
9 Sr. Celso Ramos estará amanhã em Lises
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Deverá chegar amanhã 
em nossa cidade, o sr. 
Celso Ramos, Governa
dor eleito nas eleições 
de 3 de outubro último.

S. Excia. chegará a 
sua terra natal por vol
ta das 15 horas em 
avião de carreira da 
Varig, quando na opor
tunidade ser lhe-á tri
butada uma passeata 
que sairá do Aeroporto 
Correia Pinto, percor
rendo as ruas principais 
da cidade até a resi
dência do sr. Vidal Ra
mos Junior, Prefeito 
Municipal, onde ficará 
hospedado.

À noite na Praça

João Costa, será reali
zada uma grande ma
nifestação p o p u l a r ,  
quando farão uso da 
palavra diversos orado
res, inclusive o novo 
Governador catarinense.

Na segunda feira, às 
12 horas, no Clube de 
Caça e Tiro Luiz Ramos 
Borges será oferecido 
ao sr. Celso Ramos ura 
churrasco de confrater 
nização, ocasião em 
que deverão compare
cer representantes das 
várias classes sociais 
da Princesa da Serra.

O sr. Celso Ramos 
deverá regressar a Ca
pital do Estado, na ter
ça feira dia 13. Os obje

tivos da visita do novo 
Governador de Santa 
Catarina à sua terra na
tal, é agradecer aos 
seus inúmeros correligio
nários o valoroso apoio 
que os mesmos lhe de
ram na sua recente 
eleição para o mais al
to posto de nosso Esta
do.

Depois de Lages o sr. 
Celso Ramos visitará 
outros municípios de 
nosso Estado, com o fito 
de agradecer aos seus 
correligionários daque
las comunas, as provas 
de confiança com que 
os mesmos lhe confia
ram em elegendo Gover
nador de Santa Catarina.
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Conforme deliberação tomada pel i direção do 
Coletivo Santos de Transportes Ltda propriíti- 
ria dos ônibus circulares e das lotações Ando
rinhas, o preço das passagens dos referidos meios 
de transporte sofreram um aumento de 20%, que 
começou a vigorar a partir do dia de hoje.

A direção do Coletivo Santos de Transportes 
Ltda., viu se na contingência de efetnar a referi
da majoração, em virtude da alta desenfrearia 
nos preços das peças, acessórios, corabustiveis. 
lubrificantes, mão de obra e ainda pela recente 
decretação dos novos níveis salariais.

Êste aumento também visa a Emprezu ter 
renda suficiente afim de que possa sempre ofere
cer a nossa população novos ônibus, e também 
manter os que se encontram em trafego em con
dições de oferecer o maior conforto e segurança.

Com a vigoração dêsse aumento, o preço das 
passagens para os ônibus circulares passarão a 
custar Cr$ 6,00, enquanto que as lotações Ando
rinhas passarão a custar Cr$ 8,00.

Conforme despachos proce
dentes da cidade gaúcha de 
Rio Grande, obteve o mais 
completo êxito naquela cida

de a campanha policial con
tra o jogo do bicho que co
mo se sabe há anos grassa
va impune na “Noiva do

A Câmara Municipal de Natal rejeitou a pres
tação de contas do ex-prefeito daquela capital. O 
ex-prefeito será agora processado de acordo com 
a lei, que regula os crimes de responsabilidade.

Acontecimentos Sociais
Depois de uma ausência de algumas semanas 

deste bi semanario, voltamos a movimentar o 
[ nosso Society na edição de hoje, com a apresen- 
! tação da tradicional secção “ ACONTECIMENTOS 
I  SOCIAIS”, de autoria de CAZZ1, o que poderá ser 
Ilido na 3a página.

Mar’’, onde era impotente os 
poderes públicos para sustar 
a atividade dos contravento- 
res.

Ante a energies repressão 
organizada pela Delegacia 
daquela cidade, com autua
ção dos que recolhiam a- 
p >stas, os banqueiros que 
agiam na cidade de Rio 
Grande paralizaram as suas 
atividades.

Novos
Protessorandos

Realiza-se hoje às 20 ho
ras no salão nobre da Esco
la Normal Vidal Ramos, a 
solene colação de grau dos 
professorandos de 196o des
te tradicional estabelecimen
to de ensino

Para a referida solenidade 
recebemos um atencioso 
convite, o qual muito agra
decemos.

c a n a  so
cial para a íesla Imperial da Clamoor

Noticias recebidas de Florianópolis pela co
missão promotora da 6a FESTA IMPERIAL DA 
GLAMOUR, informam que uma caravana social 
composta por jornalistas e beldades daquela so
ciedade, virão a Lages participar da escolha da 
“Glamour Girl do Sul”.

Foi confirmada a presença dos cronistas so
ciais Lazaro Bartolomeu, Zuri Machado de “O Es
tado” ,da candidata oficial ao titulo de “Glamour 
Girl do Sul” que será escolhida no próximo dia 
17.

Também o colunista Zuri Machado trará uma 
beldade para participar das festividades.

A caravana florianopolitana chegará a nossa 
cidade por volta do dia 4, para em seguida to
mar parte nas festividades.

Prefeitura decreta horário 
para o comercio no Natal

A Prefeitura Municipal 
vem de estabelecer novo ho
rário para o comercio de 
nossa terra neste periodo 
pré natalino.

Assim é que a partir da

próxima segunda feira, dia 
12 até o dia 24 o comércio 
poderá permanecer com as 
suas portas abertas até às 
24 horas.
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BRINQUEDOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, ENFEITES DE NATAL
CARTÕES DE FELICITAÇÕES E RETRIBUIÇÕES.

Só Existe um Caminho

= 1  A  P É R O L A  D E  L A G E S
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Pedimos a gentileza de fazer-nos uma visita para constatar a
variedade de produtos, bem como nossos preços
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A PEDIDO

A BIBLIA PROMETE UMA
1 _  Você sabia que a Biblia 
ensina que dois acontecimen
tos importantes estão pre
vistos para antes da vinda de 
Cristo, pela segunda vêz à 
terra?

— Você sabia que a Biblia 
profetiza um afastamento 
completo, por parte dos ho
mens, da Igreja que o Salva
dor estabeleceu?

— Você sabia que a Biblia 
promete que depois dessa a- 
postasia viria uma era de 
restauração quando Seus en
sinamentos seriam dados no
vamente aos habitantes da 
terra?

— Você sabia que estas 
profecias bíblicas já foram 
atualmente, cumpridas e têm 
uma significação profunda 
para o mundo de hoje?

Como vimos, a Biblia nos 
ensina que teriamos uma 
grande apostasia ou afasta
mento da Igreja de Cristo. 
Nêsse sentido, o Apostolo 
Paulo escreveu: «Ora irmãos 
rogamo-vos pela vinda de 
nosso Senhor Jesus Cristo, 
como se o dia de Cristo já 
estivesse perto ninguém de 
maneira alguma vos engane, 
porque não será assim, sem 
que antes venha a aposta 
sia» . . .  (II Thes8. 2:1-3).

Depois que Cristo subiu 
aos céus - e antes que Êle 
viesse novamente à terra os 
homens se afastariam de Sua 
Igreja e de Seus Apostolo», 
para igrejas e doutrinas pró 
pria6.

O profeta Amós descreveu 
ê6te tempo de escuridão as 
sim: «Eis que vem dias, diz 
o Senhor Jehovah, em que 
enviarei fome sobre a terra 
não fome de pão, nem sêd<- 
de água, mas fome de ouvir 
as palavras do Senhor. E irão 
vagabundos de um mar até 
outro mar, e do norte até 
oriente, correrão por tôda 
parte, buscando a palavra do 
Senhor e não a acharão». 
(Amós 8:11-12); sobre isto, 
Isaias também viu e escre 
veu: «O Senhor fechou os 
vossos olhos que são os pro 
fêtas e vendou os vossos 
olhos que são os videntes» 
(Isaia8 29:10).

O segundo acontecimento 
mais importante para seguir 
os tempos de escuridão, pe
la existência de profetas, foi 
o que o Apostolo Pedro pro 
meteu: «E envie Êle o Cristo 
que já d’antes vos foi de
signado. O qual convém que 
o céu contenha até os tem 
pôs da restauração de tudo, 
dos quais Deus falou pela 
boca de todos os seus santos 
profetas, desde o princípio» 
(Atos 3:20-21).

Como vimos, antes que o 
Salvador pudesse voltar à 
terra haveria uma restaura
ção ou restituição, quando 
então Sua Igreja primitiva e 
Seus ensinamentos seriam 
restabelecidos. Na verdade, 
logo após ter profetizado que 
não haveria mais profetas, 
Isaias escreveu estas pala
vras do Senhor: «Pois que 
è8te povo se aproxima de 
mim, e com a sua boca, e 
com os seus lábios me hon
ra, mas o seu coração se a- 
fasta para longe de mim e o

seu temôr para comigo con
siste só em mandamentos de 
homens, nos quais foi ins
truído. Eis que continuarei a 
fazer uma obra maravilhosa 
no meio d ê s t e  povo, 
uma obra m a r a v i l h o s a  
e um assombro . . . (Isaias 
29:13-14)

Que obra mais maravilho
sa faria Cristo senão do que 
trazer de novo Suas verda
des aos homens?

Mas como é que poderia 
Êle fazê-lo?

2-Um profeta moderno
João, o Apostolo bem a- 

mado, viu uma visão de co 
mo isto poderia acontecer, 
porque êle escreveu em A- 
pocalypse que: «Vi outro an
jo voar pelo meio do céu e 
tinha o Èvangeiho eterno pa
ra o proclamar aos que ha
bitam sobre a terra, e a tô
da nação, e tribu, lingua, e 
povo. . . (Apoc. 14:6).

Na verdade, o Evangelho 
teve que ser retirado da ter
ra ou não seria necessário 
que um anjo o trouxesse de 
novo 'Que evento mais signi- 
ucante do que êsse poderia 
então acontecer? O Senhor 
maudaria um mensageiro de 
sua presença, na época es
cura da apostasia para res
taurar a verdade à humani- 
iiade!

v Biblia nos diz ainda 
ruais, como aconteceria a 
restauração do Evangelho. 
«' ertamente o Senhor Jeho-

ih não fará coi6a alguma, 
sem ter revelado aos seus 
servos, os profetas», assim 
escreveu Amós 3:7. Mas não
avia profetas - êles foram 

«vendados» — logo após a 
ascenção de Cristo. Será que 
Deus sòmente falou aos pro 
tetas nos tempos antigos? Ou 
será que Deus levantaria nos 
tempos modernos um profeta 
para fazer a obra da restau
ração de Seu Evangelho? E 
quais foram tôdas as coisas 
«que Deus falou pela boca 
de todos os Seus santos pro
fetas» que iam ser1 restaura
das?

A primeira coisa de mais 
importância que seria res
taurada foi o conhecimento 
verdadeiro de Deus. Quando 
os profetas viveram antiga
mente, o mundo conheceu 
realmente a Deus, porque 
êstes homens comunicaram- 
se com Ele e alguns olharam 
sôbre Êle. Mas veio a apos
tasia e não havia mais pro
fetas, os homens substituiram 
com suas filosofias próprias 
acerca de Deus, a verdade 
que fôra perdida.

A segunda e próxima, se
riam cumpridas as profecias 
biblicas dum livro selado...» 
(Isaias 29:11). O profeta Eze- 
quiel prometeu que o livro 
seria um registro de parte 
da Casa de Israel, e nos úl
timos dias ficaria com a Bi
blia contra aqueles que per
verteriam a significação ver
dadeira das escrituras. (E- 
zequiel 37:15-21).

A organização completa da 
Igreja de Jesus Cristo seria 
restaurada. Jesus escolheu 
doze apostolos e os ordenou

com o poder ou atividade 
de batizar (João 15:16 & Mat. 
28:19).

Depois que Êle ressuscitou, 
êstes doze apostolos ficaram 
como «lideres» da Igreja - e 
a dirigiram por receberem 
revelações pessoalmente (A- 
tos l: 1-2», ou instruções do 
Salvador sôbre as coisas per
tencentes a Sua Igreja.

3 - O livro de Mórmon
Como falamos no artigo 

anterior Joseph Smith rece 
beu muitas visões

Mais tarde um anjo um 
sêr ressuscitado — apareceu 
e informou lhe que, pelo po 
der de Deus, traduziria um 
relatório antigo dos habitan
tes das Américas. Êste rela
tório continha as transações 
de Deus com um ramo da 
Casa de Israel e que foi guar
dado nas placas metálicas. 
Em cumprimento da profecia, 
«um livro «elado» saiu. Tor
nou-se conhecido como o LI
VRO DE MÓRMON, o segun
do entre os cristãos com a 
maior vendagem, e é, como 
a Biblia, um testemunho es
crito de que Jesus Cristo 
vive e que os princípios que 
Êle deu ao mundo são o ú- 
nico meio para a salvação 
dos homens.

Mais tarde quando Joseph 
Smith e um amigo, Oliver 
Cowdery, estavam estudando 
as escrituras, compreenderam 
que sem batismo não podiam 
herdar o reino de Deus (João 
3:3-5). Mas quem possuia a 
autoridade pora os batizar? 
Certamente não existia ne 
nhuma igreja dos homens 
com doze apostolos vivos; 
certamente não tinha nin
guém nas igrejas com a au 
toridade, ou sacerdócio, de 
batizar. Sentindo sua grande 
falta de sabedoria, oraram 
pedindo ajuda de Deus

Dezoito séculos antes, Jo
ão Batista tinha batizado Je
sus Cristo, porque êle pos
suiu o Sacerdócio que o au
torizou a agir em nome de 
Deus. E foi o mesmo João 
Batista que apareceu nesta 
ocasião a Joseph Smith e 0- 
liver Cowdery e os ordenou, 
para que êles tivessem a au 
toridade para batizar.

João Batista contou-lhes 
que estava agindo sob a di
reção de Pedro, Thiago e 
João, três dos apostolos ori
ginais de Jesus Cristo. Co
mo apostolos, êles tinham a 
autoridade para organizar 
completamente à Igreja de 
Jesus Cristo na sua plenitu 
de., Êstes três também apare
ceram a Joseph e Oliver e 
ordenaram lhes o apostolado, 
dando-lhes o poder para es
tabelecer a Jgreja novamen
te na terra.

Um anjo chegado da pre
sença de Deus para confiar 
o Evangelho eterno à terra e 
começar a obra de restaura
ção nos últimos dias; João 
Batista tinha restaurado o 
sacerdócio ou autoridade pa
ra batizar; Pedro, Thiago e 
João tinha ordenado Joseph 
Smith e Oliver Cowdery a 
serem apostolos. Tendo re
cebido revelação e Sacerdó-

RESTAURAÇÃ01
cio de Deus, Joseph Smith 
foi era verdade um verdadei
ro profeta! .

A Igreja foi organizada 
completamente e foi cha™^- 
da à Igreja de Jesus Cristo 
dos Sautés dos Últimos 
Dias, significando que é a 1- 
greja original de Cristo 
taurada nos últimos dias. Ela 
cresceu fenomenalmente. 
Seus membros tornaram-se os 
famosos «Pioneiro6» que com 
coragem e abnegação cons
truiram um bonito império no 
coração dum deserto monta
nhoso. As perseguições que 
sofreram dos homens mal 
vados, não foram menores

que as infr ngidas sôbre oi 
antigos Cristãos Regozija* 
ram-se porque Deus tinha fa- 
lado novameute a terra. Saí
ram como missionários para 
tôda nação, tribu, lingua e 
povo, declarando a restaura 
ção da verdadeira Igre: de 
Cristo

A  Igreja de Jesus < 'isto 
dos Santos dos Wumos 
Dias tem um ramo nes ti- 
dade na Rua Correia P in to rf 
54-\ e convida a tôda a d- tinta 
população para assistir' m à 
uma reunião em qualquer do
mingo às 9,30 horas da manhã 
e as 5,00 horas da tarde

Clube de Caça e Tiro
A Diretoria do Clube de. As carteiras para o contrôle 

Caça. e Tiro ’‘LUIZ RAMOS de saúde, estão. desde hoje na 
BORQES” , desta cidade, s o b  I secretariado Clube 14 d Jn-
a orientação de seu dinâmi
co presidente, Sr. Dante Ma- 
rotto, está concluindo a pri
meira piscina social de nos 
sa terra

A gloria que nos cabe, qua
si cérto, será coroada de es
pinhos. A falta de hábito em 
nosso meio, na frequência 
desse es: orte, concorrerá pa
ra a dificuldade de sua práti
ca.

As exigências da higiene, 
da morei! e do respeito, são 
problem s de máxima impor 
tância e que serão tomados 
a peito, tanto pelo corpo de 
médicos, que gratuitamente 
nos presta 6eus serviços como 
pela diretoria, que não exita- 
rá em suspender a frequên
cia por tempo á seu critério, 
a todo aquele que não souber 
se portar com elegância den 
tro das nórmas prescritas pa
ra a pratica dêste alegre e 
necessário espórte.

nho, onde os nossos associa
dos poderão procurá-las. todos 
os dias úteis, a partir das :i 
horas da manhã.

Essas carteiras serão indi
viduais e seus portadores as
sim munidos, comparecer* 
ao devido exame médico, n 
cebendo nelas o “VISTO” da
tado e que será o documento 
indispensável à entrada na 
piscina.
Rogamos a os Srs. associados,! 

a finesa de colaborarem co
nosco nas exisrências que pot 
fôrça de higiene seremos obri
gados a observar, pelo qm*. 
dêsde já apresentamos os nos
sos agradecimentos e conta
mos não só o m  o cumpri 
mento desse mistér, como 
também pelo auxilio à pró
pria fiscalisação, que espera
mos receber de nossos sócios, 
facilitando assim a nossa ta
refa.

Pela Diretoria 
Armando Ramos

Curso Gratúito de Taquigrafia
Por Correspondência

Acham-se abertas as matrículas para os cursos de ts- 
quigrafia por correspondência do Instituto Brasileiro de 
taquigrafia, orgão fundado em 1944 e reconhecido de Uti
lidade Publica. O curso compõe-se de apenas 12 lições ss 
pos o que serão conferidos Diplomas aos alunos aprovado- 
emiti xame funal, também por correspondência Os interes- 
sados deverão escrever dando nome e enderêço para a 
Caixa Postal n- 8934, São Paulo.

Uma camisa aanhauí 
que agrum piesome que agrado, / '  í> 

porque é tina. e le g a n te  *6 tin  _____

*  d istin ta. Para p r e s e t
tes de *••«<»». c o m p ,, ,  
Pois. camisas Tonnhausof.-  '-umisas Tonnhausof

CASA VIERC
,<A Casa dos bons artigo 

Rua Hercilio Luz 364. I
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CAZZI apresenta -■
Após algumas semanas 

de silênciô, aqui estou de 
regresso com vontade de 
contar muita coisa a vocês.

X X X

Antes de mais nada, que
ro cumprimentar minha co
lega pelo seu ‘ début” no 
Jornal de Lages. Ainda não 
tive o prazer de conhecê- 
la pessoalmente, porém es
pero fazê-lo muito breve.

Pelas colunas que já es
creveu, vê-se tratar de pes
soa de bom gôsto e vastos 
conhecimentos. A você T. N., 
meus votos de felicidades.

X X X

Pelo que soube nossa so
ciedade não deu motivo pa 
ra muita noticia para êste 
colunista. Contarei a vocês 
então do grande sucesso do 
Conjunto Sincopado em 
Curitiba.

X X X

Estando em Curitiba, a 
pedido do amigo João Luiz 
Lucena, fiz as vezes de 
apresentador do Conjunto 
Sincopado que fôra àquela 
Capital afim de apresentar- 
se na Sociedade Thalia, pa 
ra abrilhantar o tradicional 
Baile das Débutantes daque
la sociedade.

x x x

Antes porém, recebi con
vite para apresentar na TV,

o já então comentado Con
junto Lageano.

X X X

Após uma rápida entre
vista que me foi feita, e na i 
qual a sociedade desta ci- j 
dade estève muito elogiada, 
apareceram no vídeo os va 
lorosos rapazes do Conjunto 
Melódico Sincopado, agra- í 
dando em cheio.

X X X

Dezenas foram os telefo
nemas que aconteceram pa-' 
ra cumprimentar, elogiar e i 
solicitar mais e mais melo- j  
dias. Como o tempo era 
pouco, não foi possível 
atender a todas aquelas1 
gentis solicitações.

X X X

Novo convite foi feito, po 
rém por motivos de força 
maior não foi possível uma 
nova apresentação na TV.

X X X

Fomos então à Socieda
de Thalia, onde o sucesso 
não se fez em menor escala 
em ambas as apresentações 
sábado e domingo.

X X X

Infelizmente parece-me que 
o sucesso subiu à cabeça do 
nosso conjunto, pois soube 
que já pretendem mudar-se 
para Curitiba, definitivamen 
te.

X X X

Voltaremos a ter proble
mas com animação de bailes, 
Dr. Jorginho? Segure-os.

X X X

Ainda naquela sociedade 
fui convidado a participar 
da comissão que iria julgar 
as 3 mais belas debutantes 
de 1960. 150 era o número 
das candidatas,a estes títulos.

Indescritível o espetáculo.
Um fulgor exuberante.

x x x

Convidado à uma mesa 
da Diretoria pude apreciar 
mais de perto a alegria e o 
luxo daquela noitada. Gente 
bem, gente boa.

X X X

Convidei o mais lido cro
nista 6ocial de Curitiba para 
o baile de Miss Brotinho, 
bem como para a 6a Festa 
Imperial da Glamour.

Aceitou. Teremos então 
conosco, nestas datas, aque 
lo simpático personagem.

X x x

Também a convite do 
Clube lo  de Julho, virá à 
Lages naquelas datas o não 
menos renomado colega Zu 
ri Machado, colunista social 
de “ O Eatado” jornal da Ca
pital de nosso Estado.

x x x

Prefeitura Municipal de Lages
Declaração do Movimento de Vendas
A Prefeitura Municipal de 

Lages, faz ciente aos comer
ciantes e industriais que os 
mesmos deverão prestar suas 
declarações do movimento de 
vendas referente ao 2o S e 
mestre de 1959 e Io Semestre 
de 1060, até o dia 31 de ja 
neiro de 1961.

Outrossim, comunica, que as 
referidas declarações servirão 
para o lançamento do IM POS
TO DE INDUSTRIA  E PR O 
FISSÕES para o exercício de 
1961.

A  Prefeitura Municipal de 
Lages, por intermédio de sua 
Diretoria da Fazenda, sente-se 
na obrigação de comunicar aoS 
contribuintes do imposto aci
ma referenciado que, está abi- 
litada a esclarecer e informar 
sôbre a ‘‘Declaração do Movi
mento de Vendas.

Para orientação de nossos 
contribuintes transcrevemos a- 
baixo os artigos que tratam do 
imposto de Industria e Profis
sões desta Prefeitura.

Artigo 104 —  “As pessoas 
ou firmas de que trata artigo 
106 são obrigados a promover 
suas inscrições, como contri
buinte, no Cadastro Fiscal da

Prefeitura, na conformidade 
com o artigo 55 dêste Código

Parágrafo Ünico — Para fins 
dêste artigo são as referidas 
pessoas obrigadas a exibir, 
quando a Repartição compe
tente julgar conveniente, aos 
interesses da Fazenda Munici
pal, independente da escrita 
mercantil, quaisquer livros ou 
documentos que possam servir 
de base à inscrição e ao lan
çamento do IMPOSTO SOBRE  
INDUSTRIAS E PROFISSÕES.

Artigo 105 —  Decorridos o 
prazo regulamentar, Sem que 
os interessados tenham promo
vido, em forma regular, a ins
crição, ou fornecido declara
ções de dados informações e 
esclarecimentos exigidos, pro
cederá a Prefeitura, “ex-oficio”, 
o lançamento do imposto, com 
acréscimo de vinte por cento 
20%.

Parágrafo Ünico —  Da mes
ma fórma se procederá no ca
so de recusa de exibição de 
escritas mercantis ou livros fis
cais de que trata o parágrafo 
único do artigo anterior.
Artigo 108 —  A  cessação das 

atividades do contribuinte de
verá ser, obrigatòriamente, co

municada à Prefeitura, dentro 
do prazo de quinze (15) dias, 
afim de ser concedida baixa 
na inscrição.

Parágrafo Único —  A  baixa 
será concedida após a verifi 
cação da procedência da comu
nicação, sem prejuizo da co 
brança dos impostos devidos, 
inclusive o relativo ao periodo 
em curso.

Artigo 116 —  O lançamento 
do IMPOSTO SOBRE IN D U S 
TRIAS E PROFISSÕES, será 
feito com base nos elementos 
constantes da inscrição e das 
declarações apresentadas pelos 
contribuintes,

Artigo 117 — No caso de i- 
nobservância do disposto no 
artigo 108 e seu parágrafo ú- 
nico, o lançamento será feito 
com base nos elementos que a 
Prefeitura possuir e acrescidos 
de vinte por cento (20%).

Parágrafo Ünico —  O acres- 
cimo de vinte por cento (20%) 
de que trata êste artigo vigo
rará até o exercício no qual 
foram satisfeitos as exigências 
contidas nos dispositivos refe
ridos no corpo do artigo.

Lages, dezembro de 1960

Com grande satisfação co
munico a presença de nos
so amigo Teóíilo Prado, or
ganizador da Festa Imperial 
da Glamour, que deverá 
permanecer em nosso meio 
até o término daquelas fes
tividades. Seja bem vindo, 
Téo.

x x x
Vimos transcorrer dia 4 pp 

o “ date” do jovem Cícero 
Couto (Negro).

Os parabéns desta colu
na, com votos de felicidades.

x x x

Esta coluna cumprimenta 
também à Zaira Borges, que 
com grande sucesso foi a 
Velhacap, afim de fazer na 
Radio Nacional alguns testes

x x x
José Guidalli estêve tam

bém naquela Capital ; onde 
contratou o cantante Ivon 
Curi para o dia lo. de Janei
ro. Ótimo.

x x x
Dia 2 do corrente, mar

cou mais um niver, a srta. 
Beatriz Branco, filha do ca
sal sr. e sra. Dr. Celso 
Branco. Os cumprimentos

deste colunista e de um 
personagem de Curitiba, loi
ro, que deverá esttf ■ pre
sente às festas de fun de 
ano.

x x x

Já de volta a Glamour 
Girl de Lages, srta. Suzana 
Sbruzzi.para gôzo de suas 
merecida« férias. A Suzy, rs 
nossas boas-vindas e os 
nossos auspícios de boa fortu 
na no final da 6a FESTA IM
PERIAL GLAMOUR

x x x

Desconsoante com minha 
primeira publicação a res 
peito, dia 24 estarei indican
do as “ 10 SENHORITAS MAIS 
ELEGANTES DO ANO ’.

x x x

Quanto às ‘ 10 SENHORAS 
MAIS ELEGANTES DO ANO” 
serão indicadas por esta co
luna no dia 31 dêste.

x x x

Creio que por hoje basta. 
Até a semana, então

Baile das Flores no Clube 
itecreativo Juven l

Realizou-se na noite 
do último sábado no Clu
be Recreativo Juvenil, o 
Baile das Flores, orga
nizado por um grupo de 
diretores daquela socie 
dade.

As danças transcorre 
ram bastante animadíssi
mas e num clima de fran
ca camaradagem.

Na mesma noite foi 
realizado o concurso pa

ra a Rainha das Flores 
de 1960/61, e da qual 
saiu eleita a srta. Mar
lene Alves e como Prin
cesas as srtas. Marlene 
R. Machado e lobta San
tana.

Êste baile como já in
formamos transcorreu a 
nimadissimo e contou 
com o comparecimento 
de diversas autoridades 
locais.

Uma Revista Bonita
Uma revista completa para os que gostam de acom

panhar o mevimento aitístico do Rádio e da Televisão é 
a “Revista do Rádio”, que todas as semanas apresenta 
reportagens e fotografias exclusivas com os astros e es
tréias mais queridos No momento a “Revista do Rádio” 
está sendo impressa em côres, pelo sistema off-set, fato 
que a tem tornado uma revista cada vez mais bonita, 
uma revista que deve estar em todos os lares tôdas as 
semanas.

— A t e n ç ã o  —
Reverendos Padres

Presepios para Igrejas e Capelas
temos para pronta entrega presepios de 60 
ctm., de 50, de 40, de 30 e todos os tamanhos 
menores.

VIDRAÇARIA

ALMIRANTE SOARES
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Juizo de Direilo da Primeira Vara da* Comeu ca ©

Compre egora 
sua nova

e participe do

iS P Ä
'Æ Æ

N A  B O A  COM PRA  ESTÁ SUA B O A  SORTE!

Com as Cautelas M ilio 
nárias V . ganha prêmios 
milionários.. .

2 mil cruzeiros em com 
pras dão direito a ume 
Cautela Milionária

TRES SORTESOS
30 de juiiio - 23 de setembro 

31 de dezembro /

t  JM fie  fel 
SK 4bf>9

Confie nn sua boc estréia 
comprando no Revendedor 
Renner desta cidode

a responsabilidade da Rádio Fandairar.íes S A. a patente 33*

AVISO IMPORTANTE:

A sua Cautela Milionária, 
mesmo premiada num sor
teio, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes.

'JtÊÊm

. Estado de Santa Catarina
Código de Processo Civil requer 
seja designado o dia e hora 
para a justificação n-cessária 
notificado o D * Représentante 
do Ministério Público. Julgada 
procedente a j ' i  tificação re
quer sejam citados os confron
tantes, e por Editais interessa
dos ausentes e desconhecidos, 
para no prazo legal contesta
rem ação, digo, contestarem o 
pedido se quizerem com as res
pectivas espôs s cs que casa
dos forem. Protesta pela pro
dução de todo o genero de pro
vas em direi os permitidos, 
especialmente a prova teste 
munhal. Valo Cr$ 5.000,00 
Pede Deferimento Lages, 11 
de julho de 1.959 (a) Pp. Jor-

ge Barroso Filho Testemunhas: 
1 —  José Patrício do Nasci
mento, brasileiro, casado, la
vrador; 2 —  Simplicio Silveira 
de Souza, idem, ambos de Cor
reia Pinto. 3 —  Anísio Alves 
de Sousa". DESPACHO: —  A. 
Designem-se dia e hora para 
a justificação feita as neces
sárias citações, inclusive do dr. 
Promotor Público da la Vara. 
Lages, 1G de Julho dê  1.959 (a) 
C. Gama, Juiz de Direito da 
la Vara, ‘Realizada a foi pro
ferido o seguinte DESPACHO: 
“Julgo por sentença a justifi
cação feita, para que produza 
seus legais efeitos. Citem se, 
na forma requerida. Intime se 
Laecs 11/11/60 fal João San*

to Damo, Juiz de Direito Subs
tituto" E para que ninguém* 
legue ignorância muito esp 
cialmente os interessados m 
certos c não sabidos, passou-se 
o presente edital que ser.i pu 
blicado e afixado na forma da 
lei. Dado e passado nesta ci 
dade de Lages, aos dezesete 
dias do mês de novembro de

mi| novecentos e sessenta. Eu. 
Luiz Carlos Silva. Lscnvao do 
Ovei, o datilografe., subscrev. 
e assino.

João Santo Damo 
Juiz de Direito Substituto

Dr. Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível.

VENDE-Sc
Otimo estado. O.imo proço a vista ou com facilidades.

T„nnoi “TAiii» Síp.rrano”

20 Automóveis Dauphlne 1960 
30 Condicionadores de ar FEDDERS 
IO Aparelhos de Televisão 
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961 
30 Fogões Wallig VISORAMIC 
30 Máquinas de costura RENNER 

600 roupas RENNER

O Doutor João Santo Damo, 
Juiz de Direito Substituto da 
Primeira Vara da Comarca 
de Liges, Estado de Santa 
Catarma, na forma da lei, 
etc.

E d i ía l  d e  C i ia -

ç à o
F.tço saber a todos quantos 

o presente edital de citação 
com o prazo dejtrinta (30) dias, 
virem dêle conhecimento tive
rem, ou interessar possa, que 
por parte de Aristiliano Silvei 
ra Rodrigues, brasileiro, soltei
ro, maior, lavrador, domiciliado 
e residente em Correia Pinto, 
nesta Comarca, me foi dirigida 
a seguinte PETIÇÃO: “Exnio. 
Sr. Dr Juiz de Direito da la 
Vara da Comarca de Lages. 
Por seu procurador que esta 
subscreve Aristiliano Silveira 
Rodrigues, brasileiro, salteiro, 
maior, lavrador, domiciliado e 
residente em Correia Pinto, 
nesta Comarca, diz e respeito 
mente requer o seguinte: 1 —  
Que conforme prova o doeu 
mento junto n‘ 2, adquiriu de 
Francisco Teles de Abreu, uma 
gleba de terras com a area su- 
pe ficiai de 145 200m2 (cento e 
quarenta e cinco mil e duzen
tos metros quadradas) no dis
trito dc Correia Pinto, nesta 
Comarca; 2 ) Que, todavia, a- 
lém da área adquirida recebeu 
de sua antecessora mais uma 
posse sôbre mais 333.237 (tre- 
senios e trinta e três mil du
zentos e trinta e sete) mitros 
qu 'Irados que a mesma ao 
ve der ao Suplicante já ocu 
p ra mansa e pacificamente 
há eêrea de trinta anos na con
formidade do mapa (doc. n 3) 
an wo; 3 ) — Que, nestas con 
dições a gleba adquirida junta- 
m jate com a posse, perfazem 
o total de 478.437 (quatrocentos 
e setenta e oito mil c quatro
centas e trinta e sete) metros 
quadrados com as seguintes 
confrontações: ao Norte com 
Arroio do Cervo e Serafim 
Pereira Bastos ou Sucessores; 
ao Oeste com Núncio Pedroso 
do Amaral ou sucessores; ao 
sul com José Cabral de Souza 
ou sucessores e a Oeste, digo, 
a Leste com Feliz Antonio dos 
Santos e Francisco Cabral de 
Souza ou sucessores; 4') Que, 
nestas circunstancias ao Supli
cante cabe direito de legiti
mar a posse aludida por ocu
pá-la por si e por sua anteces
sora com o mais absoluto “a- 
nimus domini", pacificamente 
sem turbação e nem oposição 
de quem quer que seja. Assim, 
com fundamento nos arts. 550 
e seguintes do Código Civil 
usque artigos 456 e seguintes do

Variadíssimos sortimen
tos.

Compre na

Vidraçaria Bazar

Almirante Soares
Rua Mal Deodoro, 251.
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Dia 18 o maior espetáculo de todos os tempo çò
O proximo dia 18 se-lio e do Rio, e mesmo 

rá uma data verdadeira-1 as da seleção do Brasil.
m nte histórica para o 
esporte lageano, pois 
pela primeira vez vere
mos em nossa cidade a 
apresentação da guapa 
equipe do Vasco da Ga
ma do Rio de Janeiro, 
uma. das Jmaiores glorias 
do futebol brasileiro.

f
O Combinado lageano, 

preparado pelo esportis
ta sr. Erasmo Furtado 
terá uma árdua incum
bência de defender o 
prestigio do futebol de 
nossa terra e de nosso

Paulinho, como crack 
consagrado já atuou pe
la seleção do Rio Gran
de Sul e também teve 
o prazer de envergar a 
camiseta da CBD. Saba- 
rá, Ecio, Delem, Wilson, 
Moreira, Ita, Waldemar, 
Dario e outros como

Vasco da Gama, e comjperada uma arrecadação 
isto brindar o nosso pú- de aproximadamente 500 
blico com um espetáculo a 000 mil cruzeiros, 
maravilhoso, à altura dei quebrando assim o re- 
nossas tradições esporti

cord de arrecadações no 
interior do Estado, o oue 
para o esporte lageano 
já é uma grande iioma.

vas.
É bem provável que o 

Combinado lageano, que 
sera formado a base do 
S.O. Internacional e do

Wanderley e que a- 
qui também estarão no 
dia 18, são também as 
grandes vedetes do con
junto vascaino.

Por sua vez, o Combi 
Estado, justamente con-'nado lageano, que está 
tra uma equipe de en- se preparando assidua- 
vergadura de um Vasco mente, espora oferecer 
da Gama, que tem era tenaz resistência ao 
suas fileiras um punha
do de atletas que mili
tam e que militaram 
nas seleções brasileiras, 
carioca e paulista.

Orlando e Beline, co
mi integrantes do último 
selecionado campeão do 
mundo, gozam de real 
cartaz no pebol brasilei
ro, pois foram considera 
dos pelos críticos mundi
ais que estiveram presen
tes na Suécia, como dos 
melhores jogadores de 
suas posições em todo o 
mundo.

Barbosa, C o vo  n e I o G A - Gua,rj»ny- forme cora
a seguinte formaçao:
Magalhães, Vicente,' Pe

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal »Deodoro 125 
fone 376

drinho e Pelé (Silvio); 
beraeíval e Waldir (Gi 
co); Pibla, irineu, Johan, 
Negrinho e Jonas.

Embora não seja esta 
a formação ideal de um 
verdadeiro Combinado 
lageano, onde falhas 
berrantes se nota em 
sua composição, espera
mos que a mesma efe
tue uma grande partida, 
e com isto consiga 
manter bem alto o pres
tigio do nosso futebol.
Como já informamos em 

edição, anterior é es-

nar no
Como preliminar do match inter estadual do 

proximo dia 18 entre o Combinado lageano e o 
Pinga, já teve oportu- Vasco da Gama do Rio Janeiro, deverão defron 

nidade de envergar as tar-se as equipes do Combinado Coral Olaria de 
seleções de São Pau- nossa cidade e á S.E.R, Olinkraft de Igaras.

A  v a r z e a  e m  f o c )
f

Resultados de quinta feim
O campeonato varzeano de futebol teve j >s- 

seguimento na quinta feira, com a realização os 
seguintes jogos: Botafogo 5 x Centenário l ,  e 
Olaria 4 x Figueirense 3.

O Arco íris derrotou o Frei Rogério por W. O.
Classificação:

Apos a realização destes jogos, a coloca Io 
do certame varzeano ficou sendo a seguinte:

Não haverá jogos amanhã
Mais um domingo em 

branco irão passar os 
nossos esportistas no 
dia de amanhã, isto 
porque a Federação Ca
tarinense de Futebol 
ainda não deu o ar da 
graça em reiniciar os 
jogos pela Chave no. 3, 
onde estão incluídos os 
clubes de Lages, Mafra 
e Canoinhas.

O célebre protesto do

Santa Jruz de Cano- como no dia 18 o Vasco
inhas está dando pano 
para mangas para o

da Gama co Rio de Ja
neiro estará aí, e a se-

Tribunal de Justiça iguir virão as festas na 
Desportiva da FCF, que talinas e de ano bom 
ainda não julgou o aba-1 seria bastante interes- 
caxi, o que está retar-'sante que êstes jogos 
dando o reinicio dos! fossem reiniciados só-
jogos da chave 3 pelo 
campeonato estadual.

A estas alturas, dian
te de tanta demora, e cional e Uuarany.

mente no dia 8 de ja
neiro, como c o pensa
mento dominante dos 
dirigentes do Interna-

lo. Olaria A PP
2o. Tupy e America 5 pp
3o. Botafogo 7 pp
4o. Princesa e Brusquense 8 op
5o. Arco íris 9 pp
6o. Centenário 11 pp
7o. Coral 12 pp
8o. Avenida 17 op
9o. Figueirense e Frei Rogério 19 pp
IO’ Satélite 24 pp

:a Eficiência
Na Taça Eficiência a classificação dos clubes
correntes é a seguinte:
lo. Botafogo 26,5 pontos
2o. Olaria 24
3o' Princesa 19
4o. America 17,5 „
5o. Tupy 16,o „
6o. Arco íris 15,5 „
7o. Centenário 10,5 „
8o. Brusquense lO „
9o. Avenida 6.5
10. Coral 5
11. Frei Kogerio 3,5 „
12. Figueirense 1,5 „
l3- Satelite 0 „

Seleçao da Rodada
A rodada de domingo último apresentou a 

seguinte seleção hipotética.:
Saul (Olaria), Dirceu (Fre Rogério), Adroaldo 

(Olaria), e Ubaldo (Tupy), Joaquim (Princesa), e Li
te (Olaria), Valdir (Coral), Pedro (Olaria), Isidorio 
(Arco-íris), Lauro (Frei Rogério), e Niggemann (Co 
ral).

Crack da Rodada: O arqueiro Saul do G .E. 
Olaria.
Próxima rodada

O campeonato varzeano terá prosseguimen
to amanhã cora a realização dos seguintes jogos: 

Olaria x Centenário, Brusquense x Princesa, e 
Tupy x Avenida.

Para seus Impressos:
m
m
m
i l

i
m

Papelaria em geral:
PROCURE A MAIOR E MAIS CO M PLETA LIVRARIA E TIPOGRAFIA DA CIDADE

A PÉR O LA  DE L A G E S
Completo sortimento de material escolar

li
l i
l i
l i

m
m
Si
Si
l i im

. . . . . .

Rua Cel. Cordova 202 — fone 213
•»•a '«ta -uam — a  »ac-ajp •»»«a-irtga "Jta- •■;=«ría ja
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Encontram se era La-| 
ges desde há vários dias,; 
o sr. Marcirio Pacheco, 
abastado fazendeiro em 
Vila Esmeralda, municí
pio de Vacaria, acom
panhado de sua exma. 
esposa d. Acacia Nery 
Pacheco.

Èste ilustres visitantes

que são sogro do sr. 
Marcelino Alves Ferreira, 
acatado comerciante em 
Anita Garibaldi, vieram 
a Lages especialmente 
para assistirem a forma
tura de sua neta, a gen
til srta Marli Teresinha 
Pacheco Ferreira, que 
se deu na quinta feira, 
pelo Ginásio da Escola

Novo Coletor Estadual
Acaba de ser nomeado para Coletor Estadual 

em nossa cidade, o sr. João Tabalipa, que exercia 
as mesmas funções no Município de Herval do 
Oeste.

Desejamos ao sr. João Tabalipa feliz atividade 
em nossa cidade, e que os seus objetivos sejam 
coroados de inteiro êxito.

Normal Santa Rosa de 
Lima.

O sr. Marcirio Pache
co e a sua esposa d. 
Acacia Nery Pacheco 
deverão demorar-se por 
mais alguns dias em nos
sos meios, oportunida
de em’ que desejamos 
aos mesmos uma feliz 
estada na Princesa da
Serra.

i r a  uai

lages. 10 òe Dezembro deJSggjjUH ̂ — ---------------- ------- -------

O Banco do Lavoura au
mentou seu capital social

•_____4 „v Wonnápiít hrncilai

S U R  M E N E  « E U E S  8)6613
Entre os Contabilistas 

de 19(50, que ontem di 
plomaram-se pela Escola 
Técnica de Comercio de 
Lages, destaca-se a gen 
til srta. Marlene Merce
des Baggio, filha da viu
va d. Suzana Foleto Bag
gio, residente na cidade 
de Ijuí, Estado do Rio 
Grande do Sul.

A Contabilista Marlene 
Mercedes Baggio, que há

poucos dias foi nomeada 
por ato do Presidente 
da República para o 
Ia PC, desfruta de um 
largo circulo de amiza
des em nossos meiosso- 
ciais.

Divulgando êste acon
tecimento, hipotecamos à 
srta. Marlene Mercedes 
Baggio os nossos votos 
de inúmeras felicidades.

Cnite  f c i  s A p t e i i i i t o
Angelo Zago e Familia

Sentem-se na obrigação de convidar a todos os seus 
parentes, pessoas de suas relações e o povo em geral, 
para assistirem a Saata \lis3a do 30°. dia do falecimento 
de sua inesquecível

HERMINIA ZAGO

que mandam celebrar na próxima segunda feira, dia 12 
às 7,30 horas no altar mór da Catedral Diocesana.

Aproveitam o ensejo para agradecer a todos aque 
les que enviaram flores, coroas, telegramas e que acom
panharam aquela ente querida até a sua última morada

Encerrou-se há dias o con
curso para a escolha da 
Rainha dos Estudantes 1960- 
61, instituído pela União 
Lageana de Estudantes.

O referido concurso foi 
vencido pela srta. Eneita 
Schenkel, que será coroada 
hoje a noite, no Clube lo. 
de Julho por ocasião de 
um grandioso baile orga 
nizado pela União Lageana 
de Estudantes, e no qual es
ta entidade estará homena
geando os formandos de 1960.

Noticia a alta direção do 
Banco da Lavoura de Minas 
Gerais S/A, a elevação do 
capital social do estabele
cimento de um para dois bi
lhões de cruzeiros, tornando- 
se a6sim o maior banco la
tino americano. Até aqui o 
Banco da Lavoura era su
plantado apenas pelo Banco 
do Brasil, cujo capital __ pas
sava pouco de um bilhão de 
cruzeiros.

O crescimento inigualável 
do Banco da Lavoura no

movimento bancário brasilei- 
ro e latino americano de e- 
8e a visão extraordinária 
dos seus oitos dirigente« 
homens períeitame ite inte
grados na economia brasi 
leira.

O Banco da Lavoura, que 
possue uma filial em no.̂ sa 
cidade, é uma glória para o 
Estado de Minas Gerais, que 
assim toma a dianteira dos 
negócios bancários não só 
no pais como em todo o 
Continente.

Srta. Maria Shirlev B a p  Datais

Aumentado o preço 
das passagens aéreas

Desde segunda feira última 
estão em vigor as novas ta
rifas aéreas em todo o territó
rio nacional. As passagens 
tiveram os seus preços majo
rados em dez por centro so
bre as tarifas básicas para 
todos os tipos de aviões das 
linhas aéreas domésticas As 
tarifas para cargas especiais 
e cargas comum foram tam
bém majoradas em dez por 
cento.

E corn prazer que no
ticiamos atravez destas 
colunas, a formatura 
ocorrida ontem da pren
dada srta. Maria Shirley 
Baggio Donato, que se 
diplomou conto Conta
bilista pela Escola Té
cnica de Comercio de 
Lages.

A novel Contadora é 
dileta filha do casal sr. 
Florindo Donato do al

to comercio desta pia 
ça e de sua digna con 
sorte d. Genoveva Bag 
gio Donato, ambos per 
tencentes a alta socieda 
de local.

Apresentamos à srta 
Maria Shirley Baggio 
Donato os nossos efu
sivos parabéns e que 
continue a obter gran 
des êxitos em seus futu
ros empreendimentos.

Na tarde da última quinta 
feira, aproximadamente às 
16 horas a mulher que 
atende pelo nome de Beatriz 
de Tal, quando pescava no 
Rio Caveiras juntamente com 
o seu marido, caiu nas 
aguas do mesmo perecendo

afogada.
Baldados foram os esfor

ços do seu esposo para 
salvá-la, pois Beatriz encon 
trou a morte instantanea
mente, somando assim o Rio 
Caveiras mais uma vitima 
em sua história.

Contando com o comparecimento de todos ao ato da 
Santa Missa, desde já antecipadamente agradecem.

Lages, 10 de Dezembro de i960.

O CINE MARAJOARA apresenta amanhã ( domingo ) às 4, 7 e 
9,15 horas a grandiosa produção da M. G .M. em Technirama e

Tecnnicolor

A Ma ja Desnuda
Com Ava Gardner, Anthopi Franciosa, Amedeo Nazzari e Gino Ce,
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PfMTiiinir*amAo m ia  oc m ú ca c  o rm tm no in  ^ \/únrlaComunicamos que as mesas continuam a venda diariamente das 13 hs às 17 hs 
í  de Julho para as noitadas principais da na secretaria do Clube

6a Festa Imperial da Glamour -
Dia 7 - BAILE IMPERIAL DA GLAMOUR - Com a escolha da «Glamour Ciri 
mais elegantes do Sul» 111

(3 a 8 de Janeiro de 1961)

ul» -Apresentação das «Dez garotas
Decoração parisiense - Traje: Gala.

Dia 8 - Soirée do ADEUS - Com desfile de tôdas as candidatas e convidadas
«Glamour Girl do Sul»

- Preços: Para as duas noites 1.200 cruzeiros 
Para uma unica noite 900 cruzeiros

P iais em traje de passeio bem como da
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