
CELSO RAMOS chegou hoje Lagos c 
. . . . . . . . . . a cidade de

edente de Tubarão, 
jando via aerea, 

u h o j e à nos- 
ade, S. Excia. o 
nador Celso Ka- 
acompanhado de 
comitiva, compos 

Secretários de Es 
outros auxiliares 
administração, 

s a sua chegada à 
o Governador Cel- 

mos e sua ilustre 
□a rumou p a 
vizinho Município

de Curitibanos, onde 
inaugurará a Usina do 

ery, uma das mais im
portantes obras de sua 
laboriosa administração 

Ao inaugurar esta gi
gantesca obra, que se 
dara por volta das 16 ho 
ras, o Governador Celso 
ríamos entregará à pro
gressista população cu- 
ritiba nense e adjacên 
cias, aquilo que existe 
de mais sublime para o 
desenvolvimento indus-

trinl de uma comuna, que 
é a energia abundante a 
movimentar os motores 
que levarão o seu pro 
gresso à alturas infinitas, 

Regosijoso estará por 
certo no dia de hoje, o 
povo curitibanense, pela 
concretização desta obra 
de tamanho vulto, que 
levará a energia também 
à localidades vizinhas 
coroando os esforços de 
uma grande região ávi
da por melhores dias.
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nde comício no próximo sábado 
a presença de Ivo Silveira

ncio monstro está 
imado para o pró- 
sábado, dia 25, às 
ras, na praça João 

com a presença do 
ado Ivo Silveira e 
umerosa comitiva, 
vem acompanhan- 
todos os quadran- 
nosso Estado.

Antes de participar dês- 
te comício que se anteci
pa dos mais movimenta
dos, o Deputado Ivo Sil
veira deverá realizar co
mícios nos municípios de 
São José do Cerrito, Cam
po Belo do Sul, Anita 
Garibaldi e São Joaquim, 
fazendo pregações cívi

cas e dos seus objetivos 
com relação à sua ascen- 
ção ao govêrno do Estado.

Grande movimentação 
está sendo cercado êste 
comício, que se prenun
cia como um dos maio
res até hoje realizados 
em nossa cidade.

senhor Agenor Marques dirige- 

ao candidato IVO SILVEIRA
ustre conterrâneo Ivo.
ecebi seu desabafo, que enderecei em silen 

ara o céu. Não lhe mando carta de recomen- 
, porque vacê não precisa convencer as mas 

om «certidão de católico» . . .  
presente se ao eleitorado com a certidão au 
a de sua vida cristã, de Pai de Família e de 
m Público, que prefere servir a Igreja para 
ria de Deus, do que servir-se dela para seus 
ios interesses.
ão tema a humilde origem de ,sua Palhoça, 
e Cristo nasceu em lugar semelhante. Percor- 
reno montanhas e vales acompanhado de sua 
a, que não tem concorrente ao cargo subli-

DAMA do POVO. . , .
eça a todo o mundo o voto da bondaae e 
a Deus a graça da vitória, porque DElJò e 
e o povo também.
m abraço do Mons. Agenor Marques

AGRADECIMENTO
dor da princesa da ser
ra participando assim 
dos VI Jogos Abertos de 
Santa Catarina. A todos 
enfim, industriário, co- 
merciario, operário, for
ças públicas, P°der^  “ ua
nicipais e o esportista 
Darci Cattani nosso sin
cero agradecimento.

A Comissão

responsáveis pelo 
te amadorista da ci 
de Lages ,vem à pú- 
externar seu agra- 
ento a todos que 
ro colaborado ou 
m a colaborar com 
panha que ora se 

com a finalidade 
var até a cidade de 
ue, o esporte ama-

O mais novo 
Comandante da 
Aviação Civil 
Brasileira

Com grande merecimen
to, acaba de ser promo
vido ao pôsto de Coman
dante da Cruzeiro do Sul, 
uma das mais conceitua
das Emprêsaa de Aviação 
Comercial do Brasil, o 
jovem conterrâneo Ricar
do Wagner, filho do Sr. 
Oscar Egidio Wagner, do 
alto comércio|desta praça 
e de sua exma. esposa 
d. Nair Sell Wagner.

O jovem Ricardo Wa
gner, é o mais novo Co
mandante da Aviação Ci
vil Brasileira, motivo por
que a sua promoção foi 
recebida com real júbilo 
dentro do seu vasto cir
culo de amigos e admi
radores.

Ufanosos por esta no
ticia, destas colunas trans
mitimos os nossos para 
bens ao Comandante Ri
cardo Wagner, extensi
vos aos seus dignos pro- 
genitores.

Chegando hoje por volta das 12 horas à nossa 
cidade, o Governador Celso Ramos participou de 
ura almoço intimo.

Posteriormente seguiu para Curitibanos, onde 
inaugurará, à tarde, a Usina do Pery. Na parte da 
noite inaugurará a luz daquela cidade, e em se
guida será homenageado com um banquete que 
lhe é oferecido pelo mundo oficial da Capital da 
Madeira.

Ainda no dia de hoje. o Governador Celso Ra
mos regressará a Lages, devendo aqui permane
cer na 5a e fia feira, porém, não se sabendo ao 
certo, qual a data do seu regresso à Capital
AMAPAL nomeada concessionária da Lam- 

bretta do Brasil
Reconhecendo os in- 

contestes méritos que go 
za nos meios comerciais 
da região serrana, a re- 
nomada organização Lam- 
bretta do Brasil, com fá
brica em São Paulo, aca
ba de nomear a concei
tuada firma AMAPAL A. 
Macêdo - Automóveis Pe 
ças e Acessórios, como 
sua concessionária exclu
siva em nosso Município.

Tal distinção é muito 
honrosa para a AMAPAL, 
visto o alto conceito ad
quirido no comércio au
tomobilístico local, como 
concessionária da Simca 
do Brasil, e onde tem a 
sua frente influentes e

prestigiosos nomes de real 
prestigio no comércio e 
indústria de nossa terra.

Cumpre esclarecer ain
da que a Lambretta do 
Brasil é fabricante de 
motores estacionários pa
ra geradores e micro-tra- 
tores, cujas concessões 
foram igualmente entre
gues à AMAPAL.

Em suas instalações si
ta à Rua Hercilio Luz, a 
AMAPAL A. Macêdo — 
Automóveis Peças e A- 
cessórios, já se encontram 
em exposição lambrettas, 
motores estacionários e 
micro-tratores fabricados 
pela famosa firma Lam
bretta do Brasil.

Associação Comercial da Lages recebe 
comunicação da Rêde de Viação Paraná 

Santa Catarina
A Associação Comercial de Lages recebeu da Rêde 

Viação Paraná-Santa Catarina o seguinte comunicado:

Rêde Ferroviário Federal S A.
Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina

A diretoria da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, 
comunica ao público em geral o lançamento do serviço de 
transporte de carga em geral, denominado «RODOTREM» 
como intensificação do transporte coordenado de caminhões  
e com posições ferroviárias, com grandes vantagens para o 
público usuário.

O transporte «RODOTREM» dirigido e superintendido 
pela Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, funcionará, 
inicialmente com quatro agências, localizadas em Curitiba, 
Londrina, Guarapuava, e Porto União.

O Rodotrem está programando o funcionamento das 
seguintes linhas: Apucarana-Ponta Grossa-Vale do Itajai- 
Curitiba e Ponta Grossa para São Paulo-Guarapu i v i Fóz 
do Iguaçu; Porto União-Barracào; Lajes-Porto A le g u .

Senhores usuários, agora à sua disposição uma gran
de frota de caminhões novos semi-reboque, guindastes in
tegrando um moderno e eficiente sistema de transportes 
em convênio com a Estrada de Ferro Sorocabana e Viação 
Ferrea do Rio Grande do Sul. As pessoas interessadas que 
desejarem amplo esclarecim entos sobre o novo serviço de 
transporte o encontrarão na agência ferroviária local.

Lajes, Setembro de 1965
Miguel Lopes da Silva - Ch. Est.
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> «  i h  i a í Zulmar Carva- Chefe 

3 de Paulo
Bandei

nira l

A gradee, 
raÇào ao o]
e aí* ^ ruPf
py >  u gdnda en)

M 7 ° f,osMafra n0Q
n°nie dng i
taotes.

qual tornaramtembro oo t. 
parte 110 escoteiros ia 
geanos e mafrenses, 
pesar do mau tempo iei
n fln te - .  • «amNaqueles dias foi tam 
bem organizado o moví 
mento bandeirante en 
nossa cidade e que 
conta com grande nume 
ro de senhoritas interes 
Sâ d 8 6

Os visitantes ficarart 
encantados com a hospi 
talidade oferecida pelos 
escoteiros e futuras ban
deirantes de Lages assim 
e.nmo nelos seus família-

A CompaDhia
rante Ana Neri agradece 
a acolhida feita pelos es 
coteiros e futuras ban 
deirantes de Lages assim 
como por seus familiares

Afim de participarem 
dos festejos da Semana 
da Pátria estiveram nes 
ta cidade nos dias 5 a 8 
do corrente 17 escoteiros, 
3 lobinhos, 10 bandeiran
tes e 4 chefes bandeiran
tes liderados pelo dedi 
cado chefe Zulmar C. da 
Paula, da cidade de Ma
fra.

írenhores 
tarios de

Atenção
Proprie

em quatro

os implementos

T O B A T T A
Ficaram hospedados 
na Casa de Campo 

dos Escoteiros de 
Lages

Participaram de diver
sas reuniões, do desfile 
escoteiro do dia 7 de se-

P u lv e r iz a d o r e s ,  Carn 

ç a d e ir a s ,  Sulcadeira*

os outros de

famoso MICROTf 

TOBATTA

Lages, 3 de Setembro de 1965 
RORTARIA

O Dr. Abelardo da Costa Arantes, Juiz Elei
toral e Presidente da Junta Apuradora da 21a. Zo
na - Comarca de Lages no uso de suas atribui 
ções e de acordo com o disposto nos §§ 1. 2 e 3 
do art, 38 do Código Eleitoral.

MARCA
REGISTRADAnomear, para funcionar como escrutinadores eau 

xiliares dos SERVIÇOS DE APURaÇÃO das elei 
ções de três de outubro de 1965, para as turmas 
abaixo relacionadas, os seguintes cidadãos.

Primeira Turma Dr. Abelardo da Costa Arantes 
Secretario Boanerges Avila
escrutinadores Vicente de Paulo Alves Cordeiro 

" Aureo Dirceu Neves dos Santos
» Sérgio Camargo
n Teimo Ghiorzi
» Ruy Roberto Beling

Segunda Turma Dr. Antonio Alencar Araúio bur
tado

Secretário Julio Cesar Malinverni
escrutinadores Walter Henrioue T,PnnniHn

in o g u e ir a I

.. ' i—■ — wiiitnaio.
Alem disto, e a máquina mais 
perfeita para fazer fubá mimoso a
porque nao esquenta o produto M
em qualquer das operações S d
runciona com motor eletrico ~

rodÔ̂ d S 0,iê ae e í aentcmiSSà0' ' Uat0r*
NOGUEIRA possui 5 pontos
característicos patenteados >

suas.

A p a t e t o u " S i9* ? ® '  . S ^ P ^ c i p a f  
porque apenas n ^ ' S lmP°rtante.
de 3HP f  ~ tS COm um motor 
Produção muito^maiorCd?)UEIRA lhe dá

0 exarr'inar o material, a resistência de ti 
peças e o acabamento, V. S. se certificará 

■«UEIRA é a melhor fábrica de máquiO' 
colas da América do Sul.
’ NOGUEIRA custa menos do que qUl 

z uma operaçáo.

i e n  &  C i a .

s  e m  L a
COROOVA, 265 j

-  '  S A N T A

U | s t r i b u i d o r e :
!• A G £ s  RUA C°RONEL
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Santo C atariina:ges —
Lages (SC), 6 de setembro de iQfi';
Jornal Correio Laj^ano 
Nesta

zado(s) Senhor(es)

Levamos ao seu coühiecimento que em Assem- 
a Geral realizada em 17 de agô-:to p p. foi elei- 
 ̂ nova Diretoria da Associação Atlética Banco 
Brasil que, empossada no dia V de setembro 
/ á  o* destinos desta. Agremiação no período 
j5/196b.
Ficou esta Diretoria assim constituída:

Teimo Ghiorzi 
Sérgio Camargo 
Rubens Miguel de Souza 

José Epaminondas Machado 
Luiz Carlos Telk Schwarlz 

Ftrnando Fernandes da Silva 
Larlos Emílio Lucknei

;sidente 
'-Presidente 
tor Secretário 
tor Tesoureiro 
tor Social 
tor Cultural 
tor Esportivo

Cordiais Saudações 
Assoei ição Atlética Bmc> d) B. isil

o Ghiorzi 
esidente

Rubens M. Sonz t 
Diretor Secretário

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

Por ordem do Presidente da Associa
ção dos Cirurgiões Dentistas de Lages, 
convoco os seus associados para a As 

Isembléiit Geral Extraordinária a realizar 
se dia 25 do corrente, às 14 horas, no 
local de ccstume, para aprovação dos 
[estatutos e nomeação de novos membros 

e Diretoria.
ENIO N. SCHMIDT 

Secretário

Prefeitura Mu- 
oicipa! de Lajes

Estado de Santa Catarina

L E I  N- 248
de r  de Setembro de 1965

jDca terras ao Esporte 
Clube Internacional e 

ao Grêmio Atlético 
Guarani para a cons
trução de Praças de 
Esporte e dã outras 

providências
Eu. Wolny Delia Rocca, Pre 
feito Municipal de Lages, fa
ço saber a todos os habitan 
tes déste Município, que a 
Câmara Municipal Decretou 
e eu sanciono a seguinte

L E I :

Art. 1‘ - Ficam doadas ao 
Esporte Clube Internacional, 
sociedade civil cum séde em 
Lages, a gleba de terras do 
Patrimônio Municipal, lucali- 
zada na zona A, urbana des
ta cidade - Antigo Ettádio 
Municipal - com a área de 
dezoito mil se iscentos e s e 
tenta e nove metros 'quadra
dos (18 679 in2) com cS sa 
guiutes confrontações: AO 
NORTE: com a rua Mal. Deo- 
doro, com oitenta e seis  me- 
t'os i86m) e com terrenos do 
P. Municipal, ocupado pela 
Cia. Catarinense de Foiça  e 
Luz S.A com quinze metros 
(15m) nas linhas quebra las

PARA GOVERNADOR

VO S I L V E I R A

de frente; AO SUL: com ter
renos do P. Municipal com 
oitenta e seis metros (86m). 
na linha que fecha os fundos; 
A LESTE: com uma rua pro 
jelada, com cento e sessenta  
e quatro metros e c .n coe ita  
centímetros (I6i,50m). na li
nha lateral direita; AO OES 
TE: com a rua Jerónimo Coe
lho. com cento e sete metros 
e cincoenta centímetros 
(107,5( m) e terrenos do P. 
Municipal, com viDte e cinco 
metros e ciucoenta centime- 
tres (25,õ0m) nas linhas que 
bradas laterais esquerda. Ao 
Grêmio Atlético Guarani, tam
bém Sociedade Civil, 6ediada 
ne6ta cidade, uma área de 
terras de vinte mil metros 
quadrados (20.0o0m2). locali
zada no Aeroporto Municipal 
«Correia Pinto. - parte Norte.

Parágrafo Primeiro - Os 
imóveis ora doados reverte
rão ao P. Municipal se por 
qualquer motivo não forem 
cumpridas as finalidades da

doação ou se b uver extin
ção das Socied ídcs  fcensfi- 
ciadas, não podeLdo serem  
objetos de transações ou de 
penbori s

Parágiafo Segundo - Ao 
Grêmio A<lético Guarani, só 
será entiegue a área de ter
ras de que trata o artigo U, 
após a construção do novo 
Aeropoito Municipal

Art. 2' -  'Ás despesas de
correntes da presente Lei, 
correrão por conta dos bene- 
ficiári js .

Art. 3' - Fsta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu- 
biicr.ção, revogadas as dis
posições em contrário

P efi itura Municipal de La
ges, em 1 de Setembro de 
1965.

Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal

Cláudio R mos Fioiiani 
p/Secretaria Admiuist.

A única firma especializada no r mo

Cobranças de qualquer espécie
FAÇA SUAS COBRANÇAS POR

. C laud ino  - C obranças
E RECEBA O SEU DINHEIRO TRANQUILAMENTE ,

Visita nossos escritórios:
Rua Marechal Deodoro, 304 (Fundos)

Em frente à FORD

Recebemos os modelos 1965
do mais r e s i s t e n t e  carro brasileiro! 

(provado em 120.048 km de estrada)

[2 mir 01 hmiIi(U_

__

120.048km

A 113,1 KM HORA
símcho»

S « JIU '« >1111 í »• COltlll»

SIMCA
'

'

DESEMPENHO • CONFÔRTO • SEOUPANÇA
Êtà̂Ê jKBÊÊ

ilenciosa * duplo engate
• Ignição transistorizada • Nova fechadura s  ̂ ^ |ças de apõio • Pai-
• Chave única para ignição e trava de c m ' côres-metálicas.
n,l estófado em no»‘> linhâ.• N o .»

E mais: nos modelos 
Rallye e Présidence
_ dois carburadores
com acionamento su
cessivo e automático. 
Na Jangada—estofa- 
mentocom nôvo plás
tico perfurado (maior 
ventilação).

__________ A. M A C Ê D O ----------------------

Autcrróveis Peçcs e Acessórios
Rua H rcilio Luz s/n - L»?'* - Sta* Catarina

-  * '
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Sra. Maria Inez Duarte Bertuzzi

Transcorre no dia de 
amanhã, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio da Sra. d. Maria 
Inez Duarte Bertuzzi, di-

gna consorte do Sr. Cons- 
tantino Bertuzzi, do ano 
comércio desta cidade, 
pessoa de vsstlss.mo des

sociais. 
Como

soe acontecer 
ite por ocasiao 

do seu natalicio- ^ d' ^ “áaniversaiiante

b o d a s  de
OUR

Festejam 50 anohs . de„ S re casaí!0Sr° 
conjugal, na data de h >je Ramos Mar-
Antonio Martins e Sra. <>• gérie de jn-
tins, pessoas estas que p u ,t0 con
discutíveis qualidades, gozam ui 
ceito na sociedade lageana. pm Santo

O Sr. A n t o n l o  Martins, nascei
Amaro, neste Estado, em 13 64893 ( üegou 
Lages em 1913, como cabo do A  Batalhão

C“Ç“participou da Guarda da Fronteira no Es- 
tado de Mato Grosso, quando da guerra de 
1914. Regrassando a tsta c dade, foi nomeado 
funcionário público do autigo Posto Zooteeui- 
co de Lages. Aposentado com 1 2 anos de idade

Sra. Emilia.Ramos Martins - Nascida em 
20-11-1891, na F*azenda do Penteado, em La 
ges. Filha de tradicional família, sendo seus 
pais o Capitão Francisco de Oliveira Ramos 
(Chico Ramos) e Dna. Maria Furtado Ramos 
(Marica). Recorda-se ainda dos bailes e festas 
da época, e de suas amigas Arliuda Burguer, 
Angélica Sá, Aninha Souza e Candóca Ramos.

São os seguinles os filhos do casal jubi 
lando:

Antonieta Martins Santos, casada com o 
Sr. Nicanor Santos, do comércio desta cida
de, aposentado. Êste casal tem 3 filhos 
uma neta, filha do Sr. Gercino Carbonera e 

"Dalva S. Carbonera.
Ari K. Martins, criador neste Município. Ca 

sado com a Sra. Ilda Arruda Martins.
Dêste casal nasceu 3 filhos.
Alceu Ramos Martins, do alto comércio 

desta cidade. Líder político do Partido Demo 
crata Cristão local. Casado com a Sra. Ana 
Maria Pinheiro Martins, com 4 filhos.

Aldo Ramos Martins, alto funcionário da 
Secretaria da Fazenda do Estado, casado com 
a Sra. Zaira Tais Martins, tendo êste casal 3 
filhos.

Jonas Ramos Martins, do comercio local. 
Casado com a sra. Nivalda Ranizett Martins, 
com um filho falecido.

Nilson Ramos Martins, funcionário do 2- 
Batalhão Rodoviário. Casado com a sra. Lia 
Batista Maitins, tendo 3 filhas

Francisco Ramos Martins, Acadêmico de 
Direito. Casado com a sra. Shirlev Waltrick 
Martins. Este casal possue 1 filha

0  ilustre casal Sr. e Sra. Antônio Maitins 
tem portanto um total de 8 filhos, sendo uni 
falecido aos 2 anos de idade; 19 netos sendo 
1 falecido, e 1 bisneto.

As núpcias que foram realizadas no dia ^8 
de Setembro de 1915, tiveram como t^stemü 
nhas no civil por parte de D. Erailia Ramos 
Martins, o Sr. Moisés Furtado e Srta. Maria 
do Carmo e o Sr. Jorge Barroso e Sra pelo 
noivo. No religioso, por parte do Sr. Antoni0 
Martins, o Sr. Pedro Antônio Cândido e Sra 
e por parte de D. Erailia Ramos Martins o 
Sr. Manoel Nascimento Furtado e Sra.

Este memorável enlace realizou-se na an 
tiga residencia dos pais de D. Erailia Ramos 
Martins, as 18 horas

Aos muitos cumprimentos que por certo 
o ilustre casal de jubilares receberão no 
d i a  d e  h o j e  p o r  p a r t e  d a s  
pessoas de suas relações e parentes em gera 
juntamos os nossos com votos de um existên 
cia coberta de alegrias e felicidades ao lado 
de seus dignos familiares e pessoas ’ que lhe 
são caras. ,

anualinente, P01
do seu nati

« r -

S S ã r í s s
em geral.

N otic iando êste acon
tecimento, aproveitamos 
O ensejo pura 
Sra. Maria 
Bertuzzi cs nossos 
peitosos augúrios de u 
existência proveitosa 
feliz.

enviar a 
In( z Duarte 

res
ma

e

l o t a  i f e  ü K lia i i

M e n o r e s
O Dr. Abelardo da Costa Aram..

uores da Comarca de Lages, chamu !’1 
senhores pais e responsáveis. qUo a ftai 
data, todos os menores qUe fUPe * 
nas vias públicas, em estado de 
diagem, serão imediatamente recnlhí? 
mo tempo que serão responsab ili^0». 
nor tais situações, inclusive penalmim lj>penblmente. J

Lages, 10 de Setembro dn j^i

Abelardo da Costa AranU
Juiz de Menores

ESSE
HOMEM
DE
AMANHÃ!

( f

UM IDEAL EM CRESCIMENTO,
UM MUNDO TODO DE ESPERANÇA.

w m v>Aj

ae i

aço hPr possa conKnuar leu trabalho ordoiro g proĝ e»1 
do CELSO r a m ° m d.ostemor. porque tens confiança no gc,;i

nestidade fami!,£! cor!tinúe unida e òle tenha exemplos

plra que ^ democrátlc°s realizem-se; 
que sempre soubest^?-?^ C?m a mesrna tranquilidade que

P e r  tL!d0 • °  eU  V° t 0  CCrt0;
Suro e promissor. ^  ° ^ornQm que o conduzirá à um esm^ 0

DEPENDE DAS°  ”ecisões dos h o m “ â
s Ho w ‘ Ns de HO|E n  t

P A R A G OVE RNAD1
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Cartório Eleitoral da 21a Zona
O Sr. Juiz Eleitoral da 21a. Zona . Lages, 
chama a atenção dos eleitores para as 
disposições do novo Código Eleitoral e 
que entrou em vigor a 15 de Agôsto
Ar*• 7* - © elrftor que deixar de votar e não sc justifi- 

ar perante o jül* ele.toral até 30 (trinta) dias após a real za- 
ao da eleiçao, .neorrera na multa de 5 (cinco) a 20 (vinte) por 
ento do salario-mimmo da zona de residência P?
iz eleitoral e cobrada na forma prevista no àrt. 367. PC °

§ 1* - Sem a prova de que votou na última eleição, pa 
ou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente 
io poderá o eleitor: uie'

I. ,  .,nStTeVer Se em concurso ou prova para cargo ou fun 
o publica, investir-se ou empossar-se nêlcs;

II - receber vencimentos, remuneração, salário ou pro
ntos de função ou emprego público, autárquico ou para es
tai, bem como fundações governamentais, emprêsas, institu- 
s  e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencio 
-as Pelo governo ou que exerçam serviço público delegado 
rrespondentes ao Segundo mês subsequentes da eleição;

m  - participar de concorrência pública ou administrativa 
Umao, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou 
Municipios, ou das respectivas autarquias;

IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de e- 
omia mista, caixas econômicas federais, ou estaduais, nos

5a pagina

institutos e caixas de previdência social, bem como em qual 
quer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de 
cuja administração êstc participe, e com essas entidades cele
brar contratos;

V - obter passaporte ou carteira de identidade;
V* : renovar matricula em estabelecimento de ensino ofi

cial ou fiscalizado pelo governo;

VII - praticar qualquer ato para o qual se exija quitação 
do serviço militar ou imposto de renda.

§ 2‘ - Os brasileiros natos ou naturalizadoo, maiores de 
18 anos, salvo ou excetuados nos arts. 5' e 6 n. I, sem prova 
de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados 
no parágrafo anterior.

Art. 8’ - O brasileiro nato que não se alistar até os 19 
anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano depois 
de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá na multa de 
5 (cinco) por cento a 3 (três) salários mínimos vigentes na zona 
imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral atra
vés de sêlo federal inutilizado no próprio requerimento.

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

Curso de cirurgia ocular na Santa 
Casa de São Paulo

(Serviço do Prof. JACQUES TUPINAMBÁ)
Consultório: Praça Toão Costa, 10 

Io andar
Lages Santa Catarina
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Mais conforto 
e máxima capacidade
de carga

m

L /L K /L S 1111
^o rccd ss -B en z  
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Êste é o mais moderno vefeulo de 
transporte de carga fabricado no 
País. Confortável cabina semi-avan
çada, de largo espaço interno com 
possibilidade de colocação de leito. 
Total facilidade de embarque e de
sembarque. Ampla capacidade de 
carga, resultante da grande extensão 
do chassi e da favorável distribuição 
do pèso sóbre os eixos. Chassis

com 3 .600/4 .200/4 .830 mm de 
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de 120 HP, 
de fácil acesso, freio-motor, eixo tra
seiro de grande resistência e tòdas

as características Mercedes-Benz 
de alta qualidade. No serviço con
tínuo, em curta, média e longa dis
tâncias, o L/LK/LS 1111 é uma nova 
concepção em transporte.

a maior rêde de Concessionários Diesel do País
cou guwi v w — ---

r  O R E M  A  - C ia  Revendedora de 
Motores s Automóveis

R„a Manoel Thiago de Casão, 174 -  Lages -  S^alarina
CONCESSIONÁRIO DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

,  ̂  ̂ j .  estabilização, enquadrados na Portaria /I
Agora colaborando com Plano rt1,flna entrada e financiamentos longos, com 08 veículos Mercedes com pequena enira

M "  Visitem a C o r e m a ,  sem compromissos.

. oferece 
despesas

Prefeitura Mu
nicipal de Lajes

Estado de Santa Catarina

Decreto N- 26 
de 1* de setembro de 1965

O Prefeito Municipal de La
ges, no uso de 6uas atribui
ções,

D E C R E T A :
Art. r  — Fica aberto, por 

conta do saldo do exercício  
anterior, um crédito extraor
dinário de um milhão e qui 
nhentos mil cruzeiros (CrS 
1.500.0)0;, destinados a cobrir 
parte dos prejuízos causados 
pela enchente.

Art. 2 — Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
saa puDlicaçâo, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 1 de Setembro de 1965

Wolny Delia Rocca  
Preleuo Municipal

Registrado e publicado Da 
Secretaria do Município em
1/9 /  6õ

Cláudio Ramos Floriam 
p/ Sec.eturia Administrativa

L E I  N‘ 244
de 1' de òeteuibro de 1965

Altera o Artigo 1' da LEI n 
24, üe 30 de maio ue 19Õ2.

Eu Wolny Delia Rocca, Pre
feito Muurcipal de Lages, ta- 
ço saber a todos os uabitan- 
tes oeste Muuicípio, que a 
1’àmara Municipal Decretou  
e eu suuciono a seguinte

LEI :
Art. r  — O artigo r  da 

Lei u’ 24 cie 3U Ue Maio de 
1952, passará a ter u seguiu- 
te reuaçao: — Fica üeuoiui- 
uaua biblioteca Pública Mu
nicipal”, a biuiiotéca criaua 
pela Lei n 11 de 2J de f e v e 
reiro ue 19r 2.

Art. 2 Esta Lei ea  
trará em vigor na data üa 
sua publicação, ie  vogam, s as 
uísposiçoes em contrario.

FTefeuura Muuicipal de La
ges, em 1- de setembro de 
1965.

Woluy Delia Ro,.ca  
Prefeito Muuicip.ii

RegisiraUu e publicada a 
presente Lei. ua Seoronuia  
do iVluuicipio, em 1' ue Setem
bro ue lübõ

Cláudio Ramos F'lorlaui 
p/ Secretaria Admiuistrativa

L E I  N' 243
de 1 de Setembro ue 1965

Autoriza o Executivo Muuiei- 
pal a abrir um credito Ex- 
traordiuano

Eu, Woluy Delia Rocca, 
Prefeito Municipal üe Lages, 
faço saber a qjdos os haüt- 
tautes uèstc Município, que 
a Càrnuta Muuicipal Decre
te u e eu sanciono a segu.n.e  

L E l :
Art. I  - F íca o Poder E- 

xeculivo Aiuuicipal autoriza
do a ab.ir um crédito ex  
traoruiuano de um milhão e 
quinheuios m i 1 cruzeiros 
(Lr$ 1.5UÜ.ÜÜ9), Utísliuauos a 
cobrir parle dos prejuízos 
causados pela eucheute.

Art. 2“ - Esta Lei to .r ir á  
em vigor ua data a.i sua 
publicação, revogadas is dis
posições em eoutrâiio.

Prefeitura Muuicipal de 
Lages, em Io de Setembro 
de 196h

Wolny Delia Reoca
Prefeito Municipal

Reg. e publicada na Secreta
ria do Muniçipio em 1./9/65.

Cláudio Ramos Floriani 
p/ Secretaria Admiuistrativa
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Teremos no próximo sábado, dia 25, a inaugu 
raçao oficial da cancha coberta do Colégio Dioce
sano, magnífico empreendimento esportivo que 
reais benefícios trará ao esporte amador da Prin
cesa da Serra.
, Fara_esta inauguração, receberemos a visita 
da Seleção de Brusque de bola ao cesto e futebol 
de salao, que aqui em Lages, medirá forças com
fict ReÇ|iaó aIm a n a nUma Pr°m0Çfl° da L1«a Atlé' 

No sábado, às 14 horas e no domingo às q 
horas da manhã, essas duas categorizadas sele 
çoes do hinterland catarinense estarão, portanto 
apresentando ao público esportivo lageano 
maiores emoçoes dentro do bola ao cesto e fute 
boi de salao, cujas modalidades desDortiva«
tam em Lages com um apreciado número He n ticaníes e admiradores. numero de pra-

Portanto, prestigiem o desnorto * m a e  
nossa terra, comparecendo a essas d n a ^ 3̂ 01* de 
nais pelejas, na inauguração oficial t  o l ? 010' 
berta do Colégio Diocesano d cancha c«

C A Í A
Vem de ser inaugurada 

nesta cidade, no Edifício 
Anibal Ramos, à Rua Cel. 
Córdova, a Casa “A Es
colar’’, especializada em 
calçados para crianças e 
escolares.

Ê s t e novel estabele
cimento qne possue um 
grande sortimento de cal
çados para crianças de

I  M  I  f u
qualquer idade e escola
res, está otimamente ins
talado, apresentando mo 
derníssimas instalações 
que dão ao visitante uma 
belíssima fisionomia.

Para as festas de fim 
de ano, a direção da Ca
sa Í-A Escolar” espera

oferecer artigos i 
níssimos e à iotein 
to da petizada 

Noticiando a ia 
d a  C a s a  "AEsi 
destas páginas 
mos a sua dir . 
gurando-lhe pn 
atividade comen'

EN LA C E MATRIMONIAL
Realizar-se á na próxi "

ma sexta feira, dia------------, 24,
na Catedral Diocesana de 
Tubarão, o enlace matri 
monial do distinto jovem 
Valtoir Menegotto, dedi
cado Contador do Nosso- 
banco, agência local, fi
lho da Sra. d. Ida Sfredo 
Menegotto, residente nes
ta cidade, com a prenda
da Srta. Jane Maria Ca 
poral, dileta filha do Sr. 
e Sra. Ernesto Caporal, 
da sociedade tubaronen- 
se.

Apos a cerimônia reli- 
?1(\sa’ seilhores convi
dados deverão serem re 
cepcionados na residência 
dosprogenitores da noiva
Chrnte °«» P e u Scnuue, o3, em Tubarão 
onde acorrerá a tina ™'
cedade da cidade azuT  

Destas colunas cumpri

vomfard<arsanie Sôbre» «o-
divinas de a ieg ria^T ,08 ,em * írente ,mei°8- que 
licidades e t e “ j de abnegadas U [?  grupo

lü0S8a aocJeH®dedamas de

Exame Precoce do 

Câncer já em
|

funcionamento

CnmhRt de Feminina de Combate a o Câncer está
avisando as senhorasIn
cóceeSSdoaS''n° eXaraePre 
está i  can(* r> Que já 
mento nnPHD° fuDci0oa-

te n „ °  d T  ?3aâsa,d50'hno
™8' dos dias üteis. h0

Panhaladeead|o ““ a Cbm' 
•uanitário, “,v/ '  hu- 
servar as senh pre 
qiiele gravísín 38 da 
quo mifhares T  ma‘.
»e® ceifando em La**
88 Dar‘os do mu™do,oda8

«am™ precáce'3? 0 do 
Cer Para senhnrQd° cân' 
váorioso ê s s r  as> está 
t0 em nosso. movit»en- 

tre»<e urami° L quf‘

Lions C lu b a  de Lages 

n o v a  diretoria
Recebemos e agradecemos o seguinte(
Ao Correio Lageano
Nesta
Prezados Senhores

Temos a grata satisfação de levar í 
cimento dêsse conceituado órgão que a 
eleita e empossada deste Clube e que r* 
?noílnos d0 mesmo no decorrer do ano 
1965/1966, é a seguinte:

Piesidente: Enio Mario Marin a,
Lx-presidente Imediato: Célio Batista de i* 

Vice-Presidente: Oscar Schweitzer 
Vice Presidente: Antonio Jader Mar#8 

ice Presidente: Lugindo DalAsta 
gecretário: Roland Hans Kumm 
secretario: Galileu C. do Amorim 

2- rpf80111’6^©: Alfredo Buatim 
Dirlf^0 oreif0: Pernardino N. Gevaerd 
Dirt̂ tr»1' k̂octa6 Belmiro Pereira Junior 
Vn®:?p. Animador: Luiz Carlos Correia 

ogaw. Irmeu Pamplona
Nelson M. de Almeida 
hlugo de C. Braescher

Rodrigues «-«jiAtenciosas â ]

LIONS CLUBE p£l
0 ^Roland Hans

1- Secretar»0
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