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Hltos dirigentes íía Snfártica 
visitam nossa redação

Estiyer am etn visita a nossa redação, os Srs. 
Rolf Riesenberg, diretor da Companhia Antártica 
Paulista de Joinville, Carlos José Bragio, inspetor, 
no Rio Grande do Sul e Arthur Medeiros, inspetor 
em nossa região.

Os Srs. Rolf Riesenberg e Carlos José Bragio, 
seguiram no dia de ontem para Caxias do Sul, 
enquanto que o Sr. Arthur Medeiros aqui deverá 
permanecer por mais alguns dias.
Durante as suas permanências em nossa cidade, 

aquêles dirigentes da Companhia Antártica Paulis
ta, mantiveram permanentes contactos com o Sr. 
Lidio Silva, laborioso e esforçado depositário em 
Lages daquela importante organização nacional.

Agradecemos a gentil visita que nos fizeram 
os Srs. Rolf Riesenberg, Carlos José Bragio e 
Arthur Medeiros, formulando-lhes muitos sucessos 
em suas atividades comerciais.

Comemorado o Dia de São Lucas
Em comemoração ao Dia de São Lucas, padroeiro do; 

médico, que transcorreu no dia 18 do fluente, a Associa- j 
ção Médica de Lages realizou no último sábado, no Gran
de Hotel Lages, um jantar de confraternização em que es
tiveram presentes todos os associados desta benquista cias-, 
6e profissional.

Na oportunidade, falaram o Dr. Galeno Moreira César j 
presidente da Associação Médica de Lages e o Dr. Joubert 
de Almeida, que ressaltaram o significado daquela data, I 
quando foi comemorada a passagem do dia de São Lucas.

Dr. Galeno Moreira César
Transcorreu na última segunda feira, dia 21, a passa

gem de mais um aniversário natalicio do Dr. Galeno Mo
reira César, presidente da Associação Médica de Lages, e 
elemento bastante benquisto em nossos meios sociais.

O Dr. Galeno Moreira César que é portador de uma 
série de virtudes, que o tornou bastante conceituado no 
seio de seus inúmeros pacientes, vem realizando uma di- 
gnificante administração à frente da Associação Médica de 
Lages.

Entre as inúmeras iniciativas do Dr. ^Galeno Moreira 
César naquela entidade, destaca-se a inauguração há pou
co de sua séde social, sita no Pronto Socorro Municipal, à 
Praça Leoberto Leal, dotada de amplas instalações para os 
seus associados, bem como salas para conferências e 
reuniões.

Registrando êste acontecimento, destas colunas formu
lamos ao Dr. Galeno Moreira César, os nossos votos de 
inúmeras felicidades.

Dr. Célio Belizório Ramos
Deverá seguir no dia de amanhã para a capital pau

lista, o benquisto médico Dr. Célio Belizário Ramos, dire
tor da Maternidade Tereza Ramos, e que por suas qualida
des gosa de grande estima em nossos meios.

Em São Paulo, o Dr. Célio Belizário Ramos, deverá 
entrar em contacto com o Departamento de Anatomia Pa
tológica daquela capital, quando será estudada a possibili
dade de ser realizada em nossa cidade, no próximo mês 
de janeiro, uma semana anual de estudos relacionados 
com Anatomia Patológica, quando aqui viriam {especialis
tas da região sul do país.

Desejamos ao Dr. Célio Belizário Ramos os nossos vo
tos de uma feliz estada na capital bandeirante.

Dr. Joaquim Pinto de Arruda
Chegou a esta cidade, procedente de Florianó

polis, o Dr. Joaquim Pinto de Arruda, diretor do Departa
mento de Saúde Pública do Estado, que aqui veio em mis
são profissional Aproveitamos a oportunidade para cum
primentar-lhe e desejamos uma ótima permanência em 
nossos meios.

Retornou terça feira 
última de Pôrto Alegre, 
onde fôra manter impor 
tantes contactos com a 
Cia. Federal de Desen
volvimento Econômico - 
Financiamento e Crédito, 
o Sr. João C. Mendes, 
inspetor desta conceitua
da organização de cré
dito e investimento.

Em nossa cidade, o 
Sr. João C. Mendes, in
tensificará os movimen
tos atinentes à instala
ção de uma agência da 
citada Companhia e m 
nossos meios, e ao mes- 
mp tempo entrar em en
tendimentos com os seus 
novos acionistas.

O Sr. João Druck. as
sistente da diretoria da 
Cia. Federal de Desen
volvimento Econômico - 
Financiamento e Crédito 
que não pode retornar 
à nossa cidade no mo
mento, por motivo de 
saúde, chegará a Prince
sa da Serra na próxima 
semana, quando aqui jun 
tamente com o seu co- 
léga de organização, Sr 
João C. Mendes, tratará 
de ultimar as providên 
cias referentes à insta
lação de sua dependên 
cia em nossa cidade.

Felicitamos o Sr. João 
C. Mendes, digno inspe
tor da Cia. Federal de 
Desenvolvimento Ecouô 
mico - Financiamento e 
Crédito, almejando - lhe 
produtiva atividade em 
nossos meios.

Filial do BDE encontra grande 
receptividade em nossos meios

Inaugurada há pouco mais de uma semana, 
a filial do Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina S/A, está encontrando grande 
receptividade em nosso meiop.

Essa receptividade é mais caracterizada pela 
eficiência de sua organização, bem como as fi
nalidades a que mesma se propôs, pois que o 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa 
Catarina S/A, realiza quaisquer operações refe
rentes ao financiamento da lavoura, pecuária, in
dustria e outras atividade profissionais, conceden
do sob as diversas modalidades de garantia, em
préstimos agrícolas, pecuários, industriais, agro
pecuários, profissionais etc.

Assim, preenchendo todas essas finalidades, 
fazem com que as operações bancárias dêste no
vel estabelecimento bancário, venham encontrar 
o máximo de aceitação em todos os nossos se
tores de atividade.

Aléfn disso, a filial do Banco de Desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina S/A, está e 
ficientemente dirigida pelo Sr. Antônio Jader Mar
ques, que tem dado o máximo empenho no fiel 
cumprimento de suas finalidades, muito bem as
sessorado pelo seu contador, Sr Fiancisco Cyril- 
lo Corrêa. Êste primoroso trabalho de equipe en
tre a direção e a contadoria, é completado com 
o excelente desempenho do seu digno ;corpo de 
funcionários, que em conjunto estão coroando 
com verdadeiro sucesso os primeiros dias de ati
vidades desta agência bancária.

Em franco andamento o curso de 
mecânica da Escola Volante 

da DKW - VEMBG
Iniciada na última terça 

feira, dia 22, encontra-se em 
franco andamento e coroa
do do mais absoluto suces
so, o curso de mecânica da 
Escola Volante da DKW 
VEMAG, patrocinado pela 
VEMAG S/A - Veículos e 
Maquinas Agrícolas, em co
laboração com o seu reven
dedor nesta praça, a impor
tante firma iSerrana Ltda. - 
Veículos e Maquinas.

As aulas dêste curso, es
tão sendo ministradas com 
absoluta eficiência pelo ins
trutor Valdevino Pinto Dias, 
pertencente à renomada fir
ma Vemag S/A - Veiculos e 
Maquinas Agrícolas, que a- 
qui chegou acompanhado do 
inspetor Genésio Fornasari.

14 alunos, estão devida
mente matriculados no curso 
«DKW - VEMAG*, sendo a 
maioria dêles pertencentes 
à nossa cidade, mais preci
samente à Serrana Ltda., e

outros pertencentes a Muni
cípios vizinhos, o que reve
la à importância dêste cur
so, principalmente para os 
seus revendedores, que po
derão atravéz dos seus me
cânicos usufruírem o máxi
mo de aproveitamento em 
relação às inovações que 
esta prestigiosa marca de 
veiculo oferece a todos os 
seus adquirentes.

Louvemos destas colunas, 
os esforços dos Srs. Dario 
Todeschini e Odi Cherubini 
Tomedi, dinâmicos diretores 
da Serrana Ltda. - Veiculos 
e Maquinas, que num perfei
to entrosamento com o ins
trutor, Sr.'  Valdevino Pinto 
Dias, vem desenvolvendo, 
para o amplo sucesso deste 
curso, prestando tôda a co
laboração necessária a seus 
alunos na assimilação dos 
conhecimentos ora em ins
trução.

A tradicional Casas Almeida comemorará o seu jubileu de prata
No próximo mês de Novem

bro, a tradicional Casas Al
meida,comemorará os seus 25 
anos de atividades em pról 
do comércio de nossa terra.

Firma vastamente concei
tuada em nossos meios co 
merciais, com uma rêde de 
filiais no Estado, as Casas 
Almeida, orgulham-se em a- 
presentar sempre à popula
ção de nossa cidade os seus 
maravilhosos artigos por pré- 
ços reduzidos, a fim de que 
todos possam adquirí-los em 
condições excepcionalissimas

Assim é, que ao comemo
rar o seu jubileu de prata, a 
tradicional Casas Almeida, 
oferecerá ao distinto público 
desta cidade, bem como de 
outraB cidades, onde mantém

filiais, uma sensacional liqui
dação em todo o seu vastís
simo estoque de mercadorias, 
procurando com isso, pro
porcionar a todos a oportu
nidade de adquirirem os seus 
artigos para as festas de Na
tal e Ano Novo que se avi- 
zinham.

Pelos preparativos que es
tão se processando, é de se 
prever que a liquidação ex
tra da monumental Casas Al
meida, será o acontecimento 
máximo do ano em matéria 
de prêços baixos, e que sò- 
mente esta conceituada casa 
comercial saberá proporcio
ná-las ao povo de Lages, e 
dos outros Municípios, onde 
estão instaladas as suas fi
liais.

Ao atingir os -seus 25 anos

de existência e de bons ser
viços prestados ao comércio 
de nossa terra, registre-se o 
esforço e a dedicação que 
tem sido desenvolvido em 
todas as horas, pelo seu la
borioso diretor-presidente, Sr. 
Rubens Almeida, mola máxi
ma do progresso'atingido por 
esta firma, muito bem coad- 
juvado por uma 'equipe de 
valiosos funcionários que tu
do vem fazendo para o me
lhor desenvolvimento de suas 
atividades.

Registrando o aconteci
mento, destas colunas for
mulamos os nossos parabéns 
à tradicional Casas Almeida, 
augurando-lhes os nossos 
votos de inúmeras prospe- 
ridades no desenvolvimento 
de seus negócios.
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Sofá - Camas..
linhas sóbrias e conforto total 

-  MARCAS —

EPEDA - DRAGO - GOMEZ 
DECORADORA

A PARTIR DE CRS 30.000,00
Em seis prestações sem entrada.

r  *
i
\

Paia ambientes de bom gosto
use poltronas

VOGUE — CIMO -  MANDRIL — GOMES 
A PARTIR DE CR$ 15.000,00

em 6 prestações mensais

Colchões de Mola...
EPEDA - O prêço é o mesmo 

o conforto não tem igual 
MUNDIAL - Conforto, na hora de dormir

satisfação ao despertar.
Nos tamanhos - solteiro - casal e bebês 

COLCHÕES LATEX - Para seu bem estar
e completando seu conforto use os macios e 
aconchegantes TRAVESSEIROS Latex pluma.. 

TODOS EM SUAVES PRESTAÇÕES

W È Ê mmmmm

Salas de jantar, dormitórios e 
conjuntos para escritórios, com as 

mais amplas facilidades de pagamento!

Não perca ésta oportunidade 
* magnífica para adquirir o melhor 

para seu lar ou seu escritório! 
L -s ,. M Ó V E I S  C I M O  .

Vendas sensacionais
em B ertuzzi, S ilbcís & Cia» Rua Presidente Nereu

RamoB. 306

Para êste rnês 

ás afamadas Máquinas

V I G 0 R E L L I
em 10 prestações 

mensais

. . . e para completar 
o grande mês das pro
moções EM COMUM 
ACORDO COM A CIA. 
GERAL DE INDUS
TRIAS - Lançaremos, 
em 10 prestações men
sais, sem acréscimo, os 

famosos FOGÕES 
GERAL A GÁS !

item
adquirir ainda os 

artigos:

Tapetes 
Passadeiras 
Capachos 

Colchas 
Faqueiros 

Baterias Rochedo 
Ferragens para 

cortinas
Produtos Walita
Produto» Arno

e mais um variado sor 
timento de artigos do

méstico - tudo em 
suaves prestações
SÒMENTE ÊSTE

MES

agora os f a m o s o s  móveis 
CIMO EM 6 PRESTAÇÕES MENSAIsJ 
AOS PREÇOS DE VENDA À VISTA!

M . . I . .......... '* *’* ,ú,.v

Conheça hoje mesmo as exposições do 
PALACIO DOS MÓVEIS 

e verifique de perto a excepcional 
qualidade CIMO!

gg

REVENDEDORES EXCLUSIVOS

vt>.a-
■j--:

Visitando as Exposições do Palácio dos 
Móveis V.S. não só encontrará os afama- 
dos móveis CIMO nova linha, como de- 

, Rua * res. Neieu Ramos, 306 - Fone, 295 e 298 | mais artigos que embelezarão seu lar!
B e r tu z z i,  R ib a s  a  C ia .
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isto é «SOCIETY»
J. H. apresenta 

a sociedade em revista

A sociedade Lageana prestigiou mais um gran
de acontecimento social, mais uma promoção da 
diretoria do Clube 14 de Junho e União dos Es 
tudantes de Lages.

A 2a Semana da Classe Estudantil, coroada de 
pleno êxito, teve seu ponto culminante com a rea 
lização de um Sarau que aconteceu nos salões de 
festa do Clube Io de Julho, sábado próximo pas
sado. Além de reunir figuras de destaque do nos
so «society». vimos desfilar elegantes senhoritas 
que coticoireram posteriormente ao título de Rai
nha dos estudantes. Os jovens de Pôrto Alegre 
convidados do Clube 14, deram um «show» de 
«Hully Gully» e a bonita senhorita Albatânia Mo
reira, encantou a todos com sua belíssima voz.

Eis, como aconteceu.
Vivamente aplaudidas, as candidatas desfila

ram com muita graça perante o juri.
Vimos as Srtas. Marilene Valente. Eliza Maria 

Estrela, Albatânia Moreira, Marliza Baratto, Iara 
Bianchini Ávila e Maria Lucia Benthien. Todas 
muito elegantes impressionaram os presentes. A 
comissão julgadora esteve imparcial e bastante 
relutante, mas, acertadamente chegou à conclusão, 
quando foi escolhida a Srta. ELIZA MARIA ES 
TRELA, como a nova soberana dos estudantçs de 
Lages e suas princesas Srtas. Iara Bianchini Ávila 
e Albatânia Moreira.

O juri que elegeu a Srta. Eliza Maria Estrela, 
esteve assim constituído: Sra. Dr. Cláudio Ramos 
Floriani, representando a Exma. Sra. Dr. Wolny 
Delia Rocca, Sra. Vicente de Paulo A. Cordeiro. 
Sra. Dr. Getulio Antunes Vieira. Srta. Dra. Wilma 
Machado Carrilho e o Sr. José Hélio Guidaili.

Coube a elegante Srta. Eva Maria Lisboa co
roar a sua sucessora.

A seguir uma agradável surpresa estava re
servada aos associados, o que veio aumentar ain 
da mais o sucesso daquela noitada, quando o re
pórter social da Rádio Diário da Manhã, anunciou 
o nome da Srta. Albatânia Moreira, para interpre
tar alguns números de música popular. Acompa
nhando-se ao violão, Albatânia maravilhou-nos 
com sua delicada e suave voz. Com sorrisos ca 
tivantes agradecia os aplausos que recebia. «Sua
ve é a noite» foi a melodia que mais impressionou 
este colunista. Parabéns pelo sucesso, gostaria de 
ouvi-la em outra oportunidade.

Mas, a noite estava mesmo cheia de surpre 
sas. As simpáticas Srtas. Maria Lucia Zimmeimann, 
Sílvia Eugênia Roitman e Mila Cibelli acompanha
das com seus Dares os jovens Mario Roitman, 
Fernando Moreira e Herton Roitman. deram um 
«show» de danças modernas, «Hully Gully» esteve 
em pauta a noite toda.

Os Convidados do Clube 14 agradaram em 
cheio. Senhoritas da nossa sociedade também a- 
deriram, formando um conjunto homogênio digno 
de nota. Faço votos que a nossa jjovem guarda 
em futuras promoções dancem o «Hully Gully».

— o —

de janeiro, como parte do 
programa das festividades 
inaugurais. Depois eu conto.

—  o  —

Para que os leitores desta 
coluna tenham uma idéia, do 
que é a Orquestra do Maes 
tro Salvador Campanella, vou 
transcrever um telegrama 
endereçado ao empresário do 
Maestro em Pôrto Alegre:

Tubarão.-SC.«Em nome dire
toria Clube 29 de Junho te
nho satisfação comunicar-lhe 
q u e  constituiu verdadeiro 
êxito festividades inaugurais 
nossa nova séde, principal 
mente pela presença Salva
dor Campanella o qual agra
dou plenamente sendo muito 
aplaudido. Abraços Antonio 
Barroso Secretário». Este te 
legrama além de ser um do
cumento, é também o cartão 
de visita da famosa orques
tra, que estará abrilhantando 
o baile das debutantes do 
Serrano Tenis Clube, no dia 
31 de dezembro.

—  o  —

Encontra se na Capital Gaú
cha, o Trio da beleza que 
representará a sociedade La
geana no Baile do Perfume. 
Promoção do Clube do Co 
mércio. Acontecerá hoje.

— o —

Estrearam alianças na mão 
direita no dia 19, a Srta. Lu
cia Fiúza e o jovem Éclair 
Cruz Jr. Ela é filha do casal 
Sr. e Sra. Henrique Fiúza, 
êle, filho do Sr. e Sra. Éclair 
X. Cruz.

Realizam-se hoje as elei
ções para a Presidência da 
União Lageana dos Estudantes

—  o  —

Ilustramos as sociais desta edição com a foto da Srta. Eliza 
Maria Estrela, a nova soberana dos Estudantes de Lages, eleita 
no memorável acontecimento social dc sábado próximo passado

Stop. Quem será 
tante do ano?

a debu-

08 ilustres casais Sr. e Sra. 
Raul Moreira e Sr. e Sra. Ca- 
cildo Chiaradia foram perfei
tos anfitriões, hospedando as 
Srtas. Maria Lucia, Mila e 
Silvia, por ocasião de suas 
estadas nesta cidade. As ele
gantes Salete Chiaradia e 
Tania Ferreira, fizeram as 
honras da casa.

—  o  —

Divulgamos hoje os nomes 
de mais cinco meninas mo
ças que farão seu «debut» no 
tradicional • Reveillon » do 
Clube 14. Srta. Lélia Marli 
Casagrande, filha do casal Sr.

e Sra. Lionelo Casagrande. 
Srta. Carmen Lucia Fornari, 
filha do Sr. e Sra. Cap. Gio- 
vani Fornari. Srta Arleide 
Ramos, filha do Casal Sr. e 
Sra. Otávio Ramos. Srta. Ma
ria Helena Branco, filha do 
Sr. e Sra. Mario Paes Bran
co. e Srta. Rita Ramos Bata
lha, filha do casal Sr. e Sra. 
Jaime Batalha. Na próxima 
edição tem mais.

—  o  —

A diretoria do Serrano Te
nis Clube, está aguardando a 
confirmação do notável can
tor MILTINHO, para o dia 6

A foto acima, é o da 
Srta. Terezinha Apare
cida Hamos Werner. 
que fará o seu «debut» 
no tradicional fíeveil- 
lon do dia 31 de De
zembro do Clube 14 

de Junho

No clichê acima fixa sua majestade a Rainha dos Estudantes 
e suas princesas Srtas. Iara Bianchini Avila e Albatânia Moreira

O flagrante reproduz a Srta. Lélia Marli Casagrande, uma das 
«Debs» que será apresentada à sociedade lageana, naquela 

tradicional promoção do Clube 14
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Prefeitura Municipal
Estado de S anta C atarin a

LEI N- 145

de 18 de ,'setembro de 1963

Dá outras normas à Contribuição de Melhoria.
Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os habitantes dêste Município, que a Câma
ra Municipal decretou e eu sanciono a seguinte

LEI: 0
Art. D - A Contribuição de Melhoria, autorizada pela Constituição 

Federal e pela Lei Orgânica, será lançada quando se verificar a va
lorização de imóvel de propriedade particular em virtude das seguin
tes obras ou melhoramentos realizados pela Administração Municipal: I 
Abertura ou alargamento de vias públicas e praças, construção ou am
pliação de parques e jardins; II - Construção de pontes, viadutos e tú
neis; 111 - Construção de hidráulicas, extensões de redes de água e 
esgotos, e obras de saneamento; IV ■ Construção de linhas de trans
porte e extensões de redes elétricas e telefônicas; V - Obras do Plano 
Diretor.

Art. 2- - São condições para o lançamento |da Contribuição de 
Melhoria: I - elaboração do plano de obra e seu orçamento, com os li
mites de área a ser beneficiada direta ou indiretamente; II - relação 
dos contribuintes e dos imóveis a serem beneficiados, seu valor atual 
e cálculo provisório da valorização; III - publicação resumida do plano 
técnico-financeiro, da relação dos contribuintes e dos imóveis a serem 
beneficiados, com o |respectivo valor atual e o cálculo provisório da 
contribuição expressos em percentagens; IV - aprovação do projeto pe
la Câmara Municipal; V - comunicação por carta aos contribuintes, con
tendo os elementos essenciais e a valorização provável.

Art. 3o) - Os proprietários dos imóveis beneficiados terão o prazo 
de trinta (30) dias, a contar da data do recebimento da notificação, pa
ra apresentar reclamações em duas vias, uma das quais lhe será devol
vida com o despacho prolatado.

Parágrafo Primeiro - Não havendo acordo quanto ao valor venal 
do imóvel antes da obra, prevalecerá o do último lançamento predial 
ou territorial.

Parágrafo Segundo - Até trinta (30) dias após o lançamento da 
contribuição, o beneficiado poderá requerer a sua revisão, não concor
dando com a valorização fixada depois da obra.

Parágrafo Terceiro - Em qualquer caso, no prazo de dez (10) 
dias pode o contribuinte requerer a avaliação judicial, devendo o pro
cesso administrativo aguardar o pronunciamento da justiça.

Art. 4' - Executada a obra, em sua totalidade ou em parte suficien
te para justificar a exigência da Contribuição, proceder-se-á ao lança
mento, depois de publicado o demonstrativo suscinto das despezas rea
lizadas, e enviada notificação aos beneficiados.

Parágrafo Primeiro - O lançamento total não excederá ao custo da 
obra ou melhoramento, nem se lançará contribuição menor de trezen
tos cruzeiros (Cr$ 300,00).

Parágrafo Segundo - Poderão ser estabelecidas duas ou mais zonas- 
de valorização e incidência, quando a obra ou melhoramento beneficiar 
imóveis além dos adjacentes.

Parágrafo Terceiro - Resultando da obra ou ^ ^ “ ^ ^ ‘'seí- 
reito da cobrança de taxas ou preços aos usua nto de vinte (20) a cin-
Viço, a contribuição será lançada com abatimento d J  cm 
quenta (50) por cento, na razao inversa da remuneras, v
Município.

Parágrafo Quarto - No cálculo do custo da 0^ cX a S o h0dre8” DÍo° 
serão computadas as despezas de administração, d®?aprd°
priações e financiamentos, inclusive comissoes, diferenças ao tipo de 
empréstimos ou prêmios de reembolso.

Art. 5- - A Contribuição de Melhoria será calc“lada 1\  v&
lorização obtida pelo imóvel, nas seguintes bases, até inte per cento 
(20%), dois e meio por cento (2,5%); de vinte (20) até trinta por cento 
(30%), cinco por cento (5%); pelo excesso de trinta (30) atf Requenta 
por cento (50%), dez por cento (10%); pelo excesso de cinquenta (50) 
até cem por cento (100%), quinze por cento (15 o), de cem
(100) até duzentos por cento (200%) vinte por cento (-0 0), pelo exces
so de duzentos (2u0) por cento em diante, vinte e cinco por cento (25%).

Art. 6' - A Contribuição será arrecadada: I - de uma só vez: em 
dinheiro, com o desconto de dez por cento (10%); a) - em apólices do 
Município, pelo valor nominal, emitidas para o financiamento da obra 
ou melhoramento; b) - em imóveis beneficiados, pelos valores aos mes
mos atribuídos no lançamento. II - em prestações iguais, mensais e con
secutivas até o máximo de oito (8).

Art. 7- - São responsáveis pelo pagamento da contribuição os 
proprietários do imóvel ou seus sucessores a qualquer título.

Art. 8o - No caso de haver apreciável perda do valor aquisitivo da 
moeda, ou outros fatores estranhos às obras ou melhoramentos realiza
dos que tenham contribuído para a valorização prévia do imóvel e o 
lançamento definitivo, o contribuinte poderá exigir a dedução através 
de Índices corretivos, se a administração não se antecipar a fazê-lo

Art. 9o - São imunes à Contribuição de Melhoria, os casos previs
tos no artigo 102 e seus itens, da Lei Orgânica dos Municípios

Parágrafo Primeiro - São isentos da Contribuição; a) os terrenos e 
prédios pertencentes às instituições culturais legalmente costituidas, sem 
intuito lucrativo, desde que ocupados com as atividades a que se desti
nem; b) os terrenos cujas dimensões não comportem construção, nos 
têrmos da legislação vigente, desde que estejam murados ou cercados; 
c) os terrenos ou partes de terrenos. sem utilização, quando atingidos 
por Decreto Municipal declaratório de Utilidade Pública, para fins de 
desapropriação.kt

Parágrafo Segundo - Goza de isneção ou redução o imóvel que 
sirva de residência própria ou para tal fim adquirido, desde que seu 
proprietário não possua outro, nem individualmente, nem como sócio 
participante de sociedade civil ou comercial, aplicando-se no caso as 
vantagens, as obrigações e os limites da legislação ordiniria

Art. 10° - Esta Lei entrará em vigor a Io de janeiro de 1964, revo
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 18 de setembro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalle
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do frete

C e r v e j a r i a  S e r r a m a l t e  L tda .
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773 Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 

__________ Deposito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Fone 557 - Lages - Santa Catarina

Cervejas:
Rrcnenbier

Fabricantes dos renomados produtos:

Pilsen
E le fan te

M a lz b ie r

Pefristerantes:
D iru ta

C u a ra n á
A cua  T tn ica

L a ra n ia d a
Ceda L im o n a d a

Distribuem  ainda; C ase sa
Aguardente  e V ín h c

Entregas rápidas à domicilio —  Adquiram os famosos produtos Serramalte e 
certifiquem-se dos seus prêços compensadores.
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Já houve época, em que 
no Brasil, e isto não faz mui
to tempo, jornais de grande 
circulação, e muita gente 
bôa, dissesse que num paiz 
como o nosso, onde as terras 
são de fertilidade exepcional 
e os climas propícios, não 
havería a necessidade de fa
zerem-se absurdos como o de 
importar Batata de paizes

como a Holanda e Alemanha.
Passados os tempos a im

portação ainda é uma reali
dade e uma necessidade até 
o dia em que hajam firmas 
ou organizações agrícolas, 
particulares ou oficiais, que 
criem as suas próprias va 
riedadee (var. Brasileiras), 
capazes de competir em qua

lidade com as importadas de 
além mar.

Por que eptão esta neces
sidade de IMPORTAR?

Está aí uma pergunta de
veras interessante, e, antes 
de darmos a resposta tere
mos que lembrar de que a 
batata se multiplica por meio 
de tubérculos e que as do-

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta de recouhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2 andar — sala, 201 — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

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

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

Técnico em Contabilidade - Bacharel e«  Ciências Contábeis e Atuariais. 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).
ASSOCIADO: -  O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida

mente aparelhado para defender o vosso interesse.

enças de virus, bactérias e 
fungos, perpetuam suas ge
rações atravez do tubérculo, 
o que não acontece com as 
plantas que se multiplicam 
por sementes. As viroses não 
podem ser controladas dire
tamente, como se faz com os 
insetos. Quando numa planta 
de batata existe a incidência 
de virus, notam-se logo sin
tomas anormais nas folhas, 
causando o decréscimo na 
produção, üs tubérculos des
ta planta doente quando plan 
tados vae originar outra plan
ta doente, com produções in 
feriores à planta mãe, e as
sim por diante vão diminuin
do as produções, até o culti
vo da variedade atacada se 
tornar anti econômico, pro
vocando uma espécie de de- 
generecência.
Vai daí a necessidade de im
portarem-se periòdicamente 
novas variedades estrangei 
ras isentas de virus ou outras 
doenças e que sejam também 
altas produtoras.

Entre os orgãog reconhe
cidos pelo Governo está o

CHEGOU O NÔVO ASTRO
0

Ja está em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira —  o Aero-W illys 
2 6 0 0  —  que estabelece uma superclasse  em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas c lá ss ica s dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
W illys 2 6 0 0  é o m ais luxuoso e perfeito carro de c lasse  até hoje produzido no pais.

2600
—  um carro a rigor

P E C O  U M fl D E M O N S T R A Ç Ã O  E M Concessionária exclusivo:
A g ê n c ia  Planaltina de Veicnlos S/A  

Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tel. Plmaltlna • Fone, 444  
Caixa Postai, 333

Lages — '■ Santa Catarina

Projeto Batata Semente Cer
tificada com sede em Lajes, 
Santa Catarina, encarregado 
de fomentar e orientar a im
portação e multiplicação da 
Batata Semente.

Uma das formas de elevar 
os rendimentos da nossa ba- 
taticultura foi o de introduzir 
a Batata Semente Certificada. 
Esta não poderia ser impor
tada todos os anos por não 
estar ao alcance de todos os 
produtores, devido ao alto 
preço.

Viu-se então a necessida
de de congregarem-se os es
forços de três entidades já 
tradicionais nos meios Cata
rinense: Secretaria da Agri
cultura, ACARESC e Asso
ciação Rural de Lajes, para 
promoverem em conjunto os 
serviços do antigo Serviço 
de Certificação do Projeto 17 
- ETA. e multiplicarem com 
o auxílio de colaboradores a 
Batata Semente importada. 
Desta forma de cada caixa 
de semente importada, pro
duzem-se 10 caixas de Bata
ta Semente Certificada, pro
duzidas em terras Catarinen
ses, semente esta de condi
ções fitosaDitárias idênticas 
às vindas da Europa.

Para este mês ainda, deve
rão chegar ao porto de San
tos, vindas da Holanda, 650 
caixas de Batata Semente, 
para ser vendida aos agri
cultores inscritos (no Projeto. 
O preço da caixa desta bata
ta semente está em torno dos 
Cr$ 5.000,00 os 30 kgs. Esti
ma-se em 3 000 caixas a pro
dução de batata semente na 
safra do lote importado.

Além do plantio da Batata 
importada deverão ser plan
tados ainda com Batata Se
mente Certificada Nacional, 
3.01)0 caixas, distribuídas en
tre 14 produtores registrados 
no projeto, totalizando uma 
area de plantio de 100 Ha. 
objetivo de inspeções feitas 
pelos Agronomos especialis
tas do Projeto, que no final 
darão o certificado de sani
dade das safras classificadas 
então obtidas.

Afim de suavisar os pesa
dos encargos financeiros do 
produtor de batata semente, 
foi aberto, pelo Banco de 
Desenvolvimento do Estado 
de Sta. Catarina um credito 
especial de 20 milhões, finan
ciando em 50% despesas 
com as culturas. Sabe-se que 
as despesas por Hectare 
plantados com batata, foram 
orçados em Cr$ 400.000,00. 
Além disto deverá o produ
tor estar equipado com tra
tor aparelhamento de pulve
rização, capaz de atender 
pulverizações semanais, de
pósitos para armazenagem de 
batata semente, classificado- 
res de tubérculos, caixas de 
madeira para a embalagem, 
etc, etc.

As perspectivas para o fu
turo são bastante animadoras. 
O prestigio do Projeto Bata
ta Semente já foi além das 
fronteiras do Estado, o que 
pode ser comprovado pela 
compra realizada em Agosto 
último, pela Cooperativa A- 
gricola de Cotia, que adqui
riu 650 caixas de semente 
certificada aos produtores La- 
jeams e destinada aos eeta- 
Jos do Paraná e São Paulo. 
Sabe-se que para a safra 
63/64 a procura será maior 
do que a do ano agrícola 
que findou

G«rt Roland Fischer — Eng.
Agr. do Projeto

Lajes, 15 de Outubro de 1963

P r o j e t o  B a t u t a  S e me n t e  C e r t i f i c a d a
De Eng* A s r t n c m c  D . D o la n d
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Para encomendas de suas bebidas, dis
que para o Fone t»57, que o depositário Ser 
ramalte, lhes atenderá com a máxima brevi
dade

Avisamos os senhores agricultores que ainda 
dispomos para venda de

Batata - Serpente Certificada 
e Milho Hibrido

Informações na Associação Rural de Lages

Éclair Cruz 
e Sra.

Henrique Fiúza
e ora.

Participam o contrato de casamento de seus filhos

&cí<a i z  £ O 'Xw ctct

Lages, em 19 de outubro de 1963

Faleceu na última quarta 
feira, em sua residência, on
de residia, na Rua Marechal 
Deodoro, próximo a êste jor
nal, o benquisto cidadão, Sr 
João Maria de Oliveira, mais 
conhecido por Mandú

O seu falecimento causou 
grande,,consternação*em nos
sos meios, pois o extinto go- 
sava de um largo circulo 
de amizades, d&das às suas 
inúmeras virtudes de honra
dez e trabalhador.

O seu féretro deu-se na 
quinta feira a tarde, para a 
Igreja de Santa Cruz, onde 
foi celebrada missa de cor
po presente, e em seguida 
para o Ce mi t é r i o  Cruz 
das Almas.

Apresentamos à familia 
enlutada as nossas mais sen
tidas condolências.

A Pedido
Eleições n a  ULü

PPE - Partido Progressista Estudantil. 
PRE - Partido Renovador E®tu°®nt,l‘ 
PCE • Partido Cultural Estudantil.
FEL - Frente Estudantil Lageano.
APE - Aliança Progressista Estudantil.

P/Presidente 
Vice-Presidente 
Secretário Gera! 
Io Secretário 
2o Secretário 
Tesoureiro Geral 
Io Tesoureiro 
2o Tesoureiro 
Orador

A p re se n ta m

- Rogério Rudorf (Pinto)
- Sálvio Martins
- Miriam Schweitzer
- Luiz [Carlos Waltrick (Bilisca)
- Rodolfo Bernardes (Barroso)
- Álvaro Muniz.
- Mara Socas.
- Waldeck Sampaio.
- Amir Francisco Lando.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(D esem barsadcr 4posentad€)

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 * Caixa Postal. 19 

Lages —  Santa Catarina

Conselho Fiscal

Luiza Casagrande 
Antônio Ortiz 
José Branco 
Zélia Fraga

José Pacheco (Barriga)

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Micro Tratcr ICB4TTA
A maravlha da técnca japoneza, agora fabrcado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR. AGUA, MOVER MOINHO, 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHA, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A QUABTA 
PARTE DO PRECO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCALE 

Comércio e Representações
R u a  Corre laP in to  122 - Cx. Postal 28 

Fone 228 - L A G E S  - SC .

Examine os seus olhos periodicamente

Uma cortezia da Joalheria 
e Otica Mondadori

—  D E  —

DOMINGOS MONDADORI
Praça João Costa • (Edifício Dr. Acacio)

LAGCX - Jan ta  C atarina
O clichê fixa o ultra-modcrno aparelho ORTHO- 

RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos.

I
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Na C i d a d e ,  na E s t r a d a  ou na P i s t a ,
S I M C A  C H A M B O R D  é o carro brasileiro definitivamente aprovado 

A  m a rc a  m a is  v itc r ic sa  n a s  ú lt im a s  ccm petições a u tc m c b ilis t ic a s  em  nesse na ís

ELEGANTE — VELOZ -  MACIO
Revendedor SIMCA nesta'praça:

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Bua Manoel Thiago de Castro. 174 - Lages • Santa Catarina

limar Carvalbo será nosso co
laborador - Artigos sabre música 

e r.ssuníos eco no micos
Esta fôlha anuncia a 

colaboração, a partir da 
próxima edição, do jor
nalista Umar Carvalho, 
nome já conhecido na 
imprensa catarinense, e 
correspondente em Santa 
Catarina de jornais co
mo O Globo, da Guana 
bara, Folhas de São Pau
lo, Estado do Paraná, 
de Curitiba, revista Man
chete, e colaborador do 
Correio do Povo, de 
Pôrto Alegre.

Residindo h á vários 
anos em Florianópolis, 
limar Carvalho já pro
duziu para o rádio, es
crevendo para alentado 
número de diários e se
manários catarinenses. É 
redator do Serviço de 
Imprensa d o Gabinete 
de Relações Públicas do 
Govêrno. e, a par de 
suas atividades no cam
po jornalismo, também 
se tem dedicado ao gê 
nero literário, com espe
cialidade a crônica.

Cronista parlamentar 
acreditado junto à Mesa 
da Assembléia Legisla
tiva, presentemente vem 
se dedicando à pesquisa 
musical, tanto no gênero 
popular como o erudito,

e também ao jornalismo 
economico.

Panorama Musical e 
Atualidade Econômica e 
Financeira são as duas 
colunas que limar Car- 
vaiho produzirá pa r a  
êsse jornal. Na primeira, 
procurará notificar tudo 
o que se relacione com 
a música na capital ca
tarinense, no Estado, e 
inteirando nos do que a- 
contece no país, fazendo 
apreciação sôbre lança 
mentos fonográficos.

Na segunda, tratará de 
informar, divulgar e no
tificar tudo o que suce 
de no setor da econo
mia e das finanças em 
nosso Estado, ao mes
mo tempo que fará uma 
síntese dos acoutecimen 
tos verificados nas cita
das áreas, no Brasil e 
no continente.

Confiamos em que o 
articulista se sairá bem 
da missão, a que se pro
põe, e que os leitores 
por sya vez encontrem, 
nessa colaboração, um 
repositório de esclareci
mentos úteis e valiosos 
nos setores em que II 
mar Carvalho se propõe 
fazer cobertura.

Com vistas à Organização Mundial de Saúde
Solução do Problema Câncer

ADOLFO QUINTAS 
Em que pese imiscuir 

em assunto muito estu
dado cientificamente e 
de máximo interêsse pa
ra a humanidade: o Cân 
cer. Estudada cientifica 
mente a neoplasia mali
gna - é claro - em vir
tude de sua cura estar 
na dependência do evo 
lucionar da ciência. Mas, 
que significa a ciência? 
Mera tecnologia «sui ge- 
neris» timbrando em pri 
vá la de se expandir? 
Creio que nào. Emanada 
do universo, êste mesmo 
universo de que somos 
todos integrantes, deve 
pertencer a todos, sem 
exceção, a ciência. Daí, 
poder-se inferir que não 
só o portador de apri
morada cultura acadêmi
ca é habilitado a progFes 
so da ciência; também, 
todo aquêle que a ela 
se dedique procurando 
agir consoante os dita
mes do seu fôro íntimo. 
E dentre êsses ditames, 
algo acontecendo de bem

á espécie, nada mais na
tural, justo e digno, mór- 
mente em se tratando, 
por exemplo, de uma ten 
tativa de colaboração á 
ciência no tocante ao 
câncer.

O objetivo da luta con
tra o câncer - afirma-se 
• é descobrir uma subs
tância que, tal como a 
penicilina na luta contra 
as bactérias, ataque as 
células cancerosas sem 
prejudicar as células nor
mais. Assim sendo à evi
dência, uma especial te
rapêutica à base de res
tauração do orgauismo 
(a terapêutica tissular - 
é consabido - reforma o 
homem doente à  custa 
de seus próprios tecidos) 
e antídota da etiologia 
do câncer (um virus?) 
deixaria de corresponder 
aos fins daquela sugeri
da substância? Destarte 
adequada a tratamento 
eficaz de quaisquer ti
pos de câncer interno, 
externo e do osso (os 
últimos recebendo a

C am inhões precisam -se
A firma L. Schmaedecke Com. e Ind. S/a, estabe
lecida com escritório à rua Presidente Nereu Ra
mos, 38, está necessitando de caminhões para o 
transporte de madeiras para São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Os interessados devem dirigir-se no enderêço 
acima, onde obterão maiores informações.

mais, curativos tópicos à 
mesma base antídota), de 
vez que. com origem no 
organismo qualquer inci
dência da doença. A 
mencionada terapêutica 
fundamental, tudo faz su
por, que poderia evitar 
a frequente metastase e 
a transmissão do câncer; 
transmissão, aliás, con
firmada diante a manis- 
festação de casos em 
crianças e, sem dúvida, 
responsável pela ampli
tude de índice da insi- 
diosa doença, consoante 
recentes estatísticas. Em 
voga a cobaltoterapia, 
em virtude da elevada 
profundidade, no orga
nismo, da bomba cobal
to 60? Intuível, pois, que 
uma espécie de quimio
terapia afirmada em 
a ç ã o  g e n e -  
ralizada e restauradora, 
seria a preferível na luta 
contra o câncer.

Preferência, máxime se 
levado em consideração 
que todos os biologistas 
de autoridade hoje con
cordam em que só a vi
da pode produzir a vida; 
«OMNE VIVUM EX VI
VO». Destas premissas, 
inconcebível vir-se omi
tindo a respeitável auto
ridade da cancerologia 
oficial? Eis uma interro
gação pertinente às no
bres atividades e finali
dades da também respei
tável Organização Mun
dial de Saude.

Pata um transporte seguro e econômico adquira o iamoso f . n . m .
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de hste a oeste 

Concessionário F.N.M. e IK nesta legião: i

RODO PINHO S.A.
v e íc u lo s  e m a q u in a s

LAGES — Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - Enti. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA CATARINA
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Lions GGiemoroí o Dia Mundial das 
Nações Unidas e promoverá signi

ficativa campanha
Com um jantar festivo realizado quarta feira 

última, no Grande Hotel Lages, o Lions Clube de 
Lages comemorou o dia das Nações Unidas, cuja 
data transcorreu no dia 24 do corrente.

Esta reunião alusiva à tão importante aconte- 
ciment >, foi acompanhada de uma palestra feita 
pelo Dr. Galileu Amorim, cujo teor encantou os 
presentes, pelas alusões que o mesmo realizou 
em sua palestra, justamente no momento, era que 
os povos lutam com tôdas as suas forças para a 
conquista da tão almejada paz.

Dada à importância desta palestra do Dr. Ga
lileu Amorim, a divulgaremos na integra em nos 
sa próxima edição.

Segundo conseguimos colher junto aos meios 
leonisticos de nossa terra, o Lions Clube de Lages 
deverá em breve promover uma grande campanha 
para a flouretação das águas.

Esta campanha de grande significado, consis
te em que as nossas águas recebam a adiciona- 
ção de um produto quimico, que visa beneficiar 
as nossas crianças,para que não sofram tanta cá- 
iie em seus dentes.

Referida campanha, segundo conseguimos a- 
purar, para ser iniciada, está dependendo de um 
apôio dos poderes públicos, cujo apôio, o Lions 
Clube de Lages já solicitou dos mesmos.

Em uma de nossas próximas edições, dare
mos dados pormenorizados à respeito de tão pal
pitante promoção do Lions Clube de Lages, e que 
por certo receberá o aplauso de tôda a nossa 
população.

Campanha da Lã

Crédito a pequena e média 
empresa
„ Pmfrrpsflo» concedeu ao Banco do A «Aliança para o Pr g g de d5iares a ser em-

Brasil um empréstimo de -  Dequena e média industria 
pregado no financiamento PjtQ AgrjC0la e Industrial 
através da Carteira d COncessão desse financia-(CREAI). A regulamentação da conc^  ^  ^  indugtrjag
mento prevê, por e“(lû  nara reequipamento das fabricas 
novas, o plano de 5 a , P orgaDjzação administrativa, 
existentes, 5 anos, p ^  pfaZ0. Segundo o acordo, 
racionalização etc., n ou media aquelas cujo
é considerada industm pequ'en Um bilhão
r  s t í s u e s  r : ' ■
íerá de 600/ do valor total do projeto que for aprovado.

A Federação das Industrias está constituindo um gru
po de traba ho que. com a colaboraçao dos vários eindi- 
fatos estabelecerá um plano das necessidades setoriais de 
financiamento ^Uma ” z concluído e aprovado este estudo, 
s emprêsas poderão apresentar, através dos seus respec

tivos sTdica^^^  ̂ seus projetos individuais de financia
mento.

assembléia Geral Extraordinária
Convocação

A Diretoria da Associação Rural de Lages, em confor
midade com os Estatutos, convoca os Srs. Sócios para se 
reunirem em sua séde social, à rua Coronel Córdova n° 
239, nesta cidade, às 14 (quatorze) horas do dia 31 (trinta 
e um) do corrente mês e, não havendo quorum em primei
ra convocação, fica marcada nova convocação para o dia 
10 (dez) de novembro próximo, às 10 (dez) horas, no mes
mo local, para deliberar com qualquer número *de sócios 
presentes, sôbre a seguinte ordem do dia:

Decidir sôbre a investidura nas funções e prerrogati
vas de orgão sindical do respectivo grau, como entidade 
de empregadores rurais (facultado pelo art. 141 - Lei 4.214
de 2/3/1963).

Lages, 17 de outubro de 1963 
A Diretoria

Dia 16 de Novembro

assinatura do contrato e inicio 
das obras da piscina da séde 
campestre do Clube f  de Julho

A Associação Bene- 
ficiente Seára do Bem, 
está realizando a cam
panha da lã. Para isso, 
apela para os nossos 
fazendeiros e demais 
pessoas interessadas, pa

ra que doem lã àquela 
instituição de caridade, 
cuja doação será utilizada 
em enxovais de cama 
de seu Hospital Infantil, 
em breve a ser inaugu
rado. '

Sr. Valdo Costa 
Ovila

Seguiu quinta f e i r a  
última para Florianópo
lis, o Sr. Valdo Costa 
Avila, presidente do di
retório municipal do Par
tido Social Democrático, 
e elemento de larga ex
pressão em nossos meios 
sociais e políticos.

Na capital do Estado, 
o Sr. Valdo Costa Avi
la tratará de importan
tes assuntos políticos e 
administrativos de nossa 
região, devendo lá de
morar-se por alguns dias.

JG condecorou Gal. 
Pery Bevilacqua

O Presidente João 
Goulart vem de conde
corar o General Pery 
Bevilacqua com a Ordem 
do Mérito Aeronáutico, 
no gráu de grande ofi
cial.

O ato de condecora 
ção deu-se na última 
quarta feira, em Brasí
lia.

Segundo conseguimos 
apurar junto ao sócio e 
representante nesta pra 
ça da firma Piscinas H. 
Egger Ind. e Com. de 
Pôrto Alegre, no próxi
mo dia 16 de novembro, 
será assinado o contrato 
para construção da pisci
na da séde campestre 
do Clube 1“ de Julho.

Na mesma data, serão 
também iniciadas as o- 
bras de construção dês- 
te importante empreendi
mento, que será situado 
nas proximidades do Se
minário Diocesano.

A Piscinas H. Egger 
Ind. e Com., que tem 
sido responsável pela 
construção de quasi uma 

icentena de piscinas em 
Itodo o Brasil, gosa de 
um grande prestigio nes
te 6etôr de construção, 
dada à longa prática

que possui no ramo, pois 
para tanto dispõe de 
técnicos especializados 
no assunto.

Assim de parabéns, 
estão todos os associa
dos do Clube Io de Ju
lho, que dentro de pou
cos dias verão iniciada 
as obras de construção 
da moderna piscina de 
sua futura séde campes
tre, que será ;sem dúvi
da alguma, um verdadei
ro cartão de visita para 
a Princesa da Serra.,

Em n o s s a  próxima 
edição, apresentaremos 
unia interessante entre
vista com o sócio e re
presentante nesta cidade 
da conceituada firma Pis 
cinas H. Egger Ind. e 
Com. que nos fornece
rá dados concretos a 
respeito desta importan
te construção.

A f t A 4 0 A 1U
apresenta amanhã (domingo) ãs 7 e 9,15 horas

a grandiosa produção do Columbia Pictures
Férias do Amôr

com William Holden e Kim Novak

Aviso ao Público Lageano
O C o n so rc io  TAC - C R U Z E IR O  DO SU L, s e m p r e  p r o c u r a n d o  s e rv ir , c a d a  vez 

m e lh o r  o p u b lic o  v ia ja n te  d a  re g iã o  s e r r a  d e  S a n t a  C a ta r in a ,  d e p o is  d e  r e in ic ia r  
os s e u s  voos p a r a  JOAÇABA, c a p i ta l  do  O e s te  C a ta r in e n s e ,  v o l ta  a g o ra  a  s e rv ir  
e s t a  re g iã o , c o m  PO R T O  A L E G R E , c a p i t a l  do  v is in h o  E s ta d o  do  R io  G ra n d e  d o  S u l.

A ssim  e q u e , s e n d o  a t u a l m e n t e  a  ú n ic a  C o m p a n h ia  d e  A v iação  C o m e rc ia l  a  
se rv ir  n o s sa  c id a d e , o C o n só rc io  TAC - C R U Z E IR O  DO SU L , g u e  s e m p r e  p ro c u ro u  

s e rv ir  a  z o n a  d a  S e r ra , l ig a n d o -a  a  to d a s  a s  c id a d e s  d o  P a ís .  o fe re c e  a g o r a  a o  
p ú b lic o  v ia ja n te ,  os s e g u in te s  vãos, n o s  d ia s  e h o rá r io s  a b a ix o :

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 

às 13:30, para: Porto Alegre 
Oo _ . às 14:50, para: Joaçaba.
3as. 5as. e sabado: às 08:00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba,

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

ville e São Paulo.

nova8 PfÀr_‘f f i EmoReD80
M o i f t . ,neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
i>ereu Ramos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

Futebol de Salão
Seleção de Lages x Seleção de São Paulo

Assistam na próxima terça feira, dia 29, 
as 21 horas, na quadra da Escola Normal Vi- 
dal Ramos, o grande prélio inter-estadual de fu-

de S ã f  P a u b ' rCUnÍnd° ^  SeleÇÕCS de LageS 6
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