
nossa cidade, por vo lta *da^ l?40^horas^o^sÃ^M™ h° r  “ 
neral James D. Alger e Coronel Richard HealvM^J° r G®‘ 
nliados de suas respectivas esoosas ! ealy* acomPa-
of.cialidade norte-americana que pertencem a

Ü9 mesmos vieram à Princesa dn SprM „ • .
de c rtesia após cumprirem ura extenso programa*dTvi* 
sitaçoes à várias regiões do País. p  ̂ ffla a„ vi-

Ser^aHDÔi Te\^Jc|ha ^ ."a^exm á»e"8r̂ iX Sinrd0fi ar‘T í átic"
1). Alger e Coronel &  ? 0” ™* £ £
com um chá que lhes foi oferecido pelas ilusTradaf sras 
i.ucia Alves Corrêa e Dolores Martins Delia Rocca respec- 
tivamente, consortes do Coronel Samuel Augusto Alves Cor- 
rea Comandante do 2 Batalhão Rodoviário e do Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca, oportunidade em que comparece- 
Sinimi6 gUraS malS rePre6PDlativas do nosso mundo fe-

Às 19 horas de hoje. os ilustres casais de oficiais es
tadunidenses. serão recepcionados com um drink na finís
sima residência do casal Sr. e Sra. Samuel Augusto Alves 
Corrêa (Lucia), C omandante de nossa valorosa Unidade 
Militar.
_ Ain(la às 20 horas de hoje, os dignos visitantes, se- 

rao homenageados com um jantar no Clube de Oficiais do 
_ Batalhao Rodoviário, cuja solenidade contará com as 
presenças de autoridades locais e toda a oficialidade aaui 
sediada. M

No dia de amanhã, os casais Major General James D. 
Alger e • oronel Richard Healy, farão uma visita às insta
lações e obras afetas ao 2‘ Batalhão Rodoviário, sendo que 
na parte da tarde deixarão a nossa cidade para Fóz do 
Iguaçu, onde cumprirão um programa de visita que lá lhes 
é reservado.

o grande Sarau 
Beneficienie paírocinado 

pelo Clube da Lady
Finalmente no próximo sábado, dia 31, será realizado 

no Clube 14 de Junho, o grande Sarau Beneficiente, patro
cinado pelo tradicional Clube da Lady e coordenado pelo 
colunista social Carlos Müller de Florianópolis.

Êste festival que terá toda a sua arrecadação rever
tida em beneficio da Associação Beneficiente Santa Izabel, 
terá como ineditismo, a apresentação de um desfile deno
minado «Personagens de Filmes Célebres», organizadojpelo 
cronista Carlos Müller, e contará com a presença de 20 
elegantes da capital do Estadr, cuja distribuição é a se
guinte:

Fernanda Sabatine Silveira — »Minha dôce Geisha»
Jane Cruz — «Sissi»
Sônia Dutra — «Lucrécia Bórgia»
Carlota Medeiros —  «Cinderela»
Neuza Zanetti — «Desirée o amor de Napoleão»
Maria Beatriz Wildi de Macedo Vinhais - «E o vento levou» 
Maria Carmem Cunha «Bouequinha de Luxo»
Maria da Graça Rodrigues — «Luzes da Ribalta»
Hilda Maria Machado Maciel — *0 Bolero»
Neuza Regina Lépoli — «Ali Babá e os 40 Ladrões»
Diva Freitas — «O Mundo de Lusie Wong*
Edi Alvares Cabral — «O Cisne»
Mareia de Oliveira Nóbrega — «O segredo dos Incas» 
Tereza Amiin Helou — «Quo Vadis»
Mariza Schlemper Rcservue — «French Can-Can»
Hilda Mom — «Maria Stuart»
Dione Silva —  «Cleópatra»
Maria da Graça Rocha — «Helena de Troia»
Geluz Palma Bortoluzzi — «Anastácia»
Tânia Müller Zimermann — «Romeu e Julieta».

A maquiagem dos personagens acima estão afetos ao 
raaquiador Antonio Pinto, também de Florianópolis.

Ações Piefeienciais da 
P E T R 0 B R A S

Pagamento dos dividendos 
relativos ao exercício de 1963

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, 
avisa que, a partir de 27-10-64 e até 14 de novem
bro vindouro, efetuará, aos a^,on^tah 0
nessa cidade, por intermédio do B0n . »
pagamento dos dividendos do ext>rc . ' 0/
relativos às ações preferenciais na base de 15 0 
sôbre o valor nominal das mesmas.
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Nova tabela paia Impostode Renda
A Comissão de Economia da Câmara aprovou nova tabela para pagamento de 

impostos de renda, por parte das pessoas físicas e, que 6e baseia no salário-mínimo.
0 projeto inicial do govêrno estabelecia pagamento de imposto de renda nos 

rendimentos líquidos anuais superiores a 600 mil cruzeiros.
São as seguintes as principais alterações ocorridas na mensagem:
1- — São contribuintes do imposto de renda as pessoas físicas que tiverem 

renda líquida anual superior a vinte e quatro vezes o salário mínimo fiscal. (Atualmente 
Cr$ 1 008.000,00 ;

2 — A partir de janeiro de 1965, os valores expressos em cruzeiros na legis
lação do imposto de renda, serão atualizados em fuDção de coeficientes de correção mo
netária estabelecidos pelo CNE;

3 — O desconto do imposto de renda na fonte a partir de janeiro de 1965, 6erá
cobrado:

1 — Isenção até duas vezes o salário-mínimo fiscal, mensal;
II — A partir de duas vêzes o salário-mínimo fiscal, mensal, o impôste será 

calculado, consideradas as deduções relativas à contribuição de previdência, ao imposto 
sindical, aos encargos de familia e metade do pagamento do aluguel residencial, median
te a aplicação da seguinte tabela:

Entre 2 a 15 vêzes 
Acima de 15 vêzes

5% (cinco por cento) 
10% (dez por cento)

4. — A partir de 1965, será consignada no orçamento da União, até 1975, dota
ção de importância equivalente a 20% (vinte por cento) da estimativa da arrecadação do 
imposto de renda, em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). 
como recursos destinados ao Fundo de Reaparelhamento Econômico, bem como autoriza 
a abertura de crédito especial de 121 bilhões para atender ao valor , correspondente ao 
exercício de 1965. Estabelece, por outro lado, que a concessão de auxílios financeiros 
por parte do BNDE será tomada pelo diretor-superintendente até 100 milhões, pela dire 
toria até 1 bilhão e pelo conselho de administração acima de 1 bilhão.

5. — Foram excluídos da classificação de rendimentos: 
a - Indenizações:
b — Salário-familia, indenização por férias nãc gozadas e aviso prévio de des

pedida pago em dinheiro;
c — As pensões correspondentes aos mutilados, ex-integrantes da FEB não são 

tributáveis;!
6. — Para determinação do rendimento líquido, o beneficiário, além do previs

to, no artigo 18, poderá reduzir:
a — Os juros de dividas pessoais e taxas cobradas pelos bancos; 
b — Cinquenta por cento da locação paga ao proprietário, no caso dejresiden- 

te em imóvel alugado:
c — As despesas, pelo seu valor integral, realizadas com educação dos depen-

dentes;
d — Os pagamentos feitos a médicos, dentistas e hospitais pela assii tincia dada 

ao contribuinte ou aos seus dependentes.
7. — As pessoas físicas que tiverem receita bruta de exploração agrícola-pas

toril e das indústrias extrativas vegetal e animal, em valor superior anual a seiscentos 
milhões de cruzeiros, são obrigadas a ter escrituração legalizada.

8. — Isenta do imposto de 7% (sete por cento) sôbre o lucro atribuído às so
ciedades anônimas de capital aberto (paia a democratização do capital).

9. — A tabela progressiva é a seguinte
Salários o/„

valor do salário isentoAté 24 vêzes o 
Entre 24 e 30 
Entre 30 e 35 
Entre 35 e 45 
Entre 45 e 55 
Entre 55 e 70 
Entre 7o e 85

Até 24 vêzes o valor do salário

CtS 1.000 Imposto acumulado
1.008 e 1.260 7.560
1.260 e 1.470 18 060 
1.470 e 1.89U 47.460 
1.890 e 2.310 85.260 
2.310 e 2 940 154.560 
2.94U e 3.570 236.460

5 —
7 —
9a
11 —

13 — Cr 1.000 Impôste Conversão atual. Acumulado
Isento--------

Entre 24 
Entre 30 
Entre 35 
Entre 45 
Entre 55 
Entre 70 
Entre 85 
Entre 100 e 
Entre 125 e 
Entre 
Entre 175 
Entre 200 
Entre 250 
Entre 350 e 450

30 
35 
45 
55 
70 
85 
100 

125 
150 

150 e 175 
e 
e 
e

200
250
350

Entre 450 
Entre 550 
Entre 651)

550
650
750

Entre 750 e 850 
Entre 850 e 1.000 
Acima de 1.000

3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
26
30
35
40
45
50
55
60
65

1.0081.260
1.470
1.8E0
2.310
2.490
3.570
4 050
5 250 
6.300 
7.350 
8.400

10.500 
14.700 
18.900 
23.100 
27.300 
31 50O 
35 700 
42/100

1.260 
1.470 
1.890 
2.310 
2.940 
4 200
4.200
5.200 
6 300 
7.35» 
8.400

e 10.500 
e 14.700 
e 18 900 
e 23.100 
e 27.300 
e 31 500
e 35.700 
e 42.000

Cr$
7.560 

18.000 
47.460 
85.260 

154 560
236.460
330.960 
509.450
708.960
929.460

1.170.960 
1.716 960
2.976.960 
4 440.90Ü 
6.120 960
8.016.960 

10116.980
12.426.960
16.206.960

OBS. — A conversão é feita na base de Cr$ 42.000 (salário mínimo fiscal).
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Juízo de Direito da Primeira Vara Civel da C° ” “ “  ^

Edital de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arante8, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lajes, Estado de 
winta Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de praça, com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia dezessete (17) do

m*8 de novembro do corren
te ano, às dez horas, no sa
guão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a publico 
pregão de venda e arrema
tação por quem mais der e 
melhor lance oferecer sobre 
a avaliação de cento e vinte 
mil cruzeiros, feita neste Juí
zo, o seguinte imóvel penho
rado a João Rodrigues Bar-

bosa Neto no» “ " f “  ' ’'''ítü 
çao movida P» A'b;" er: _
rtriBV 8n dL  t « r » ;  de faxinai»
NamB»  nrea .nperflcial de
com a arca  ̂ „ nua*
quinhentos mil ™l Serraq do
â ifpeloT asa Fazenda do8 Pi-

SüstVm agíTcola, maia ou me 
nos acidentada no seu con 
junto, contendo sangas, r0 
tentes, madeiras. P^ra-ferro

Prefeitura Municipal de laps
1 Estado de Santa Catarina

DIRETORIA DA FAZENDA
Aviso aos Contribuintes

A Diretoria da Fazenda Municipal, avisa aos con
tribuintes, que durante o mès de OUTUBRO estara 
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
20%.

Lajes, 5 de outubro de 1964.

Dr. Cláudio Ramos Floriani
Diretor da Fazenda

Posto
-  DE -

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçõo
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos 

Lages - Santa Catarina
Fone, 319

16 de setembro de 1964

r « ieC o r S

Senhor Diretor,
ao conhecimento de V. Sa(s) qU6( 

Leh S  Geral, realizada em 27 de agosto'^

« r s ? " r s *
=“« ü r . õ s  jysUÈS» ■— —

„  -Annto - ivann Krebs Montenegro 
v^pp1 Presidente - Austergílio de Menezes Neto 
\ ]!°®t secretário - H ’rst Henrique Wippe| ° 
Diretor Tesoureiro - José Pedro T. Schwab 
Diretor Social - Adolar Jark 
n íe or Cultural - Joao Alberto Brasil.
D íe or Esportivo - A ldon Antunes.
Sem outro particular, apresentamos as no8!

cordiais saudações

Ivann Krebs Montenegro 
Presidente

Dir. Secretário 
Horst Henrique Wippel

Ribeiro Delfes; ao Sul com 
terras de Laureano P " ^ 0 
e sucessores de Nereu K 
ro Delfes; a Leste com te. ras 
de Olga Ribeiro Delfes, e a 
Oeste com terras de Ernesto 
Tafarel e Arides Rodrigues 
Barbosa, UMA PARTE SO
MENTE com a área superfi
cial de duzentos e cincoenta 
mil metros q u a d r a d o s  
(250.000,00m2). — Dito ,mó‘ 
vel foi obtido pelo executa
do conforme escritura publi
ca devidamente registrada 
sob n. 16-482, às fl«. 224-ver- 
so à 226, livro n. S-M, no Se
gundo Ofício do Registro de 
Imóveis desta Cidade. — E 
quem quizer arrematar dita 
parte de terras deverá com
parecer no dia, mês, hora e 
local acima mencionados, 
sendo ela entregue a quero 
mais der e maior lance ofe
recer sôbre a aludida avalia
ção, depois de pagos no ato, 
em moeda corrente do país, 
o preço da avaliação, custas 
e despesas legais. — Para 
que chegue ao conhecimen
to de todos, passou-se o pre
sente edital para publicação 
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes. 
Estado de Santa Catarina, 
aos vinte e três dias de ou
tubro de mil novecentos e 
sessenta e quatro. Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do Ci
vel, o datilografei, subscrevi 
e também assino. Selos afinal

Abelardo da Costa Arantes
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Vara Civel

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

OSNI COSTA 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 c l i  »  O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280

L A  G E S — o — Santa Catarina

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

— Santa CatarinaLages

Dr. Aron Kipel
A L T A  C IR U R G IA

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 9 das 

13,30 às 18 horas

LAGES SANTA CATARINA

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(D e s e m b a rg a d o r  A p o s e n ta d o )

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372

r ons. 226 * Caixa Postal 19
Lages —  Santa Catarina

Para suas caraas e » m «m,Tul.,N
Transportadora R O D O L A O E S
-  Com filiais nas principais cidades do n a ú ___

“ frechaiF l o r i u ^  ^ ^ ^
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de gente e de luz
Pinheiro Tênis Clube

/

Sábado - 17 - Outubro 

Musica -  Conjunto Caravelle

d.s 3 ,“d £ ,°  '  f  S" , , , r " Sr,°  *  < W ~

;ia pagina

de

lair leoni

Correspondente em Curitibanos

h tal como Da semana que se deixou findar 
novo fomos representadas numa noite de feita

O motivo de nossa ausência pedimos ao temnn- 
‘ nos ajude a esquecer.” F ao iemP°-

de amida ^ » “1 » » ® » » “ °, 1Ber" ardoni. no88a querida e grau- 
a uo” ég õie“ eceu ' ° he8 ir  até n4s 08 que

Convém e o faremos com alegria, a citação da 
DÊNIASnta0 ÍOrmada ao 8er criad0 0 CRÊMIO Da S GAR

Presidente: Alva Maria Tortato 
Vice Pres. — Elvira Heintz 
la. Secretária — Luiza Schultz 
2a. Secretária — Maria Driessen 
la. Tesoureira — Nair Schmith 
2a. Tesoureira — EIvira Subtil 
3a. Tesoureira — Tânia Maria Gava 
Diretoras Sociais: Liege Amaral e Yeda Hartmann 
Diretora Esportiva: Anedir Bortolon 
Depto. de Esportes: Jueeli Tortato e Marilucia Silva

qmi__ Í8Cal ~  P*lma Pin°tti - Hildegard Novak - Anita Formighieri - Iolaada
Souza - Iraci Kochhmann - Mary Broering e Daura Silva.

Desta gestão em dua6 grandes noites surgiriam duas encantadoras rainhas:

'\ ERA MARCIA BRÔERING —  Rainha do Grêmio das Gardênias - 1964

e SÔNIA MARA SILVA . Rainha da Primavera de 1964.

destacamos

A comemoração conjunta do aniversário da Snra. Dr. Osny Granemann de 
Souza. Mirthes, elegantíssima em azul turqueza (CRIAÇÃO: BOUTIQUE JACQUELINE) 
apagaria a velinha simbólica e ouviria o tradicional ‘‘Parabéns à você!”

Também não faltaria a valsa à meia-luz. 

presentes

Snr e snra. Cel Reck (êle Delegado Regional em nossa cidade)

D. Elizabeth, simpática e animada senhora. De ambos foi a companhia do ca

sal Dr. Oeny Granemann de Souza.

Snr. e snra. Orizimbo Caetano da Silva. Iolanda, uma elegante em destaque. 

Snr. e snra. Dr. Aluir Zanelatto. Icléa a senhora mamãe de grande gôsto.

Snr. e snra. Dr. Fridolino Knoll. Os grandes ausentes estiveram presente.

PARABÉNS A  VOCE. GRÊMIO DAS G A R D Ê N IA S !

E para tal haveria o tradicional bôlo, êste ano bela criação do Snr. Olmerindo 
Lerias. Êle, um grande amigo de todos nós.

Graciosa, a menina de hoje, a moça de amanhã NAZARETH Schmidt (Filha do 
Snr. e snra. Renato Schmidt) o bolo conduzia.

Um pequeno percurso que simbolizamos em grande jornada a frente e pela 
qual o espirito feminino será o baluarte das grandes promoções pinheirense, elevando 
alto o nome das Gardênias.

e BOILEAU

A crítica é fácil: a arte é difícil.

Em sete dias voltaremos.

Engenharia e Comércio
Dficina mecâoica especializada em manutenção e relórma de Motores

Diesel, Caminhões e Tratores

récnicos com longa prática no ramo e com cur8o dc especializado em Sáo Paulo 
íerviços de tôrno em geral - Solda elétrica - Conuertos de material leve e pesado

Distribuidores dos famosos tratores Deutz que oferece os s^uintes re- 
misitos- 1- Refrigerado a ar; 2 ) 3 tamanhos -40 - 55 -75 HP, 3 ) 100% 
1 t nadonal; -,) Assistência mecânica e estoque de peças.

\venida Presidente Vargas - Vila Caroliua - Lages - Santa Catarina

NÊSTE CANTINHO DE 
= 1  PAZ! . . .

por Lair Leoni

Nossa galeria de nomes que merecera nosso destaque 
é quase sempre dedicada aos cantantes do belo, do suave, 
do lírico e hoje orgulha-se em focalizar o nome de NATER CIA CUNHA VELOSO.

Poetisa de grande nome não só no Rio Grande do Sul 
onde é grandemente admirada e aplaudida, mas por todo 
um Brasil. Seus tantos livros foram ter em mãos dos que 
apreciam o belo e entre êstes, críticos, os mais credencia
dos opinaram sôbre trabalhos desta SENHORA POETISA.

Extraímos do comentário feito pelo professor HUGO 
RAMIREZ, êste trecho sôbre «SERENIDADE», seu último 
lançamento:

«Dotado de condições de permanência, há de falar 
cora especial agrado a todos os incorrigíveis líricos que 
acreditamos nos valores espirituais: no AMOR, no BEM, na 
FRATERNIDADE, no SONHO, no IDEAL. Enriquecendo o 
patrimônio literário feminino do RGS, constitui-se num mo
tivo de júbilo para todos quantos conhecemos e aprecia
mos esta notável criatura que é a animadora artística, a 
educadora, a escritora de contos, de contos infantis, a cren
te de reformas sociais, a prosadora de «Dentro da Vida», 
a tradicionalista, a Acadêmica, enfim, numa palavra que 
tudo resume, o Poeta NATERCIA CUNHA VELOSO: a ela 
nosso louvor e nossa homenagem.

Transcrevemos da autora:

0

No bosque umbroso, sôbre a verde grama,
Oscilam as ramadas do salgueiro.
Tristes, como a saudade de quem ama,
Belas, como os poentes de janeiro.

E além, o poema vegetal recama 
As margens de um regato feiticeiro, 
Imprimindo um encanto ao panorama 
Que convida a cismar o dia inteiro . . .

Plumas ao vento, o glauco salicarius,
A gemer, tal um som de stradlvarius,
Confirma o vulgar nome de «chorão».

Suas hastes pendentes nos parecem, 
Quando ao sôro do zéfiro estremecem, 
— Lágrimas verdes a cair no chão...

— o —

R e t a l h e s . . .
Num leito 
Feito
De cheirosas 
Rosas 
Risonhos 
Sonhos
Sonharemos nós CASTRO ALVES

o sol não se esconde 
ficaremos na relva macia 
como flores de pessegueiro 
que tombam tranquilamente

JOSETTE MARIA DE OLIVEIRA SCHWdLK
De tudo o que há, visível e invisível.
Eu creio só no amor, isto é, no incrível CAMPOAMOR

No Mínimo Serão Máximas!
As mais vêzes procuramos a Felicidade como procu

ramos os óculos quando os temos sôbre o nariz(GUSTAVE DROZ)
O amor verdadeiro é o esquecimento de nós próprios(Mme. CRAVEN)
Uma grande alegria traz lágrimas (HORACIO)

A D V O G A D O
Escritório - Parque Jonas Ramos n" 9

Lages — Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de L a g e s
Estado de Santa Catarina

j r»n

Edital de concorrência pública, para arrematação de 
terrenos do Patrimônio Municipal situados nas ime

diações do Aeroporto “Correia Pinto
De ordem do senhor Prefeito Municipal, levo ao conhe

cimento de todos os interessados e do povo em geral que se 
acha aberta concorrência pública de quarenta e cinco 14o 1 
lotes de terrenos pertencentes ao Patrimônio Municipal e si 
tuados nas proximidades do Aeroporto Correia Pinto desta 
cidade, que serão oferecidos em leilão e vendidos, a quem 
mais der. por preço igual ou superior ao mínimo estabeleci
do, no páteo da Diretoria de Obras e Viação (DOV),ajunto

e si

ao’ edifício da Prefeitura, no dia 27 de novembro de 19(34, às 
quatorze (14) horas. eo

Os lotes a serem alienados nos termos da Lei n loz 
de (3 de julho do corrente ano, são os seguintes que vao des
critos sòinente com dimensões laterais, áreas e quadras, uma 
vêz que todos confrontam com terrenos pertencentes à área 
loteada ou com ruas projetadas; os de esquina são assinala
dos como dessa condição e, por serem de esquina, confron
tam pela frente e por uma linha lateral com ruas projetadas; 
os demais só confrontam com uma rua projetada pela linha 
de frente:

Quadra A — Lotes n s 1 a 5 — doze metros (12m) 
de freme e fundos e trinta metros (30m) de linhas laterais - 
Área - trezentos e sessenta metros quadrados (360m2); Lotes 
1 e 5, esquinas.

Lotes ms 6 a 9 e 15 a 18 — treze metros (13m) de fren
te e fundos e trinta metros (3Um) de linhas laterais - área - 
trezentos e noventa metros quadrados (390m2).

Quadra B — Lotes n*s 2 a 4 e l i  a 13 —  doze metros 
(12m) de frente e fundos e trinta metros (30m) de linhas la
terais - área trezentos e sessenta metros quadrados (360m2).

Lotes ms 6 a 9 e lõ a 18 — Onze metros e setenta e 
ciuco centímetros (ll,75m) dc frente e fundos e trinta (30m) 
metros de linhas lat°rais - área trezentos e cinquenta e dois 
metros e cinquenta decímetros quadrados (352,50m2).

Quadra C — Lote n* 16 — quatorze metros e frente 
e fundos e trinta metros (30m) de linhas laterais - área - qua
trocentos e vinte metros quadrados (420m2).

Quadra D — Lote m 2 — doze metros (!2m) de fren
te; dezesseis metros e cinquenta centímetros (I6,50m) de fun
dos; vinte e nove metros (29m) de linha lateral esquerda; trin
ta metros (30m) de linha lateral direita; área - quatrocentos 
e vinte e dois metros e cinquenta decímetros quadrados 
(422.50m2).

Lote m 3 — doze metros (I2m) de frente; dezenove me
tros (19m) de fundos em linha quebrada; quarenta e sete me
tros e cinquenta centímetros (47,50m) de linhas laterais; - área - 
setecentos e sessenta e quatro metros e cinquenta decíme
tros quadrados (764,50m2).

Lote m 4 — Doze metros (12m) de frente; quatorze me
tros e cinquenta centímetros (14,50m) de fundos; trinta metros 
(30m) de linha lateral esquerda; vinte e nove metros (29mJ de 
linha lateral direita; área - trezentos e setenta e treis metros 
e setenta e cinco decímetros quadrados (373,75m2).

Lote n* 6 — d o z e  metros e cinquenta centímetros 
Ü2,50m) de frente; dezessete metros e cinquenta centímetros 
(I7,50m) de fundos; trinta metros (30m) de linha lateral es
querda; trinta e quatro metros (34m) de linha lateral direita; 
área - quatrocentos e sessenta e oito metros quadrados 
(468m2).

Lote n- 7 —  quinze metros (i5m) de frente; dezesseis 
metros (16ra) de fundos; quarenta e treis metros (43m) de li
nha lateral esquerda; quarenta e oito metros (48m) de linha 
lateral direita; - área - seiscentos e cincoenta metros quadra
dos (650m2).|

Lote n 8 — Dezesseis metros de frente; dezesseis me
tros e cinquenta centímetros (l6,5üm) de fundos; vinte e sete 
metros (27m) de linha lateral esquerda; trinta metros (30m) de 
linha lateral direita; - área - quatrocentos e cinquenta e no
ve metros quadrados (459m2j.

Lote n- 9 dezessete metros (!7ra) de frente: quinze me- 
tros e cinquenta centímetros (15,50m) de fundos; dezenove me- 
tros (19m) de linha lateral esquerda; vinte e hum metros 
(21mj de linha lateral direita; - área - trezentos e dezoito me
tros e setenta e cinco decímetros quadrados (318,75m2)
MvrnnÁ0!.6 T  10 -  dezessete metros e cinqu^nta’centimetros 
( I7,.j°m) de frente, dezessete metros (i7m) de fundos; vinte e

H m2 d? Ilnha lateral esquerda; vinte e treis me
P nitl2'^ f p l e mh3, aÍ eral d»reita; área - trezentos e setenta 
e oito metros quadrados (378m2;; esquina.
111 ^  treze metros (13m) de frente; onze metros
■ H Unid°h’ í 1?13 ® d01s metros e cinquenta centímetros

(3_,50m; de linha lateral esquerda; trinta metros e cinquenta 
centímetros (30,50m) de linha lateral direita; - área - trezen
tas e sessenta e cinco metros quadrados (365m2).

I ote n- 12
— doze metros e cinquenta centímetro* 

V ,  . ip. dezessete metros (l7m ) de fundos; trinta 
(12,50m) de linha lateral direita; trinta e 8ct
e treis m_etros M m l l d “  esquerda • área - quinhentos I

vim e’ «  sete’ metros e vinte e cinco decímetros quadrados 

(527’25l o à  ^  d - i o r z e  — ( ,14m) de frente; d e .,
seis melros (lbm ) de linha |atera| direita;
quenta centímetro. ( •> ) lateral esquerda, á
ta e hura “ T .e V d o “ ’  metros e setenta e cinco ctecentos e

e
cinquen-

área ge.
decímetros

quadrados ,B metros flBm) de frente; dezesseis
metros e cinquenta centímetros (16.50m)de fundos; trinta me. 
“ os ê  cinquenta centímetros (30.50n» de linha lateral direita; 
trinti e treis metros e cinquenta centímetros (33,o0m) de ü_ 
nha^ateraTesquerda; área4 quinhentos e deis metros q „ ,

drad0S, 1,’, ! 'n'2l|5 . treze metros (13m) de frente; onze metros 
e trinta e cinco centímetros (11.3õm) de fundos, quarenta e 
sete metros (47m) de linha lateral esquerda, quarenta e qua-

1 -  • •*---■ Jí— área - quinhentos e

e cin 
metros

- IUC.i v - V----„ J . ----
centímetros (11.3õm) de fundos, quarenta e 

8t?u. mttru» m) de linha lateral esquerda, quarenta e qua 
tro melros (44ra) de linha lateral direita; área - quinhentos 
deis metros e sessenta e dois decímetros quadiados (olO,62m2

Quadra G - Lote n‘ 6 - onze metros e setenta
co centímetros (ll,75m) de frente e fundos e trinta ----
(30ra) de linhas laterais; área - trezentos e cinquenta e dois 
metros e cinquenta decímetros quadrados (332,i0m2).

Quadra X - Lote n 1 - quinze metros (15m) de frente; 
dezoito metros (18m) de fundos; vinte e sete metros (27m)de 
linha lateral direita e vinte e oito metros e cinquenta centí 
metros (28.5üra) de linha lateral esquerda; área - quatrocen
tos e quarenta metros quadrados (440m2) - esquina.

Lote n* 2 - doze metros ( lzm)  de frente; quatorze me
tros (14m) de fundos; vinte e oito metros e cinquenta centí
metros (28,50m) de linha lateral direita; trinta metros (30m) 
de linha lateral esquerda; - área trezentos e setenta e nove 
metros e setenta e cinco decímetros quadrados (379,75m2).

Lote n- 3 - doze metros (12ro) de frente, doze metros e 
cinquenta centímetros (12.50ra) de fundos; trinta e treis me
tros (33m) de linha lateral direita e trinta e dois metros (32m) 
de linha lateral esquerda; area quatrocentos e quatorze me 
tros quadrados (414 m2).

Os terrenos oferecidos por êste edital não poderão ser 
arrematados por preço inferior a oitocentos cruzeiros (Cr$ 
800,00) por metro quadrado.

A escritura só será outorgada trinta (30) dias após a 
arrematação e somente mediante prova de pagamento total 
do valor do terreno arrematado.

Os lances só serão registrados e válidos mediante o 
pagamento, no ato, de pelo menos vinte por cento (20%) do 
valor da arrematação.

Qualquer interessado poderá arrematar o número de 
lotes que quizer, sujeitando-se, porém, [integralmente, às con
dições da arrematação nos têrmos da Lei n- 182 e do Código 
de Posturas.

Os terrenos arrematados cujos pagamentos não forem 
completados em trinta (30) dias ficarão liberados, perdendo o 
concorrente, a importância paga, correspondente a vinte por 
cento (20 /0) do valor do terreno, podendo, sendo conveniente 
paia a Municipalidade, ser chamado o segundo proponente, e, 
™ !L mte+eSSaf dc) aiais a êste’ 0 terceiro, que no caso, deverá 
nn? íhin!e?ra mente °  Valor correspondente ao lote (ou lotes) 

*Qteressar- no caso de não convir para a Prefeitura
interessar o0loPtp0 pnn?nte ° U n°  caso.de 0 chamado não se 
na Dosse da PppVPit°ntlnUar? ’ sem mais formalidade, em ple-
levado a nova coiico?rênPc°iaend0 Ser em outra oportunidade, 

ser endereçadas T T l o Çík'S Posteriores ao leilão, deverão

iniprorrogàvel de Trinta ffni d ? »f h PJeíeÍto- dentr0 d0Não sprãn aool!? dias da data da arremataçao. 
tejam munidos" dc ppt-hh- an?es de concorrentes que não es- 
Municipal. Estas cpptiHndtl°^de -ue nada devem à Fazenda 
cessaria antecipação. &S deverao ser requeridas com a ne-

as despe\asCT d0legaUzãeãPo rHgraf0. 4' do art 3' da Lei 18i
tantes correrão por conto p v ° iS ° tes em nome dos arreina' «  por conta exclusiva dos mesmos.

Lei n -^ s t^ n o ^ ó d if fo ^ e  pUIf r será resolvida com base m*
dlg0 de Posturas do Município de Lajes.

um mapa do lo^eamentí pn d?S interessados, na Prefeitura, 
será exibido aos conco?rentnp«tanteudêste edital; idêntico mapa

1 enies na hora do leilão.

eitura Municipal de Lajes, em 28 de outubro de 1964 

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto - Resp. p secretaria
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Têrmo de Rescisão de 
Contrato

Por êste instrumento, a 
Prefeitura Municipal de La
jes, nêste ato representada 
peio Sr. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal, resolveu 
aceitar o pedido de rescisão 
de contrato formulado pelo 
contratado, Sr. Dr. João Ar- 
gon Preto de Oliveira pelo 
requerimento n 2.637 de 14 
de outubro de 1964, nos ter
mos da cláusula sexta do 
contrato lavrado às fls. 23v 
do livro de registro de con 
tratos n- 9, ficando o mesmo 
a partir de 30 de setembro 
de 1964, sem nenhum efeito.

E, para constar, mandou 
o sr. Prefeito que fôsse la
vrado o presente têrmo de 
rescisão de contrato, paia 
conhecimento da parte inte
ressada.

liveira, ocupante do cargo de
naririww contabilidade, 
d n í !  L.' d0 quadro único 
do Município, de déis (10)
oias com vencimentos inte
grais. a contar de sete (7) de 
outubro do corrente ano.

Prefeitura Municipal de La
jes, em 16 de outubro de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Dc
DECRETO

10 de outubro de 1961

T 0 Prefeito Municipal de 
ijajes, no uso de suas atri
buições, resolve, tendo em 
vista o Decreto de 2 de ou
tubro de 1964, publicado no 
Diário Oficial de 9 da outu

í  € C P C I €  U G E A N C 5 a pagina

bro de 1964, do Exmo. Sr. 
G ivernador do Estado

APOSENTAR.
De acordo com o Art 7o, 

parágrafo 2o do Ato Institucio
nal.
Armando Muniz, ocupante do 
cargo de Fiscal Auxiliar, Pa
drão H, do Quadro Ünico do 
Município, com proventos de 
seis mil setecentos e vinte e 
nove cruzeiros ( Cr$ 6.729,00) 
mensais correspondentes a 
quatro (4) anos, cinco (5) me
ses e vinte e cinco (25) dias 
de serviços prestados ao Mu
nicípio, a contar de 9 de ou
tubro de 1964.

Prefeitura Municipal de La
jes, em 10 de outubro de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secreta
ria da Prefeitura, em 10 de 
outubro de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/ Secretaria

P O R T A R I A  
De 21 de setembro de 1964

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

Conceder Licença:
De acordo com o Art. 16g 

da Lei n' 71 de 7 de dezem 
bro de 1949

À Edair de Liz Costa, ocu
pante do cargo de carreira 
de Escriturário Padrão J, do 
quadro único do Município, 
de seis (6) dias, com venci
mentos integrais, a contar de 
oito (8) de setembro do cor
rente ano.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, em 21 de setembro de 
1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Praia de Camboriú
ALUGA SE OU VENDE SE

Casa de madeira, grande (ótima para duas famí
lias). Bem localizada (próx. ao 1 Marilus, hotéis 
e tc ). Agua farta c/motor próprio; luz, fogão a gás 
e garagem fechada. Tratar c/sr. Mauro Bértemes 
no “ Inco'’-ítajaí, ou com o proprietário em S. 
Paulo (L. Espíndola - Rua Cel. Diogo 1047 - C. 
Postal 2280).

Prefeitura Municipal de 
Lajes, em 22 de outubro de 
1964.

Wolny Delia Rocca 
Contratante 
Contratado

João A. Preto de Oliveira

P O R T A R I A  
De 16 de outubro de 1964

O Prefeito Municipal de La
jes. no uso de suas atribui
ções, resolve

Conceder Licença:

De acordo com o art. 162 
alínea a, da Lei n- 71 de 7 
de dezembro de 1949

À Mercedes Floriani de O-

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, Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado ã 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 Correspon
dência.
Os interessados deverão es

crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal n 
8600, São Paulo - SP.

=  A  t e n ç â o 2—
Para os seus servi

ços de fotos em geral, 
revelações de filmes etc. 
procurem o F O T O  
S A N T A  R IT A , à Rua 
Hercilio Luz, em frente 
ao Centro Operário.

Rapidez e Perfeição

Conheça o novo Simca Tufão no seu Revendedor

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

0 nôvo molor TUFÃO, de 100 HP, 
do Simca Chambord (Tufão Super, 
:!e 112 HP, nos Rallye e no Prési- 
Jence) c muito mois possante. Tem 
ineioi Iorque Foz os distâncias me
nores, os viagens mois omenos.

Os novos assentos são extremomente 
macios. Oe conformação anatômica, 
são fo irodos de novos materiais 
luxuosos c ultra-resistentes. Há mois 
espaço interno, graças oo teto reto 
e ó maior distancia entre bancos.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Sn Esconde —

Para seus anúncios procure 

CORREIO LAGEANO 
Rua M al. Deodoro, n* 294

Míris
eon fôvto

(e um mundo de novidades!)

0 nôvo Simca Tufão é superorejodo 
Janelas amplas. Nôvo vidto defletor 
com moior ongulação e desvlador 
de chuva. Dois condutores gra
duáveis que coptam ar externo 
ventilando o in te iio r do veículo.

Poinel, ogoro, todo estofado. Com 
todos os comondos agrupados. Com 
gaveto poro cigarros, ò esquerda 
ao volante Dois ocendedores. Três 
quebro-sóis, tombém estofados, que 
protegem motoristo e passageiros, 
garantindo visibilidade peimonente
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Associação Profissional dos Em pregados em 
Eslab:-lecim enlos Bancários da Região Serrana

Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores associados desta associa
ção. para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se ás 20 horas, do dia 3 de novembro de 1964, na 
sede da Associação Comercial, sita à rua Pres. Nereu Ra
mos. n. 103, 2' andar, nesta cidade, para deliberarem sôbre 
a seguinte,

ORDEM DO DIA
1) - Eleição da nova diretoria para o biênio 1965/1966.

2) - assuntos diversos de interesse da classe.

AVISO:
De acordo com as disposições contidas no par. único 

do art. 11°, do Estatutos Sociais: Quando a Assembléia Ge
ral não puder funcionar em primeira convocação, será con
vocada outra, uma hora depois, a qual poderá se realizar 
com qualquer número.

Lajes, 27 de outubro de 1964 

Sizenando Ribeiro Godinho - Presidente

Lages fc>L 28 • 10-64 f t P C C I C  u e E A N C
6ó páqina

Correção foz Cr$ 1011 mil voler afloro 11,7
Uma divida de CrS 100 

mil. contraída com os 
Institutos de Previdência 
em 1950, por qualquer 
f i r m a  transformar-se-á

em débito de t r $  11,7 
milhões se não for sal
dada até 7 de novembro, 
de acordo com a corre
ção monetária prevista

Dr. Augusto Waldfigues
A D V O G A D O

C a u s a s  C ív e is , C o m e rc ia is , C r i -  
m in a is  e ira fo a lh is ta s

Rua Barão do Rio Branco, N ’ 63 - 17- andar - Conjunto 
1.710 Fones: 4 9411 e 4-95^2 - Ramal 302.

Curitiba - Paraná

• V V \-. -

4

à

O que há de nôvo no Volkswagen Î964?
O tamanho do porta-malas dianteiro 
foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais. 
E é só?
O estofamento dos bancos agora é 
dotado de faixa central de tecido, 
de ótima qualidade.
Vantagens: é mais agradável no 
calor e muito mais bonito com qual
quer tempo.
E v. vai gostar muito das 5 novas

e lindas cores do Sedan Volkswagen 
e das 6 novas cores 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 ação de 
abrir, fixar e fechar.
E a Kombi Luxo e a Kombi 6 Por
tas foram equipadas com esguicha-

dor de pára-brisa.
Quase esquecemos de mencionar que 
também a linha Kombi tem novas 
còres : 3 para a Standard e Furgão 
e 3 combinações de côres para a 
Luxo (realmente muito bonitas).
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 
de bom senso.
Faça-nos uma visita.

REVENDEDOR AUTORIZADO:
I A J E #  f/ A  ’ 4 u t C lH C V 6 Í$ p

, , ^ c e s s é r i€ s
Avenida Marechal Floriano. 373 -  Fone. 225 -  Lages - S C

prestigie o maior acontecimento pecuarisiico do Estado"

c j g Ã S M  fa . Exposição Estata l de Animais e Produtos Derivados

na lei 4.357.
A informação foi j a 

tada pelo diretor geral2 
Departamento Nacion»1 
de Previdência Social au 

I esclarecer as dúvidas ? ! 
Ivantadas quanto à anij 
cação da correção nin 
netária aos débitos fiscais 

' decorrentes do não reco* 
lhimento, aos cofres da 
Previdência, de tributos 
adicionais ou penalida’ 
des.

A  correção

Disse o sr. José Viei
ra que, através de seu 
art. 7' a Lei 4.357 estabe
lece que “ os débitos fis
cais, decorrentes do não 
recolhimento, na data 
prevista, de tributos, adi
cionais [ou penalidades, 
que não forem efetiva
mente liquidados, no tri
mestre civil em que de
veriam ter sido pagos, 
terão o seu valor atua
lizado {menetàriamente 
em função das variações 
no poder aquisitivo da 
moeda nacional” .

— O Conselho Nacio
nal de Economia — acen
tuam parágrafos do mes
mo artigo — fará [publi
car no “ Diário Oficial”, 
no segundo mês de cada 
trimestre civil, Ja tabela 
de coeficientes de atua
lização a vigorar duran
te o trimestre civil se
guinte e a correção pre
vista neste artigo será 
feita com base na data 
em que fôr efetivamente 
liquidado o crédito fiscal. 
A  correção aplicar-se-á, 
inclusive, a o s  débitos 
cuja cobrança seja sus
pensa por medida admi
nistrativa ou judicial, sal
vo se o (contribuinte ti
ver depositado em moeda 
a importância questiona
da.

Retroatividade

E finalizou: “ Friza a 
lei 4.357 em seu art. 8\ 
que a correção monetá
ria aplica-se também a 
quaisquer débitos fiscais 
que deveriam ser pagos 
antes de sua vigência, 
se o devedor ou seu re
presentante deixar de li
quidar a sua obrigação”.

-------- ATENÇÃO--------

Para os seus serviços 
de impressos em geral

procurem A PÉROLA 
DE LAGES.

nos dias 14, 15 e 16 de novembro
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Colorado conhece a d.-»
consecutiva " U a  seêunda derrota consecutiva no estadual

Descartando-se de mais
um compromisso no cam
peonato estadual, agora 
em sua face semi final
que reune equipes da 
serra e do oeste do Es
tado, o Internacional co
nheceu domingo último, 
em Joaçaba, a sua se

----------'  i r  ..........................  ....  7a pagina____

Guarany 4 - Chapecoense 2Internacional foi estacio- 
nar-se na derradeira co-

a°mníal*s0 laí )ela’ e com I Num Pré,io dos mais 
Dão-se e i » « «  r  ldade8 de (brilhantes, o G. A Guarany 

Q a8sií ,cai‘ Par»  a conservou a sua previle-

gunda derrota consecuti- í q u e d a i  i , vitórias e a 
va dentro dessa 2ü*da Pa la tina  dos de-

---
va dentro dessa compe
tição, ao ser superado 
pelo Comercial local por 
o a 1, após um placard 
desfavorável de 1 a 0 na 
etapa primeira.

O único tento colora 
do foi marcado por in
termédio de Jaime na se
gunda face.

Com essa derrota.

s r .S ', , ! "
Somente uma série su

cessiva de vitórias e a

Diretoria de Vias 
de Transporte
Assumiu a Diretoria de 

Vias deTransporte o Gen. 
Dyrceu de Araújo No
gueira, cujas funções vi
nham sendo exercidas, 
em caráter interino pelo 
nosso conterrâneo Cel 
Eng. Floriano Mõller, ex- 
Cmt. do 2- Batalhão Ro
doviário, com sede nes
ta cidade.

Ao entregaras funções 
de Diretor de Vias de 
Transporte, o Cel Mõller 
declarou que “ reafirma
va sua fé nos destinos 
da Engenharia, pois con 
fiava naqueles que ora 
executam as pesadas ta 
refas de construir rodo 
vias e ferrovias e obras 
contra as secas, certo do 
apôio dos superiores es 
calões e dos departamen 
tos que delegam as mis 
sões de construção e no 
engrandecimento perene 
da Diretoria de Vias de 
Transporte, da mesma 
forma que da Engenha 
ria de Combate e de Cons 
trução, vem servindo ao 
Exército e ao Brasil” .

Na mesma oportunida 
de foi inaugurado o re 
trato do Gen. Paulo Lei 
te de Rezende, na Gale 
ria dos Ex Diretores da 
DVT. Saudando S. Exa 
o Gen. Rezende falou c 
novo Diretor Gen. Dyr 
ceu; logo após discursou 
o Gen. Rezende agrade 
cendo.

Á  cerimônia compare 
ceram o engenheiro José 
Marques Viana, Diretor 
Diretor do Departamento 
Nacional de Estradas de 
Ferro, o engenheiro Mar 
ceio Rangel Pestana, re 
presentante do Diretor 
do Departamento Nacio 
nal de Estradas de Ro 
dagem, inúmeros oficiais 
generais, oficiais, repre 
sentantes de órgãos 
vis.

O ato foi presidido pelo 
Gen. Octacílio Terra U- 
rurahy, 1 Diretor de Vias 
de Transporte e a t u a l  
Cmt. do I Exército.

“ hais c°ocorrentes dessa" 
bave, poderão reavivar 

as esperanças coloradas 
Qe «m a possível classifi-

finai“ flnH' Das semi'

giada posição de vice li 
der da tabela da chave 
serra-oeste do certame 
estadual, ao superar no 
último domingo no Está
dio Municipal Vidal Ra
mos Junior e com amplo

Chapecó pelo escore de 
4 a 2
. 0  quadro local depois 

de um primeiro tempo 
regular, se deslanchou na 
fase derradeira com uma 
exibição de gala, deixan
do completaraente batida 
a equipe visitante, que
só revelou alguns méritos

merecimento, a valorosa na etapa inicial, quando 
equipe da Associação A- o placard permanecia 
tlética Chapecoense de igualado em 1 gol.

Os tentos bugrinos fo
ram consignados por in
termédio de Chiquinho e 
Almirante, ambos p o r  
duas vêzes, enquanto que 
Chicão e Lauro consig
naram os tentos dos cha- 
pecoenses.

Na arbitragem dêsse 
encontro funcionou o Sr. 
Raul Ferrari, da l EOC, 
com um bom desempe
nho.
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Secçlo do Estudante

Ri sco  e R a b i s c o s
Por IPA

O Comentário da Cidade
Realizou-se em nossa cidade, durante a semana que 

passou a SEMANA DO LIVRO, organizada pela ODEC.com 
a finalidade de facilitar a compra de livros, bons livros, 
aos estudantes de Lages, a preços razoáveis.

De nossa parte queremos enviar nossas felicitações 
aos estudantes que organizaram esta feira de livros, con- 
6i lera ido também que foram postos à venda, sómente li
vros de alto valor instrutivo e de renomados autores de
todo o mundo, . .. .

Tiveram assim os estudantes de Lages a oportunidade 
de adquirir bons livros 6Ôbre filosofia, sociologia e moral 
de grande importância na formação do caráter e da cultu
ra dos jovens.

0 livro é o caminho que através dos séculos nos tem 
revelado os mais profundos conhecimentos de nossos anti
gos e atuais mestres.

Com base no que já disseram muitos filosofos e inte 
lectuais na ciência das letras podemos também nós dizer
mos que: — ‘ 0 sabio escreve o livro, e o livro forma no 
vos 6âbios.”

Já que falamos em livros, e que sabemos que os bons 
livros iluminam nosso espírito, queremos também falar um 
pouco sobre iluminação de nossa cidade.

Como todos devem saber, a luz também serve para 
iluminar um pouco, a noite, nossos passos. Por êsse moti
vo, certamente, é que resolveram, iluminar um pouco nos
sas ruas, o que aliás muito nos alegra, pois que, até hoje 
nossos dias nossas ruas só contavam com uma iluminação: 
A Lua! Mas, como a luz da iua só consegue chegar até 
nós quando:

I) - Há lua, e
11) - Há lua. e não há nuvens, e, considerando que o 

clima em nossa região é muito úmido, poucas vezes per
mitindo a chegada da luz da lua até as ruas de nossa ci
dade, esta permanecia, durante a maioria das noites do 
ano, em plena escuridão.

Esperamos que em futuro próximo, os habitantes de 
Lages, possam andar, a noite, e terem oportunidade de en 
chergarem os postes - isso já temos - antes de baterem 
nos mesmos.

Mas. já que foram iniciados os trabalhos de ilumina
ção, só nos resta esperar.

X X X

O DITADO DIZIA QUE . . .
Depois do boi escapar não adianta fechar a porteira.

Se queres ter ovos . . .  Dê milho à galinha.

X X X

Anúncios Classificados
De um cinema de Londres - que estava exibindo um 

filme antigo: - *Já viram na televisão - Agora vejam numa 
tela de 6ete metros e meio».

Do Times de Seattle: — “Pintura-maDuscrito de Ho 
Chan Yi Yuen. Raris ima; inapreciável: — 265 dólares.

X X X

“ Não há nada mais terrível de ver do que a ignorân
cia em ação” .

X X X

uizem...j goRREIO LAGEANO
: . « * hSr« -1, «i* «ie j

_  f i l m e l a n d i a .
Tarde dem.l» P»r» esquecer • Ari e llitaa 1
0 mundo é das mulheres - com as ítarotae do S. 

Melodia Imortal - com Al di la
Com amor no cor.çáo - sem excessâo de p,.,,, 

alguma.
0 cabeleira - com os «The Beatles» lageanos 

Longe dos olhos, perto do coração - com Carmen e

PaUl°São rumores - com Kátia e Suênia . . . 9

Quem é - com Tutuca
Saudades de alguém - com o César e Nádia 

Gente muito importante - com Elizabeth Taylor e Rj. 
chard Burton.

Se a mamãe deixar . . .  - com Vicente

- IPA na sociedade -

nina

que a Terezinha é muito, 
quietinha em aula. Ccmo 
que você consegue com a- 
quelas suas vizinhas ficar 
quieta?

que a Suênia, está para 
fundar uma fábrica de auto
móveis, pois está escolhendo, 
gordini, simca, fuck ..

que a Ana Cecilia será 
uma futura engenheira ele
trônica na cozinha . .. daqui 
a pouco.

que no 1* et. A feminino, 
já temos cinco futuras médi
cas, que desde já oferecem 
depois de formadas, consul
tas gratis. Aproveitem. São 
elas: M.K.C.G.T.???????

que o Itagibe 
porque será M .

feliz,

que o Luiz Carlos tem mui
tas fãs??? Não é: ABCDEF...?

que o Paulo L. está firme 
Sairá bolinhos. Dr.?

que a Kátia e o César es
tão compenetrados. Endirei 
taram, hein??|

que os alunos do 2- ct. an
dam muito caridosos. Mila 
gres .. .

que o 3‘ ct. é 100%?

que o Paulinho B. anda de 
c h o f e r  particular. Cartaz, 
hein?

Algumas pessoas quando, ouvem o eco, pensam 
deram origem ao som.

que

que a Tânia B. nessas al
turas já está com uns cinco 
corações. Batendo record. 
hein, Tânia?

que o Teófilo futuramente 
será um exemplo para a nos
sa juventude.

que os alunos do C.D. aba
faram no concurso de orató
ria. Parabéns, colegas.

que o Paulo L. Teófilo, 
Mara, Kátia. Corália e Cidi- 
nha, andam fazendo refeições 
às 10 da manhã? Peixada...

que “The Beatles”, não e- 
xistem só nos Estados Unidos 
e na Inglaterra, mas no Bra
sil, (Lages), não vão muito 
longe?

Apresentamos nesta edição os três broünhos que maig 
se destacaram com a sua meiguice nêste mes.

LUCIA AVILA - EDNA VALENTE 

MARIA DA GRAÇA MELIM

Tivemos dia 24 passado a inauguração do iun‘.uoso 
salão de festas do veterano clube 1' de julho, festa qual 
foi muito concorrida pela nossa sociedade local. Para esta 
inauguração foi contratada a famosa orquestra de Hernani 
e sua orquestra de danças da TV Gaúcha canal 12.

Apresentamos nós desta coluna os nossos parabéns a 
diretoria do veterano 1' de julbo pela magnifica festa pro
porcionada aos seus distintos associados e convidados.

Nêste sábado teremos um sarau beneficiente patroci-J 
nado pelo clube da Lady e coordenado pelo croDista so
cial Carlos Müller de Blumenau. Na oportunidade teremos 
um desfile de fantasias de famosos filmes. Desejamos ao 
clube da Lady os nossos votos de feliz êxito.

Segundo conseguimos apurar já foram eleitas a Rai
nha e princesas da primeira Exposição Estadual e que fo
ram as Srtas. Rainha Naura A. Bianchini. princesas: Mi 
rian Schweitzer e Eluza B. Araujo.

— Stop —

Pensamento
Mais vale o homem que sabe, que não sabe, do que 

aquêle que não sabe e pensa que sabe.

MENINA E MOÇA

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada ve* 

melhor o publico viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voos para JOAÇABA capital do Oeste Catarinense, volta agora a serv”  
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul 

Assim e que sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nosso cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que semore n l  

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao°U 
publico viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e Has. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba
, , oon 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’ 
as 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

novas linhas do ConsórcioPTAC°— '* CRUZEIRO*D^UL^qSe continúa'a^âerT 88 
Maiores infn6'™ Avia<?a° Comercial em nossa Região. P‘ ° '

* an-i o?»?, e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 
.onsórcm TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

3as. 5as. e sabado:

Vicente de Carvalho
Tu, que és quase uma criança 
E que enlevada sorris 
A tentadora esperança 
De ser amada, e feliz:

Se formosa; entre as formosas 
Reina e brilha, se puderes- 
Que a beleza nas mulheres 
E como o viço nas rosas

Sendo bonita e mais nada 
Cumpre a mulher com fulgor 
sobre a terra iluminada 
O seu destino de flôr

Sê a°ml?ha: entre as melhores se a melhor, se puderes-
E o6nm bondade nae mulheres E como o aroma nas flôres

l? rá.8J ' ll2? Ai ! Nfio , „eiras

Meiga, formosa, querida, 
Ama e sê amada. O amor 
ha areia sôlta da vida 
Brota roseiras em flôr.

lr̂ m%AS "8'8 SUS*orotam mágoa, entre a, rosa 
C»mo e,pinho, na, ro,eira.

Quer m'a1.“ avdí a aerr elra 
M  t„,a , na primaverara

I espinho, a vida S ra

p ’ í u<-.és quase uma criança 
a acredRas quando diz 
n . “ ganadora esperança 
Ue 8er amada e feliz,
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