
Reunião do Presidente da Associação Rural e da Comissão 
Animais e Produtos Derivados, com Diretores da Executiva da 1a. Exposição Estadual de 

Clubes e Coordenador Social
É necessário que a so

ciedade de Lages se in
teire das festividades so
ciais, que estão sendo 
programadas por ocasião 
da la. Exposição Esta
dual de Animais e Pro
dutos Derivados, que te
rão lugar nos dias 14, 
15 e 16 de novembro 
próximo vindouro.

Com êste objetivo, o 
Dr. Affonso Alberto Ri
beiro Neto, dinâmico Pre
sidente da Associação 
Rural e da Comissão 
Executiva da la. Expo
sição Estadual de Ani
mais e Produtos Deriva
dos, manteve na manhã 
de ontem, demorada reu
nião com os diretores 
dos principais Clubes de 
nossa cidade, a fim de 
serem tomadas as pri
me i r a s providências 
quanto às promoções so
ciais que acontecerão 
naquela oportunidade.

O perfeito congraça- 
mento entre os represen
tantes da sociedade la- 
geana e a comissão exe
cutiva, trará por certo.

maior êxito para os fes 
tejos programados para 
a la. Exposição Esta
dual de Animais e Pro 
dutos Derivados.

Ü principal assun
to em pauta, na reunião 
de ontem, foi o relacio
nado com a escolha tia 
Rainha e Princesas que 
virão embelezar a festa 
máxima dos pecuaristas 
Catarinenses.

Diversos nomes foram 
cogitados, porém, até o 
presente momento não 
podemos divulgar o no
me da Soberana da Ia. 
Exposição Estadual, e 
respectivas princesas, cu 
ja escolha acontecerá 
ainda, neste fim de se
mana.

A coroação das eleitas 
dar se-á no próximo dia 
12 de novembro, por oca
sião de um coquetel que 
sera oferecido pela dire
toria da Associação Ru
ral de Lages.

Ainda com relação às 
festividades sociais, cons 
ta de um desfile de mo
das, da Boutique “Seare”

de Ilajaí, cora os últimos 
lançamentos de modelos 
para a temporada de ve
rão, êste acontecimento 
terá lugar nos salões de 
festas do Clube i° de 
Julho, no dia 14 de no
vembro.

Compareceram nesta 
reunião preliminar, rea
lizada na Associação Ru
ral, além do Dr. Affonso

Alberto Ribeiro Neto, que 
presidiu os trabalhos, o 
Sr. Nelson Almeida, Se
cretário do Serrano Tenis 
Clube; Sr. Remy Brolhi, 
PresideDte do Clube Io 
de Julho; Dr Renato Va
lente, Presidente do Clu
be 14 de Junho; Sr Ary 
Costa Ávila, Vice Presi
dente da Associação Ru
ral; Sr. José Helio Gui-

dalli, coordenador Social 
e as Srtas. Maria Scbir- 
ley Donato, Maura No- 
velleto e Lia Varela Ne
ves da Comissão de Hos
pedagem.

Nas próximas edições 
do “Correio Lageano” 
daremos amplos detalhes 
relacionados com os fes
tejos ra la. Exposição 
Estadual.

CORREIO
LAGEANO

Ano XXIV Diretor
José P. Baggio

Redator Chefe
Névio S. Fernandes

Redação e Oficina
Rua Mal. Deodoro. 294

Fone
397

| — Lages, 17 de O utubro de 1964 — N° 101 | |

Fazenda prorroga Seiá conhecida hoje a 
prazo da correção!Rainha dos Estudantes

A conceituada firma 
SAGECI S/A — Engenha
ria e Comércio, estabele
cida na Vila Carolina, 
com oficina mecânica es
pecializada em manuten
ção e reforma de moto
res diesel, caminhões e 
tratores, acaba de ser 
nomeada distribuidora da 
importante ^organização 
Demisa - Deutz - Minas 
S/A - Fábrica de Trato 
res, cujos tratores gosam 
de fama internacional.

O famoso Trator Deutz 
oferece os seguintes re 
quisitos: 1) Refrigerado 
a ar; 2 ) 3 tamanhos 40- 
55 75 HP; 3 ) 100% nacio
nal; 4) assistência mecâ
nica e estoque de peças,

cujos requisitos fazem 
com que os mesmos usu
fruam de grande previ- 
légio em nosso comércio 
de tratores.

O trator Deutz já se 
encontra em exposição 
na firma SAGECI S/A — 
Engenharia e Comércio 
à inteira disposição dos 
senhores interessados, 
que poderão obter no 
local ampla explanação 
a respeito, bem como- 
serão fornecidas todas 
as informações sob a 
assistência técnica que
essa poderosa firma la- 
geana oferecerá a todos 
os adquirentes dêsse re- 
nomado trator.

monetária e liqui-j 
daeão dos déiilosi

O ministro da Fazen 
da professor Otávio Gou
veia de Bulhões baixou 
portaria, prorrogando os 
prazos para correção mo
netária do ativo imobili
zado das pessoas jurídi
cas e para a liquidação 
dos débitos fiscais que 
passarão a ser contados 
em dias não corridos is
to é 90 dias úteis a par
tir de 16 de julho de 1964.

A portaria determina a 
todos os orgãos e re 
partições subordinadas 
do Ministério que enquan 
to não forem alteradas 
por nôvo preceito legal, 
sejam observadas as dis
posições do Art. 12 e seus' 
parágrafos da Lei n' 4.388,1 
de 28 de agosto de 19641 
publicado no Diário Ofi-i 
ciai de 31 do mesmo mês» I

Logo mais à noite, nos salões do Clube 14 de 
Junho, a União Lageana dos Estudantes realizará 
sua tradicional fesia de eleição da nova soberana 
daquela entidade, que virá suceder a bonita Srta. 
Eliza Estrela, atual rainha e coordenadora da IIIa 
Semana do Estudante de Lages.

Sete candidatas estarão desfilando perante a 
comissão julgadora composta dos seguintes nomes: 
Sr. e Sra. Dr. Renato Valente, Sr. e Sra. Cel. Sa
muel A. A. Corrêa, Sr. e Sra. Dr. Célio Belizário 
Ramos, Sr. e Sra. Dr. Eliziário de Camargo Bran
co e Sr. e Sra. José Hélio Guidalli.

Ontem à noite, o Departamento Social da 
U.L.E., ofereceu ura coquetel à comissão julgado
ra, convidados especiais, candidatas ao título. A 
imprensa falada e escrita também se fez presente 
na oportunidade, dando dessa forma total cober
tura da grande festa que é uma verdadeira con
fraternização da classe estudantil com a socieda
de de Lages.

Assistam  nos dias 14, 15 
e 16 de novembro a la. 
Exposição Estadual de 

Anim ais e Produtos 
Derivados

- CLUBE 1' DE JULHO
Elegante Sarau de inauguraçao do novo Salao oocial

tan i e sua famosa Oiquesha de Danças da TV Gaúcha 
_ _ _ _  D I A  24  D C  C C P C E N T E  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Como homenagem do Clube Soioptimista de Lages ao Dia da Criança, apresentamos 
um trabalho da Srta. Beatriz Pereira Senise/ membro desta agremiação de mulheres

A criança é um ser em 
desenvolvimento, e êste 
deve ser harmonioso e 
total.

Educar não é apenas 
ensinar, resolver seus 
problemas, a dar forma 
a um pensamento, é prin
cipalmente, proporcionar 
o pleno desenvolvimento 
de sua personalidade, 
tanto no plano humano, 
como sobrenatural.

Uma educação normal 
mente conduzida deve 
criar e reforçar na crian
ça convicções sólidas de 
valores morais para ori
entar sua vida.

Para poder desenvol

ver se mentalmente sadia, 
a criança necessita de 
carinho, aceitação, segu 
rança, proteção, compre 
ensão, estímulos em «eus 
empreendimentos, fé e in
dependência.

Tôda a criança tende 
a imitar o adulto, daí a 
importância do b o m  
exemplo.

Como a criança, passa 
pelo menos nos primeiros 
anos de vida, junto com 
mãe, há a necessidade 
da educação desta.

E’ d<da que a criança 
irá buscar os ensinamen 
tos. Por isso as mães de 
vem educar-se para de

pois educar seus filhos.
Educa-se pelo “ bom 

exemplo”.
Vemos aí a importân

cia do meio ambiente, o 
bom exemplo do adulto, 
que ensine a criança 
a conviver com próximo.

Tôda a criança deve 
sentir-se segura, saber 
que seus pais a querem 
muito, e que há pessoas 
ao seu redor preocupan
do-se com seu bem estar.

Recebendo dêstes uma 
boa orientação como a- 
prender a portar-se em 
relação às pessoas e às 
coisas do mundo em que 
vive.

O professor, no conta 
to direto, e diário com 
a criança está mais que 
ninguém capacitado a o- 
rientar seu pensamento, 
sua atuação na socieda
de. na comunidade

É pequenina, que a 
criança poderá receber 
aquelas influências que 
possibilitarão uma bené 
fica mudança em seu 
modo de ser, valorizan
do. respeitando e colabo
rando com seus seme
lhantes.

Baseados nêsses pr n 
cípios é que queremos 
chamar a atenção do 
professor a tomar consct
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(e um mundo de novidades!)

0 nôvo motor TUFÃO, de 100 HP, 
do Simco Chombotd iTufõo Super, 
de 112 HP, nos Rollye e no Prési- 
dence) é muito mois possonte Tem 
moior Iorque. Foz os distâncias me
nores, os viogens mois amenos.

Os novos ossentos são exlremomente 
mocios. De conformocõo onatômico, 
são forrodos de novos moteriais 
luxuosos e ultro-resistentes. Há mois 
espoço interno, graças oo teto reto 
e ò moior distâncio entre bancos.

0 nôvo Simca Tufão é superorejodo 
Jonelos omplos. Nôvo vidro defletor 
com moior anguloção e dcsviodor 
de chuvo. Dois condutores gro- 
duáveis que coptom ar externo 
ventilando o interior do veiculo.

^  S r  , c ..

,á----<
Poinel, ogoro, todo ertofid'- Cc 
todos os íomondoí ogiupodot f, .- 
govetc poro cigorros" ò osq -.. o 
do volonte. Jo.s acende;.-fs rn . 
quebra-sdis, tcmDém este'jcc-í  q ■> 
protegem motorista e posogerns, 
gorontindo visibilidade pe-mon- 'e

C o n h e ç a  o n ô vo  S im ca  T u fã o  n o  seu R e v e n d e d o r

COREMA - Cia. Revendedora de Motores e Automóveis
Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — Santa Catarina

ência dos problemas na
cionais, utilizando da fop. 
ça que é possuidor, no 
trabalho de sedimentar na 
criança a necessidade de 
ser um bom cidadão.

Atualmente, a criança 
deixa de ser olhada sob 
ângulos especiais, para 
ser encarada como fator 
social, centro de preocu 
pação de tôda a comuni. 
dade.

É muito significativo e 
expressivo este lema que 
que diz:

“Cuidem de mim e eu 
cuidarei do Brasil”.

Finalizando, dirigimos 
esta prece da criança, à- 
quêles que têm a felici
dade e a responsabilida
de de conduzir e orien
tar este sêres pequeninos:

“ O’ pai, ó mãe, ó pro
fessora estende-rae
tua mão e ajuda me a 
caminhar na vida!

Ajuda nu a encontrar 
o melhor caminho para 
a descoberta do raeu 
Mundo Interior e para a 
aventura incerta e pouco 
sabida do Universo de 
amanhã!"

Lages, 12 de 
de 1964 /tpa

outubro

DECRETO
De 3 de setembro de l'f64

O Prefeito Municipal de 
Lajes, no uso de suas atri
buições, resolve

ADMITIR:

Cesar Vieira de Arruda, 
para como Extranumerário 
mensalista, exercer as fun
ções de Fiscal de Estrada, 
Referência V.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, em 3 de setembro de 
1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura, em 3 de 
setembro de 19b4.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/ Secretaria

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Sa iCsconde —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294
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de geníe e de luz
Correspondente em Curitibanos

Clube 14 de Junho
De corpo inteiro lamen

tamos não têrmcs podido 
aceder ao convite gentil 
e honroso do Snr. Presi
dente do Clube 14 de 
Junho, Dr. RENATO Va- 
LENTE.

De todo alheio à nos
sa vontade, foi o motivo 
que aqui nos deteve.

Mas nossa amiga, MA
RIA SCHIRLEY BAGGIO 
DONATTO, nos reporta 
em breves palavras a 
noite que merece ser no
ticia e que atingiu seu 
ponto alto ao anunciar 
RAINHA de 1964, MAR1- 
LENE VALENTE.
t K?r\° trôno antes pertencente à SA-L.H1E CnlAKADIA e que sabemos a ela propor- 
cionou o inicio de subida na escada cujo ápice 
lhe íaria ostentar o título máximo da beleza ca
tarinense.

Ao centro: Marilene Valente.
Ladearam na como princesas: Naura Amélia 

Bianchini e Adelina Narciso.
Sabemos, a noite foi sucesso!
E sempre o será quando a beleza for o expo

ente que trará aos olhos e tranquilidade do belo.
Palestra encantadora - comoaohia excelente - 

cultura apreciável - delicadeza total.
De quem falavamos ? . . .
Maria Schirley Baggio Donatto
Aríete Menegatti, Domadora do Lions Club, 

proporcio.iou às suas companheiras esta semana 
além de excelente jantar, um «show» após sobre
mesa. E como se revelam novas artistas, caros 
leitores ! . . .

Revelações, uma após outra nos fazem crêr, 
estar Curitibanos a desperdiçar talentos.

agradecem os

A bôa amiga CORACY ALMEIDA pelo interes
se despertado através nossa coluna, fazendo-a de 
sengavetar preciosas máximas de grandes nomes, 
as quais nos servirão como excelente material de 
divulgação para uossos leitores que absorverão 
cultura aliada à beleza profunda.

p á g in a

NESTE CANTINHO BE P A Z » . . .
por Lair Leoni

K  %% Sf
dC ! Utl yida 40 pr(,ci0808 anos em favor do ensino

dar de 81’ escrevendo quando ainda jovem em nrosa e verso

gead». moetram-na ^ omo^^sfíritualjsta^ije^coraçft^een^taniHohó1̂ 08 " "
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Dela, escolhemos para publicação um carinhoso trabalhr 
oabemos, soará como mensagem ao Dia da Criança 
De CASTORINA LOBO DE S. THIAGO

o —
de novo
Êste agradecimento é dedicado à duas gran

des almas amigas, que em Curitiba, consagraram- 
se pelo público através apresentações de valor em 
Rádio e Televisão.

Tonia Maria e Tonio Luna, criadores e apre
sentadores de «Gente Assim Como a Gente»,
no vídeo pelo Canal 12-5as. feiras - 23 horas.

Não crémos merecer tão carinhosa homena 
gem como esta a nós dedicada.

Indiretamente fazem muito por «LIRAS ECO
AM NO AZUL», nosso livro de poemas à cami
nho do prelo.

Indiretamente contribuem para que ao serjlan- 
çado «Liras Ecoam no Azul» venha a Associação 
Paranaense de Reabilitação da Criança Defeituosa 
ser beneficiada em favor da causa nobre e dedi
cada a que se propõe. .

A renda a ela pertence e se nos ajudam é a 
criança a beneficiada, embora para nós nada se
ria mais significativo: que o lirismo pudesse dimi
nuir a tristeza. .

Um obrigada pela homenagem que sentimos
vestida de azul e simbolizada nesta côr como be
leza total. — o —

de WALDO EMERSON
A felicidade é um perfume que não po

demos espargir sôbre os 
caiam algumas gotas sobre no3

—  o —

A jovem mãe perdendo a paciência,
Tem gestos de revolta, se amofina 
E nessa luta insaDa e sem coerência,
Começa a maldizer a própria sina.

-  Si não fossem êsses filhos cabulosos,
Que lhe davam uma vida eem depcanço,
Gozaria cs prazeres ruidosos 
E seria seu lar feliz remanso.

E as crianças correndo sem parar,
Trepam aqui, a c o lá ... e de repente...
Um trambolhão que a faz estatelar !

Ao vêr o filho, ali, sem respirar,
Desatinada, implora à Deus, fremente.
Para v - o, de novo, a traquinar ! . . .

R e t a 1 h O & . . .
Nada mais adianta 
Se não há janela 
Para a voz que canta

CACILDA MEIRELES

Já me aborrece andar de braço dado 
Com esta paralítica esperança

MARCELO GAMA
A vida passa 
Mas bem precisa 
o calor 
dêste amor

ANTONIO FOGAÇA

NO M ÍNIMO SERÃO M Ã X lM A S I
O amor não consiste em conservar os olhos fitos um no outro mas em olharem 

ambos para o futuro, na mesma direção. (ANTOINE de SAINT EXUPÉRY)
As crianças necessitam de amor, sobretudo quando não o merecem. (HAROLD 

S. HULBERT).
O amor é infatigável, jamais se cansa. O amor é inesgotável; vive e renasce 

de 6i mesmo e quanto mais se expande, mais se fortalece iLAMENNAIS)

Restaurante N  A  P O  L I
----------  DE ----------

OSNI COSIA SPINDOLA

Gostosos pratos à moda da casa à cargo de cosinheiros 
competentes - Todos os sábados oferece saborosas feijoadas

« R e s t a u r a n t e  N a p d i  » o seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280
L A G E S  — o — Santa Catarina

Engenharia e Comércio
Oficina mecânica especializada era manutenção e refórma de Motores

Diesel, Caminhões e Tratores
Técnicos com longa prática no ramo e com curso de especialização em São Paulo 

Serviços de tôrno em geral - Solda elétriea - Consertos de material leve e pesado

Prensa hidráulica - Tôrno Proraeca im 500 - Furadeira 

Avenida Presidente Vargas - Vila Carolina - Lages - Santa Catarina

Em sete dias voltaremos.
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-  A V I S O  -
A Fazenda de Criação de Lages, dispõe para 

venda aos agricultores, os seguintes materiais de 
Revenda:

Semente de milho hibrido“Agroceres'\ 
Semeadeira e adubudeira de 1 linha. 
Extintores de saúva, Rodhiatox (lts) e 
Enxadas de 3 S.

Colabore com o Censo Escolar e ajude a 
Infância Catarinense

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DESTA
COMARCA DE LAJES

Edital de Citação
O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da la Vara Cível desta Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente Edital, virem, dê- 
le conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que por ês- 
te meio cita o senhor JAURO 
CELSO BENTHIEN, brasilei
ro, casado, operário, atual
mente domiciliado e residen
te em lugar incerto e não sa
bido, para comparecer na sala 
das audiências do edifício do

Forum Nereu Ramos, desta 
cidade de Lajes, no dia vin 
te e sete (27) do mês de No
vembro, do ano de mil nove
centos e sessenta e quatro, 
às quatorze horas, afim de 
participar da audiência de 
que trata a lei 968 de 10 12 
1949, que lhe move sua mu
lher, oona Ignes Guimarães 
Benthien, nos têrmos da se
guinte PETIÇÃO INICIAL: 
«Exmo. Sr. I)r. Juiz de Direi
to da Vara Cível desta Co
marca. Por seu Assistente 
Judiciário que esta subscre
ve. Ignes Guimães, digo, Igne6 
Guimarães Benthien, brasi
leira. casada, doméstica, do
miciliada e residente nesta
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Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veículos S. A.

Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina Fone, - 444 - Cx. Postal, 333 - Lages

cidade de Lajes, diz e res
peitosamente requer a V. 
Excia. o seguinte: 1* Que  ̂
conforme prova a inclusa 
certidão de casamento (doc. 
n- 2), aos 19 de dezembro de 
1953, contraiu matrimônio 
com Jauro Celso Benthien, 
brasileiro, casado, operário, 
atualmente domiciliado e re
sidente em lugar incerto e 
não sabido; 2' Que, do dito 
matrimônio nasceu um único 
filho de nome Edson Tadeu 
Benthien (doc. n. 3). que fi
cou sob a guarda e cuidados 
da Spte., e que conta atual
mente 9 ano6 de idade; 3‘ 
Que, os primeiros de vida, 
digo, que, os primeiros tem
pos de vida conjugal decor
reram normalmente, até que 
o Suplicado, aos 29 de julho 
de 1956 abandonou o lar con
jugal, evadindo se desta ci
dade em companhia de sua 
amante; 4' Que, daquela data 
em diante nunca mais teve 
noticias exatas de seu mari
do, sabendo apenas por ou
vir dizer que o mesmo en
contra-se trabalhando em 
Circos de atrações. Ante o 
exposto, com fundamento no 
art. 317 nos. III e IV do Có
digo Civil, vem a presença 
de V. Excia. propor a pre
sente Ação de Desquite, con
tra 6eu marido acima qualifi
cado Requer, pois a citação 
do mesmo, por Edital à ser 
publicado na Imprensa locai 
e no Diário Oficial do Esta
do, para os fins da lei n- 968 
de 1U de dezembro de 1949, 
e no caso de irreconciliabi- 
lidade, dê-se-lbe oportunida
de para contestar o pedido, 
se quizer, no prazo legal. 
Que, seja finalmente julgada 
procedente a presente ação 
decretando se o desquite, 
confiando se a guarda e edu
cação do filho do casal à 
conjuge inocente (art. 326 do 
C. C.) e condenando se o Su
plicado conjuge culpado, e 
voltando a suplicada a assi
nar-se simplesmente Ignes de 
Araújo Guimarães. Protesta 
peia produção de todo gêne
ro de provas em direito per
mitido. especialmeote docu
mentos, testemunhas, e de 
poimento pessoal do Spdo. 
P. D. Lajes, 27 de Julho de 
1964. (a6S.) P.P. Jorge Barro
so Filho. - DESPACHO: «De
signe-se dia e hora para au
diência preliminar, de que 
trata a lei 968 de 10-12-1949, 
cientes as partes. Lajes, 
3-8-64. (a ss ) Abelardo da 
Costa Arantes - Juiz de Di
reito. - Assim sendo, é expe
dido o presente Edital, citan
do-se, ainda, o sr. Jauro Cel
so Benthien de que o seu 
não comparecimento à audi
ência acima designada, im
portará em revelia, além de 
confissão quanto à matéria 
do fato. - Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, aos 
vinte e dois dias do mês de 
Setembro, do ano de mil no
vecentos e sessenta e qua
tro - Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscreví e também 
assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

-- S.f!

ATENÇÃO
Para os seus serviç 

de impressos em gei 
procurem A PEROl 

DE LAGES.
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Eaiíal de Intimação
O doutor Abelardo da Cos 
ta Arantes, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

FAZ saber a todos quantos 
o presente Edital, virem, dele 
conhecimento tiverem ou in 
teressar possa, que, por êste 
meio intima o sr. ALTAIR 
JOSÉ AMORIM, para compa
recer na sala das audiências do 
Edifício do Forum Nereu Ra
mos, desta cidade de Lages, no 
dia vinte e oito (28) do mês 
de novembro do corrente ano. 
às dez horas, afim de partici
par da audiência preliminar 
de conciliação, dos Autos da 
Ação de Alimentos que lhe 
move sua esposa Eli Terezi- 
nha de Oliveira Amorim, nos 
termos da seguinte PETIÇÃO 
INICIAL: “Exmc. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la. .Vara Cível 
de Lages. Eli Terezinha de 
Oliveira Amorim, brasileira, 
casada, do lar, residente e 
domiciliada à Rua Salgado 
Filho, Travessa dois de maio, 
por seu procurador-dativo, 
vem para propor a presente 
Ação de Alimentos contra 
seu marido, Altair José Amo
rim. brasileiro, operário do

Posto Coral Ltda., nesta cida
de, e, para isso expõe e re
quer: 1 _  que de seu casa
mento realizado em Lagoa 
Vermelha, com a pessoa do 
Suplicado, nasceram os se
guintes filhos. Sandra Apare
cida, com quase 2 anos de 
idade e Sônia de Fátima, com 
apenas alguns meses de exis
tência. 2 que, o marido a- 
bandcnou o lar, completa
mente esquecido de seus 
mais elementares deveres de 
sustento e educação e cria
ção para com seus responsa
bilizados, deixando-os em 
não pequenas dificuldades, 
principalmente no tocante ao 
sustento. Assim, sendo, requer 
a peticionária. com funda
mentos nos arts. 233, V e 
384 I do Código Civil, digne- 
se V. Excia. . mandar citar 
seu marido, para, querendo, 
contestar a presente Ação de 
Alimentos, finda a qual seja 
condenado a dar à Suplican
te e filhos o que de Direito. 
Requer os Alimentos Provi- 
sionais. à base mínima de 
Cr$ 20 000,00 (vinte mil cru
zeiros), para poder ao menos 
se sustentar e à sua prole. 
P.D. Lages, 19 de agosto de 
1964. (ass.) Murad Mussi So

brinho. DESPACHO: “A. De 
signe-se dia e hora p. audiên 
cia de conciliação. I Lages. 
20-8 64. (ass.) Abelardo da 
Costa Arantes, Juiz de Direi
to. — Feita a audiência pre- 
limi, digo, designado dia e 
hora para audiência prelimi 
nar de conciliação e expe
dido mandado de intimação 
para Autora e Réu, compa
receu à mesma, apenas a 
referida Autora não tendo 
comparecido o Réu Altair 
José Amorim, conforme Cer
tidão do sr. Oficial de Justi
ça, que declarou estar o 
mesmo em em lugar incerto e 
não sabido. Assim, êste Juizo, 
proferiu o seguinte DESPA
CHO: “Intime -se o R por E- 
dital, para audiência prelimi
nar de conciliação. Lages 
23-9-64. (ass.) Abelardo da 
Costa Arantes-Juiz de Direi
to da la. Vara Civel”. — As

sim sendo, é expedido o pre
sente Edital de intimação 
para que o sr. Altair José 
Amorim, compareça nèete 
Juizo, no dia, mês e hora, 
acima mencionados, e que 
encontra-se atualmente em 
lugar incerto e não sabido. O 
presente edital será publica 
do na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de La
ges Estado de Santa Catari
na, aos cinco dias do mês de 
Outubro, do ano mil novecen
tos e sessenta e quatro. Eu, 
Luiz Carlos Silva, Escrivão do 
Cível, o datiiografei, subs
creví e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 

Juiz de Direito 

Luiz Carlos Silva

Escrivão do Cível

Dr. AÍRTON R. R AM O S
Especialista era olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça  Toão Costa, 10 
Io an d a r

Lages Santa  Catar ina

O que há de nôvo no Volkswagen IS c 4 ?
O  ta m a n h o  do p o r ta -m a la s  d ia n te iro  
fo i aum e n ta d o .
A g o ra  v. pode le va r um a m a la  m a is . 
E é só?
O  e s to fa m e n to  dos bancos a go ra  
d o ta d o  de fa ix a  ce n tra l de te c id o , 
de  ó tim a  q u a lid a d e .
V a n ta g e n s : é m a is  a g ra d á ve l no 
c a lo r  e m u ito  m a is  b o n ito  com  q u a l
q u e r te m p o .
E v. vai gostar muito das 5 novas

e lindas côres do Sedan Volkswagen 
e das 6 novas côres do Karmann 
Ghia.
E na Kombi?
Bem, há novos pisca-piscas dian
teiros.
A tampa do cofre do motor agora 
tem mola que facilita a açao de
abrir, fixar e fechar.
E a Kombi Luxo e a Kombi 6 Por
tas foram equipadas com esguicha-

do r de pá ra -brisa .
Quaso esquecem os de m encionar que 
tam bém  a linha K o m b i tom novas 
c ô re s : 3  para a S tandard e F urgão  
e 3  com binações de côres para a 
L u xo  (rea linon te  m u ito  bonitas).
O  V o lksw a gen  m uda 
pouco, mas se aperfe içoa 
sem pre. U m a questão 
de bom  senso.
F a ça -n o s  uma visita .

REVENDEDOR AUTORIZADO:
3~AJEJ //A - A u t c m c v e i s  e

A c e s s c r i c s
Avenida M arechal Floriano. S 73 J 1 F o n f t _ 2 2 _ - _ jg g -------1------------

Juizo de Direito da Pri
meira Vara Civel da 

Comarca de Lajes

Edital de 
Citação

O Doutor Abelardo da Cos 
ta Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faz saber, aos que o pre
sente edital de citação, com 
o prazo de trinta (30) dias, 
virem, e dêle conhecimento 
tiverem ou interessar possa, 
que, estando procedendo aos 
lêrmos de um Arrolamento e 
Partilha, dos bens deixados 
por falecimento de FIDÊNCIO 
BARBOSA DOS SANTOS, ten- 
do pelo iuventariante, sido 
declarado bens herdeiros íi 
lhos e netos, sendo que se 
encontram em lugar incerto 
e não sabido, os herdeiros 
netos, de nomes: Maria Ro
drigues dos Santos, Ivandina 
Rodrigues dos Santos, Dcrcílio 
Rodrigues dos Santos, Leonti- 
na Rodrigues dos Santos, Eroil- 
da Rodrigues dos Santos e Zé- 
lia Rodrigues dos Santos fi
lhos do finado herdeiro Ota- 
cílio Rodrigues dos Santos, 
pelo que se chama e cita as 
referidas pessoas para no 
prazo acima mencionado, a 
contar da primeira publica
ção no «Diário da Justiça do 
Estado, dizer sôbre as pri
meiras declarações de inven- 
tariante e descrição de bens 
ficando desde logo citados 
para todos os demais têrmos 
do processo, até final senten
ça, sob pena de revelia. E 
para que chegue ao ;conhe 
cimento de quem interessar 
possa, se passou o presente 
edital, que será publicado na 
forma legal, afixado no lu
gar público de costume, fi
cando cópia nos autos res
pectivos. Dado e passado 
nesta cidade de Lages, aos 
vinte dias do mês de junho 
de mil novecentos e sessenta 
e quatro. - Eu, Luiz Carlos 
Silva. Escrivão do Cível, o 
datilografei, subscreví e tam
bém assino.

Abelardo da Costa Arantes

Juiz de Direito da la Vara 
Cível

Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Cível

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden 
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursos de Por
tuguês, Correspondente, 1 a- 
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os cur 
sos são práticos e compõe-se 
de poucas lições, após o que 
serão conferidos Diplomas aos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correepon 
dência.

Os interessados deverão es
crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal n 
8690, São Paulo - SP.
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m  Prefeitura Municipal de Lajes
' W '  ESTADO DE SANTA CATARINA

Têrmo de Contrato de lo 
cação de serviços que en
tre 8i fazem a PREFEITU
RA MUNICIPAL DE LA
JES e a sra. ANA MARIA 
PADILHA DE OLIVEIRA, 
para o íim que nêle ee de
clara-r

Ao primeiro dia do mês de 
setembro do ano de bum mil 
novecentos e sessenta e qua
tro (1/9/1964), na Prefeitura 
Municipal de Lajes, no Gabi
nete do Sr. Prefeito Munici
pal, Dr. WOLNY DELLA 
ROCCA, ora denominado Con
tratante, e de outro lado, a 
Sra. ANA MARIA PADILHA 
DE OLIVEIRA, aqui denomi
nada contratada, foi concluí
do êste contrato na forma e 
sob as cláusulas seguintes: 

CLAUSULA p r im e ir a  
O contratante usando de 

suas atribuições, contrata 
nêste ato, o sra. Ana Maria 
Padilha de Oliveira, para e- 
fetuar os serviços de limpe
za no prédio desta Prefeitura 
e no Museu Thiago de Cas
tro.

CLAUSULA SEGUNDA

O contratante, obriga-se a 
pagar ao contratado, mensal
mente, como retribuição /,aos 
seus serviços, o salário de 
vinte mil cruzeiros (Cr$ . . . 
20.000.00), qus será efetuado 
na Pagadoria da Prefeitura, 
pela verba 8-71-1 do Orça
mento vigente.

CLAUSULA TERCEIRA

O presente contrato terá 
sua vigênci t a partir desta 
data (1/9/64) e terminará em 
31 de dezembro do corrente 
ano, podendo ser prorrogado

de acordo com as partes 
contratantes, bem como po
derá ser rescindido em qual
quer tempo, por iniciativa de 
qualquer uma das partes, 
6em que caiba direito a in
denização ou reclamação ju
dicial ou extra judicial.

E para firmeza e validade 
do que ficou acima estipula
do, foi lavrado o presente 
têrmo de contrato, que vai 
assinado pelas partes contra
tantes.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, 1' de setembro de 1964.

Contratante 
Wolny Dell- Ilocca

Contratado 
Ana Maria Padilha de Oliveira

L E I  N° 201
De 4 de setembro de 1964

Autoriza a doar ao curso es
pecializado para excepcionais, 
criado pelo Decreto N° S E  
22.04.63/215, uma área de 
terras.

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes 

Faço saber a todos os ha
bitantes dêste Município que 
a Câmara Municipal Decretou 
e eu sanciono a seguinte 

L E I :
Art. 1' — Fica o Poder E- 

xecutivo autorizado a doar 
ao Curso Especializado para 
Excepcionais criado pelo De
creto do Executivo Estadual 
n° SE 22.04.63/215 publicado 
no Diário Oficial do Estado 
ir 7.283 de 6 de maio de 1963, 
uma gleba de terras na zona 
central da cidade, com, no 
mínimo, quatrocentos metros

quadrados (400m2) destinada 
à construção de uma sala de 
aula para seu funcionamento.

Art. 2’ — A concessão de 
que trata a presente Lei ca- 

tducará se o favorecido deixar 
de iniciar a obra dentro de 
dois anos a contar desta da
ta ou se, construído, vier a 
cessar 6uas atividades por 
igual período, casos em que 
o imóvel doado voltará ao 
Patrimônio Municipal.

Art. 3- - E6ta Lei entrará 
em vigor na data de sua pu 
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal d° 
Lajes, em 4 de setembro de 
1964.

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 4 de se
tembro de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/Secretaria

Agência de Turismo Nevada
Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 

Lanche) - Lages • S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en
dereço acima

Dr. Aron Kipel
A LTA  CIRU RGIA

Doenças de Senhoras - Vias urinárias - 
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12
Horário, das 10 às 12 horas e das 

13,30 às 18 horas
T AGES SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

DIRETORIA DA FAZENDA

Aviso aos Contribuintes
A Diretoria da Fazenda Municipal, avisa aos con

tribuintes, que durante o mês de OUTUBRO estará 
cobrando o imposto sôbre PREDIAL, 2‘ Semestre 
e Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, 2’ Se
mestre.

Outrossim faz ciente que, a partir do mês de 
Novembro os referidos tributos serão acrescidos 
da multa de 10% e nos meses subsequentes de
2 0 %.

Lajes, 5 de outubro de 1964.

Dr. Cláudio Ramos Floriani
Diretor da Fazenda

T O B A T T A

F I N A N C I  A D O  

ATÉ  

3 A N  O S 

B. B R A S I L

O MAI S  

V E N D I D O  

N O

B R A S I L

CARPIDEIRA COM ASSENTO PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  C*. Po.tal 28 Fone 228 LAGES -  SC.

N O S S O B  A N C OBANCO NACIONAL DO PARANA E 
SANTA CATARINA S/A.

C A P IC E Z  -  E F IC IÊ N C IA  — /E G C E A N Ç A

Matriz em LONDRINA - PR.
SUCURSAIS -  COBITIBA. FL0B1AMÕP0LIS E S lO  PAULO

Agências nas seguintes cidades:
EM SANTA CATARINA

Blumenau
Criciúma
Ibirama
Joaçaba
Joinville
Lages
Tubarão

NO PARANÁ
Alto Paraná
Arapongas
Astorga
Bela Vista do Paraiso
Bonsucesso
Cambé
Guaravera

Jandaia do Sul
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Parsnavai
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S .C . Internacional M  x Metropol
N ao Percam -  Cheque de Campeões -  Não P.rcam

0 Guarani um Joaçaba
O G. A. Guarany deve

rá estar atuando na tar
de de amanhã contra o 
C. A. Cruzeiro em Joa
çaba, em cumprimento à 
la. rodada das semi-fi
nais, que reune as agre
miações classificadas da 
3a. e 4a. zona.

O elenco bugrino se
guirá para o oeste cata
rinense com a sua força 
total, disposto a colher 
um grandioso sucesso pa
ra as suas côres, cuja 
vitória ser-lhe-ia de in
centivo para os outros 
jogos do campeonato es

tadual que se lhe ante
põe.

Por outro lado, o qua
dro cruzeirense é adver
sário temivel em seus 
domínios, devendo por 
conseguinte exercer sé
rios embaraços a um 
sucesso bugrino.

Assim, pela primeira 
rodada das semi-finais 
do campeonato, teremos 
amanhã em Joaçaba, 
C.A. Cruzeiro x G.A. Gua
rany, num confronto a- 
guardado com justificado 
entusiasmo pelos torce
dores locais.

AssocisçãD dos Servidores Públicos Civis 
Federais da Região Serrana do

Estado de Santa Catarina 
Edital de Convocação

Assembléia Ordinária

A diretoria provisória desta Associação, de acordo 
com os estatutos Artigo n- 28, convida e convoca todos os 
senhores associados para uma assembléia ordinária, a rea
lizar-se no dia 18 de outubro próximo, com inicio às 9 ho
ras na sede provisória, à Praça João Costa, altos da Far- 
macia Nossa Senhora das Graças, para tratar da 6eguinte 
ordem do dia:

eleição da diretoria, para o biênio 1964 /  1966a)

V Í8 tO

Lajes, 23 de setembro de 1964
Eustácio Odorico Padilha 

Secretário

Antonio Plinio Xavier da Silveira 
Presidente

Boutique
S O R A Y A

Deverá ser inaugurada 
na próxima quinta feira, 
dia 22, à Rua Hercilio 
Luz. 265, a moderna Bou 
tique Soraya de proprie
dade das exmas. sras. 
Leda Bassau òilva e Re 
gina S. Reis.

O nóvei estabelecimen 
to, deverá se consiiiuir 
por certo, no ponto ele
gante da sociedade lagea 
na, num ambiente mouer 
no e em condições de 
satisfazer a tonas as exi
gências do mundo feini 
nino de nossa cidade.

Ainda na Boutique So
raya, deverá funcionar 
brevemente um moueruo 
instituto especializado no 
tratamento da peie e ma 
quilagem científica, a 
cargo de profissional for
mada pelo Instituto Esco
la Luba de Porto Alegre, 
que prestará atendimento 
com hora marcada.

Felicitamos as pioprie- 
tárias da Boutique Sora
ya, augurando lhe pleno 
sucesso em suas ativida
des à frente desta mude 
lar casa comercial

Tyresoles lageana com 
nova propriedade

A tradicional organiza
ção Tyresoles Lageana, 
acaba de ser adquirida 
pela firma Dalmolin& Cia. 
Ltda., sita em nossa ci
dade desde há algum 
tempo,

Agora sob nova dire 
çao, a Tyresoles Lagea
na continuará servindo 
os seus amáveis clientes 
e os motoristas em geral, 
dentro do proverbial ca
rinho e solicitude que 
sempre pautou os seus 
destinos.

A firma ora adquirida, 
terá como seu sôcio-ge- 
renle, o Sr. Ive Dalmolin,

pessoa bastante concei
tuada e benquista em 
nossos meios comerciais.

Além dos bons reparos 
que executa em pneus 
em geral, a Tyresoles 
Lageana garante (S ser
viços de todos aqueles 
que a procurarem, pois 
possue profissionais con - 
petentes e solícitos.

Divulgarbdo esta aqui
sição comercial por pa-~ 
te da firntja Dai nolin & 
Cia. Ltda , augura raos os 
melhores êxitos à nova 
direção da Tyresoles L - 
geana.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Desembargador Aposentado)Advogado

Rua Hercilio Luz, 372
Fone, 226 * Caixa Postal 19

Lages —  Santa Catarina

ANIVERSÁRIO
Transcorreu na última 

terça feira, dia 13, a pas
sagem de mais em ani- 
versário natalicio do me
nino Paulo Cesar Buck, 
dileto filho do Sr, Hamii 
ton Buck, diretor da fir
ma Irmãos Buck e de 
sua exma. esposa d Ma 
rina Andrade Buck 

Felicitamos o pequeno 
aniversariante, auguran- 
do-Ihe toda a sorte de 
venturas.

Posto F ox
-  DE -  PEDRO VANONI

Gasolina, Oleos, L ubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus* amaveis 

clientes .
Rua Correia Pinto -  Esquina Emiüano Ranj^ts- Fone, 319 

Lages - Santa Catarina

A D V O G A D O
Causas Cíveis, comerciais, Cri

minais e Trabalhistas
Rua Barão do Rio Branco, N* 63 -  17* andar - onjunto 

1.710 Fones: 4-9411 e 4-95.2 -  Ramal 302.

Curitiba - Paraná

Cara suas cargas e encomendas
Transportadora R  O D O L A G E S

_ _ _  _ m w

Com filiais nas principais cidades do país
Segurança e Pontualidade

Avenida Marechal F lo r ia »  388-lone 380 -  Caixa Postal 12 -  l * s - S . C .
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CORREIO LAGEANO
■ 1 7  de Outubro de 1 9 6 4

Correção monetária

Por iniciativa da Secretaria da Fazenda de 
Santa Caiarina, realizar-se á nesta cidade, no dia 
17 próximo vindouro, às 14 horas, na sala auditó
rio da Associação Rural de Lages, uma reunião 
de que participarão todos « s assessores técnicos 
fazendários das municipalidades desta e da Região 
Fiscal de Curitibanos e uma equipe de técnicos da 
Contadoria Geral do Estado.

A louvável iniciativa, qua abranger t todo o 
Estado de Santa Catarina, tem por finalidade 
orientar quanto a execução da 'ei Federal n- 4.320, 
de 17 de março de 1904, que estatue normas para 
a padronização dos orçamentos municipais.

Sr. Alaor Pires

Foram revelados, os 
dispositivos do Projeto- 
de-Lei do inquilinato, já 
remetido ao Congresso 
pelo poder Executivo. A 
nova Lei visa substituir 
a que se encontra em 
vigor, cuja vigência ter
minará a 30 de novem- 

' bro.
Estabelece a nova Lei 

uma correção monetária 
do aluguel, em consonân
cia com os princípios a- 
dotados pela Lei de Ha
bitação. O Projeto cria 
uma subscrição obriga
tória de letras imobiliá
rias do Banco Nacional 
de Habitação prevendo- 
se a venda do prédio a- 
lugado.

A elevação do aluguel 
só será permitida, se 
houver concordância por

corrente, a passagem de 
Alaor Pires, destacado fis-

Transcorreu no dia 19 do 
mais uma data natalicia do Sr. 
cal da Fazenda Estadual.

O Sr. Alaor Pires que ostenta ótima reputação em nos
sos meios sociais, reuniu naquela data toda a familia fazen- 
dária de Lages e amigos, onde foi calorosamente cumpri
mentado.

Registrando o acontecimento, enviamos ao Sr. Alaor Pi
res os nossos efusivos parabéns.

Sr. Romeu Barbosa de Rezende
Esteve durante alguns dias em nossa cidade, 

em visita a seus familiares aqui residentes, que é 
o Sr. José Monteiro de Castro Arouca e familia, 
gereDte do Banco da Lavoura de Minas Gerais 
S/A., o Sr. Romeu Barbosa de Rezende, conceitua
do industrialista em Belo Horizante, onde mantém 
residência.

O Sr. Romeu Barbosa de Rezende, que deixou 
a nossa cidade na última quinta feira, foi home
nageado na terça feira, dia 13, à noite, com um 
jantar no Clube Caça e Tiro Luiz Ramos Borges, 
que lhe foi oferecido [ or seus amigos que aqui 
residem.

Dr Lineu Machado
Encontra-se nesta cidade, onde deverá fixar [residên

cia, o Dr. Lineu Machado, competente engenheiro da Dire
toria e Obras Públicas de Santa Catarina.

O Dr. Lineu Machado, que residia em Florianópolis, 
onde é pessoa das mais relacionadas nos meios sociais da 
Ilhacap, é o principal responsável pelas obras do Centro 
Educacional Vidal Ramos Junior, cujo término está previs
to para fins de 1965.

Almejamos ao Dr. Lineu Machado uma feliz permanên
cia na Princesa da Serra.

Sr. Plalano Lenzi
Nataliciou no dia 15 do corrente, o Sr. Platano Lenzi, 

atualmente residindo em Itajaí, onde exerce importante 
função na conceituada firma Rodo Veículos daquela cidade.

O nataliciante que 6e encontra em Lages e onde des
fruta de um vasto conceito, foi muito cumprimentado por 
seus amigos e admiradores.

Divulgando o acontecimento, destas colunas cumpri
mentamos o Sr. Platano Lenzi, com votos de muitíssimas 
felicidades.

Menino Amir Valente
Registramos com prazer no dia 13 do corrente, a pas

sagem do aniversário natalicio do 'menino Amir, filho do 
casal Sr. e Sra. Dr. Renato Valente (Ada) presidente do 
Clube 14 de Junho.

O pequeno aniversariante recepcionou os seus ami- 
guinhos e as pessoas das relaçõês dos seus progenitores 
por ocasião daquela data.

Nossas felicitações ao menino Amir Valente.

Depntado Cândi
do Bampi

Depois de exercer o 
seu maudato parlamentar 
na Assembléia Legislati
va em substituição ao 
Deputado Livadário No- 
brega, que se licenc ara 
na oportunidade, regres
sou à nossa cidade, o 
Deputado Cândido Bam
pi, presidente do Sindi
cato da Indústria de Ser
rarias, Carpintarias e Ta 
noarias de Lages, e pes
soa vastamente concei
tuada no seio de nossas 
classes produtoras.

O Deputado Cândido 
Bampi, que funcionou na 
Assembléia Legislativa 
por cêrca de 40 dias. te
ve uma decidida partici
pação naquela casa par
lamentar, onde apresen
tou uma série de proje
tos que vêm de encontro 
aos anseios da popula
ção desta região, mere
cendo ainda, os aplausos 
dos seus pares perten
centes às várias banca
das.

escrito do locatário e por 
aplicação dos índices de 
correção monetária.

O Art. 8o do Projeto 
considera alugadas por 
tempo indeterminado as 
locações que se vence

rem na vigência da Lei 
continuando em vigor 
entretanto, as d e ma i s  
cláusulas contratuais e 
regulando-se o valor do 
aluguel pelo que dispuser 
a Lei.

Campo Belo do Sul terá 
energia elétrica

Regressou quarta feira última de Florianópo
lis, o Prefeito Municipal de Campo Belo do Sul, 
Sr. Álvaro Furtado Pucci, que naquela capital tra
tou de importantes assuntos referentes à sua co
muna.

Entre os vários assuntos abordados junto ao 
Govêrno do Estado e à outros órgãos administra
tivos estaduais, destaca-se a criação de Comar
cas.

Segundo conseguimos apurar junto ao Prefei
to Alvar > Furtado Pucci. já se encontra em Cam 
po Belo do Sul. um motor que distribuirá energia 
elétrica àquele Município, e cujo motor foi conse
guido graças à deferência do Govêrno do Estado, 
que assim vem de prestar decidida colaboração 
à terra campobelense. possibilitando desta manei
ra uma substancial melhoria na sua atividade in
terna.

De parabéns pois, encontra-se a laboriosa po
pulação campobelense. que possue à testa do seu 
executivo municipal, um homem atento e dinâmi
co, como soe ser o Prefeito Álvaro Furtado Pucci.

AOS PROFESSORES
O Prefeito '.Municipal de l.ajes com grande 

alegria vê passar o dia do professor. Desta clas
se laboriosa e consciente que tudo faz, dedicando 
todo seu esforço e saber à formação d-' bons bra
sileiros. depende o futuro de nossa Pátria, de 
nosso Estado, de nosso Município.

Com a convicção de quanto vale o trabalho 
daqueles que dedicam suas vidas à nobre profis 
são, o Prefeito de Lajes aproveita a data a êles 
dedicada para saudá-los e agradecer aos dignos 
professores primários, secundários e do curso su
perior, pedindo a todos para que, com a ajuda de 
Deus, continuem sempre, e cada vez com maior 
entusiasmo e dedicação, a tudo fazer em prol do 
futuro de nossa terra e do progresso cultural de 
nossa gente.

Lajes, 15 de outubro de 19ü4.

W olny Delia Rocca
Prefeito Municipal

A viso ao Público Lageano
O C onsórcio  TAC - CRU ZEIRO  DO SUL, sem pre p rocu ran d o  servir, cada  vez 

m elhor o p ú b lico  v ia jan te  da região serra de Santa  C atarina , depois de rein iciar 
os seus voos para JOAÇABA, cap ita l do Oeste C atarinense, volta  agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, ca p ita l do v isinho Estado do R io G rande do Sul.

Assim  é qu e, sendo a tu a lm en te  a ú n ica  C om pa n h ia  de A viação C om ercia l a 
servir nossa c idade, o C onsórcio  TAC - CRU ZEIRO DO SUL, qu e  sem pre procurou  

servir a  zon a  da Serra, lig a n d o -a  a todas as cidades do País, o fe rece  agora ao 
p ú b lico  v ia jan te , os segu intes vôos, nos dias e horários abaixo :

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08 00, para. Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 

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

ville e São Paulo.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com 86 

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

Maiores informaçõ38 e vendas de passagens, dirijarn-se à auência do 
Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL. à Rua Presidente 

Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

3as. 5as. e sabado:
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