivo de altas. O certo é 
que nunca foi tão facil ganhar como na época 
em que vivemos, salvo aqueles casos em que a 
pessoa não tem o menor espírito de luta, e que 
chega mesmo a pensar que as coisas têm que vir 
caida de algum lugar. Se êle tiver o cuidado de 
interessar-se de fato pelos seus afazeres e fazen
do uma viração âs vêzes extra, êle arranja ren
da, bons cobres para sua manutenção, mesmo 
as coisas por altos prêços,

Assim é que, sem dúvida, o povo deve estar 
preparado para receber altas era tudo aquilo que 
êle venha utilizar, pois ainda hoje já vimos eo 
trar em vigor a alta no transporte de cargas em 
São Paulo, cuja majoração será enorme, e assim 
teremos uma série de reajustes em todas as nos
sas utilidades.

Hoje, grande parte das fábricas chegam mes 
mo a estar com vendas suspensas até podc-r fazer 
cálculo de quanto foi a majoração na mercadoria, 
em consequêucia dêsse salário, pois essas orga
nizações têm suas estatísticas capazes de chegar 
a um cálculo exato.

O aumento do salário ora decretado tem uma 
série de consequências atraz dêle, pois apenas 
vejamos o aumento de recolhimento para a Pre 
vidência £Social. 13‘ salário, e tantas outras 
coisas como seguro de acidentes, e outros fatores 
que estarão influindo a todo vapor para raajorar 
enormeraente tudo aquilo que necessitarmos, mui
to embora achamos que salário é justo e acerta
do a sua decretação.
Mas, o povo felizmente não está preocupado com 
isso,êle quer que o barco ande e quem vier atraz, 
se desejar feche a porta e se assim não o fizer, 
ela fica aberta de verdade, pois o povo ao que 
parece em nossos dias deseja cuidar de viver 
um pouco e não viver uma vida de escravo de 
nossos prblemas, que realmente se formos levar 
à sério, são tantos que não seremos capaz de 
atendê los. logo assim em nada adianta nos
sa enorme preocupação, coisa essa muitas vêzes 
prejudicial ao nosso bem estar.

Particinara aos parentes e pes.oas de su-
de casamento de seusas relações, o contrato 

filhos

dJíaiia Salitt Gftanzotto SUaiio ScU ‘duaite.

ocorrido no dia 23 do corrente.

Fevereiro de 1964Lages,

Decreto da SUPRA se 
rá assinado dia 14 

de Março
No próximo dia 14 de 

Março, o Presidente da 
República, deverá assi
nar o decreto da SUPRA 
de desapropriação das 
áreas ao longo das ro
dovias, ferrovias e açu
des.

Sr. Sélio Melim
Defluiu domingo último, dia 23, a passagem 

de mais um aniversário nataiicio do Sr. Sélio Me 
lim, operoso homem de negócios de nossa cidade 
e diretor da importante firma Crediário York.

Ao ensejo de seu nataiicio, o Sr Sélio Melim 
foi muito cumprimentado pelo seu vasto circulo 
de amigos e admiradores, devendo salientar-se 
que no periodo da noite, recebeu a visita de 
inúmeras pessoas de suas relações, quando rea
lizou-se uma festinha intima em sua residência.

Ü Sr. Sélio Melim, tem sido um verdadeiro 
baluarte em várias iniciativas de sua firma e que 
sempre vem em proveito de nossa população. 
Ainda agora, o Crediário, York, vem de lançar
em uossos meios, o Carnet Milionário Credi - 
York, iniciativa das mais felizes do seu diretor, 
Sr. Sélio Melim. e que virão beneficiar mensal
mente inúmeros adquirentes de suas cautelas.
* -;, Assim é que ao registrarmos a passagem de 
mais um aniversário nataiicio do Sr. Sélio Melim, 
cumprimentamos o mesmo, augurando-lhe pere
nes felicidades.
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João Buaiim S/A
Assembléia Geral Ordinária

Convocação
São convidados os Senhores acionistas desta 

sociedade para a assembléia geral ordinária a rea
lizar se no dia 23 de março de 1964, às 10.00 ho- 
res, na séde social à rua Marechal Deodoro, 30õ 
nesta cidade de Lajes, a íim de deliberarem sôbre 
a seguinte

ORDEM DO DIA

como oportunidade de 8er 
vir», reunindo os associados 
semanalmente em tôruo u<* 
uma mesa de refeições, dan 
do-lhes ensejo à compartilha
das programações.

A 2.a avenida, Relações 
Profissionais, tem o propósi
to de estimular à cada sócio 
do clube, que compartilhe o 
«ideal de servir com todos 
seus colegas no comércio e 
na profissão, fundameutarto 
nas normas da ética e da 
moral. Entre outras finalida
des, neste setor Rotary preo. 
cupa-se com as relações en 
tre empregados e emprega
dores, entre concorrentes e 
fomenta o aprimoramento das 
associações de classe em 
benefício da coletividade.

A 3 a avenida, de Serviços 
à Comunidade, tem a respon
sabilidade de iniciar, desen
volver e levar a cabo, inicia
tivas especificas de cada clu
be idealizadas para melhorar 
a comunidade e orientar a' 
cada rotariano individualmen
te, no sentido de que aplique 
o «ideal de servir» através 
da ação e do exemplo, Da 
sua vida privada, profissional 
e pública.

E assim, vamos encont.ar 
Rotary preocupando se com 
os problemas de educação du 
juventude, problemas de se
gurança pública, problemas 
sociais dos mais variados ma
tizes.

A 4a  e última avenida, de 
Relações Internacionais, tam
bém comprova a universali
dade da instituição, face à 
preocupação de fomentar e 
estimulara melhor aproxima
ção e compreensão dos po
vos, visando a consecução 
da paz internacional.

Rotary não é um organis
mo secreto, não se envolve 
em problemas políticos, re
ligiosos e raciais.

Neste ano, caracterizado 
pela velocidade das aspira
ções de conquista espacial, 
Carl Miller, eminente jorna 
lista Norte Americano, Presi
dente de Rotary Internacio
nal, preocupado pelas desin- 
teligèncias ideológicas de 
paises no âmbito universal, 
definiu sua recomendação ue 
trabalho através do seguinte 
lema: «Provamos nesta era 
espacial, uma melhor com-

0  que é Rotary? Seu obje-lno Canadá e na Grã Bretanna.
A expansão atingiu o t>ra- 

1922 com a criação do 
Rio de Ja- 

a institui- 
denominar-se

tivo. Âmbito de ação em 129 
países. Metas de Carl Miller, 
presidente de Rotary Inter
nacional. (Orientações de Jor
ge Sehbe, governador do dis
trito 467).

Precisamente em 23 de fe 
vereiro de 1905, em Chicago, 
U.S.A. teve início o movi
mento rotário, cujo primeiro 
clube foi fundado pelo advo
gado Paul P. Harris.

Visava o clube à união, a- 
través da amizade e do com
panheirismo, de um grupo re
presentativo de profissionais 
liberais e homens de negócio, 
irmanados em tôrno de uma 
filosofia definida sôbre as 
relações que mantinham.

Em 1908 foi fundado o 2' 
clube em São Francisco, Ca 
lifórnia e já em 1910 existiam 
16 clubes nos EEUU. Em 
1912 a organização passou à 
chamar-se «Associação Inter
nacional de Rotary Clubs» 
com a constituição de clubes

sil em
Rotary Club do 
neiro, ano em que 
ção passou à 
«Rotary Internacional».

Hoje, Rotary Internaciona 
representa uma força moral 
extraordinária, espalhado e 
difundido em 129 países, e 
mais de 11.500 clubes, com 
cêrca de 55D.000 associados.

Rotary Internacional, que 
se constitui em união de clu
bes de serviço, adotou os le
mas de «Dar de si, sem pen
sar em si» e «Mais se bene
ficia, quem melhor serve» 
tem um único objetivo, tra
duzido nas funções das suas 
quatro avenidas de trabalho:

Serviços Internos, Relações 
Profissionais, Serviços à Co
munidade e Relações Inter 
nacionais.

A la. avenida, através da 
organização interna do clube, 
visa «o fomento do conheci
mento mútuo e da amizade

Aprovação do balanço geral e contas 
do exercício de 1963.

Eleição do conselho fiscal para 1964 
Assuntos de interêsse social.

AVISO: - Achara-se à disposição dos Senho
res acionistas os documentos a que 
se refere o art. 99, do decreto lei 
2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Lajes, SC. 17 de Fevereiro de 1964
Gerson Bosco dos Santos

Diretor-Gerente
Rogério Furtado Muniz

Diretor Depto. Contábil

para crer e coragem para 
fazer».

O dr. Jorge Sehbe, médico 
e industrial gaúcho, atual go
vernador do Distrito rotário 
n. 467, que reune 38 clubes 
da região norte do R . G. Sul, 
atribuindo à atual contingêa. 
cia brasileira e por extensão 
aos demais problemas inter
nacionais, uma crise de lide
rança, caracterizada funda
mentalmente pela omissão 
das elites dirigentes na con
dução honesta e justa dos 
problemas sócio-econômicos, 
mencionou sua preocupação 
na condução dos destinos ro- 
tários neste exercício 1964/ 
64, através do slogan: «Aban
donemos a passividade e a 
indiferença, ajudando com 
nosso exemplo, a construir

H E G O U  O N O V O  A S T R O
Ja esta em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Ae 
2 6 0 0  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver < 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de qu< 
Willys 2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido

um  carro a

PECO UMA DEMONSTRAÇÃO EM Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veicolos S/A 

Avenida Presidenta Vargas, 1898 End. Tel. Planaltina -  Fone, 4< 
Caixa Postai, 333

Lages — Santa Catarina
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.
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CARNET MILIONÁRIO 
C R E D I - YO R K

AÇORA CHECOU SUA VEZ«~
Basta voçê adquirir um carnet milionário

Credi-York
para ganhar de presente estes maravilhosos prêmios

roo- - - ■

M
HH

W
 m

 1 CH3 >SCO
2' Prêmio -  Um Refrigerador

Câ?- - - - - - - \  Prpitiifi -  lima Ripiplpta Mnnnrk- - - -- - - U llullllU UIIIU UíulululU ItiUIBUIl\

P  Prêmio ■ Uma Enceradeira
* - - - í  Prêmio -  Um Rádio Portátil *

Estes valiosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federal

Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO
Credi - York
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Teatro Biduca com grande afluência
Teatro Biduca, arma

do com seu teatro me
tálico próximo ao Mer
cado Municipal, continua 
atuando com sucesso, 
levando aos seus espetá 
eulos numeroso público.

Para hoje, Biduca apre
sentará a grande peça 
do teatro françês: “Os 
2 Sargentos’* argumento 
militar, onde se apresen
tarão uniformizados, to
dos os atores, com moti 
vos do exército da Fran
ça. Para êsse espetáculo 
de hoje, será dedicado 
ao belo sexo. 
ou senhoritas 
nhadas de um

Senhoras 
acompa- 

cavalhei- 
ro não pagarão entrada,

ou duas senhoras ou se
nhoritas, uma só entra
da. Todos os sábados e 
domingos matinées às 2 
horas da tarde. Para es

te sábado, será levado à 
cêna, a péça infantil “A 
ladim e a lâmpada ma 
ravilhosa”, com inicio 
às duas horas em ponto.

Comunicação
O Grêmio Atlético Guarani comunica que, em 

virtude de estarem suspensas as extrações da Lo
teria do Estado de Santa Catarina, vigorarão as 
seguintes datas, em substituição as constantes das 
cautelas colocadas e que correspondem as extra
ções da Loteria Federal:

Prevista
28 Fev. 64 
20 Mar 64 
24 Abr 64
29 Mai 64 
26 Jun 64

DATAS
A vigorar
29 Fev 64 
21 Mar 64 
25 Abr 64 
60 Mai 64 
27 Jun 64

Prêmios
Um rádio 
Um rádio 
Um rádio 
Um rádio 
Um automó

vel Volkswagen

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

P a n ilia ira  »0 nosso Pão» M a.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora —
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

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

0100.000!

A Ford Motor do Brasil S. A. é a primeira a atingir marco tão importante: está pronto o 100.000° 
caminhão Ford fabricado no País. É mais um a reunir-se aos milhares de Super Ford que transportam (
o progresso pelo Brasil afora. Pioneiros. Campeões em vendac, há 0 anos. Líderes autêntico^ ^°' PRODUTODA FORO MOTOR OO BRASIL S.A.
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i^ tado de Santa Catar
decreto

de 5 de fevereirc

,..5?.'?“° Munic">‘"
CONCEDER EXONERVÇ

De acordo com o a 
da Lei n 71 de 7 d

\\ ILviA DELLA ROí’pa h
P».ipa ■ H S S íA & S lU

.. k fColar MuíllclPal “xMelvin Jc

caça», woíJr,ssszs^ jshSt na da,a da sua pubii-
Prefeitura Municipal de Lages, em 

24 de janeiro de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

F » M .£ * £ T d ,*  Decre,° “  »«•«—  «■
Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 

Resp. p/Secretaria
DECRETO

de 5 de fevereiro de i.9ò4 
O Prefeito Municipal de Lages,

Resolve:
ADMITIR:

De acordo cora o art. 4' da Lei n- 129 de 6 de junho de 1963 
Lvelina Martins Martinhago, para enquanto durar o imuedimentn 

da respectiva titular Sra. Amélia Mendes de Oliveira exè“  er como 
Lxt/anumeráno Mensalista a função de Professor Substituto nas Fsco- 
as Reumaas Professor Trajano desta cidade, a coutar de i* dVo.arrtn.

Fiscal da Fazenda
Encarregado Expediente
ua Secção D'Agua
Desenhista
Fiscal Auxiliar
Trato rista
Motorista
Atendente da Assislência 
Médica Municipal 
Adicional aos vencimento 
do Atendente

ARARAQUARA/LAGES /  PORTO ALEGRE
PETRÓPOLIS /  PIRACICABA

I-■  RIO DE JANEIRO /  SÃO PAULO

I I  SALVADOR /  PELOTAS

nca em ação? Compareça a qualquer competição touto- 
imca vai a tôdas, tendo somado em seu cartel inúmeras 
idoras. Em diferentes tipos de pistas ou circuitos, em 
idade ou resistência, no asfalto, na terra e até na lama 

Simca é destacada pela sua regularidade e excelente 
cânico. Mas, o que ó mais importante: o Simca não 
vencer e sim para se aprimorar. Muitos dos seus aper-

Padrão N' de cargos Vencimentos
Anual

0 1 0r$ 540 000,00
L 1 432.000,00
M 1 468.000 00
J 3 1.188.000,00
L 5 2.160.0011,00
I 3 1.134.000 00

H
i

1

TOTAL

360.000 00

18.O0'\0'i 
6..4U> .0 .U,U0

CHAMBORD • JANGADA 
/  y  .RALLYE 
y  • PRÉSIDENCE\ ?

>  ALVORADA, f

Revendedor SIMCA nesta Praça:

C O  R E M A — Gia. Revesidedora de M ores e Automóveis
flua Manoel Thiago de Ca3tro 174 — L A G E S  — Santa Catarina
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Agência Planaliina de 
Veiculas S/A

Edital de Convocação’
Convidamos os senhores acionistas desta So

ciedade, para a Assembléia Geral Ordinária a 
realizar se às 14 horas do dia 27 de Março p° 
vindouro, em nossa séde Social à Avenida Presi 
dente Vargas, 1898, nesta cidade, para delibera 
rem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1) Apresentação, discussão e aprovação do 

Relatório da Diretoria, balanço geral, con 
ta de «Lucros e Perdas» e «Parecer do 
Conselho Fiscal», referentes ao exercício 
de 196:4

2 ) Eleição da Diretoria;
2 ) Eleição dos membros efetivos e suplentes 

do Consêlho Fiscal.
4) Outros assuntos de interêsse social.

A V I S O

Levamos ao conhecimento dos senhores acio
nistas desta sociedade que se acham a sua dis
posição, na séde social em Lages, à Avenida Pre
sidente Vargas, 1898, os documentos de que trata 
o artigo n° 99, do Decreto Lei n° 2627, de 26 de 
setembro de 194U.

Lages, 17 de Fevereiro de 1964

VICTOR FELIX DEERE
Diretor Presideute

A Menor Estréia
O sr. William J. Luy 

ten, da Universidade de 
Minnesota, anunciou ha 
ver descoberto a menor 
estréia que se conhece. 
Trata se de uma das de
nominadas «anãs bran
cas», que se encontram

a lüOanos - luz (cêrca de 
96íí trilhões de quilôme
tros) da constelação do 
Touro. Denominada LP 
(iniciais de Luyten e de 
Palomar) tem cêrca da 
metade do diâmetro da 
Lua e uma sétima par

te da Terra, foi desco
berta por meio da com
paração de fotografias 
tiradas a intervalos de 
11 auos, com o telescó 
pio do observatório as 
tronômico de Monte Palo
mar.

Bar e Confeitaria Sayonara

Rua Marechal M m ,  13 (8líos)
L A G E S  -. — o — Santa Catarina

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(D esem bargador A posentado)

A d v o g a d o
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 * Caixa Postal 19

_ages —  Santa Catarina

Micro Trator TC E ATT A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

t f !

' 'm m
i i f í

L. Schmaedecke, Comércio e Indústria S/A
Assembléia Geral Ordinária 

Convocação

Ficam convidados, 08 senhores acionistas desta socie
dade para a Assembléia Geral Ordinária a realizar se no 
dia 31 de Março de 1964, às 14 horas, em sua séde social 
à Rua Presidente Nereu Ramos, 38, nesta cidade de Lages, 
para deliberarem sôbre o seguinte:

Ordem do dia
al Discussão e aprovação do balanço geral:
b) demonstração da conta Lucros e Perdas;
c) relatório da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal 

referente ao exercício encerrado em 31 de Dezem 
bro de 1963;

Lages, 28 de Fevereiro de 1964 
Liborio Schmaedecke 

Diretor-Comercial 
Aviso

Acham se à disposição dos senhores acionistas, uai 
séde social, os documentos a que se refere o artigo n 99 
do Decreto-lei n1 2.627 de 26 de Setembro de 1940 

Liborio Schmaedecke 
Diretor-Comercial

........ —* -------- __

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA MOVER MOINHO 
FORNECER LUZ. SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUABTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Fxclusivo:

VICENTE PA5CALE 

Comércio e Representações
Rua Correia P into 122 -  Cx. Postal 28 

Fone 228 -  LAGES -  SC.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta do 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.

Presidente: IRINEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: EL1ZEU CONCER

HORÁRIO SECRETARÍA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas. 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
(Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)

.T^cn*,c.° en? 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.

PARA AS SUAS REFEIÇÕES 
R E STA U R A N TE  N A P O L I

0  mais central da cidade
iro, 30 -  Fone, 280 - Lages -  Santa Catarina
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Jiaizc cie B iresfo da Ccmarca de íáe Joaauim
0  doutor Rafael Ribeiro 
Pinto, Juiz de Direito da 
Comarca de São Joaquim, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

FAZ SABER, a todos quan
tos o presente edital de cita
ção, com o prazo de trinta 
(30) dias virem ou dele co
nhecimento .tiverem, qHe por 
parte de Alcides Francisco 
de Macedo e sua mulher, 
brasileiros, proprietários, re
sidentes neste município, por 
intermédio do seu procurador 
advogado dr. Henrique He- 
lion Velho de Cordova, foi 
requerido ação de usucapião 
de uma gleba de terras de 
campos e matos, com a área 
superficial de duzentos e vin
te e dois mil setecentos e 
sessenta metros quadrados 
(222.760m2.), situada na fa
zenda J«Morro Grande», con
frontando: com terras de her
deiros de Hercilino Vieira, 
herdeiros de Silvio Cassetari 
e com terras de João Maria 
de Souza E, Jpara que che
que ao conhecimento de to
dos, mandou expedir o pre
sente, que será publicado

Em defesa à bol
sa do povo go
verno adotará 
uma série de 

medidas
Dando especial ênfan- 

se ao Plano Nacional de 
Abastecimento, o govêr- 
no federal porá em e- 
xecução, ainda êste mês, 
uma série de medidas, 
visando defender a bol
sa do povo e a evitar a 
desvalorização constan
te da moeda. O Plano 
Nacional d e Abasteci
mento contará |com a 
atuação do Ministério da 
Justiça, que está estu
dando várias medidas 
jurídicas contra os es
peculadores e atravan- 
cadores do comércio de 
g ê n e ro s  alimentícios. 
Também as Forças Ar
madas e os órgãos té
cnicos do govêrno, cola
borarão no plano.

A V I S O
Comunicamos às distintas 

damas da sociedade lugeana, 
q u.e inaugurarames breve- 
mente nesta cidade, à Ave
nida Camões esquina Rua Dr. 
Carmosino Camargo, o Insti
tuto Nina, que obedecerá a 
direção da Professora Odete 
Machado, formada pela Aca
demia Maropel de São Paulo, 
Ç que desde já se coloca à 
inteira disposição de todas 
Para execução de t o d o e 
dualquer serviço de pentea
dos, manicures etc.

Lages, 26 de Fevereiro de
1964.

Edital de Citação ecm o prazo de 30 dias
uma vez no «Diário da Jus-lno lugar de costume. Dado e 
iça». três vezes no jornal passado nesta cidade de São 

«Correio Lageano» e afixado | Joaquim, aos vinte e um (21)

fRETES P k M  0  
W® M  JANEIRO
A Firma Indústriu e Comércio de Madeiras 

S/A. está necessitando de caminhões para fretes 
de madeiras para o Rio de Janeiro.

Os interessados deverão dirigir-se ao seu es
critório e depósito, sito nas proximidades da Es
tação do TPS. no Bairro das Casas Populares, 
onde obterão maiores informações.

dias do mês de fevereiro do 
ano de mil novecentos e ses 
senta e quatro (1964). Eu, 
Sebastião de Souza Vieira, 
escrivão do civel, datilogra

fei e subscreví.

O Juiz de Direito:

Rafael Ribeiro Pinto

C A R N A V A L
Ó Carnaval, Carnaval...
E o baile é a assembléia 
De todas moças solteiras,
E para elas realça,
Não é mais para as velhas 
Que dançam uma valsa 
E já lhes dóe as cadeiras

ZÉMARIA.

y U M A CALCA

r - r  v e
i Vf; ‘VUvC

£ íf --  À
> v * ■*-» j • • -* * ■ ,i
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HELIOS MOREIRA CESAR & CIA.
Rua Coronel Córdova -  Fone. 440  - Lages -  Santa Catarina
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Hoienageada a Sra. G rito -
Realizou-se na tarde da última segunda feira, 

no Clube dos Oficiais do 2° Batalhão Rodoviário, 
uma homenagem de despedida à exma. sra. d. 
Guilhermina Mõller, progenitora do Cel. Floriano 
Mõller, brioso Comandante daquela gloriosa Uni
dade Militar do nosso Exército.

A referida homenagem à sra. d. Guilhermina 
Mõller, partiu de um grupo de senhoras de Oficiais 
do 2- Batalhão Rodoviário e de nossa sociedade, 
por motivo de seu retorno à cidade de Cachoei
ra do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, on
de residem seus familiares.

A citada dama que encontrava se em nossa 
cidade, desde há algum tempo, visitando o seu fi
lho, Cel. Floriano Mõller, conseguiu captar um 
grande número de amizades, motivo porque foi 
de todo merecida a homenagem que lhe foi tribu 
tada por senhoras dos Oficiais do 2 BR e da so
ciedade lageana.

Sra. Iso la  Gamborgí Branco
Nataliciou na última segunda feira, dia 24, a 

exma. sra. Isolina Gamborgi Branco, digna con
sorte do Senador Celso Ramos Branco, pessoas 
de largo destaque na sociedade lageana.

Dama exemplar e portadora de uma série de 
virtudes que o fazem credora da admiração e es
tima em nossos meios, a Sra. d. Isolina Gambor
gi Branco, recebeu por certo os cumprimentos a- 
fetuosos do seu vastíssimo circulo de relações e 
amizades.

Divulgando êste acontecimento social, destas 
colunas enviamos a Sra. d. Isolina Gamborgi Bran
co, as nossas atenciosas felicitações.

CUA
Assistam domingo no Estádio Municipal 

Vidal Ramos Junior, o sensacional clássico 
G U A - N A L

Vacinação con
tra a paralizia 

infantil
A partir da próxima 

sexta feira, dia 28, o 
Centro de Saúde de La
ges, que obedece à efi
ciente direção do Dr. 
Airton R. Ramos, iniciará 
a vacinação em massa 
na criançada lageana e 
na de todos os Municí
pios afetos ao 7o Distrito 
Sanitário, contra a para
lizia infantil.

Tal campanha de va
cinação, como das vêzes 
anteriores, tende a alcan
çar todos os seus objeti
vos, preservando as nos
sas ctianças daquele ter
rível mal.

Assim ó, que recomen 
damos aos senhores pais, 
que enviem os seus fi
lhos de 6 mêses a 8 anos 
de idade, ao Centro de 
Saúde local ou aos seus 
vários postos de vacina
ção para que se imuni
zem contra a poliomieli- 
te, mal êste que vem 
causando grande número 
de casos fatais em todo 
o mundo.

Qecrsto N’ SF* 13-02-64/1.315

O Governador do Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, , . _ , , „ 0 * „nn „„

Considerando, que a lei federal n. 4.299, de 23 de de
zembro de 1963, ditando normas de direito financeiro, mo
dificou o critério definidor do «local de vendas»,

Considerando, que, acatada a competência constitucio
nal da União para legislar sôbre a matéria, cabe ao Esta
do amoldar sua legislação tributária ao preceituado pelalei

Iedera1, D E C R E T A :

Convenção Nacio 
nal do PSP lair 
çon candidatura 

ADEMAR
Em convenção realiza

da há dias. no Palácio 
Tiradentes, no Rio de 
Janeiro, o diretorio na
cional do Partido Social 
Progressista, lançou a 
candidatura do Gover
nador Ademar de Barres 
à presidência da Repú
blica.

Por outro, lado, os 
convencionais pessepis- 
tas aprovaram o nome 
do Deputado João Cal- 
mon, como seu candida
to à vice presidente da 
República.

Aviso ao Público Lageano
O C onsórcio  TAC - C R U Z E IR O  DO SU L , se m p re  p ro cu ran d o  serv ir, ca d a  vez 

m elh o r o p ú blico  v ia ja n te  d a  reg ião  s e rra  de S a n ta  C a ta r in a , d epois de re in ic ia r  
os seu s voôs p a ra  JOA ÇA BA , c a p ita l  do O este  C a ta r in e n se , v o lta  ag o ra  a  serv ir 
e s ta  reg ião , co m  P O R T O  A L E G R E , c a p ita l  do v isinho E stad o  do R io  G ran d e do S u l.

A ssim  é q u e . sendo a tu a lm e n te  a  ú n ic a  C o m p a n h ia  de A viação C o m e rc ia l a  
serv ir n o ssa  c id ad e , o C on sórcio  TA C - C R U Z E IR O  DO SU L , q u e  sem p re  p ro cu rou  

serv ir a  zo n a  d a S e rra , lig a n d o -a  a  to d as as c id ad es do P a ís , o ferece  a g o ra  ao 
p ú blico  V ia ja n te , os se g u in te s  vôos, nos d ias e h o rário s a b a ix o :

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.
às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

3as. 5as. e sabado:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio

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

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

Artigo Io — O imposto sôbre venda e consignações 
tem por tato imponivel a venda, ou a consignação, realiza
da por quem comerciar e produzir, inclusive industrializar, 
seja qual fôr a procedência ou destino da coisa vendida 
ou consignada.

§ |" — Ainda que o contrato de compra e venda, ou 
de consignação, haja sido celebrado fora do território esta
dual, será sempre devido o imposto sôbre vendas e consi
gnações:

a) Quando o contrato de compra e venda, ou de con
signação, tiver execução no território do Estado, com a 
entrega da mercadoria ao comprador, ou consignatário, por 
filial, ou representante do vendedor ou consignante aqui 
existente, ou por outro terceiro qualquer, salvo se a mer
cadoria, no ato da celebração do contrato, estiver em de
pósito em outro Estado da Federação;

b) quando o contrato de compra e venda, ou de con
signação, tiver por objeto mercadoria depositada no terri
tório do Estado salvo se, referindo produto agrícola, pe
cuário ou extrativo, sua execução tiver sido procedida de 
transferência para êste Estado, efetuada pelo próprio ven
dedor ou consignante;

c) quando o objeto do contrato referir produto agríco
la, pecuário ou extrativo, anteriormente transferido para 
fora do Estado pelo próprio vendedor ou consignante.

§ 2o — Excluem-se do disposto no parágrafo anterior 
as vendas e consignações, precedidas de transferência pa
ra ou de outro Estado realizadas e a se realizarem até o 
dia 24 de fevereiro de 1964, caso em que a imposição tri
butária atenderá o disposto nos decretos-lei federais n° 915 
e 1.061, de, respectivamente, Io de dezembro de 1938 e 20 
de janeiro de 1939.

Artigo 2o — Nas vendas e consignações para fora do 
Estado de produtos agrícolas, pecuários e extrativos, quan
do precedidas de transferência realizada a partir de 25 de 
fevereiro de 1964, o imposto sôbre vendas e consignações 
será pago adiantadamente, no ato do processamento da 
«Guia de Expedição para Localidades Brasileiras». Sempre 
que o preço da coisa vendida ou consignada superar ao 
atribuído no ato da transferência, o tributo devido sôbre a 
diferença será recolhido até o último dia da quinzena se
guinte à em que se concluiu a operação de venda ou con
signações.

Parágrafo único — Aplicar-se-á o disposto no pará
grafo único, do artigo 18, do decreto n° SF — 27-05-63/298, 
sempre que constado o transporte de mercadorias sem o 
pagamento previsto neste artigo.

Artigo 3o — As remessas de mercadorias não alcan
çadas pelo imposto sôbre vendas e consignações nos têr- 
mos da lei federal n° 4.299, de 23 de dezembro de 1963, se
rão acobertadas por «Guia de Expedição para Localidades 
Brasileiras», a que se refere o Capítulo IV, Título IV, do 
Regulamento que baixou com o decreto n° 573, de 3 de 
junho de 1956, devidamente visada pelo Fiscal da Fazenda 
da respectiva Zona Fiscal.

Parágrafo único — As Exatorias Estaduais não pro
cessarão «Guias de Expedição para Localidades Brasilei- 
ras», sem o «Visto» fiscal, no qual fique declarada a não 
incidência do tributo.

Artigo 4o — Fica obrigado ao levantamento das que 
em seu poder mantiver, quem receber, em transferência e 
para venda neste Estado, mercadorias procedentes de ou
ros hstados, quando remetidas diretamente pelo fabricante 

ou produtor. F
f J- O levantamento determinado por êste artigo 

reierira as mercadorias existente no dia 24 de fevereiro de 
, sendo obrigatória sua transcrição no livro «Registro 

tiar, nir 9ntHr iDde J'Iercad°rias», atendido o que dispõe o ar- 
rio „ ,J“\  do Regulamento que baixou com o decreto n°573, de 3 de junho de 1958.
n « r » l f . r - 0 ultrapassará de 30 (trinta) dias o prazo 

dcfevereiro0 d° levantamento- corridos e contados de

dp J J L T Z A  *5 lta de levantamento traduzirá declaração 
«caput» dèstelaartígomerCaíl0rÍaS n&S condições Previstas n0 

Artigo 5 Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 13 de 
fevereiro de 1964.

CELSO RAMOS 

Eugênio Doin Vieira
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