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Maestro Lourenço Batista Ju
nior, autor da música do hino

Vamos, patrícios, quem há-de 
Negar-se à fraternidade 
Que nasce da associação. 
Soja o povo forte e unido, 
Susteniemos. sempre erguido, 
Deste Clube o pavilhão.

C ô r o
Avante, patrícios, avante,
Com entusiasmo e com orgulho, 
Erguei um brado estrepitante 
Ao Clube Primeiro de Julho.

E césse animosidade 
No seio da sociedade 
Salte o prazer com fervor. 
Laços de união estreitando, 
Quanta alegria raiando 
Dos sentimentos de amor.

C ô r o
Avante, patrícios, avante,;
Com entusiasmo e com orgulho 
Erguei um brado estrepitante 
Ao Clube Primeiro de Julho.

Agora cumpre, lageanos 
Sustentar, por longos anos,
Do grêmio altivo pendão;
Do porvir os belos frutos 
Legaremos, impolutos,
A vindoira geração.

C ô r o
Avante, patrícios, avante!
Com entusiasmo e com orgulho, 
Erguei um brado estiepitante 
Ao Clube Primeiro de Julho.

Ciube « 1* de Julho »
Escreveu Thiago Vieira de Castro

dissera o orador dos íins dá- 
quela reunião, cujo aconte
cimento marcaria para Lages 
uma nóva era de prosperi- 
dades sob a égide dáquela 
sociedade recreativa e literá
ria que na quadra átual vi- 
ria concorrer poderósamente 
para afirmar o congraçamen- 
to da família lageana, es
friando e esquecendo velhos 
recentimentos que ainda in
fluíam na desunião da gente 
lageana tão duramente castiga 
da pelo sangrentos episódios 
da revolução de 1893 e que 
a nóvel associação que sur
gia tão altiva e promissora 
haveria de consolidar para 
sempre os laços indissolúveis 
onde se estreitariam, cada 
vez mais, a harmonia cons
trutiva e progressista na 
constante amizade e bem es
tar para a felicidade de nos
sa gente.

Antes, porém, de iniciar a 
sua empolgante oração con
vidou o orador o sr. Fernan
do Afonso de Atayde para 
desempenhar as funções de 
secretário,escolha que foi mui 
to bem recebida pelos pre-

Franqueada a palavra, fa
lou o Cel. Caetano Vieira da 
Costa que, em belíssimo 
improviso, empolgou a assis
tência, repisando com auto
ridade, os objectivos que nor- 
teávam a caminhada da jó- 
vem sociedade, terminando, 
propôs a eleição da sua pri
meira Diretoria, o que foi 
feito em seguida.

Realisada a eleição, em 
escrutinio secréto, coube ao 
Cel. Vidal José de Oliveira 
Ramos a presidência, seguin 
do-se o Cel. Sebastião da 
Silva Furtado na vice-pre- 
sidencia, Cel. Caetano Vieira 
da Costa, primeiro secretá
rio, Fernando Afonso de A- 
tayde segundo dito, Cel. João 
Augusto Xavier Neves, (Jó- 
ca), para tesoureiro, Cel. Ma
noel Thiago de Castro, bi
bliotecário, Capitão João Jo
sé Godinho, adjunto de bi
bliotecário e Capitão Manoel 
de Uiiveira Ramos para pro
curador. V.

Estrondosa salva de pal
mas se fez ouvir no recin
to, após a proclamação dos 
nomes dos componentes da 
primeira Diretoria que ia di
rigir os déstinos da nóvel or- 
ganisação social.

Sob a tutela de uma equi-

Fachada da primeira séde própria do Clube 1" de Julho, cons- 
truida era 1905

zendo às suas namoradas a- 
paixonadas canções de amor.

Lavrada a ata do festivo

m m

A data que hoje transcórre 
relembra com as mais vivas 
saudades a passagem do 68' 
aniversário de fundação do 
veterano Clube « l -de Julho».

Dias antes, em reuniões 
preparatórias, a convite feito 
no jornal «O Município» dá
quela e inflamados de indes- 
critivel vibração patriótica, 
contaminados, ainda, ;ao ca
lor de tantas esperanças a- 
calentadoras da guápa moci
dade de então, cujo sonho 
se ia concretizar, reuniram- 
se na memorável tarde de 
I ' de Julho de 1896, na Casa 
do Consêlho Municipal, as fi
guras mais proeminentes e 
representativas da época.

Organisada a magna as
sembléia, foi aclamado pela 
seléta assistência, para pre
sidir àquela reunião o nome 
do Cel. Vidal José de O livei
ra Ramos, a quem coube dar 
cumprimento àquela unani
me determinação de seus 
conterrâneos, o que fez 60b 
delirantes aplausos da ‘assis
tência empolgada de tão no
bres e patrióticos propósitos.

Fazendo uso da palavra, sentes.

Senador Vidal Ramos, funda
dor e primeiro presidente

pe entusiasta e que não me
dia sacrifícios, estava o Clu
be 1‘ de Julho fadado a ven
cer todos os embátes cujos 
prognósticos alviçareiros, na 
sua brilhante caminhada ao 
bafêjo acalentador das mais 
fundadas esperanças ressál- 
tavam risonhas e promisso
ras, dado o contagiânte en
tusiasmo que a todos incen
diava.

Eleita a primeira Diretoria 
se cogitou lógo a elaboração 
dos estatutos, cuja escolha 
recaiu no sr. Cel. Manoel 
Thiago de Castro, relator, 
Cel. Caetano Vieira da Costa 
e Major Fernando Afonso de 
Atayde, para traçarem as di
retrizes básicas da estrutura 
social do notável empreendi
mento que proporcionou a 
Lages incontáveis lances his
tóricos, em festivos e con
corridos saráus artísticos e 
literários, onde a mocidade 
de então e as que se sucede
ram, desfilaram em seus sa
lões em alegres tertúlias, di-

geana.
A letra do hino do Clube 

I o de Julho é a mais elo
quente afirmação do espirito 

acontecimento, nela subscre- de confraternização e do ar- 
veram 102 sócios, sendo o dor patriótico que animou no
Cel. Belisario José de Olivei
ra Ramos o primeiro signa
tário, seguindo outros mais, 
sendo um dêles o sr. Eustá- 
quio Evilásio Neves que, na 
hora presente, é o único so
brevivente de tão memorá
vel acontecimento, encontran
do-se já, na Eternidade, 101

seu autor, Cel. Caetano Viei
ra da Costa, a inspiração da6 
estrófes que aí se vê nã 
transparência de uma aprimo
rada inteligência a serviço 
da grandeza desta terra, e o 
autor dos maviósos acordes 
que compôs em inspirada ho
ra de felicidade o maestro

conterrâneos, que tudo de- j  Lourenço Batista Junior con- 
ram na concretização de tão j  firma o valor e os méritos
alevantados propósitos.

Organizado os estatutos so
ciais, em poucos dias fôram 
os mesmos aprovados em 
concorrida assembléia, onde 
se renovaram as esperanças 
para o fortalecimento da pri
meira entidade social que a- 
parecia na Princesa da Ser
ra, revestida de tão promete- 
doras carácteristicas, tornan
do, por isso, a sua instala
ção e os seus aniversários, 
uma marcante etápa da nos
sa vida, nas mais retumbantes 
e elegantes festividades que 
o acontecimento provocava

O Clube “ I o de Julho” , na 
sua fundação e por muitos 
anos, foi o pivot das brilhan
tes e excepcionais concentra
ções sociais que aqui se rea
lizavam e as datas que assi
nalavam a sua fundação foi 
o motivo da maior preocupa
ção para os seus associados 
que a elas emprestavam o 
requinte da elegância no 
mais apurado gôsto em se a- 
presentarem nos seus salões 
à altura do magno aconteci
mento histórico.

Daí o sucesso na longa tra
jetória que percorreu até a- 
quí, carreando para a sua 
séde social a fina flôr da so
ciedade lageana, além de i- 
numeros forasteiros que se 
deslocavam em longas traves
sias para compartilharem da 
festa máxima da família la

do consagrado maestro con
terrâneo que no passado deu 
a sua terra natai um nome 
que na arte há de glorificá- 
lo para sempre, pois a ban
da musical que regia foi, por 
muitos anos, a alma encanta
dora dos nossos salões.

Salve, pois, o autor da le
tra e o compositor da músi
ca cujas inspiradas estrófes 
e sonora harmonia falam aoS 
nossos corações enternecidos 
numa homenagem a alma vi
va do passado.

(Esta a minha homenagem 
ao veterano Clube “ I o de Ju
lho” e a sua atual Diretoria 
na passagem do seu 68° ani
versário).

Pela passagem de 
tão auspiciosa data, 
que hoje transcorre, 
Correio Lageano. 
congratula-se com a 
veterana Sociedade,re 
presentada pela sua 
atual Diretoria
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Edital de concorrência pública para arrematação 
terrenos do Patrimônio Municipal (excessos)

de

De ordem do senhor Prefeito Municipal fica aberta concorrência 
pública, com o prazo de 20 (vinte) dias de acordo com a Lei n' 110 
de 25 de setembro de 1956, de excessos de terrenos que serão ofereci
dos em leilão e vendidos a quem mais der acima do mínimo estabelecido, 
no páteo da Diretoria de Obras e Viação, junto ao edifício da Prefei
tura. no dia 3 de julho de 1964, às 14 horas.

Os excessos ora oferecidos são os abaixo descritos:

LOTE N' 1 - Bairro Conta Dinheiro - zona B, urbana, proximi
dades Coral - área 128,57m2 confrontando ao norte com 28m com o Pa 
trimônio Municipal; ao sul, 27,<)0m com terreno de Boaventura de Souza 
Filho; a leste. 2,7om com o Patrimônio Municipal; A oeste. 6,50m com 
a Rua Prudente de Moraes. - Requerido por Boaventura de Souza Filho 
Req. n- 1.854 de 26 8-63. - Preço minimo Cr$ 500,09 p- metro quadrado

LOTE N* 2 - Proximidades da Avenida Presidente Vargas zona 
B, urbana - área de 294,60m2, confrontando ao norte, com 38m com 
terreno de Antônio da Costa Maciel; Ao sul, 40 50m com uma rua pro
jetada; a leste, 7,50m com uma rua projetada; ao oeste, também 7 50m 
com terreno de Mancilio Cardoso Sobrinho. Requerido por Antônio da 
Costa Maciel - Req. n- 812 de 25-3-64 - preço mínimo Cr$ 500,00

LOTE N- 3 Conta Dinheiro - zona B. urbana - área de 351m2, 
confrontando ao norte. 13m com quem de direito; ao sul, 13m com quem 
de direito; a leste, 27m com terreno de Augusto Kircbnerjao oeste, 27m 
com o Patrimônio Municipal. Preço minimo - Crí 500,00

LOTE N- 4 Conta Dinheiro - zona B, urbana, área de 35lm2 
confrontando ao norte, com l,3m com quem de direito;Jao sul 13m com 
quem de direito; a leste, 27m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 
27m com terreno de Elcir João Savaris e Zeni Savaris. Preço minimo 
Cr$ 500,00

LOTE - N° 5 - Conta Dinheiro, zona B. área de 23O.50m2, con
frontando ao norte, com 1150m cora terreno de Saturnino Nunes ao sul, 
ll,50m com terreno de Madruga & Filhos; a leste, 21,90m com terreno 
de Maria de Tal; ao oeste, 19,80m com o Patrimônio Municipal. Prêço 
mínimo Cr$ 250,00.

LOTE N' 6 Morro do Pôsto. zona B, área de 400m2, confrontando 
ao"norte, com 15 70m afastado da Estrada que conduz para São José do 
Cerrito; ao sul, 660m cora o Patrimônio Municipal; a leste, 36.80m com
0 lote n- 182; ao oeste, 40m com terreno de João Maria de Tal. Prêço 
mínimo Cr$ 200,00.

LOTE N‘ 7 Varzea. zona suburbana, área de 134m2, confrontan
do ao norte, com 2,00m com uma rua projetada e mais lOm numa linha 
ouebrada com terreno de Maximino Zonta; ao sul, 12m com quem de 
direito; a leste, 30m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 7,40m com 
terreno de João Batista Luz e mais 22,60m com terreno de Maximino 
Zonta Prêço mínimo Crí 200,00.

LOTE N- 8 - Conta Dinheiro, proximidades da Ponte Grande, zo
na suburbana, área de 606,35m2, confrontando ao norte, com 51,90m, 
com terreno de Orlando Schmidt: ao sul, 4.03m, com o Prolongamento 
da Rua 15 de novembro e mais 51,50m com terreno de Pedro Madruga; 
Duma linha quebrada; a leste. 53.30m com o Rio Ponte Grande; ao oes
te. 5,60m com o Patrimônio Municipal e mais 42,60m com terreno de Pe
dro Madruga. Prêço mínimo - Cr$ 200,00.

LOTE N- 9_- Conta Dinheiro, zona B. área de 186,3om2, confron
tando ao norte. ll,50m com terreno de Osalte de Oliveira; ao sul, ll,50m 
com quem de direito; a leste l6.20m com o Patrimônio Municipol; ao 
oeste, 16,20m com o Patrimônio Municipal. Prêço mínimo - Cr$ 200.rt0.

LOTE N- 10 - Conta Dinheiro zona B, urbana, área de 299m2õ. 
confrontando ao norte, 24,10m com o Patrimônio Municipal; ao sul, 
23.10m com terreno de Argemiro Souza; a leste, I5m com o terreno de 
Ivo Chilich; ao oeste, I0.70m com a Rua Campos Sales.- Requerido por 
Ivo (.hilich - Req. n' 2262 - de '6/10/63 - Prêço mínimo Crí 300,00.

LOTE N 11 - Rua Mal. Floriano, Esq. com a rua São Joaquim, 
prox. Cemitério Cruz das \lmas, área de 370.50m2, confrontando ao 
norte, com I7m com a Av. Marechal Floriano; ao sul. I3m com terreno 
de Raul C. Arruda; a leste, 28m com terreno de Melice Angeliero; ao 
oeste, l8m com a continuação da Rua São Joaquim - Requerido por 
Melsi Angelieiro - Req. n- 416 de 20/2/63 - Prêço minimo Crí 1.500,00.

LOTE N- 12 - Rua São Joaquim, zona B, urbana, área de 27.30m2 
confrontando ao norte, com 6.50m com terreno de Eva Tereza Casa- 
prande; Ao sul 6,50m com terreno de Adão P. Oliveira; a leste, 4,20m 
com terreno de Adão P. Oliveira; ao oeste, 4,20m com o lote n 187. Re
querido por Adão Pereira Oliveira - Req. n- 2067 de 20 9-63 - Preco 
minimo Cr$ 500,00

LOTE N- 13 - Morro do Pôsto, margem da Av. Carahá. zona B, 
urbana, área de 128 60m2.confrontando ao no-te, com 9,oOm com terreno 

bastião B. \ieira; ao sul, 9,l0m com o Patrimônio Municipal; a este, 
13,5()an c°m o Patrimônio Municipal; ao oeste, 15m com o Patrimônio 
’ unicipal. Requerido por Sebastião Bernardino Vieira - Req. n' 6l0 de 
14-3-63. - Preço minimo Cr$ 500,00

LOTE N J-r - Proximidades do Morro Grande, zona B, urbana, área 
cie 95m2, confrontando ao norte, com 9,00m com terreno de João M.
1 spindola e Patrimônio Municipal; ao sul, llm, e mais l(jm numa linha 
quebrada, com terreno de Henrique Mendes Ouriques; a leste, 6,20m 
com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 22 40m com terreno de Brida 
Maria Ribeiro. - Requerido por Hercilio Mendes Ouriques. Req. n' 2282 
de 22-10-63 - Preço minimo Crí 200,00

LOTE N- 15 - confrontando 8ào norte, v e a ic e ^ t r i^ j

P°or Al-rlnd. Madrug.  dos Santo» - Req. , 
1650 de 29-7 63 - Preço minimo Cri íou.uu |

com terreno de Fiávio B u r ^ W a lm o r  B e

T . S Z  R e q n e S 'C; ; ? w " l " o r  Bntattn - n .079 do « M u *

Preço minimo Cr$ 500.00

; LOTE N - conta ^ e i r o  zooo^B. orbaoa.^dre» de 13jUsy

Í Z  e o T t e í r ln o d e Á l J S L sfetaol: a oeste, lO.Sám com o P.trlnôtS

d r" .9 "9 3 P“ p « S ” '°m, S o  C?«a 5 9 ,S  P‘

I OTF N' 18 - Proximidades do Bairro Coral, zona B, urbana, á- 
rea de 180,74m2, confrontando ao norte, ^ O m , com O îem de direito; 
ao sul 11 4"m com terreno de Domingos Debarba a leste, lom com ter
reno de Walmor Buratto; ao oeste, 17.25m, cora o Patrimomo Municipal 
Requerido por Domingos Debarba - Req. n 1833 de 21/8/63 - Preço mi
nimo - CrS 5' 0,0o.

LOTE N' 19 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B. 
área de 39 85m2, confrontando ao norte, 36,30m com terreno de Ivo Monn; 
ao sul, 36,70m com o lote n' 20; a leste, 0,80m, com terreno de |Estefano 
Waltrick' ao oeste, l,00m com a rua São Joaquim. Requerido por Ivo 
Monn Req. n' 1.819 de r/10/62. Preço mínimo Crí 1.000,00.

LOTE N- 20 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B, 
área de 161,48m2, confrontando ao norte, com 36,70m com o lote n' 19; 
ao sul, 37,50m com terreno de Elza Sehlischting; a leste, 2,55m com ter
reno de Estefano Waltrick; ao oeste, 6,30m com a rua São Joaquim. Re
querido por Ivo Monn - Req. n‘ 1.819 de 1/10/62 - Prêço mínimo Cri ... 
1.000,00

LOTE N' 21 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área 98,48m2. 
confrontando ao norte, 9m com o Parque Jonas Ramos; ao sul, 8,9ôra 
com terreno de Maria dos Prazeres Amorim Ortiz; a leste, ll,95m de 
Afonso Ribeiro; ao oeste, 10,25m com o Patrimônio Municipal. Requeri
do por Ângelo Rosetto - Req. n' 2046 de 17/9/63. Prêço mínimo Crí . . 
3.000,10.

LOTE N’ 22 - Parque Jonas Ramos, zona A. urbana, área de 
98,96,75m2 confrontando ao norte, com 9,25m com 'o Parque Jonas Ra
mos; ao sul, 9,25m com terreno de Ângelo Rosetto; a 'leste, llm  com o 
Patrimônio Municipal; ao oeste, 10,72m com |terreno de Darci Ribeiro. 
Requerido por Ângelo Rosetto - Req. ir 2046 de 17-8-63. - .Prêço míni
mo Crí 3.000,00.

LCTE N- 23 - Conta Dinheiro, zona B, Urbana, área de 34958m2 
confrontando ao norte, 23,40m com terreno de Ângelo Búrigo; ao sul, 
24,50m com o Patrimônio; a leste, 15m com o terreno de Manoel Cândi
do da Rosa; ao oeste i5m com a Rua Campos Sales. Requerido por Ma
noel Cândido da Rosa - Req. 2.160 de 1-10-62 - Prêço mínimo Crí 300,00.

LOTE N 24 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, próximo ao Coral 
com área de 279,72m2, confrontando ao norte 24,50m com o Patrimônio 
Municipal; ao sul, 24,l0m com o Patrimônio Municipal; a le ste, 12m 
com terreno de Gustavo Dorow; ao oeste, ll,60m com a rua Campos 
Sales. Requerido por Gustavo Dorow - Req. n- 1 988 de 9-9-63 - Preço 
Minimo Crí 300,00

LOTE N- 25 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, área de 195.27m2. confron
tando ao norte, 2í._-m. com uma rua projetada; ao sul, 27m com terre- 
D°  , e rVnma ^a%a*ca> a leste, 5,50m, com o Patrimônio Municipal; ao
E  n ' S o CZ  sT r f iT  Pp°jetada; Requerido por Gema Cavalca - Req. n l.áfü de 24-6-63. - Preço minimo Crí 309,00

Faf»pitnr?rtnie «rnAo°r arrematado8 P°r esta concorrência só poderão ser 
Escriturados apos o pagamento do total de seu valor em dinheiro à vis- 
ta, devendo, para ser válido o lance, ser feito um denósito de Delo
menos 20% do seu valor, no ato da arrematação. P dtí pel°

• ** ,No®1T ! rmo8 d0 Parágrafo único do art. 1° da Lei n» lio  os pro
prietários de terrenos com excesso resultante de mudança d e ’ alinha
mentos ou únicos confrontantes tprAo  ̂ UQan.-a - ae . “  í ,
que no da atretnnt.çâo s e % è "e “m all'm aiord; ra ^ eíereDC’a d"

bora pagos iotegralmente só da í116?019 Lei, os terrenos adquiridos, em- 
após r fe a l i/ a e fr J r e ò L o ír e n e .a  0 ,e r  escr“ “ " ‘ d° 9 trinta (30) d,a»

dos. as ^pessoas^ue, 'ein^eoneor^énc^s^nt d°  d° 8 excessos ora c,lere' '  
lotes ou excessos e não tenham cumn?Mo« r®8, tenham arrematado 

Quaisquer reclamações d° 8 comPromissos assumidos,
das em petição ao Sr. Preceito Gentio rtn8 a° eilâo deverao 8er dirl?1' 
ta (30) dias da data da arrematação. d PraZ°  lmProrr°gável de tnn-

deverá apre™entarUre damâção' Tutes" d íd ia " •>Z® " i t 0° 8 ° ra oferecid0S 
Quaisquer reclamações apresentada »  J Uh°  de 1964‘ «ó poderão ser apreciadas em juizo 8entdda8 aP°8 os prazos acima so
Nos têrmos do art. 8o da Lei n« nn 

correrão por conta dos adquirentes U 88 de8Peeas de Escritura

Prefeitura Municipal de Lajes, em 
U  de junho de 1964

Asdrubal-Guedes de So,,sa Pinto
Resp. p/Secretaria.
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í:sfado de Santa Catarina
Diretoria da Fazenda

Damos abaixo a rela 
ção dos contribuintes 
que deverão compare
cer à Fazenda Municipal, 
afim de regularizarem 
suas situações tributárias 

Alcides Antonio oa 
Luz

Antonio Moraes 
Auto Mecanica Vieira 

Ltda
Arnaldo Borges Waltrick 
Ctramica Pedras Bran 
cas Ltda
Credicoral S/A Utilida

de Domesticas 
Eletro Mercantil Ltda 
Edificadura LageanaLtda 
Evelino Martinbago 
Epitacio da Silva Borges 
Exportadora Madpitu 

Ltda
Farmacia Brasil Ltda 
Herasmo Fuitado 
Ivandel Sigismundo de 

Freitas
Imobiliária Lag aaa 

Ltda
Importadora Auto La

ges Ltda
Ind. Serrana de Com

pensados 
Irmãos Heis Ltda 
Ind. Madeira Lageana

Atendendo à convoca
ção do Exmo. Sr. Gover 
nador do Estado, esteve 
em Fiorianopolis, o Sr. 
Dr. Ernani Rosa, repre
sentante das classes pro 
dutôras da Região Caru 
pos de Lages, junto ao 
Conselho de Desenvolvi
mento do Estado de San 
ta Catarina (PLAMEG) pa 
ra participar da quinta 
reunião ordinária.

Segundo fomos infor
mados, o temário cons
tou de discussão da ata 
da quarta reunião ordi
nária e relatório do Ga
binete de Planejamento 
do Plano de Metas do 
Governo, referente ao 
exercício de 19Õ3.

Diário de Noticias d6 
Porto Alegre

Vem de ser nomeado 
correspondente do Diá 
iio de Noticias de Porto 
Alegre em nossa cida
de, por delegação do 
i*eu Secretário de Reda 
tão. o Jornalista Névio 
l ernandes, Redator Che 
le deste jornal.

Felicitamos o nosso 
digno colega de redação, 
»ugurando-lhe felicida
des na missão que lhe 
foi confiada.

Ltda
Impressora Catarinense 
Joaquim José Vieira 
Jani José da Silva & 

Cia
Laurindo Bonfá &  Fi

lhos
Marcos Ghiorsi 
Man>ueto Costa 
Madeireira LeonarLtda

S.

Oliveira & Ramos 
Otávio Bragagnolo 
Oficina Mecanica 

Domingos
Posto de Molas Ban

deirante Ltda 
P r o d e c. Engenharia 

Coust. Repr. Ltda 
Petroita, Comercio de 

Lubrificantes Ltda

tioep rativa Regional ús Las do
Planalto Catarinense Ula.

ícoopyjíi)
Edital de Convocação

0 Diretor Comercial, no exercício da Presidência, 
convoca todos os senhores associados em Assembléia Ge
ral Extraordinária, que se realizará na sede social d̂ i As 
sociação Rural de Lages, dia 11 de julho próximo, às 
nove horas da manhã, para deliberar sobre a segui ite 
Ordem do Dia:

1 - Retificação do Ato Constitutivo
2 - Retificação dos Arts. 6' 11 e 20 em sua alinea f
3 - Retificação da Lista Nominativa.
Não havendo número, a Assembléia Geral Extraor

dinária realizar-se á, em segunda e última convocação, 
meia hora após a verificação da insuficiência de «quorum» 
no mesmo local, de conformidade com o art. 33, letra b 
dos Estatutos.

Lages (SC). 22 de junho de 1964 
Manuel Tiago Vidal Ramos 

Diretor Comercial
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Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veículos S. A.

Avenida Presidente Vargas, 1808 - End. Tel. Plaiialtiua - Fone. A11 Cx. PosL-1, o3J - L~bes - C.S.
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Vil n^gin-t

CARNET MILIONÁRIO
CREDI - YOR

A Ç O R A  CHECOU S U A  V EZ
IHigdBMTTT 'iTgflMTEr'*<"

Basta você adquirir um carnet milionamo

O r e d i - Y f f l i *
para ganhar de presente estes ntaravilhoscs prêmios

2' Prêmio -  
3 Prêmio -

f  Prêmio -

Estes valiosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federa!
Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO
Credi -York
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Prefeitura Municipal
Estado de Santa Catarina

Decreto
de 18 de maio de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve

Admitir:
De acordo com o art 3o da 

Lei nu 129 de 6 de junho de 
1.963.

Natal Fereirra Sasso. para 
como Extraoumerário Meusa 
lista, exercer a função de 
Professor Substituto na Esco
la Mista Municipal de Barra 
do Lageado Liso, distrito de 
Índios, a contar da presente 
data.

Prefeitura Municipal de 
Lages, 18 de maio de 1.9Ü4

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto 
na Diretoria do Ensino Muni
cipal, em 18 óe maio de 1964

Antônio Oliboni, para na Pre
feitura Municipal de Lages 
exercer as funções de Auxi
liar de Fiscalização.

Clausula Segunda

O Contratante obriga-se a 
exercer os serviços atinentes 
às funções, em periodo nor 
mal ou extraordinária mente

Cláusula Terceira

O Contratante obriga-se a 
pagar ao Contratado mensal 
mente, como retribuição aos 
seus serviços, a importância 
de trinta mil cruzeiros (Cr$ 
30.000,00) que será efetuado 
na Pagadoria da Prefeitura 
pela verba 1 01-1.

Cláusula Quarta

O presente Contrato terá 
sua vigência a partir desta 
data (11-5-64) e terminará 
seis (6) meses após, podendo 
ser prorrogado de acordo 
com as partes contratantes, 
bem como poderá ser rescin 
dido em qualquer época por 
iniciativa de qualquer uma 
das partes, sem que caiba di
reito indenização, reclamação 
ju dicial ou extra - judicial.

E para firmesa e validade 
do que ficou acima estipula
do, foi lavrado o presente 
íêrmo de Contrato que vai 
assinado pelas partes contra
tantes.

Prefeitura Municipal de La

ges, 11 de maio de 1964 
Contratante

Wolny Delia Rocca

PreL ito Municipal 
Contratado

Anacleto Antônio Oliboni

industrias de Madeiras 
Pratense Lida

Necessita-se funcionário (a) cora reais co 
nhecimentos em folhas de pagamento, secção pes
soal, faturamento e conhecimentos gerais de es
critório

Candidatos deverão apresentar se ao escrito 
rio da firma «Industrias de Madeiras Praleose 
Ltda», para testes.

Inútil apresentar se sem preencher os requi
sitos exigidos.

Portaria
De 20 de maio de 1964

O Prefeito Municipal 
Lages, resolve

de

Conceúer Lic nça em 
Prorrug .çã» :

De acordo com os arts 150, 
letra c e 169 da Lei n. 71 de 
7 de dezembro de 1949.

Guiomar Pereira de Brito, 
ocupante do caigo isolado de 
provimento efetivo de Proíec-1 
sor Padrão D - Corupitm n- 
tarista, consiante <lo Quadro 
Único do Município na Esco
la Mista Municipal da Seria 
ria Campos & Ramos, disiri 
to de Painel, 15 (quinze) dias 
com vencimento integral, a 
contar de 19 do correute.

Prefeitura Municipal de La
ges, 2ü de maio de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Publicado a presente portaria 
na Diretoria do Ensino Muni
cipal, em 20 de maio de 1 )64

Req. n. 1.2.'õ

Têrmo de Contrato áe 
Locação de Setviço^i

Têrmo de Conirato que en-J 
tre 6Í fazem a Prefeitura 
Municipal de Lages, e o 
Senhor Anacleto Antôn'o 
Oliboni, para o fim e na 
forma que abaixo se de
clara.

Aos onze dias do mês de 
maio de hum mil novecentos 
e sessenta e quatro (11-5-1914) 
na Prefeitura Municipal de 
Lages no Gabinete do se
nhor Prefeito Municipal, Dr. 
Wolny Delia Rocca, ora ce 
nominado Contratante, e uo 
outro lado o senhor Anacle
to Antônio Oliboni, aqui de
nominado Contratado, foi con 
cluido êste Contrato na for
ma e sob as Clausulas se
guintes.

Cláusula Primeira
O Contratante usando de 

suas atribuições, contrata 
nêste ato o Sr. Anacleto

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Sp Esconde —

Para s t n  anúncios procure

CORREIO  LACtE A N O  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

NOVIDADE: Éo nôvo 
motor TUFÃO de 100 HP (e o 
TUFÃO Super de 112 HP, do PRÉ- 
SIDENCE e dos RALLYE)! Muito 
mais orronque, mois Iorque, 
mois rendimento - dotodo de 
nôvo rodiodor de óleo, poro mon- 
ter o viscosidade ideol e assegu
rar perfeita lubrificoçõo do motor.

NOVIDADE: o nôvo
ovonço monuol do distribuidor, 
que possibilita regulor o desem
penho do motor òs influências 
de altitude, de qualidade e oc- 
tonogem do combustível. Novi
dade ó tombém o nôvo e moior 
tanque de gosolino: 85 litros

NOVIDADE: 0 nôvo
espaça interno I 0 nôvo teto do 
SIMCA TUFÀO oferece espaço odi- 
cionol poro os 3 ocupantes do 
banco traseiro (mais olturo in
terno e mais espoço entre os 
boncos): os assentos são novos 
—  ullromocios I Com novo con
formação e nôvo eslofamento!

NOVIDADE: o duplo
sistema onti-roubo! Trovo no 
câmbio: o giro da chove ociono 
uma trova que imobiliza a ola- 
vanco do câmbio na posição 
marcha-à-ré. Trava interna dos 
portos dianteiros: o botão de 
trovo tem de ser girado (1/2 
volto) pora destravor a poria.

NOVIDADE : A nova
visibilidade! Pdro-brisa dianteiro 
mais inclinado, moior, aumen
tando a (ó excelente visibilida
de panorâmica do SIMCA. Moior 
retrovisor com dispositivo onli- 
ofuscante! Poinel totalmente es
tofado, completo (gaveto para 
cigarros) 1 Isoloção termo acús
tico! Além dos 2 quebia-sòis 
convencionais, mois um centro), 
todos luxuosomente estofodosl

NOVIDADE : As novos 
cores! Os SIMCA TUFÃO são apre
sentados em 28 combinações de 
côres. 11 delos utilizam ntedet- 
níssimos tons metálicos (é a p ii- 
meiio vez que um corro de pos- 
seio broslleiio é entregue peto 
fabricante com côres metálicos).

Yenha conhecê-lo hoje mesmo em

C O R E M A - Cia. Revendedora de Motores e automóveis
Rua Manoel Thiagu de Custro 171 L A G E S  -  Santa CcL
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Lista de preços para Varegistas e Consumidores

ITEM
I
II
III
IV
V

PESO
00 gramas
90 

200 
400 

lOi K)

CUSTO VAREGISTA
CrS 18,00 
CrS 25.00 
Crí 50,00 

CrS 100,00 
Crí 25 ',00

PREÇO CONSUMIDOR
Crí 20,"0 
Crí 50,00 
Crí 60,00 

CrS U5,oo 
CrS 270,00

PRÉÇO P/QUILO
333,33 
333,03
300.0 i 
287,5)
270.00

Foi feito uma reunião entre os panificadoras, para apreciar A Portaria nr. <> «e  
29 de Julho de 1964. da Superintenda Nacional do Abastecimento (SUNAB). da Agencia 
de Lages (SC), que fixou os preços máximos para o pão em todo o Município.

Estavam presentes todos os Panificadores (Proprietários), com excessüo do hr. 
Santos Bett, que não compareceu por estar hospitalizado.

Os Panificadores presentes depois de analizado a tabela de preços fixados peia 
SUNAB, resolveram fixar os preços para os varegistas como o caso exige.

Foi assentado aue os novos preços e itrarão em vigôr a partir de 2a. reira, dia
6 de Julho, conforme instruções da SUNAB.

Padaria São Jorge - Coral
Panificadora Bresam - Coral
Padaria Carioca - Praça
Padaria e Confeitaria Natal - Av. G. Vargas
Panificadora O Nosso Pão - Bua C. Pinto
Padaria Ideal (Ausente) ‘
Panificadora Cinelandia Ltda.
Lages, l - de Julho de 1964 

José Wilson Muniz 
Alberi C. Rocha

Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB) 
Agência de Lages (SC)

PORTARIA N° 0 DE 29 DE .JUNHO DE 1964 
O Chefe da Agência da SUNAB '(Superintendência Nacional do

Abastecimento) no Município de Lages, no uso de suas atribuições con
feridas por lei, em especial o ifem II do Regimento 2o da Lei DELEGADA 
n° 4 de 23 de setembro de UH2 e sua Regulamentação-Decreto n11 51.644-A 
de 26 de novembro de 1962 e
CONSIDERANDO que as atuais condições de comercialização do pão n< 
Município exigem medidas visando a necessária uniformização de prêços 
pêsos e tipos no que se refere ao pão de trigo, produto popular; 
CONSIDERANDO que a disparidade de prêços verificada atravez análise 
comparativa em relação aos prêç >s do produto Jnoutras cidades, inclusive 
na Capital do Estado, apresenta desproporção percentual injustificada; 
CONSIDERANDO que o produto vem sendo t ntregue ao consumidor por 
prêço supprior ao teto máximo constante do art 3a da Portaria n° 56 de 
9 de junho de 1964 da DELEGACIA da SUNAB de SANTA CATARINA; 
CONSIDERANDO, afinal, a necessidade de medidas que visem amparar a 
economia popular sem, contudo, relegar a segundo plauo os naturais inte 
resses do produtos,

R E S O L V E :

Aderna firma dp isióvcis ia$. 
tala-se nesta ciuaiie

vem de ser T t L Z M

" ^ r | ^ ^ n M0BILAR--
“  “ a  rerènda firma que comercializa com mobi. 
Mário D el» sistema de atacado e varejo „os 
em  êrande estoque, quartos, varandas, baícBes' 
m^sfs f" rraicas. sofás cama, çolchoes de mola ( 
um var ado sortimento de moveis em geral. \  

Es™ firma já é bastante tradicional no raffi0 
de móveis, pois possue organizações em U S0s 
Vermelha e Vacaria, no vizinho Estado do 
Grande do Sul, sendo que na primeira cidade 
mantém fábrica e loja. e nesta ult.ma cidade p08.
sue uma bem montada loja.

A fim d e dar os primeiros passos cora rela. 
ção ao micio de suas atividades em nossa cida 
de. veio a Lages.o Sr. EdgarL Stefeni, pertencen
te a esta poderosa organização, fabricante de mó. 
veis em geral.

Ao noticiaimos êste acontecimento, destas 
colunas felicitamos a direção da A MOB.L\Rf «u. 
ítiipmnrin-lhe os nossos melhores votos oe blèim

Mcniic Gino Oella Hccca
Completou sábado úliimo mais um aniversá

rio natalicio, o menino Gino Delia Kocca, d.leto 
filhitiho do Prefeito Dr. Wolny Delia Kocca e de 
sua exma. esposa d. D.dores Martins Delia Rocca, 
primeira dama do Município.

Por ocasião do seu aniversário mtalicij, o 
menino Gino Delia Kocca foi muito cumpnmem - 
do pelos seus amiguinhos e amiguinhas.

Destas colunas enviamos ao pequeno aniver
sariante os nossos efusivos parabéns.

Executivo Municipal elabora o
Art 1* - Fixar, para tôdo o Município de Lages, os seguintes padrões 

pêsos e preços para o pão tipo popular, especialraente \o denominado pão 
dágua:

Item Pêso Prêço Unitário Prêço por quilo
I 60 gramas Crí 20,00 333 33
II 90 » Crí 30.00 333,33
III 200 » Crí 60.00 300 00
IV 400 » Cr$ 115.00 287.50
V 1000 » Crí 270.00 270,00
Art. 2‘ - Somente poderão ser fabricados pães de tipos populares,

coin ns pesos previstos nesta Portaria ficando os panificadores bem como 
os que comerciarem com o produto, quando solicitados pelo consumidor, 
obrigados à comprovação, pela balança, da exatidão do pêso.

Art. 3’ - Ficam os panificadores obrigados a pmduzir o pão de que 
trata a presente Portaria, nas diversas especif cações de pêso em qu .nti- 
dade suficiente para atender ao consumo normal, principalmente os cons
tantes dos itens I II e III por serem ê^tes consid> rados tipos popu ares.

§ único - Na falta dos produtos de que trata o presente artigo, nas 
horas normais de movimento comercial (7 às 12 e 14 às 18 horas) os pro
dutores e revendedores são obrigados a fornecer, por igual^preço,quaisquer 
outros disponíveis.

4o Para as entregas à domicílio é permitida uma majoração de 10% 
(dez por cento) sôbre os preços constantes do art.l1

Art* 5 - Os preços da presente Portaria constarão, obrigatoriamente, 
de tabela afixada em lugar visível no posto de venda, permitindo fácil 
leitura ao público consumidor, escrita em caracteres de, pelo menos, trê> 
éentimetros de altura e largura proporcional, encimada pelos seguintes di- 
zeres: «Preços tabelados pela SUNAB»,

Art. 6' - A presente Portaria entrará em vigor no próximo dia cinco 
de julho revogadas as disposições em contrário.“

Lages, 29 de junho de 1964
Wolny Delia Rocca - Chefe da Agência da SUNAB em Lages.

novo Código Tributário do 
Município

O Executivo munieipil acaba de elaborar o 
novo Código Tributário do Município, com várias 
alterações.

Nêsse sentido, o Prefe to Dr. Wolny Delia 
Rocca já enviou à Câmara Municipal mensagem 
solicitando a sua apreciação em regime de urgên 
cia, tendo a presidência do Legislativo municipal 
convocado os seus pares em sessões < xtraordi- 
nárias, as quais serão iniciadas a partir de hoje.

Sr. Pedro Delta Rocca
Defluiu segunda feira última, o transcurso 

mais uma data natalicia do Sr. Pedro Delia R 
ca, do alto comércio desta praça e elemento ( 
mais conceituados em nossos meios sociais.

Pessoa portadora de uma série de bons p 
dicados, e que o tornam cada vez mais estima 
no seio de nossa população, 0 Sr. Pedro Dí 
rtocca toi muito cumprimentado pelo seu va 
circulo de amigos e admiradores, 
uivulgando êste acontecimento social, destas 

'me*?tamos o Sr. Pedro Delia Koccp,

ciosa existência01, qUe Zele Sempre pela SUa V

= || A MOBILAR | |= Dr. Kélio Beller
de © Senhora

GELSO RIGON Part ic ipam  aos  seus p a ren tes  e  am igos

A t a c a d o  e  V a r e l c 0 n asc im en to  d e  seu  f i lh o

Q u a r to s  - V a r a n d a s  - B a lcõ es  - M e s a s  F ó rm ic a s  - S o fá s -C a m a

C o lc h õ e s  d e  m ó la  e um v a r ia d o  so r t im en to  de  m ó ve is ocorrido no dia 24 do co r ren te .

Av. Presidente Vargas (Ao lado da M e rcan til A chyles M a r in  S/A) - Lages - S Catarina

Ita iópo lis, ju n h o  de 1964.
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