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Procissão do 
Senhor Morio

Como n'S anos antericre', 
teremos na próxima Sexta 
Feira, dia 27, a realização 
da tradicional procissão de 
Nosso Senhor Morto, que 
atrai às nossas ruas, milha
res c milhares de fiéis, num 
espetáculo de fé e religiosi
dade de nossa população.

Além desta conhecida so
lenidade, outras serão desen
roladas até o domingo da 
Páscoa na Catedral Diocesa
na e em outras paróquias e 
capelas de nossa cidade.

Clube Universitário

conseguiConforme 
mos apurar, está em co 
gitações a fundação de 
um Clube Universitário, 
que englobará todos os

Magistrados Gaúchos 
transitarão por Lages

Deverão transitar por 
esta cidade, vários ma
gistrados do Rio Grande 
do Sul, que irão partici
par em São Paulo.de um 
importante congresso de 
sua classe.

acadêmicos iageanos que 
estudara nas várias Fa
culdades do país.

Trata se de um clube 
de cuuho totalmente so
cial e cultural.

Se concretizada a fun
dação dêsse Clube Uni
versitário, estará de pa
rabéns toda a enorme 
famiiia universitária de 
nossa terra, não só os 
que estudam em várias 
plagas do país, como os 
novos acadêmicos da no
vel Faculdade de Ciên
cias Econômicas e Con
tábeis de Lages.

Politica
Candidatura Maga

lhães Pinto é inarre 
dável

Segundo declarações que 
prestou à imprensa do país, 
o Governador mineiro, Sr. 
Magalhães Pinto, disse que 
a sua candidatura à presi
dência da República é inar- 
redável.

Homologada a candi
datura JK

Em convenção nacional 
do Partido Social Democrá
tico, realizada há dias foi ho
mologada por unanimidade 
a candidatura do Senador 
Juscelino Kubstcheck à pre
sidência da República, nas 
eleições de igéS.

Dobradinha Lacerda 
Carvalho Pinto

Nos meios políticos do 
pais,foi comentado no dia de 
ontem, que a  ex presidente 
lânio Quadros e atual carr 
didato à prefeitura paulista
na, teria 'manifestado sim'

C ire u la r  das Em presas de T ran sporte s de Leges
Aos nossos distintos Clientes

As Empresas, Transportes Osní, Transportadora Aurora Ltda. Transpor
tadora Rodolages, Transportadora Araldi Ltda. Transportes Perin Ltda. sediadas 
em Lages, Estado de Santa Catarina, tendo em vista a alta do custo de vida vi- 
gorante, o aumento do nível salarial aumentos de Pneus e Veículos Oficinas e en
tre outras coisas a alta responsabilidade que lhes são confiadas nos transportes, 
resolveram em reunião efetuada a 24 de Março de 1964 aprovar a TABELA DE 
FRETES, relacionada abaixo, que passará a vigorar a partir de Io de Abril de 1964.

Mais uma vez contamos, com a colaboração e compreensão dos amigos, 
que sempre tivemos até a presente data, ressaltando mais uma vez, que tal ma
joração por nós efetuada por esta circular, foi feita dentro do maior critério e 
honestidade.
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Taxa de Expediente de

Nota. Cargas de Sacaria
a combinar.
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todas as praças

Frete Crí 20,00 p/quilo
Ad Valorem Crí 6,00 p/mil 
Taxa Mínima Crí 800,00 
Frete Cr$ 15,50 p/quilo
Ad Valorem Crí 4,00 p/mil 
Taxa Mínima Crí 400,00 
Frete Crí 11,50 p/quilo
Ad Valorem Crí 3,00 p/mil 
Taxa Mínima Cr$ 300,00 
Frete Crí 8,50 p/quilo
Ad Valorem Cr$ 3,00 p/mil 
Taxa Mínima Crí 250,00 
Frete Crí 11,50 p/quilo
Ad Valorem Cr$ 3,00 p/mil 
Taxa Mínima Crí 300,00 
Frete Crí 11,50 p/quilo
Ad Valorem Crí 3,oo p/mil 
Taxa Mínima Crí 3oo,oo 
Frete Crí 9,oo p/quilo
Ad Valorem Crí 3,oo p/mil 
Taxa Mínima Crí 3oo,oo 
Frete Crí 12, oo p/quilo
Ad Valorem Crí 3,oo p/mil 
Taxa Mínima Crí 5oo,oo 

Crí 2oo,oo

Ui i

cargas completas, lotação de moveis e mudanças, preços

dagcé, 24  de Otlarço de 1QÔ4 

Empresas de Transportes de Lages
ZranJporietf Otiny 
ZranJportadora Aurora Ltda.
ZranSportadora 'Rodolagcé 
Z.ranóporiadora Araldi Lida.
Z.ranéporteó 'Perin ídida.

em Fóco
patias quanto à. formação dc 
uma dobradinha Carlos La
cerda - Carvalho Pinto pa
ra as eleições de 1965.

Mais um candidato
registrado em São 

Paulo
Para as eleições municipais 

da capital paulista, a reali
zar-se pròximamente, mais 
um candidato acaba de ser 
registrado no Tribunal Re
gional Eleitoral de São Pau
lo, que é o do Sr. Franco 
Montoro, totalizando assim 
o de número três.

Brizola na Direção 
Nacional do PTB

Segundo despacho proce
dente da Guanabara, adianta 
que o Deputado Leonel Bri
zola aceitou oficialmente o 
pedido que lhe fez o presi
dente Joâo Gaulart para, na 
qualidade de primeiro vice- 
presidente do Partido Tra- 
balista Brasiieiro, assumir a 
presidência efetiva do parti
do e iniciar a campanha do 
novo plebiscito, que deverá 
ser convocado até o dia 1* 
de maio.

Dom Helder nomea
do Bispo de Recife

Foi recebido com gran 
de júbilo em todo o inun 
do católico do Brasil, a 
recente nomeação por 
parte do Papa Paulo VI, 
de Dom Helder Câmara, 
ex-Arcebispo Auxiliar 
do Rio de Janeiro, para 
Bispo de Recife, em 
substituição a Dom Gou
veia Coelho, falecido re
centemente.

t a  taxas paia 
o mate

O presidente do Insti
tuto Nacional do Mate 
baixou uma resolução fi
xando em doze cruzeiros 
e cinquenta centavos e 
quatro cruzeiros e cin
quenta cts., respectiva
mente, as taxas destina
das à exportação e ao 
consumo interno do qui
lo do mate.

Fundamentou o ato 
argumentando a recente 
instrução duzentos e ses 
senta e três da S.U.M.O.C 
que colocou o dólar ma 
te no mercado do câm
bio livre, a fim de asse- 
gurarlhe uma renume- 
ração condigna e atrati
va. A resolução tomou 
número setecentos e cin
quenta e três e revoga 
a setecentos e quarenta 
e oito e nove.

I
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'tüZàJi C A R N E T  M I L I O N Á R I O
CREDI - YORK

A 6 Q R A  CHECOU SU A V E Z * * *
í Basta você adquirir um carnet milionário

C r e d i - Y o r k
para ganhar de presente estes maravilhosos prêmios

UUt*

t Prêmio - >

Estes valiosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federal

Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO

Credi -York
LI J £
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Prefeitura
C C JR C E IC  L A S C A N C 3 t  D;)gi;ja

de Lages
d e c r e t o  n- 4

De 29 de fevereiro de 1964

O Prefeito Municipal de Ia
no uso de suas atribui

ções,

D E C R E T A :

A rt T  F icam desdobra
das, durante  o corrente exer 
cicio, a Escola Mista Munici
pal da Varzea, a Escola Mis
ta Municipal do Guaruiá no 
distrito da cidade, e a de 
Pinheiro Marcado no distrito 
de Bocaina do Sul.
Art. 2 - Èste Decreto entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação,revogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lages, em 29 de fevereiro 
de 1964.

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Registrado e publicado 0 
presente Decreto na S ec re 
taria da Prefeitura, em 29 de 
fevereiro de 1964.
Asdruoal G. de Sousa Pinto

Rep. p / Secretaria

Balancete do ano de 1963.
p  . R E C E I T A
SMhv'*'1" F« la  da Garota Raaar I rS
subvenções Federais
Diversos donativos
Subvenção Estadual
Subvenção Municipal

» Saldo em Caixa em 31 de Dez. de 1963

SOMA GERAL

1.229.000,00
499.0110,00
98.200,00
21 .000,00
12. 0 (10,00

SOMA
Saldo de 1962 

SOMA GERAL

D E S P E Z A
Pago a Wilson Xavier 
jdem a Abramo Eberle de Caxias 
Jdem a Clóvis Ramos de Lages 
Jdem a Noé Borges Madruga 
dem a Erich W Bercht de São Leopoldo 

'dem a Dante Maroto de Lages 
jdem a Marcos Gliiorzi de Lages 
Idem a Casa Bury de Lages 
õ ornpra de Cimento a Ruy Zapelini de Lages 
Idem de telhas e tijolos 
Diversas despezas
Despezas da Festa da Garota Radar
Limpeza do terreno do prédio
Pago a Madruga da Silva
Compra de um fogão
Compra de madeiras Irmãos Gamborgi
Pago a Leonidas Campos

SOMA

Cr$ 1.859.200,00 
82.003,40

Cr$ 1.941.293,40

Cr$ 625.000. 00
194.000. 00
172.000. 00 
98.0(X),O0
93.000. 00
89.000. 00 
83 000,00
76.000. 00
58.000. 00 
55 000,00
52.728.00
42.000. 00
38.812.00
38.000. 00
35.000. 00
16.000. 00 
15.000,00

Crí 1.780.540,00

16 .753,40

Cr$ 1.941 293,40

Todos os comprovantes das despezas efetuadas acham- 
se na Tesouraria a disposição das senhoras associadas.

Lages, em 31 de Dezembro de 1963

Presidente 
Vice Presidente 
Secretaria 
Tesoureira

Auta de Castro Silva 
Anibal Ramos 
Dalva Schmidt de Arruda 
Lucinda Koeche Schmidt

Lajes S/fi - Automóveis e 
Acessórios

Assembléia Geral Ordinária
Convocação

São convidados os Srs.*acionistas desta sociedade, a 
comparecerem a assembléia geral ordinária, a se realizar 
no dia 25 de abril próximo, às 14,00 horas, em sua sede so
cial à Av. Marechal Floriano, 373, nesta cidade, a fim de 
deliberarem sôbre a seguinte:

Ordem do dia
Io - Exame, discussão e aprovação do balanço geral, 

conta Lucros & Perdas referente ao exercício de 1963, re
latório da diretoria e parecer do conselho fiscal.

2o - Aumento e efetivação do aumento de Capital.
3o - Assuntos de interesse social.

Lajes, 20 de março de 1964.
Paulo Francisco Broering 

Diretor Presidente

Decreto n - 5
De 29 de fevereiro de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de suas a tri
buições,

Decreta:

Art. 1 - Fica convertida
em Escolas Reunidas a Esco
la Mista Munieipil do Bairro 
Frei Rogério

Art. - 2- Êste Decreto entra 
rá em V gor na data da sua 
publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lages, em 29 de fevereiro 

de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado 0 
presente Decreto, na S ec re 
taria da Prefeitura, em 29 de 
fevereiro de 1964.

Asdrubal G. de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria

D ecreto n' 6 
De 29 de fevereiro de 

1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de suas a tri
buições,

Decreta
Art 1 - F ica criada no

Bairro da V árzea desta ci 
dade, uma Escola Supletiva 
Municipal, que funcionará em 
uma das salas das Esc. Re
unidas Nossa Senhora das 
Graças.

Art. 2" - A Escola ora cria
da obedecerá o regime esta 
belecido pelo regulamento e 
0 programa das congêneres 
estaduais.

Art 3' Êste Decreto entra
rá em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as dis
posições em “contrário.

Prefeitura  Municipal de 
Lages, em 29 de fevereir 

de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado> <
presente Decreto na ^ ec 
taria da Prefeitura, em 
de fevereiro de 1964.

Asdrubal G. de So 
Pinto

Resp. p/ Secretaria

29

Ja está  em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys
2 5 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 2600  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hojo produzido no pais.

2600
—  u m  ca rro  a  rig o r

PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM

e

Concessionário exclusivo.
Agência Planaltina de Veículos S /A

Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tel Planaltina - Fone, 4 4 4  
Caixa Postal. 333

Lages —  Santa Catarina

1
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P re fe itu ra  M unicipal d e
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública, com o prazo 
de trinta (20) dias para a exploração do Ser
viço Telefônico na cidade de Lages.

De ordem do senhor Prefeito Municipal torno público 
que se acha aberta até o dia dez de abril de hum mil no 
vecentos e sessenta e quatro (10-4-1964) uma concorrência 
pública para ap resen tação  de propostas para a execução 
e exploração do Serviço Telefônico dêste Municipio, pelo 
prazo máximo de viute (20) anos de acordo cora a Lei rr 
161 de 5 de março de 19b4 e nas seguintes condições (Có 
digo de Posturas - Art 2S6):

I) As propostas deverão ser apresentadas em dois 
(2) envelopes separados, à Secretaria da Prefeitura, con 
tendo no auverso de cada um dêles os seguintes dizeres: 
Proposta para concessão do*Serviço Telefônico.

II) O primeiro envelope deverá conter:
a) prova de quitação dos impostos Municipais, E s 

taduais, Federais e do Imposto Sindical;
b) prova de idoneidade moral, financeira e técnica.
111 O segundo envelope deverá conter a proposta

pròpriamente dita, datilografada de um só lado do papel, 
sem rasuras, emendas ou «post-scritum», assinada pelo 
proponente, mencionando claramente o seguinte:

a) prazo da concessão:
b) apresentação do quadro das tarifas a serem co

bradas e indicação das maneiras como serão calculadas 
as diversas modalidades de serviço;

c) tabelas de preços de instalações, transferências, 
conservação, e t c ;

d) apresentação dos planos das instalações e explo
ração do serviço, forma de linanciamento do capital ora 
investido, etc.;

e) condição de reversão ao municipio de tôdas as 
instalações, findo o prazo da conce6tão.

IV) O prazo para recebimento das propostas será 
encerrado às dezessete (17) horas do dia 10 de abril de 
1964. (trinta dias epós a la  publicação) e a abertura da 
mesma se dará logo em seguida, na presença do senhor 
Prefeito Municipal.

V) Das propostas apresentadas, o Prefeito Munici
pal, dentro de oito (8 dias; aprovará aquela que julgar mais 
conveniente aos interesses do Municipio ou rejeitará tôdas, 
sem que disto resulte qualquer direito aos concorrentes.

VI) Escolhida a melhor proposta será a mesma en 
caminhada à apreciação do Poder Legislativo e, sendo 
por êste aprovada, será o proponente vencedor convidado 
a comparecer à Prefeitura para assinar o contrato.

No caso de o vencedor da concorrência não se a- 
presentar dentro de déis (10) dias, após ser convidado, 
para a assinatura do contrato, perderá o direito ao mesmo 
e ficará facultado ao Prefeito, sem mais formalidades, es
colher um segundo proponente, convidá-lo nas mesma6 con
dições ou abrir nova concorrência.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lages, 
em l l  de março de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa Pir.to 
Resp. pela Secretaria.

Caminhões paia fretes
A Madeireira Tributo S/A, está necessitando 

de caminhões para o transporte de pinho serrado 
para São Paulo.

Maiores informações, os senhores interessados 
poderão obter junto ao seu escritório, à Rua Co
ronel Córdova, (Edificio Aristiliano Ramos), nesta 
cidade, ou pelo fone, 467

L E I  N.° 162
De 9 de março de P>64

Autoriza Aquisição de uma Area de Terras para a Construção da 
Estação Rodoviária, e dá outras Providencias

Eu, WOLNY DELLA ROCCA, Prefeito Municipal de Lajes,
Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a Câmara Municipal Votou 

e eu sanciono a  seguinte
L E I : -

Art. P Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra, doação, 
permuta ou desapropriação amigável ou judicial, por s e r c°  ° 8 ‘d e ™ df  d e, , dad ^ u bl  ~ 
ca, uma área  de terras até vinte mil metros quadrados (-0 000 m2), localizada entre as 
Avenidas Duque de Caxias, Presidente Vargas e Belisário Ramos, zona A, l rbana, desta
Cjda(je ^

Art. 2' :- Após adquirir o terreno, a Municipalidade ab rirá  concorrência  pública 
para construção do prédio da Estação Rodoviária e suas dependências, mediante conces. 
são previlegiada, para quem melhores condições oferecer. . . . .  . -

Parágrafo Único - As condições para concessão previlegiada deverão ser apro
vadas pelo Poder Legislativo. . . ,

Art. 3' :- Para aquisição Jo terreno, fica o Executivo autorizado a abrir  um cré-
to especial na importância correspondente.

Parágrafo Único - Se mediante concessão de previlégio, não houver interessado 
na construção, fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito especiai necessário  pa
r i  a construção do prédio da Estação Rodoviária, por conta da Prefeitura.

Art. 4- :- Fica estabelecido um prêmio de duzentos mil cruzeiros (Cr$ 209.00o,00) 
para o vencedor do concurso do ante projeto da Estação Rodoviária, que fserá julgada 
por uma Comissão Técnica composta de Engenheiros e Arquitetos, nomeados pelo Pre
feito Municipal.

Art. 5 Esta Lei en trará  em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário

Prefeitura Municipal de Lages em 9 de m arço de 1964 
As8. Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Registiâda e publicada a presente Lei na Secretaria  da Prefeitura, em 9 de março de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p /Secretaria

= TOBATTA=
Mais de uma centena trabalhando em nossa zona

T03ATT h
ná  p rc v c u  c  q u e  é

ARA - GRADEI A - SULCA - RCÇA - PULVERIZA

M ic r e  I C B A T I A  I r a t c r
Cada proprietário é um propagandista

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e R epresentações

R u a  Corre ia  P in to  122 -  Cx. (Postal 28 Fone 228 -  L A G E S  - SC .

H C N 1 E P I C  D A  E A  I  L I A  M I L I  1' D
Agora também para civis

Chefes de familia de quaisquer profissões podem integrar o presente plano do M, F. M. Aí está a melhor 
oportunidade de dar proteção e ampara a-seus familiares! Pensão rrensal permanente reajustável ! 

Sempre equivalente aos vencimentos de Coronel ! Idade hmite: Somente durante êste
lançamento: 68 anos e 6 mêses.

Informações nesta cidade: Ferragem Maná - Fone: 489
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dia 29 - Grande Prêmio ‘‘Cidade de 
Pórto Alegre" Jockey Club do Rio Gran
de do Suí

% v ■' 5|
Distribuído e prestigiado pela C a l*a  
Econômica Federal do Rio .Grande do 
Sul ■»
Nas agências oficializadas peto Serviço ; 
da Loteria Federal da Caixa Econômica f  
Federal do Paraná. • , ' ~

1) • Exame, discussão e aprovação do relató
rio da Diretoria, o balanço geral e a demonstra
ção da conta de lucros e perdas bem como o pa
recer do Conselho Fiscal correspondente, tudo rela
tivo ao exercício social de 1.963.

2 ) - Eleição e fixação dos honorários do Con 
selho Fiscal para o exercício de 1.9U4.

3.) - Outros assuntos de interesse social.

Lajes, 20 de março de 1.964. 
Enio Mario Marin — Diretor

I AUTORIZADO
m a  - Cia. Revendedora de Motores e Automóveis
^  pastro 174 - LAGES - Santa Catarina
ioel Thiago de

Ordem do dia

Levamos ao conhecimento dos senhores acio
nistas desta Empresa, que se acham a sua dispo
sição, na séde social, a Avenida Marechal Floria- 
no, 947, nesta cidade de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, os documentos a que se refere o artigo 
99 do Decreto - Lei nr. 2.627, de 26 de setembro 
de 1.940.

Lajes. 20 de março de 1964

Enio Mario Marin - Diretor

e d i t a l
Interpelação a Manoel R0- 

oiitíues de Lima o °..gties de Lima, Teresa Hem- 
ckmeyer, Maria Hemekmev“  
Hertninio Paes Monteiro Pe
dro Alves Monteiro. Lindolfo 
lieinckmeyer, Sebastião so&
5 es de Cordova, Antônio Ro
drigues de Oliveira e Maxi 
miano Carvalho Monteiro 

O Diretor Geral do D epar
tamento Nacional 'da Produ 
ção Mineral, lrnack Carvalho 
do Amaral.
- F a z  saber que José da Sil
va Gomes, resideme à rua 
Francisco Rocha, i 659 - Cu
ritiba - Estado do Paraná 
requerem pela petição proto
colada nêste Departamento 
sob o numero 63U3/63, au to
rização para pesquisar bau- 
xita, no ’
Fazenda

S a n E ÍV ?  LaKes- Estad0 de, anta Catarina, em onze di-
'Lm S T ,  H4reas-
defenidas 6 ’ ' 1 a86lm
. a Ponteira área, com 2,40 
ha é delimitada por um re-
S“ Çu(ÈLQue ‘em um vértice 
ae 1 960 m no rumo verda
deiro de 9- SE do canto Es
te da capela Divino Espírito 
Santo, na entrada para Pal
mei: as e Corrêa Pinto, e de 
lados divergentes do vértice 
conBiderado, têm: m-5P SE e 
Z00 m-39' SW

a segunda área, com 15,20 
lia, é delimitada por um qua
drilátero que tem um verti- 
ce a 77u m no rumo

têm os seguintes comprimen
tos e rumos: 150 m - 49' 30 
SN; 795 m 37' 30 SW; 233 m 
49- 30 NW; 795 m - 43' 30 NE;

a terceira área com 6 ha, 
é delimitada por um retan 
guio que tem ,um vertice a 
l 180 m, no rumo verdadeiro 
de 36' SE do canto Este (E) 
da Capela do Divino Espirito 
Santo, e os lados, divergen 
tes d o vértice considerado 
têm: 200 - 46* NE; 300 - 44 SE;

a quarta área têm 32,90 jba; 
é delimitada por um poligo 
no irregular que têm um ver
tice a 1 135 m, no rumo ver
dadeiro de 23' SE do canto 
Este (E) da capela do Divi
no Espírito Santo, e os lados 
a partir do vértice conside- 

verda-| rado, têm: 307 m - 57' 30 SE;
lugar denominado j í l t e  d* f í r í S / V 0 r?™ '0 ' 1 040 m ‘ 37' 30 SW: 340 “  

Tributo, distrito» de E Íp lrS  Z u S S " ?  ^  30 NW’ 1 '  89 30
partir do vertice considerado

NE;
a quinta área com 13,83 

ha, é delimitada por poligo- 
no irregular que têm um 
vértice a 1 510 ,m, no rumo 
verdadeiro de 29 30 SE do 
canto Este (SE) da Capela do 
Divino Espirito Santo, e os 
lados a partir j do vértice 
considerado têm: 300 m - 
88 30 NE; 423 m - 30 SW; 
250 m- 72 SW; 165 m- 71 NW 
49u m- 38 30 NE;

a sexta área com 4 ha, é 
delimitada por um retângulo 
que tém um vértice a 1 930 
m no rumo verdadeiro de 21 
SE do canto Este (E) da Ca
pela do Divino Espirito San 
to, e os lados divergentes do 
vértice considerados, têm: 
160 m- 81 SE; 250 m 9 SW;

a sétima área com 3 30 ha, 
é delimitado por um retân
gulo que têm um vértice a 
2 140 m, nc rumo verdadeiro 
de 12 SE do canto Este (E) 
da Capela Jo Divino Espírito 
Santo, e os lados divergentes 
do vértice considerado têm: 
220 m 3" NE; 150 m 5 30 SE;

a oitava área com 17,50 ha 
é delimitada por um retân
gulo que têm um vértice a 
382 m no rumo verdadeiro a 
382 m no rumo verdadeiro 
de 62 SE, do canto SE da 
ponte da estrada para P a l
meiras sôbre o rio dos ín
dios, e os lados divergentes 
do vértice considerados, têm: 
350 m- 36 30 NE, 500 m - 53 
30 SE;

a nona área com 41 ha, é 
delimitada por um poligono

e Energia.
irregular que têm um vértice 
a 350 m no rumo verdadeiro 
de 21 30 SE do canto SE da 
ponte da estrada para Pal
meiras, sôbre o rio dos ín
dios, e os lados a partir do 
vértice considerado, têm: 
791 m 60 30 SE; 580 m- 51 SW
63o m- 83 NW; 160 m- 7 NE;
300 m- 83 SE; 32o m 7 NE;
120 m- 83 NW; 240 m- 7 NE;
122 m 83 SE;

a décima ârea com 2,60 ha 
é delimitada por 2,60 ha é 
delimitada por um retângu
lo que têm um vértice a 740 
m no rumo verdadeiro de 22 
SW do canto SE da ponte da 
estrada para Palmeiras sô
bre o rio dos índios, e os la
dos divergentes do vértice 
considerados, têm: 200 m- 
75 NE; 130 m- 15 SE;

a décima primeira, área 
com 11,98 ha é delimitada 
por um poligono irregular 
que têm o vértice a 1050 
m no rumo verdadeiro de 
4 30 SW do canto SE da 
ponte da estrada para Pal
meiras sôbre o rio dos índios 
e os lados a partir do ver
tice considerados têm: 357 m 
10 30 SE; 401 m- 64 30 SW; 
490 m - 9 30 NE; 220 m 79 
30 NE;

Menciona como proprietá- 
tario do solo os acima cita
dos. Por êste edital, que se
rá publicado no Diário Ofi
cial da União e no órgão o- 
ficial do Estado de Santa Ca
tarina. bem como afixado no 
local de costume, no fórum, 
na séde da Prefeitura Muni
cipal de Lages e na séde do 
juizado de paz do distrito 
respectivo, os proprietários

mencionados ou outros que 
forem realmente e que is6o 
provarem per documento h á 
bil, ficam convidados a exer 
cer o seu direito de prefe
rência, instituído no § p  do 
art. 153, da Constituição, de
vendo para isso juntar os se
guintes documentos;

1 requerimento, mencio
nando o presente editai e o 
número da petição do reque
rimento inicial, n' 6 303/63;

2 - prova da nacionalidade 
brasileira;

3 - prova da capacidade 
financeira para executar os 
trabalhos de pesquisa em 
causa;

4 - planta definindo as á- 
reas a pesquisar em duas vias, 
amarFada ao mesmo ponto 
da mencionada neste edital e 
assinada por profissional le
galmente habilitado.

Findo o prazo d» 90 dias. 
a contar da publicação dês- 
te n o Diário Oficial da 
União, sem que os proprietá
rios ou administrador do 
Condomínio, eleito na forma 
do Código Civil e tenham 
manifestado, ter-se-á o si
lêncio como desistência tá 
cita de preferência constitu
cional e prosseguirá o e s tu 
do do pedido do requerente 
inicial de acordo com o De
creto - lei n' 1985 de 29 de 
janeiro de 1940 (Codigo de 
Minas) e leis complementa
res

%
Rio de Janeiro, 3 de 2 de 

1964.

lrnack Carvalho do Amaral 
Diretor Geral

Indústria e Comércio de 
Madeiras Battisiella S.A.

Lajes —  / a n ta  C a ta rin a

Assembléia Geral Ordinária 

Convocação
São convidados os senhores acionistas desta 

Empresa a fim de se reunirem em assembléia ge
ra) oídinária, na séde social, a Av. Marechal Flo- 
riano, 947, nesta cidade de Lajes, Estado de San
ta Catarina, às 15 (quinze) horas do dia 31 (trinta 
e um) de março do correute ano, no objetivo de 
atenderem à seguinte
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CORREIO LAGEANO
LA G E l»  2 5  d e H a r ç c  d e  1 9 6 4

Montepio da Familia 
Militar

Conforme conseguimos apurar junto ao Sr. 
Gildo Cruz. representante nesta cidade do M. F. M., 
já se eleva à quase cem o número de pessoas 
que se associaram nesta entidade, que como se 
sabe é sem fins lucrativos.

O M. F. M. - agora também extensivo aos ci
vis - é. em matéria de PrevidêDcia Social, o que 
há de mais avançado neste pais. Institui pensão 
mensal permanente e reajustável sempre equiva
lente aos vencimentos de Coronel,

O Montepio da Familia Militar garante aos fa
miliares do associado um amparo seguro e defi
nitivo. Estamos, pois, de parabéns com êste nôvo 
plano de Prevideucia Social, que não se restrin
ge às Forças Armadas, mas que abre as portas 
a todos àqueles que têm responsabilidades farni 
liares.

Horário comercial de inverno
Conforme nota expedida pelo Sindicato do 

Comércio Varegista de Lages, a partir do próxi
mo dia r  de Abril, entrará em vigor o horário 
comercial de inverno, que é o seguinte:
Dias úteis das 7 às 12 horas e das 14 às 18 ho
ras; aos sábados das 8 às 12 horas.

O referido horário terá a sua duração até o 
cfia 31 de Agosto.

O Comandante do 2* Batalhão Rodoviário - 
Btl Rondon comunica aos civis e militares perten
centes às classes de 1941 a 1948 que de 1 de a 
bril a 1 de maio de 1964, estarão abertas as ins
crições ao concurso de admissão à ESA, cujas 
inscrições encontram se com o S/3 do 2‘ B Rv, à 
disposição dos interessados.

No ato da inscrição os candidatos deverão 
pagar a taxa de Cr$ 400,00

Maiores detalhes poderão ser dados pelo S/3 
da Unidade, durante as horas de expediente.

F a l e c i m e n t o
Faleceu na última segunda feira, às 13,30 horas 

da tarde, o benquisto cidadão Sr. Dorval da Silva 
Ramos, chefe de tradicional familia de nossa ter
ra, e que outrora prestou relevantes serviços ao 
nosso Município.

O Sr. Dorval da Silva Ramos, que possuia a 
avançada idade de 86 anos, deixa Viúva, a Sra. 
d. Maria Joaquina Vieira Ramos, e os seguintes 
filhos: Sra Dora Ramos Batalha, casada com o 
Sr. Jaime Batalha, Doralice Ramos, casada com 
o Sr. Epaminondas Ramos, e os Srs. Lauro Lau- 
reano Ramos, gerente da Caixa Economica Fede
ral desta cidade, Jonas Vieira Ramos, tesoureiro 
da Prefeitura Municipal de Lages e Aloisio Vieira 
Ramos, contabilista aqui residente.

Ás 10 horas da manhã de ontem, foi oficiada 
missa de corpo presente na Catedral Diocesana, 
e em seguida o féretro que deixara a casa mor
tuária, sita na travessa da Rua Lauro Müller, se
guiu para o Cemitério Cruz das Almas, onde 
baixou a sepultura.

Enviamos à familia enlutada as nossas mais 
sentidas condolências.

Homenagem ao Sei. Flcriano Mõller
Às 20,00 horas do dia 

16 a sociedade lageana, 
à frente o Sr. Prefeito 
Municipal, autoridades ju 
diciárias e eclesiásticas, 
homenageou o Cel Flo- 
riano Mõller com  um

Em exposição na C0- 
REMA o novo Sim ca 

V 8 -
Encontra-se em expo 

sição na «COREMA» - 
Cia. Revendedora de Mo
tores e Automóveis, o 
SIMCA V 8 TUFÃO, que 
chegou a nossa cidade 
em dias da semana pas
sada.

O novo veículo, que 
ainda domingo último 
esteve exposto em uma 
de nossas ruas centrais, 
á visitação pública, pos- 
sue novo motor V 8 de 
100 HP, nova linha do 
teto agora reto, propor
cionando maior espaço 
para os ocupantes, no
vo vidro trazeiro, visi
bilidade absoluta, novos 
vidros defletores, novos 
assentos ultramecânicos.

O SIMCA TUFÃO a- 
presenta ainda modifi
cações nos elementos 
decorativos, tais como: 
novos frizos, novas lan
ternas, nova grade e 
uma rica e feliz combi
nação de novas flores.

Aliada a tôdas estas 
inovações o novo SIM 
CA V S - TUFÃO, ofere 
ce mais conforto, mais 
segurança e mais desem
penho, que são a feliz 
síntese das qualidades 
desta nova série, que a 
SIMCA DO BRASIL se 
orgulha de oferecer, e 
que a “COREMA" - Gia. 
Revendedora de Motores 
e Automóveis mantém 
em exposição em seu 
estabelecimento à dispo
sição dos seus inúmeros 
clientes e amigos.

jantar no Grande Hotel 
Lages. Em nome do po
vo lageano falou o Dr. 
Wolny Delia Rocca que 
teceu considerações, as 
mais lisonjeiras, à dinâ
mica atuação do Cel. 
Mõller, cujo reconheci
mento público já havia 
sido consagrado anterior 
mente pela Câmara de 
Vereadores, outorgando- 
lhe o titulo de “Cidadão 
Lageano”. Por fim, con
cluindo suas palavras o 
Dr. Wolny passou à s 
mãos do Cel Mõller um

sugestivo quadro do pin 
tor Agostinho Maliverni 
Filho, aparecendo em pri
meiro plano um altanei
ro pinheiro. Em seguida 
com a voz embargada 
de emoção, o Cel Mõller 
agradeceu a generosa a- 
colhida da terra e do 
povo lageano, aos quais 
sente-se ligado por la
ços do mais puro afeto 
e estima. Ao concluir 
sua oração o homenagea
do foi vivamente aplaudi 
do e abraçado pelos ami
gos presentes.

Estado de Santa Catarina

PORTARIA
de 24 de março de 1964

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de 
suas atribuições,

Resolve:
Determinar que o expediente da Prefeitura duran
te a Semana Santa será:

Dia 26 - periodo da manhã - das 9 às 12 horas; 
Dia 27 e 28 - Não haverá expediente.

Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de 
março de 1964

Wolny Delia IRocca 
Prefeito Municipal

PSD de Lebom Regis escolhe 
o seu candidate à Prefeito
Realizou-se domingo último, a convenção mu

nicipal do Partido Social Democrático de Lebom 
Regis, para a escolha do seu candidato à Prefei 
tura daquele Município, que concorrerá às elei
ções de 4 de Outubro próximo.

A referida convenção que transcorreu num 
clima de amplo entusiasmo dos convencionais e 
que contou com o comparecimento de figuras de 
realce do pessedismo catarinense, homologou a 
candidatura do acatado cidadão Sr. Virgilio Alti- 
no de França, elemento que gosa de grande pres
tigio nos meios sociais e políticos Jdaquele Muni
cípio.

Aviso ao Público Lageano
O C onsórcio TAC - C R U Z EIR O  DO SU L, se m p re  p ro cu ran d o  servir, c a d a  vez 

m elh or o público v ia ja n te  d a região  se rra  de S a n ta  C a ta r in a , depois de re in ic ia r  
os seus voos p a ra  JOAÇABA, c a p ita l do O este C a ta rin e n se , v o lta  a g o ra  a  serv ir  
e s ta  região , co m  PORTO  A L E G R E , c a p ita l  do visinho E sta d o  do Rio G ran d e do Sul.

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 rcia l a  
servir nossa cid ad e , o C onsórcio  TAC - C R U Z EIR O  DO S U L , qu e sem p re  p ro cu ro u  

servir 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  
público  v ia ja n te , os seg u in tes  vãos, nos d ias e h o rá rio s  a b aixo :

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.
as 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 

novas lmbas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio- 
neira da Aviação Comercial em nossa Região.

Maiores informações e 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.

3as. 5as. e sabado:
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