
noticiai
I. M.

, , Join.yille — Agradável fim de semana na bela cidade
de Joinville e muita notícia na bagagem, a nota alta desta spniân&.

- o —

Agradeço sensibilizado a acolhida fraterna e amável 
do ilustre casal Sr. e Sra. Pedro Ivo Campos, (Mariza) dis 
pensada ao colunista e demais integrantes da comitiva de 
Miss Santa Catarina, por ocasião da nossa estada na Man- 
chester Catarinense.

— o —

Cumprimentos ao casal Sr. e Sra. Carlos Cassou (Lia) 
presidente da Comissão do 3o Baile da Cerveja, pela ’ mag
nífica promoção social, cuja lembrança nos faz reviver à- 
queles momentos de muita alegria e franca camaradagem

— o -

O Lions Clube de Joinville, através de sua dinâmica 
diretoria, (Cel. Pedro Ivo Campos) não pouparam esforços 
para o sucesso e brilhantismo do festival da cerveja.

—  o —

O colunista foi informado de que a renda líquida a 
ser entregue à Sociedade de Assistência e Amparo aos 
Tuberculosos de Joinville, promoção do Lions Joinvilense, 
deverá ultrapassar a soma de Cr$ 1.000.000,00.

-  o —

O simpático casal Sr. e Sra. Kurt Freisler (Zulma), 
êle diretor da Cia. Antartica Paulista, em muito contribui
ram para maior êxito da festa mais tradicional de Santa 
Catarina.

— o —

Ilustre dama da Sociedade de Joinville, Sra. Helena 
Schlemm. Presidente da S.A.A.T.J., radiante com o resul
tado financeiro do 3o Baile da Cerveja.

— o -

Nosso confrade de Joinville, colunista social, Ralf 
Ritzmann, acompanhou Miss Santa Catarina e comitiva em 
todos os momentos de nossa visita àquela cidade, deseja
mos retribuir as gentilezas.

— o —

O ilustre casal da sociedade de Lages, Sr. e Sra. Raul 
Moreira (Ua), também aconteceram em Joinville, foram hos
pedes dos bons amigos Sr. e Sra. Mauro Moura (Leila.)

- o —

Sônia, Ignês e Selma, companhias constante do colu
nista, foram o máximo em atenções. Agradeço, voltarei num 
futuro bem próximo.

— o —

As meninas moças, Terezinha Maria Carneiro (prince- 
za da Primavera) e Maria Salete Baptista, convidadas a de
butar na sociedade de Lages, aguardo confirmação.

— o —

As Srtas. Yara Avila e Terezinha Simão, que acom
panharam Miss Santa Catarina, Srta. Salete Chiaradia, fo
ram alvo de muitas atenções por parte da jovem guarda 
de Joinville.

— o —

Lages - As mais expressivas personalidades femininas 
de nossa cidade estiveram presentes ao Chá, oferecido as 
Exmas. Sras. Maj. Gen. James D. Alger e Cel.̂  Richard 
Healy, nos salões de recepção do Serrano Tenis Clube.

No próximo sábado o enlace matrimonial da Srta. Ma
ria Auxilia Rossini, com o jovem Jorge Ernesto Czerniewicz, 
acontecerá na catedral de Lages e posteriormente no Clu
be 14 de Junho.

- o —

Dia 12 de novembro Bodas de Ouro do ilustre casal 
Sr. e Sra. Moisés Furtado (Virgínia)

— o -

Aniversariou dia 28 o Sr. Sizenando Ribeiro (xodinho, 
Diretoria do Clube 1' de Julho),

— o -

Para o dia 14 de Novembro, desfile de modas da Bou- 
e «Seare» de Itajay, O colunista social Sebastião Reis 
rá presente, trazendo os últimos lançamentos de verão.- 
al Clube 1' de Julho.

— o —

STOP Na Boutique Soraya os melhores 
Perfumes francêses, pelos menores preços.
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SALETE CHIARADIA
À convite do Lions 

Clube de Joinville, este
ve naquela bela cidade, 
onde passou movimenta
do fim de semana, Miss 
Santa Catarina, Srta. Sa
lete Chiaradia.

Na Manchester Catari
nense, Salete assistiu e 
prestigiou com sua pre
sença o 3' BAILE DA 
CERVEJA, promoção so
cial, que pelo seu brilhan
tismo e popularidade, 
transformou-se num fes
tejo tradicional em todo 
o Estado de Santa Cata
rina, e nos demais Esta
dos brasileiros, para on
de afluem centenas de 
turistas.

As festividades do Bai
le da Cerveja, tiveram 
lugar nos amplos salões 
da Liga das Sociedades, 
especialmente decorados 
para aquele aconteci
mento.

A sociedade de Join
ville, recebeu no seu mais 
alto estilo a mais bela 
catarinense, Srta. Salete 
Chiaradia, dispensando- 
lhe o máximo de aten
ções e carinho.

Após sua chegada em 
Joinville, no último sába 
do, Salete Chiaradia foi 
recepcionada pela direto
ria do Lions Clube da
quela cidade, com um 
coquetel na suntuosa re
sidência do ilustre casal, 
Sr. e Sra. Mauro Moura 
(Leila). Na oportunidade, 
Miss Santa Catarina re
cebeu do Presidente do 
Lions, Sr. Pedro Ivo Cam
pos, um finíssimo brinde 
«Lumiére». Ainda no co 
quetel, Salete Chiaradia 
concedeu entrevista na 
Radio Cultura.

No roteiro de Miss S. C. 
em Joinville, constava 
uma visita a Firma Case- 
miro Silveira S/A, fabri 
cantes dos famosos pro
dutos «Lumiére». Acom
panhada pelos diretores 
daquela fábrica, Salete 
percorreu demoradamen- 
te todas as instalações, 
mostrando se vivaraente 
impressionada com os 
produtos alí fabricados.

Miss Santa Catarina, 
esteve também em visita 
a Cia. Antartica Paulista, 
sendo recebida na opor

tunidade pelo Sr. Kurt 
Freisler. diretor daquela 
importante organização 
no setor de nosso JE6ta- 
do, ocasião em que foi 
obsequiada com um su
gestivo mimo.

A visita de Miss Santa 
Catarina e comitiva à 
Joinville foi das mais 
proveitosas, graças aos 
bons amigos que lá dei
xamos, cujos nomes aqui 
registramos com os nos
sos mais sinceros agra
decimentos: Sr. e Sra. Pe

dro Ivo Campos (Mariza), 
Sr. e Sra. Carlos Cassou 
(Lia), Sr. e Sra. Kurt 
Fleisler (Zulma), Sr. e Sra. 
Darcy Cubas (Zilca), Sr. 
e Sra. Mauro Moura (Lei
la), Da. Helena Schlemm,, 
e o nosso prezado con
frade, Sr. Ralf Ritzmann.

Por ocasião, do Baile 
da Cerveja, Miss Santa 
Catarina desfilou com o 
bonito traje típico e em 
traje de gala, recebendo 
calorosos aplausos de to
dos os presentes.

Condignamente homenageadas as 
Sias. Geneial James Dyce Alger e 
Coronel Richard Healey da missão 

dos EUA qne nos visiton
Realizou se quarta feira última, às 16 horas, 

nas finíssimas dependências do Serrano Tênis Clu
be, uma significativa recepção, constante de um 
chá, tributado às exmas. sras. General James Dyce 
Alger, Comandante da Zona Sul das Forças Ar
madas dos Estados Unidos, e Coronel Richard 
Healey, chefe do Estado Maior da Seção do Exér
cito Norte-Americano na Comissão Mista Militar 
Brasil-Estados Unidos, que nos visitavam naquela 
oportunidade, e que tiveram como anfitriãs, as 
exmas. sras Lucia Alves Corrêa, digna esposa do 
Sr. Cel. Samuel Augusto Alves Corrêa, [Cmt. do 2o 
Batalhão Rodoviário e Dolores Martins Delia Rocca, 
primeira dama do Município e esposa do Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca.

Ao referido chá, compareceram as d a m a s  
mais representativas de nosso mundo social, nu
ma festividade que ocorreu dentro de um ambien
te farto, fino, organizado e sobretudo de muita a- 
legria, o que bem demonstra a lisura e a dedica
ção de suas promotoras com referência à tão im
portante encontro social e internacional.

As exmas. sras. General James Dyce Alger e 
Coronel Richard Healey foram fidalgamente obse- 
quiadas com dois custosos mimos, que lhes foram 
ofertadas pelas sras. Lucia Alves Carrêa e Dolo
res Martins Delia Rocca.

Por solicitação das homenageadas, falou na 
ocasião a sra. Lucia Alves Corrêa, :que interpre
tou com toda a desenvoltura e brilho, a satisfação 
das ilustradas visitantes por tão condignas home
nagens que lhe eram prestadas.

Louve se ainda destas linhas o espírito cati
vante das anfitriãs, bem como de todas as senho
ras presentes às suas irmãs norte-americsnas, que 
juntamente com seus ilustríssimos esposos encon
travam-se na Princesa da Serra, numa visita de 
cortesia e que muito nos honrou.
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Pela primeira vêz, na 
história da indústria au
tomobilística brasileira, 
uma fábrica atingiu a 

Ao aplicar o esmalte, produção de 300 mil veí- 
deve se cobrir a unha culos. Èsse fato ocorreu 
iompletamente? C o m o  na linha de produção da 
levo fazer e qual a côr VVillys, sendo o veículo 
.nais indicada para uma n- 300 000 sorteado en- 
jovem? tre os empregados da

empresa. A entrega do 
veículo ao contemplado, 
Sr. .losé Kitoff, horista 
da Ferramentaria, foi fei
ta pela Srta. Vera Lucia

Certifique-se de que 
suas unhas estão limpas. 
Uma vez por semana a- 
plique removedor de cu- 
tílas, usando um palito 
cuja ponta deverá estar 
envolvida em algodão. 
Empurre a cutícula para 
trás na parte que rodeia 
a unha, tanto na base 
como dos lados. Logo a- 
pós, com um alicate eli
mine e6sa cutícula morta. 
Lime as unhas em uma 
só direção, com movi
mentos largos. Passe o 
esmalte em seguida. Li
má-las para trás e para 
frente, com movimentos 
curtos, tende a enfraque
cê-las.

Se você pintar as 
unhas completamente, es 
tas ficam mais largas e 
dão à mão uma aparên
cia mais fina.

O matiz mais indicado 
às jovens é o pérola. 
Sua tonalidade delicada 
harmoniza-se com quase 
tôdas as côres de seus 
vestidos e é elegante.

As unhas bem tratadas 
completam a imagem de 
uma mulher atraente.

Miss Polly Pond s

—  A t e n ç I o =
Para os seus servi

ços de fotos em geral, 
revelações de filmes etc. 
procurem o F O T O  
SAN TA RITA, à Rua 
Hercilio Luz, em frente 
ao Centro Operário.

Rapidez e Perfeição

Pela primeira vêz uma fábrica atin
ge a produção de 300 mil veículos

Couto dos Santos, Miss 
Guanabara, que veio aU U a U f l u a i u ,  M  .
São Paulo especialmente 
para participar da sole
nidade.

Homenagem

O sorteio e entrega do 
veículo n' 300.000 a um 
dos empregados consti
tuiu homenagem da Wil- 
lys ao trabalhador bra
sileiro, construtor da 
grandeza do nosso par-

qUNaÍnoUport“ " idade' f0‘também Prestada ^  
homenagem a 
rádio e televisão, Pel 
muito que têm feito para
o desenvolvimento eco
nômico do pais. Durante

o coquetel, a Diretoria 
da Willys congratulou® 
com a imprensa, rádio e 
televisão pelo aconteCj 
mento, que marca mais 
uma etapa na história 
da indústria automobiij8. 
tica nacional.

2a pagina

D nAIRTO N  R. R A M O S
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

C o n s u l t ó r i o :  Praça João Costa, 10 
1° andar
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de gente e de luz
é notícia
De novo Lages, volta gloriosa após outro con-
SA?FtV P H i í ? aS,PÍ Sld<\ ? exP°eDte P o e i r o .
VFR \T \í f r i ̂ da  X~ MAss Santa Catarina \ hiKA MARIA LISBOA — Miss Radar

e agora
ZÉLIA MALINVERNI. eleita Rainha do Mate 
Um carinhoso abraço “ de gente e de luz’' ’ à 

Zélia e aos seus conterrâneos de Lages.
—  o —

ainda do Lages
É nosso desejo estar presente a una das pro- 

moçoes era feitio de noite de festa por ocasião da 
la. Exposição Estadual de Animais e Produtos 
Derivados.

-  o  —

debutantes em Blumenau
yt • i r  S? cieí.ade curiti^ nense fêz-se representar sábado p.p. no Teatro Musical Carlos Gomes de Blumenau, pelas senhoritas;
r r iT o r  MARIA JAC1NTA m a CÊDü - representando* o PINHEIRO TÊNISt LUdd

cL’ TüU D ÍnRLENE MARIA MELLO - r e p r e s e n t a n d o  o CLUBE 7 DE

• ^ aT cora^ 'VH seguiram, snr. e snra. Ivandel Macedo (progenitores 
de Mana Jacinta) snr. e snra. Mello (progenitores de Marlene
Mana) snr. e mra. Ulysses Gaboardi (Ele. presidente do Clube 7 de Se 
tembro) Dr. José Hideg ildes Bernardoni (Diretor Social do Pinheiro Tênis 
Clube) e mais Snr. Ivens Ortigari, companhia constante de Marlene Mello.

Lages SG 31 - 10 ■ 64
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la ir  leoni

NÊSTE CANTINHO D£
PAZ I. . .
por Lair Leoni

Correspondente em Curitibanos

hoje
—0 -

O Lions Clube promove no Clube 7 o “ BAILE DO PÊSO'\ com ren
da destinada à compra de uniforme para o estudante necessitado.

—o—

clube ? de setembro
Oferecerá de nôvo ao seu quadro associado em data de 15 de No 

vembro uma noite de festa.
Atração: ALEGRIAS DE ESPANHA, sua música e seu show.

—o—
domadoras desfilam

pre-Na residência do CL Dr. Aluir Zanelatto, sua domadora Icléa 
parou para após sobremesa do jantar festivo um desfile de modas.

Com passarela e “ tudo o mais’’ com exclusividade para assistência 
feminina; narramos então o desfile preparado e ensaiado para que fôsse 
sucesso! E fo i ! . . .

Damos um destaque para as “ manequins revelações” e que então 
seriam: snra. Aríete Menegatti - snra. Alva Maria Tortato • snra. Nair 
Schmith - snra. Mary Brõering e também a anfitriã, snra. Icléa Zanelatto.

Voltamos a insistir:
Está Curitibanos a desperdiçar talentos!

— o —

de THEÓPHILE GAUTHIER

“ O acaso é talvêz, o pseudônimo de Deus, quando êle não quer 
assinar; o próprio nome.

—o—
Em sete dias voltaremos.

Restaurante N  A P O L I
OSNI COSTA SPINDOLA

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

« Restaurante NaPCli » O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280

L A G E S  — °  — Santa Catarina

E teríamos de ser escritora de grande recurso, para 
então, apezar de parecer paradoxo, traçar a altura e em 
linhas singelas, tôda uma extrema riqueza da qual se com
põe qualquer trabalho nascido de Guilherme de Almeida.

Ele, o mais perfeito poeta brasileiro dêste século.
Dêle, o título ganho através votação entre os maiores 

nomes da literatura do nosso país e que é justamente 
«PR1NCÍPE DOS POETAS BRASILEIROS», antes, um século 
antes teria então pertencido à CASTRO ALVES.

Comentando a arte de Guilherme de Almeida, leu-se de 
Dámaso Rocha:

«Esta é a glória dos poetas, deixaremos dentro de nós, 
como um sussurro de vozes ou um leve bater de asas, um 
pouco de sua emoção e de sua música».

XXX
Uma bela demonstração do imensurável talento cria

dor de Guilherme de Almeida é

Bereeuso das Bimas Biquíssimas
Durma! A noite suave e grande 
anda com passos de lã de 
luar, de penugem de nuvem . . .
Durma! Em seu corpo alvo e nu vem 
roçar as asas um ar de 
jardins distantes . . . É tarde.

Durma à sombra dos meus olhos 
como de uma árvore e molhe os 
seus sonhos nas minhas lágrimas, 
não esperando um milagre mas 
sentindo que o mal e o bem são 
uma única e mesma bênção . . .
Durma! E que minha voz seja 
uma voz que só você já 
ouviu em sonhos: a voz que 
a Adormecida no Bosque 
nunca escutou no seu sono . . .
Durma! E sonhe que eu não sou no 
mundo mais do que um silêncio:
Êste silêncio que vence o
meu corpo todo e brotou do
seu corpo e que o envolve todo . . .

XXX

R e t a l h c s . . .
Quem dedilhava à hora morta 
Arpejo assim tão tristonho?
Escancarei minha porta:
— Era o fantasma do sonho . . .

NATERCIA CUNHA VELOSO

E nas mulheres como em nossos versos 
Há uma coisa só que importa: 
a alma

FAUSTO GUEDES TEIXEIRA

Tu fôste a minha Bela Adormecida 

Mas eu não fui teu Príncipe Encantado

XXX
RAUL SANTOS

Io  Mínimo Serão Máximas!
O coração só se cura com o coração (LACORDAIRE)

O amor nasce de quase nada e morre de quase tudo
(JULIO DANTAS)

A amizade é o amor ao qual faltam as asas. (BYRON)

Leitor: .
Se você chegou até aqui lendo «NESTE CANTINHO 

DE PAZ!», queremos crêr, goste como nós de poesia.

E se tal acontece recomendamos ouvir «ECOS DO 
ETERNO MADRIGAL» - musical poético semanal, aos sá
bados de 17.00 às 18.00 horas pela RÁDIO COROADO, 1450 
Kls. e por nós apresentado.

Grata ficamos por sua atenção.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Desembaraadcr Aposentadc)

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 * Caixa Postal. 19
Lages —  Santa Catarina
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P refe itura  Municipal d e
E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n  metros e cinquenta centimetr0s

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 (4.>J 
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), junto 
ao edifício da Prefeitura, no dia 27 de novembro de 1964, as
quatorze (14) horas. .

Os lotes a serem alienados nos têrmos da Lei n' 182 
de 6 de julho do corrente ano, são os seguintes que vão des
critos somente 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 ns 1 a 5 — doze metros (12m) 
de frenie e fundos e trinta metros (30m) de linhas laterais - 
Área - trezentos e sessenta metros quadrados (360m2); Lotes 
1 e 5, esquinas.

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

Quadra B — Lotes n*s 2 a 4 e li  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 
cinco 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 (352,50ra2).

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 (12m) de fren
te; dezesseis metros e cinquenta centímetros (16,50m) 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 n' 3 — doze metros (12m) de frente; dezenove me
tros (19ra) 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 n- 4 — Doze metros (12m) de frente; quatorze me
tros e cinqueuta centímetros (l4,50m) de fundos; trinta metros 
(3nm) de linha lateral esquerda; vinte e nove metros (29m) de 
linha lateral direita; área - trezentos e setenta e treis metros 
e setenta e cinco decímetros quadrados (373,7õm2).

Lote n* 6 — d o z e  metros e cinquenta centímetros 
(12,50m) de frente; dezessete metros e cinquenta centímetros 
(17,50m) de fundos; trinta metros (30m) de linha lateral es
querda; trinta e quatro metros (34m) de linha lateral direita; 
area - quatrocentos e sessenta e oito metros quadrados (468m2). H

Lote m 7 — quinze metros (i5m) de frente; dezesseis 
metros (16m) 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).| M

Lote n 8 — Dezesseis metros de frente; dezesseis me
tros e cinquenta centímetros (I6,50m) 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 (17m) de frente; quinze me
tros e cinquenta centimetros (15,50m) de fundos; dezenove me- 
J sm I,)m)l.d,e ,Ilnha lateral esquerda; vinte e hum metros 

(21m) de linha lateral direita; - área - trezentos e dezoito me
nos e setenta e cinco decímetros quadrados (318,75m2). 
d 7 *}’ 10 — dezessete metros e cinqupntacentimetros
(i/,oUm) de frente, dezessete metros (i7m) de fundos' vinte e 

r S ? 8 <2 “ > ; inh? lateral esquerda; vinte e treis nos (_.,ml de linha lateral direita; área - trezentos e setenta 
e metros quadrados (378m2j; esquina.
íllm) de^undíK-T^int626 JJe.tros (13ra) de frente; onze metros 
■ ,,S md dl Unh* li , d01s metros e cinquenta centimetros (í-.ôOm; de linha lateral esquerda; trinta metros e cinmipntA

centímetros 30,50m) de linha lateral direita; - área trezên 
tos e sessenta e cinco metros quadrados (365m2).

tros e

n- iá dezesseis metros fl6m) de frente; dezesseis 
Lote n 14 : dp ntítetros (l6,50m) de fundos; trinta me. 

-  e cinquenta : (30 50m) de linha lateral direitacinquenta centimetros (3ü,t>um) e,t,
e deis metros qua-

lote n- 12 -  ^ “ ete metros (l7m) de fundos; trl 
(12,50m) de fren e dezesse , direita; trinta e »e„,
e treis metros (Mm) a® “ "  . erda . área - quinhentos ,
metos (.I7m) de linha latet t 0 deciraetros quadrado, 
vinte e sete metros e vinte
(527,25m2). nuatorze metros (14m) de frente; dezes.
seis melros (idni) d e t o m ■ ■ d h |atera| direita; cinquej 
Quenta centimetros 46,.0ra) d “  eral esquerda. área q J
T e ã l T e mZ T e dota’  metros e setenta e cinco decimetros

quadrados (722.75m2)
)te n' 14 - de
3 cinquenta < 
inquenta cen

trinta e treis metros c --
nha lateral esquerda; área - qumh
drados (51°m2) _ raetr09 ( i 3m) de frente; onze metros
e trinta c a »  centimetros (I1.3nm) de fundos; quarenta e 
sete metros (47m) de linha lateral esquerda, quareuta e qua. 
tro metros(44ra) de linha iateral direita; área - quinhentos e 
leis metros e sessenta e dois decímetros quadiados (510,62m2i

Ouadra G • Lote n '6 - onze metros e setenta e cia
co centímetros (ll,75m) de frente e fundos e trinta metros 
(30ra) de linhas laterais; área - trezentos e cinquenta e dois 
metros e cinquenta decímetros quadrados (3o-,oOm-).

Ouadra 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 ceolí 
metros (28,50m) de linha lateral esquerda; área - quatrocen
tos e quarenta metros quadrados (440m_) - esquina.

Lote n- 2 - doze metros (\zm) de frente; quatorze me
tros (l4m) de fundos; vinte e oito metros e cinquenta centí
metros (28,50m) de linha laleral 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  ̂12m) de frente, doze metros e 
cinquenta centímetros (12,50m) 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, Fintegralmente, às con
dições da arrematação nos têrmos da Lei n' 182 e do Código 
de Posturas.

i 9 8 tcwenM arrematados cujos pagamentos não forem 
completados em trinta (30) dias ficarão liberados, perdendo o 
níSfiwSíor? 2 imP°rtância paga, correspondente a vinte por 

“iu 0̂ • d°  v j or do terren°i podendo, sendo conveniente 
nãn Halldade’ ser chamado o segundo proponente, e.
Da?ar inWrnímo ?iaiS a f ste’ 0 terceiro- que no caso, deverá 
oue íhp in fp ^ a Díe °  Va ° r COITesPondente ao lote (ou lotes) 
chamar ou\ro nrono00 de não convir Para a Prefeitura 
inte^ssa? o lntP ^ « nte ° u no caso de 0 chamado não se 
na posse da Prefpitnp«nUar,?’ Siem mais f°rmalidade, em ple- 
levado a nova concorrência^0 8®P em ° Utra °Portunidade’
ser endereçadas 68 posteriores ao leilão, deverão
improrrogável de mnta^rfm h?« PFefeito’ dentr0 do Praz0 

Não serão appitno í dia8. da data da arrematação. 
tejam munidos de cerüdão^p8 n* concorrentes que não es- 
Municipal. Estas cerMHÃP*0^ 6 -ue nada devem à Fazenda 
cessaria antecipação deyerao ser requeridas com a ne-

as despesas de ̂ ega^zacão^n^í0* 4 do art' 3’ da Lei n 182, 
tantes correrão por coma 0 d°iS -°tes em nome dos arrenia-conta exclusiva dos mesmos.

Lei n- 182 e no Códfgo^de pUÎ ir sera resolvida com base na
de Posturas do Município de Lajes.

Acha-se a disDosipàn h
um mapa do loteamento cnn^f ;ntercssados, na Prefeitura, 
será exibido aos concorrentp<!anteud^ste edilali idêntico mapa

nles na hora do leilão.
refeitura Municipal de Laíes, em 28 de outubro de «164  

Asdrubal Guedes de Sousa Piuto . Resp. p / Secretaria
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Juízo de Direito da Primeira Vara Civel da Comarca de Lajes

sendo ela entregue a quem 
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, custa6 
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, subscreví 
e também assino. Selos afinal

Praia de Camboriú
ALUGA SE OU VENDE SE

Casa de madeira, grande (ótima para duas famí
lias). Bem localizada (próx. ao Marilus, hotéis 
e tc ). Água farta c/motor próprio; luz, fogão a gás 
e garagem fechada. Tratar c/sr. Mauro Bértemes 
no 'Ín co '’-Itajaí, ou com o proprietário em S. 
Paulo (L. Espíndola - Rua Cel. Diogo 1017 - C. 
Postal 22:10).

O dr. Abelardo da Costa Rio Pelotas, Fa; 
Arantes, Juiz cie Direito da nheiros Ralos 
Primeira Vara Civel da Co- Cerro Negro, d’< 
marca de Lajes, Estado de de Lajes, própri 
"-anta Catarina, na forma dústria agrícola 
da lei, etc. I nos acidentada
_ , ! junto, contendo

Posto F o x
-  DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

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

clientes
Rua Correia Pinto  -  Esquina Emiliano Ramos  -  Fone, 319 

Lages  -  Santa Catarina

Abelardo da Costa Arantes
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva
Escrivão da la. Vara Civel

rara os seus serviços 
de impressos em geral

Dr. Aron Kipel
A L T A  CIRU RG IA

•era A PÉROLA 
DE LAGES.

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

Residência: Parque Jonas Ramos, 193 - Fone 415
Consultório: Rua Hercilio Luz, 72

H o r á r io : das 10 às 12 h oras e das 
1 3 ,3 0  às 18 h oras

SANTA CATARINALAGES

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

Sabia da existência dêste Curso?
Sabia que êle vem se constituindo num grande in

centivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 
face aos valiosos ensinamentos que presta atra
vés de suas lições?
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos ofere
cendo aos criadores lucros bastante compensadores?

Sabia que os alunos têm à sua disposição, antes 
e depois de feito o Curso, um Departamento de Con 
sultas que os ajuda na solução de qualquer problema 
que surja no criatório?

Sabia que todos os alunos gosam de DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um d:a 
e qualquer tipo de material avicola?

E ambicioso e busca uma profissão que o torne in
dependente dentro de pouco tempo?

Então dirija-se AGORA MESMO à nossa redação 
e solicite, sem compromissos, informações sôbre pre
ços e modalidades de Daeamento do referido Curso.

PULVERIZADOR
CARPIDEIRA COM ASSENTO

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 Fone 228

R A P I D E Z  — E E I C I E N C I A  — X E D D P A N Ç A

Matriz em LONDRINA - PR. 
s a is  -  CÜBITIBâ. FL0BIMCPOLIS E SAO PAULO
cias nas seôuíntes cidades
.T. NO PARANÁ

Jandaia do Sul
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Paranavai

Alto Paraná
Arapongas
Astoiga
Bela Vista do Paraiso
Bonsucesso
Cambé
Guaravera

Blumenau
Criciúma
Ibirama
Joaçaba
Joinville
Lages
Tubarão
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S e r r a n o  T ê n i s  C l u b e
A fim de melhor atender seus associados, ej 

tendo em vista a proximidade da temporada dej 
utilização da piscina, a Diretoria do Serrano Tênis j 
Clube comunica a seus associados que contratou i 
os serviços do Snr. Ivo Souza para exercer as, 
funções de Secretário Executivo dessa sociedade, 
que estará a disposição na Secretária, no seguin
te horário:

De 2a. a fia. feira - Das 8.20 às 11.30 horas
Aos sabados Das 13,30 às 16,30 horas

Serrano Tênis Clube 

A Diretoria

r c c p c i c  --------—

Abcbrâo vai sa ltar para
V r S  I C C  , n l 1

_______Pagina

N O I V A D O 

Mario Grant e Senhora 
Amado Sebastião Garcia e Senhora

Participara aos parentes » amigos de suas 
relações, o noivado de seus til

Maria Helena e Altamiro
Lages, 24/10/64 -  Florianópolis

SERBANO TÊNIS CU JB E
A Diretoria do Serrano Tênis Clube, comunica 

aos senhores sócios-acionistas, que existe dispo 
nibilidade, de ações para sócios contribuintes (fi
lhos e genros). Os interessados deverão procurar 
o Snr. YVolny Broering, a fim de se inscreverem.

Outrossim, a Diretoria alerta os Snrs. sócios- 
acionistas que os dependentes que não tiverem 
sua situação regularizada, não terão acesso às 
dependências sociais e esportivas do Clube.

Serrano Tênis Clube

A Diretoria

Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 
Lanche) * L a g e s  - S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi
»

Solicite informações em sua agência no en
dereço acima

Colabore com o Censo Escolar

' ..v, i

O que há de nôvo no Volkswagen 1964?
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 côres do Sedan Volkswagen 
e das 6  novas côres do Karmann 
Ghia. i
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 
côres: 3 para a Standard e Furgão 
e 3 combinações de côres para a 
Luxo Crealmente muito bonitas).
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 
de bom senso.
Faça-nos uma visita.

REVENDEDOR AUTORIZADO-

LAJE'/ctsâ 7i& mcveis e
^ jg g j ja r e c h a l  Floriano. 373 -  Fon9*225  -  Lages -  S  C

O presidente da Renii 
blica propôs ao Coner&T 
so a cunhagem de m0:' 
das de Cr$ 10, 20 e õql 
extinção das moedas 
10, 20 e 50 centavos 
anuncia-se que estuda 
criação de cédulas de in 
mil, 50 mil e 100 mil cru- 
zeiros, considerando pro 
posta da Junta Adtninh. 
trativa da Caixa de  ̂
m ortização.

O projeto agora enca- 
minhado ao Congresso 
proibe o uso, para qual
quer fim, de cheques 
vales, bilhetes, bôuus 
brindes ou quaisquer oui 
tros im pressos, que de 
algum m odo se asseme
lhem às cédulas de pa 
pel-m oeda, estabelecendo 
punições para tais casos.

A matéria substitui ou
tra, que tramita desde 
1963.

A v is o  aos 
in teressa d os

O 2* Batalhão Rodo 
viário possui equipamen
to para a montagem de 
uma olaria, composto de 
misturador de barro ,  
prensa de telha marumby 
e todos os demais [aces
sórios.

O referido material po
derá ser explorado por 
elemento credenciado, o- 
brigando-se o interessa
do a fornecer tijolos e 
telhas, prioritàriamente 
ao Btl. consoante preço 
e normas a serem esta
belecidas em cláusulas 
contratuais

Outras informações po
derão ser prestadas pelo 
Chefe do Serviço de Su
primento do 2* B Rv, 
diariamente, durante as 
horas de expediente.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden
te , T aqu ig rafia , Espe 

ran to  e Inglês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursos de Por
tuguês, Correspondente, Ta*
quigrafia, Esperanto e Ingles 
por correspondência, do lc8' 
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econõnu- 
ca e destinado à difusão oas 
mencionadas matérias. Os ou
sos são práticos e eompõe-8 
de poucas lições, após oQu_serão conferidos Diplomasao
alunos aprovados em ExaO 
Final, também por Correspon
dência.
Os interessados deverão e® 

cppvo.  p eno“'
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Internacional recebe a visita do Sadia
Dando prosseguimento 

à mais uma rodada do 
campeonato estadual, a- 
gora em sua fase semi
final, o Internacional es
tará recebendo na tarde 
de amanhã a visita da 
S.E.R. Sadia aa cidade 
de Concórdia, uma das 
boas equipes do oeste 
catarinense.

O quadro iubro que há 
duas rodadas não conhe
ce o sabor de uma vitó
ria, esta sequioso por 
uma ampla reabilitação 
diante do Sadia, que se 
gundo comentam te m  
amplas possibilidades de 
oferecer teuaz resistên
cia á equipe da casa.

Caso consiga a vitória 
no dia de amanhã, o In
ternacional estará dando 
uma grande alegria à 
sua numerosa torcida, 
que assim v e r i a  uma 
perspectiva de obter uma

ioga car-

Como produto de uma 
alteração sofrida no ca- 
nhenho ca 3‘ /4a zona 
realizada pela Federação 
Catarinense de Futebol, 
preliarão amanhã à tar
de no Estádio Alinor Viei 
ra Côrte, as representa
ções do Santa Ciuz local 
e do Guarany de nossa 
cidade,ambas vice lideres 
de sua chave.

Êste jogo apresenta se 
bastante dificil para o 
elenco bugrino, pois é sa
bido a excepcional fase 
que atravessa o campeão 
canoinhense nos últimos 
tempos.

Demais jogos da 
chave Seira 

Oeste
Completando a rodada 

de número 3, da chave 
Serra/Oeste do campeo
nato estadual, estarão 
jogando em Chapecó, as 
representações da Cha- 
pecoense e do Comercial 
de Joaçaba. Enquanto is
so nessa última cidade, o 
quadro do Atlético esta
rá recepcionando o elen- 
ven do Caçadorense de
Caçador

possível classificação no 
computo geral dos pon 
tos perdidos.

A 8.E.R. Sadia encon
tra-se situada na segun
da colocação, com ape
nas um ponto perdido, 
cujo ponto lhe foi rou
bado pela solerte equipe 
do Santa Cruz de Ca- 
noinhas, num placard de 
4 a 4 registrado em Con
córdia.

Bom público deverá a- 
fluir no dia de amanhã 
à Praça de esportes da 
Municipalidade lageana, 
proporcionando-nos uma 
arrecadação estimada em 
duzentos a trezentos mil 
cruzeiros.

TRATOR DEUTZ DM-55
Refrigeração a ar — 3 tamanhos - 40 - 55 - 75 HP-100% nacional —

Grande capacidade de tração — Mais hectares em menos tempo 
Mais resistência e maior economia

Distribuidor nesta praça:

S A G E C IS / A  - Engenharia e Comércio
Avenida Presidente Vargas - Vila Carolina - Lages - 2$anta Catarina

Grande estoque de peças, e assistência mecânica permanente 
à cargo de profissionais competentes.

n

I- . Mais
conforto

(e um mundo de novidades!)

Kü-'
f ' ' _____
0 nò.’0 motor TUFÃO, de 100 HP, 
do Sifico Chombotd (Tufão Super, 
ue 112 HP, nos Rollye e no Presi
dente) é muito mois possante lem  
muior Iorque foz os distâncias me- 
notes, os viagens mois omenos

Os novos ossentos sõo extremomente 
mocios. Oe conformação onotõmico, 
são forrodos de novos m ateria is  
luxuosos e ultro-resistentos. Hd mois 
espaço interno, groços oo teto reto 
e à moior distância entre bancos.

0  nôvo Simco Tufão é superoreiodo. 
Janelas omplos. Nôvo vidro defietor 
com moior ontjuloçâo e desviodor 
de chuvo. Dois condutores gra- 
duãveis que captom  ar externo 
ven lilon do  o in terior do veículo.

Poinel, ogora, todo estofado Com 
todos os comandos agrupados. Com 
gaveto paro cigarros, à esquerda 
do volante. Dois acendedores Irês 
quebro-sóis, também estofados, que 
protegem motorista e passageiros, 
garantindo visibilidode permonente

Conheça o nôvo Sim ca Tufão no seu Revendedor

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Entusiasmo para a li Exposição
e Produtos

íe Snimais
Quando estamos há 

menos de uma quinzena 
da la Exposição Esta 
dual de Animais e Pro
dutos Derivados, todas 
as atenções de Lages.de 
Santa Catarina e outros 
Estados da Federação, 
estão voltadas para a la 
Exposição Estadual de

Animais e Produtos De
rivados, a realizar-se nos 
dias 14. 15 e 16 de No
vembro próximo.

O máximo certame ru- 
ralista que desde há lon
ga data, tem constituída 
uma comissão promoto
ra, onde se encontram à

CORREIO LAGEANO
U 6 EI» 31 de rutuhrc de 1364  __

Cine íamoio coum tm  o seu 16' 
a e n ír ii)  le li

Registrou-se no dia 29 último, a passagem do 
16' aniversátio de fundação do Cine Tam oio, tra
dicional casa de espetáculos, de propriedade da 
Empresa Lageana de Cinema e Teatro S/A.

Desde o distante ano de 1948, o Cine Tamoio 
vem acompanhando passo a passo o nosso desen
volvimento, irradiando diariamente, horas de lazer 
e bem estar a todos que o frequentam

Projerando-se sobremaneira em nossos setores 
culturais, o Cine Tamoio tem sido palco de ines
quecíveis jornadas cinematográfidas, graças à de 
dicação de suas diferentes diretorias, que sempre 
têm procurado trazer para a sua tela Deliculas de 
longo alcance e de relevantes sucessos nas gran
des capitais do País.

Por isso, que ao assinalar-mns a passagem do 
16' aniversário de fundação do Cine Tamoio, sen 
timo nos orgulhosos em cumprimentarmos a sua 
dinâmica diretoria, augurando-ihe crescentes pros- 
peridades a essa tão organizada casa de espetá 
culos e diversões.

frente, a Associação Ru 
ral de Lages, na pessoa 
do seu dinâmico presi 
dente, Dr. Afonso Alber 
to Ribeiro Neto, Prefei 
tura Municipal de Lages 
e Secretaria da Agricul
tura. contará com um 
afluxo infindo de turis
tas, que por certo su. er- 
lotarão todos os nossos 
hotéis, pensões e simila
res, graças ao conceito 
que a referida festa des
perta em outias regiões

Todas as providências 
com vistas ao seu am
plo sucesso já foram to
madas, inclusive com ura 
bem elaborado programa 
social e artístico em nos 
sas principais sociedades 
recreativas.

O Governador Celso 
Ramos, acompanhado de 
Secretários, bem como 
outras autoridades fede
rais e estaduais estarão 
presente à la Exposição 
Estadual de Animais e 
Produtos Derivados, nu
ma demonstração de 
prestigio para os nossos 
empreendimentos.

Ppecãn cinem atográfica pró ida dos atletas !j-
5 -  ria da Liga Atlética Re

gião Serrana, entidado 
mater de nossos esporte
arnadoristas, e a quem
está afeta a organizaçà,, 
Hp nossa delegação,

t^dos pjj

Na próxima quarta fei
,. i Hp Novembro. ~ 7ra. dia 4 de Cine mater de nossos espora

S o r S d - “ a o d -  arnadoristas, e a q *  
nematográfica, cujai ren
da reverterá em beneticio 
Z  ma dos atletas .agea-

Hoje o grandioso Sarau 
Beneficiente do Clube da Lady

Como está sendo divulgado vivamente, reali
za-se hoje no Clube 14, o grandioso Sarau 
Beneficiente, promovido pelo tradicional Clube da 
Lady em colaboração com o cronista social Carlos 
Müller de Florianópolis, que nos apresentará na 
opojtunidade um interessante desfile denominado 
“Personagens de filmes célebres” , a cargo de 20 
gentis seahoritas da sociedade florianopolitana.

As mesmas já chegaram no dia de ontem, por 
volta das 23,30 horas, em ônibus especial, achan- 
do-se hospedadas nas residências de várias compo
nentes do Clube da Lady.

Como é sabido, o tradicional Clube da Lady, 
entidade que tema sua frente, a exma. sra. d. El- 
ga Moreira Cesar, muito bem assessorada por ou
tras diretoras, cujas damas pertencem ao nosso 
alto mundo social, não tem poupado esforços nem 
sacrifício na iagente tarefa a que vem se propu- 
zendo, na concretização De uma série de humani
tárias campanhas, todas elas voltadas aos menos 
protegidos da sorte.

Assim é que a renda do festival de logo mais 
no vJube 14 de Junho, será toda ela revertida em 
prol da Associação Beneficiente Santa Izabel.

Paulo VI pode vir em 1965

E' possivel que o Papa Paulo VI venha ao 
Brasil em 19b5. As dificuldades que surgiram de 
inicio, quando foi estudado o convile estão supe
radas em grande parte e o Episcopado brasileiro 
alimenta fortes esperanças de que o convite seia 
aceito. J

nos à Porto L'oião que 
narticiparão dos o Jog _ 
Abertos «le Santa Catar.-

" “òorao se sabe, os refe 
ridos Jogos, que ieune a 
fina flôr de nossa juven 
tude desportiva estadual, 
está marcado para aque 
la cidade no período de 
7 a i4 de Novembro vin 
douro, num certame que 
contará com participação 
de inúmeros Municípios 
catarinenses1 LCl 1 IUV U^v

Assim é que, a direto- nas.

------
de nossa delegação, es,â 
apelando para todos 
senhores desportistas pa.
ra que compareçam a 
referida sessão cinema
tográfica, porque assim 
fazendo, estarão contri
buindo para uma perfei
ta organização e sucesso 
de nossa delegação aos 
5o Jogos Abertos de 
Santa Catarina onde irá, 
depositária de toda nos 
sa esperança na conquis- 
ta de honrosos resulta
dos para as côres lagea-

A família do Eng. Willy 
João Brun agradece, muito 
sensibilizada, a cooperação, 
o esforço e o conforto que o 
povo lageano lhe dedicou na 
tarde do incêndio da sua re
sidência. Ao 2' Batalhão Ro
doviário, à Indústria, ao Co 
mércio, aos seus Amigos, 
mesmo aos anônimos, quer 
externar o seu profundo re
conhecimento.

E endereça um apêlo às 
Autoridades Estaduais, Muni
cipais, às Entidades de Clas
se. áo Comércio e à Indústria 
para que dêem maior prote
ção às famílias lageanas, do
tando a cidade de ao menos 
um carro de bombeiros.

AsS. Willy João Brun

/  CONVITE /
A Diretoria do Serrano Tênis Clube tem a 

arata satisfação de convidar seus distintos asso
ciados e Exmas. famílias para o baile a ser rea
lizado em seus salões de festa na noite de 14 de 
Novembro do corrente, em comemoração aos fes
tejos de inauguração da la. Exposição Estadual 
de Agricultura e Fecuária.

Abrilhantará o baile, o famoso conjunto “FLA 
M IN GO'’ de Pôrto Alegre, especialmente contra
tado para êsse baile.

As mesas já estão a venda na Alfaiataria 
Chie, com o Senhor Abdon Siqueira.

A DIRETORIA.

Ações Preferenciais da 
P E T R O 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 acionistas residentes 
nessa cidade, por intermédio do Banco Inco, o 
pagamento dos  ̂dividendos do exercício de 1963, 
relativos às ações preferenciais na base de 15% 
sobre o valor nominal das mesmas.

—  Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL 

m elhor o público  via jante da região serrn ’ se™Pre Procu ra i*do servir, < 
os seus voôs para JOAÇABA, capita l do o í  C atarina , dep ois  de
esta região, com  PORTO ALEGRE can it„i j  . ^ o n n e n s e ,  v o lta  agora 

Assim é que, sendo atualm ente  a ún ica  p15511̂ 0 ^stad o  d °  R io  Grand< 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - r R l l z r i D T r f i 1' 0  de AviaÇão Corr 

servir a zona da Serra, ligando-a  a t o d L  °  ° °  SU L- *em pre F
o .

2 a , 4 a , e Ba, letras: - às 07:00, para; Fpotts.. Uajai, Jolnvlll, '  C

£  m  P «a  S  M e T e  SS°  PaUl°
às fts-nn’ Para: Joacaba.

08 00, Para. Fpolis, Itajai, Joinville, C
às 10:20 paia Fb!árf ®a",los' São Paulo

' vüle eRS o d°PaSu ^ .Fp0lÍS'' Uaia
-ova. l i a de ^

'” 'ormaS4 ‘eaAeV veÇ„a2a °̂d“ eDrCial em "»«•  |eUgV ü°ntl“úa “ M
Nere^ Ram ol í  £ R ' ' ZEU ,0* b  "•'"SUL í ' ? ” ?  à a g ên cia  d. 

“• ° 84 ou telefone,

3as. 5as. e sabado:
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