
Governador Celso Ramo, lame„,a 
anssacia da convenção pessedista

confnnpptaDd° Dâ0 ter P°d>do comparecer .por motivo de
torça maior à convenção -na 
c onal d0 PSD, realizada há 
dias enviou telegrama ao
afirmínHte Amaral Peixoto, afirmando que JSanta Catari
na estava de pé .'ao lado da 
Mtoriosa candidatura JK à 
presidência da República.

rnsou em seu despacho o 
Governador:

Santa Catarina, integra
da na ocasião partidária, cor 
responderá ao chamamentc 
democrático através da par 
cela que se reserva para 
contribuir [entusiasticamente 
em favor da vitória do nossc 
partido e do nosso candidato
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Revogada a Portaria que obrigava a adicionar
Club Universitário 

Lageane
Eis que surge em nossa cidade, de um grupo de Uni

versitários, uma idéia bastante alvissareira. A Fundação 
em Lages de um CLUB UNIVERSITÁRIO.

Segundo fômos informados, êste CÍub tem finalidade 
social, cultural e recreativo, visando congregar tôda classe 
universitária lageana que estuda, atualmente, nas mais di
versas Universidades brasileiras.

É na realidade uma idéia bastante feliz, pois, temos 
certeza que veio ao encontro das aspirações legítimas de 
todo universitário que residindo em Lages, desde há muito 
desejava ter um ambiente mais sadio e porque não dizer 
mesmo mais seu, onde pudessem, não só nas férias mas 
tôda vez que aqui estivesse, se reunir para trocar idéias, 
debater assuntos de interêsse da classe, ouvir palestras e 
conferências, fazer reuniões sociais, bem como manter, a- 
través de uma secretaria, um serviço de informação bem 
atualizado não só em beneficio da própria classe como da- 
quêles que desejarem fazer exames vestibulares\

Papa formula votos pascais a 
Cristãos, Muçulmanos e judeus

Na quinta feira Santa, o Papa Paulo VI ajoelhou se 
na Basilica de São João de Latrão e lavou os pés de 13 
seminaristas latino-americanos. O Sumo Pontífice imitou o 
gesto de Cristo que lavou os pés dos seus apóstolos.

Em sua oração pronunciada na referida Basilica, o 
Santo Padre saudou pela data |os ortodoxos, anglicanos, 
protestantes, muçulmanos e judeus.

Tranco.rerá na próxima segíunda feira dia 
30 a na^afrpm de mais unia efeméride natali- 
cià doP Cel. Samuel Augusto Alves C®rrea> ?r'çS0 
e culto oficial do Exercito nacional e atual Co
mandante do 2 Batalhão Rodoviário - Batalhao 
Rondon.

O ilustre nataliciaote nos a™ * J f  3s|r 44 
serviu era Lages onde prest 1 de CoDs.

truções^e c S  da «  Secção Se Construções 
em^Palmeirasi empenhada em assegurar o^trâte-

da 2a Grande oS frra  MundiaUâJiapunha de um 
vasto circulo de relações e

a 0„m ir recentemente o comando
Agora ao a®®u“ *rri/  Militar de nosso Exerci- daquela briosa Unidade M 1 ^ ^  Corrêa e quan.

to, o Cel. Samuel Aug , sasem de mais um ani- 
do verá transcorrer «  Pa 6‘  ||rt0 muito cumpri 
versário natalicio, se™ P camaradas civis e mi- 
mentado pelos seus bia • riacje lageaua que já 
Jitares, e ‘também esUma e conside-
lhe vem dispensando a m 
raÇão. . .

A.0 divulgar “ V Í S à m o s  “a™" C eT ^am u el
“ “ 'nossos votos de inume-

ras felicidades.

A SUNAB acaba de 
baixar um ato, pelo qual 
foi reduzido o prêço da 
fariDha de trigo, na em
balagem de 50 quilos, de 
Cr$ 5.190,00 para Cr$ 
5 088,00. Essa diferença 
de Cr$ l0z,00, se origina 
no fato de terem as au
toridades aplicado ao fa
relo de trigo uma nova 
politica de prêços, em 
virtude da qual se opera 
aquela compreensão.

Por outro lado, a fa
rinha mista foi elevada 
de Cr$ 4.785,00 para Cr$ 
4.942,00, em vista de ter 
sido abolida - tardiamen
te, mas ainda em boa 
hora - a adição do fubá 
de milho, de tão triste 
recordação, à farinha de 
trigo. O teor da farinha 
de mandioca foi manti
do, porém o» respectivos 
produtores obtiveram rea
juste no prêço daquele 
sucedâneo, o que se re
fletiu, como era natural, 
no prêço da farinha 
de trigo que o contém 
Os prêços para a farinha 
pura, de 1 a 5 quilos, 
permanecerão inaltera
dos.

Com a publicação no 
Diário Oficial da União, 
das alterações nos prê 
ços da farinha de trigo, 
houve, pelo novo tabela- 
mento uma baixa no prê
ço daquele produto no

tipo puro, tendo sido au
mentado o da farinha 
mista. Eis as novas co
tações: farinha de trigo 
pura, Cr$ 5.088,00 o saco 
de 50 quilos; fariuha mis
ta Cr$ 4.942,00.

FAHELO
Por outro *lado, o prê

ço do farelo, para rações 
e alimentação do gado

leiteiro, a SUNAB deverá 
estabelecer para êsse fim. 
uma quota de farelo, ao 
prêço de apenas Cr$ 
15.00. A quota por êsse 
prêço será fornecida aos 
municipios, mediante so
licitação feita pelos res
pectivos prefeitos.g Mas 
deverá destinar se exclu
sivamente à alimentação 
do gado leiteiro.

F N M deseja isenção de IAPI

O presidente da Fábrica Nacional de Motores, 
sr. Aluisio Peixoto, enviou ofício ao presidente do 
IAPI propondo que durante 5 anos o Instituto li
bere a FNM do recolhimento da contribuição da 
parte do empregador - Cr$ 26 milhões por mês 
para a aplicação dessa quantia na construção de 
mil novas moradias para seus funcionários, na 
Baixada Fluminense. A construção será fiscalizada 
pelo IAPI.

Reunião de Governadores 
em Porto ülegre

No próximo dia 2 de abril. Porto Alegre, ao 
que tudo indica, deverá centralizar as atenções 
de todo o país, quando se realizará a reunião de 
Governadores, convocada pelo Governador gaúcho, 
Sr. Hildo Meneghetti, em face dos graves proble
mas que afetam a Nação.

Extra-oficialmente já confirmaram as suas 
presenças no conclave de Porto Alegre, os Go
vernadores Carlos Lacerda (Guanabara),Ademar de 
Barros (São Paulo), Magalhães Pinto (Minas Ge
rais), Mauro Borges (Goiás), Fernando Corrêa 
da Costa (Mato Grosso) e Ney Braga (Paraná).

Vereadores de Niterói 
aumentam subsídios
Os vereadores de Ni

terói aprovaram ,’na ca
lada da noite, uma das 
maiores marmeladas dos 
últimos anos naquela ca
sa legislativa: aumenta
ram os seus próprios 
subsídios para 250 mil 
cruzeiros e o do prefei
to para 350 mil cruzei
ros.

Os primeiros ganha 
vam 100 mil e o Prefei 
to, 150 mil. O Prefeito 
declarou que desaprova 
o aumento a êle atribuí
da, com a finalidade de 
envolver o Executivo 
em triste manobra.

Presidvnte leão Goulart assinará no
ves decretos alo f  de maio

Conforme a noticia a imprensa do país, até o dia 1° 
de Maio, o Presidente João Goulart deverá assinar, pelo 
menos, cinco novos decretos, todos de efeito político, pros
seguindo, destarte, na linha pré-estabelecida de invadir a 
área do Legislativo, preenchendo todo o campo de govêrno.

Fontes ligadas à Presidência da República informam, 
ainda, que tais decretos deverão ser assinados, sempre 
que possível, em ato público, cercado da maior publicida
de, esperando-se que uma enxurrada dêles seja anunciada 
entre 19 de abril e I o de maio, compreendendo os seguintes:

1 - Encampação dos [serviços de transportes aéreos;
2 - Monopolio da distribuição de derivados de petróleo;
3 - Monopólio de importação do papel de imprensa;
4 - Monopólio dos Serviços de Seguro, e consequente

encampação das emprêsas seguradoras;
5 - Desapropriação de casas e apartamentos urbanos,

para venda aos seus ocupantes.
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública, com o prazo 
de trinta (20) dias para a exploração do Ser
viço Telefônico na cidade de Lages.

De ordem do senhor Prefeito Municipal torno público 
que se acha aberta até o dia dez de abril de hum mil no 
vecentos e sessenta e quatro (10-4-1964) uma concorrência 
pública para apresentação de propostas para a execução 
e exploração do Serviço Telefônico dêste Município, pelo 
prazo máximo de vinte (20) anos de acordo com a Lei n- 
161 de 5 de março de 1964 e nas seguintes condições (Có 
digo de Posturas - Art 2S6):

I) As propostas deverão ser apresentadas em dois 
(2) envelopes separados, à Secretaria da Prefeitura, con
tendo no anverso de cada um dèles os seguintes dizeres: 
Proposta para concessão do Serviço Telefônico.

II) O primeiro envelope deverá conter:
a) prova de quitação dos impostos Municipais, Es

taduais, Federais e do Imposto Sindical;
b) prova de idoneidade moral, financeira e técnica.
III O segundo envelope deverá conter a proposta

pròpriamente dita, datilografada de um só lado do papel, 
sem rasuras, emendas ou «post-scritum», assinada pelo 
proponente, mencionando claramente o seguinte:

a) prazo da concessão:
b) apresentação do quadro das tarifas a serem co

bradas e indicação das maneiras como serão calculadas 
as diversas modalidades de serviço;

c) tabelas de preços de instalações, transferências, 
conservação, e tc ;

d) apresentação dos planos das instalações e explo
ração do serviço, forma de financiamento do capital ora 
investido, etc.;

e) condição de reversão ao município de tôdas as 
instalações, findo o prazo da concessão.

IV) O prazo para recebimento das propostas 6erá 
encerrado às dezessete (17) horas do dia 10 de abril de 
1964. (trinta dias após a la publicação) e a abertura da 
mesma se dará logo em seguida, na presença do senhor 
Prefeito Municipal.

V) Das propostas apresentadas, o Prefeito Munici
pal, dentro de oito (8 dias) aprovará aquela que julgar mais 
conveniente aos interesses do Município, ou rejeitará tôdas, 
sem que disto resulte qualquer direito aos concorrentes.

VI) Escolhida a melhor proposta será a mesma en 
caminhada à apreciação do Poder Legislativo e, sendo 
por êste aprovada, será o proponente vencedor convidado 
a comparecer à Prefeitura para assinar o contrato.

No caso de o vencedor da concorrência não se a- 
presentar dentro de déis (10) dias, após ser convidado, 
para a assinatura do contrato, perderá o direito ao mesmo 
e ficará facultado ao Prefeito, sem mais formalidades, es
colher um segundo proponente, convidá-lo nas mesmas con
dições ou abrir nova concorrência.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lages, 
em 11 de março de 1964.

Asdrubal Guedes de Sou6a Pinto 
Resp. pela Secretaria.

Caminhões paia M s
A Madeireira Tributo S/A, está necessitando 

de caminhões para o transporte de pinho serrado 
para São Paulo.

Maiores informações, os senhores interessados 
poderão obter junto ao seu escritório, à Rua Co
ronel Córdova, (Edifício Aristiliano Ramos), nesta 
cidade, ou pelo fone, 4fc>7

L E I  N.° 162
De 9 de março de 1064

Autoriza Aquisição de um a Area de Terras para a  Construção da 
Estação Rodoviária, e dá outras Providencias

Eu, YVOLNY DELLA ROCCA, Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a Câmara Municipal Votou 
e eu sanciono a seguinte

L E I : -
Art. 1' :- Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra, doação, 

permuta ou desapropriação amigável ou judicial, por ser considerada de utilidade públi
ca, uma área de terras até vinte mil metros quadrados (20.000 m2), localizada entre as 
Avenidas Duque de Caxias, Presidente Vargas e Belisário Ramos, zona A, Urbana, de6ta 
cidade.

Art. 2' :- Após adquirir o terreno, a Municipalidade abrirá concorrência pública 
para construção do prédio da Estação Rodoviária e suas dependências, mediante conces". 
são previlegiada, para quem melhores condições oferecer.

Parágrafo Ünico - As condições para concessão previlegiada deverão ser apro
vadas pelo Poder Legislativo.

Art. 3 :- Para aquisição Jo terreno, fica o Executivo autorizado a abrir um cré- 
to especial na importância correspondente.

Parágrafo Ünico - Se mediante concessão de previlégio, não houver interessado 
na construção, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial necessário pa
ra a construção do prédio da Estação Rodoviária, por conta da Prefeitura

Art. 4' :- Fica estabelecido um prêmio de duzentos mil cruzeiros (Cr$ 209.000,00) 
para o vencedor do concurso do ante projeto da Estação Rodoviária, que ‘será julgada 
por uma Comissão Técnica composta de Engenheiros e Arquitetos, nomeados pelo Pre
feito Municipal.

Art. 5 :- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário

Prefeitura Municipal de Lages, em 9 de março de 1964 
As8. Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura, em 9 de março de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria

T O B A T T A
Mais de uma centena trabalhando em nossa zona

TOBATTA
p rcvcu  © que é

A R A  - G R AD EIA - SULCA - R C Ç A  - PULVERIZA

k... .t*.. •

M ic rc -IT C B Ã T T A -T ra tc r
C ada proprietário é um propagandista  

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. tPostal 28 Fone 228 - LAGES - SC.

Para suas cargas e encom endas
Transportadora R O D O L A G E Í
— Com filiais nas principais cidades do país —

Segurança e Pontualidade

Matriz - A ve ia  Marechal Floriano 388-lone 380 - Caixa M a l 72 - Laoes-S.C.
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«SOCIETY»
J. H. apresenta

a sociedade em revista

re sm í o " o S t a ^ v ^  7 ° c Z e 2 d0 pcla ’ ua- 
passa na sociedade Inicialmenta1!!81 ° e que se 
cos a todos os leitores d e ^  n í„  Se]a feHz Pás" 
ltainho traga muito amor paz e f 1Dp« QUe ° C° T  
um po rv ir melhor. ’ ^ J esperança de

Rainha das 
Piscinas

Sarau de Páscoa no CJ.ube 14

Os festeiros de São João de 1964 do Clube 14 
de Junho, programaram para hoje, o tradicional 
Sarau de Páscoa, que aquele Clube oferece anual
mente aos seus associados.

Alem do conjunto do professor Nandinho, de
verá atuar o Conjunto Melódico Feminino, integra
do por senhoritas da sociedade Porto Alegrense, 
com a participação da cantora Neusa Terezinha 
exclusiva da Rádio e TV Gaúcha. Ainda para es
ta promoção, o desfile das candidatas a Rainha 
de São João.

Enlace Beatriz - Joaquim

Subirão ao altar no próximo sábado, dia 4 oi
J «ihnc aqmm SlmâS e Beatriz Gambomi Bran co, filhos dos casais or. e Sra. Dr Celso Ramo*
Branco (Isolina) e do Sr e Sra Afonso FeTipí
^ímao (Edir). O cronista agradece o convite.

Sarau Normalistas 1964
As Normalistas de 1964 do Colégio Santa Ro

sa de Lima, farão realizar no próximo dia 4 de a- 
bril, um Sarau com desfile de modas. A socieda- 
de lageana está convidada a comparecer nesta 
promoção, para observar e admirar os últimos 
lançamentos da moda feminina,quando manequins 
da renomada Casa “ Laífite” de Curitiba, esta
rão desfilando nos salões do Clube 14 de Junho.

Realizou-se na noite do 
último sábado, na Piscina 
da Sogipa, ern Porto Ale
gre. o desfile final do con
curso Rainha das Piscinas 
de 1964, cercado de beleza, 
música, atrações e maravi
lhosa decoração.

Aquela festividade, que 
pelo seu extraordinário bri
lho, foi cognominada «Fes
ta do Ano», foi promovida 
pela Cia. Jornalistica C al
das Junior, através do Cor
reio do Povo, Folhada Tar
de e Fôlha da Tarde Es
portiva, e patrocinada este 
ano por Semp-Ultralar-Wal- 
lig e em colaboração com a 
Televisão Gaúcha Canal 12.

N a gel de M ello

Procedente do Oeste Catarinense esteve na 
Princesa, o Sr. Nagel de Mello, coordenador do 
Concurso de Mise Santa Catarina. A  viagem do 
nosso bom amigo Nagel à região Serrana, prende- 
se à escolha da mais bela Catarinense, cujo cer
tame. acontecerá no dia 9 de maio na linda cida
de de Blumenau. O colunista acompanhado pelo 
Dr. Renato Valente, Presidente do Clube 14 e do 
Sr. José Pascoal Baggio, diretor, deste bi-semaná- 
rio, mantiveram prolongada conversa com o repre 
senta nte dos Diários e Emissoras associadas de 
Santa Catarina. Reportando sôbre o Assunto, o 
Sr. rsagel de Mello disse-nos, que já é certa a pre
sença de candidatas de Florianópolis. Blumenau, 
Joaçaba, Itajaí, Curitibanos, Rio do Sul, Joinvile. 
São Joaquim e de outras cidades Catarinenses, 
esperando que Lages também envie uma repre 
sentante para a festa da beleza, de 1964.

Nada mais nada menos 
do que 11 mil pessoas a- 
plaudiram a vencedora do 
concurso «Rainha das Pis
cinas», Srta. Silésia Mene- 
gaz Amaral, do Garden 
Clube de Passo Fundo, e 
também as Princesas Doris 
de Azeredo Coutinho, do 
Grêmio Náutico Gaúcho, 
Jeanine Jacobsen, da Sogi
pa, Neuza Barth, da Socie
dade Gondoleiros e Valéria 
Herlein, do Grêmio Náuti
co União

Sniversariou 
nosso diretor

O  Q ue Será a Festa

Blumenau assistirá, dentro em breve, a uma 
mimada parada de graça, mocidade e beleza.

De acordo com as diretrizes traçadas pela 
'omissão executiva do certame para a escolha 
ia mais bela Catarinense, está programado uma 
série de atrações reservada aos blumenauenses, 
nclusive uma réplica ao concurso que anualmen- 
e e lege “ Mies Universo” , em Miami Beach, com 
i realização de um desfile de carros alegoncos 
jelas ruas da cidade, abrilhantado pela presença 
ie todas as candidatas participantes do concurso.

Ainda da Semana de Miss Santa Catarina, 
lue *irú de 7 a 10 de maio, constará de um gran- 
lioso “ show” no Cine Busch, com a 
le famosos astros do Rádio e T 
? da Guanabara.

Viu transcorrer no dia de 
ontem, a passagem de mais 
um aniversário natalicio, o 
Jornalista José P. Baggio, di
retor dêste bi-semanário, 
pertencente ao alto comércio 
de nossa cidade, e pessoa 
vastamente conceituada em 
nossos meios sociais.

Ao ensejo do seu natalicio, 
o Sr. José P. Baggio, rece
beu os cumprimentos cordiais 
de seu vasto circulo de ami
gos e admiradores, do qual 
esta coluna se associa, en
viando-lhe perenes felicida
des.

Ultima

Vera Mareia Fiúza

Deverá viajar para Florianópolis no início 
desta semana, a elegante Srta. Vera Mareia, filha 
do casal Sr. e Sra. Henrique Fiúza (Vera). A via
gem é motivada pela recente promoção com bri
lhantismo no vestibular de filosofia. A ausência 
de Vera Mareia, uma das Srtas. mais elegantes de 
nossa cidade, será notada por seu grande círculo 
de amizades. O colunista deseja feliz permanên
cia na Ilha e breve regresso.

Confeitaria SAYO N A R A

O “ barzinho society” da cidade continua sen
do a atração da jovem guarda. O Sr. Sebastião 
Doival Camargo (Neto), proprietário da Confeita
ria Sayonara, no sentido de proporcionar aos seus 
dignos frequentadores bons momentos e boa mú
sica, acaba de dotar em seu estabelecimento um 
piano e bateria. Parabéns.

M oacyr Novelletto

Por ato do Exmo. Sr. Celso Ramos, Digníssi
mo Governador do Estado, acaba de ser designa
do engenheiro responsával em diversas obras a- 
fetas ao Governo Estadual no vizinho Município 
do Rio do Sul, o jovem arquiteto Moacyr Novel
letto. Despedida marcada para breve.

Ceniro Acadêmico

Com a realização dos exames vestibulares de Ciên
cias Contábeis e Ciências Econômicas, movimenta se o 
meio universitário lageano para a fundação do Centro A- 
cademico da referida Faculdade. Já na próxima quarta fei
ra, será realizada no salão Nobre do Colégio Vidal Ramos, 
uma reunião preliminar, onde se debaterão todos os assun
tos ligados com a criação do Centro e seus estatutos.

Clube 1* de Julho

O Veterano Clube 1* de Julho, reiniciará hoje suas 
atividades sociais 1964 com a realização do Sarau de Pás
coa e desfile das candidatas a Rainha de São João. Para 
maior brilhantismo desta promoção, a diretoria do Clube 
contratou o conjunto «Os Magnatas do Ritmo» da cida
de de Passo Fundo.

Títulos de Propriedade do Clube 14

Grande impulso financeiro acaba de ter o Clube 14 
de Junho, dado o grande aceite e receptividade dos títulos 
patrimoniais daquela sociedade. A venda de novas ações 
ainda ao preço de Cr$ 20.000,00, vem colocar o Clube 14 
em condições de continuar aumentando cada vez mais o 
seu valioso patrimônio social. A partir do próximo dia 1' 
de Abril, por determinação da diretoria, os títulos passarão 
a custar Cr$ 100.000,00.

Alegrias Espanholas

J. H. Credenciado Notícia
~ rprebida do Jornal “ A Na-

a n d a d o  deste Estado, autoriza
íunifitaT deste bi Semanário, a realizar o con- liirnsta desie a indicar uma jovem da
°  de Miss Lag Darticipar do concurso de
6 Sanla caTartna O cronistii já entrou em coo- 

Santa $ ataI r  deste jornal, com a direção 
com 0 diretQ° rlnpda/ e íoro o Dr. Renato Va-ima emissora loea e > ^  JunJl0) <<clube

í , Presidente do Clu preliminar, afim de,
trião», para uma ra“ °!ag medidas com respei- 
m tomadas as pnm<B . edições darei
este concurso. Nas prox MÍ9S Lageg

íores detalhes e o assumu

Chegou ontem, por volta 
das 22 horas, em condução 
especial, o “ Conjunto Meló
dico Feminino” , composto 
de senhoritas da sociedade 
Porto Alegrense, que deverá 
atuar hoje no grande Sarau 
de Páscoa do Clube i 4 de 
Junho, como parte da pro
gramação que os festeiros de 
São João oferecem aos asso
ciados do referido Clube.

A direção do Clube 14 de Junho firmou contrato com 
o empresário da famosa orquestra Alegrias Espanholas pa
ra abrilhantar o grande baile de aniversário. Fica desta ma
neira, assegurado o sucesso da promoção do Clube 14 que 
realizará em junho deste ano.

Candidatas a Rainha de São João do 14
Serão apresentadas na noite de hoje, aos associados 

do Clube 14, as senhoritas da sociedade de Lages abaixo 
relacionadas:

Ane Mari DalPAsta, Alzira Guiomar Gamborgi Vallin, 
Doroti Coser, Gracinha Arruda, HeloÍ6a Helena Castro, Ira
cema Souza Ramos, Ivania Beatriz Ranzolin, Lélia Marli 
Casagrande, Mari Lehmkuhl, Maria Elisabeth Rodolfo, Neu 
sete Ramos, Noemi Araldi, Sonia Souto, Tânia Lemos e 
Eluza Bianchini Araújo
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Basta você adquirir um carnet milionário

para ganhar de presente estes maravilhosos prêmios

cisies vanosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federal

Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO

§  m
1' Prêmio -  Um Antomóyel Volkswagen

m  ®
tPrêmio -  Um Refrigerador

3 Prêmio -  Uma Bicicleta Monark 
4' Prêmio -  Uma EnceradeiratLXJ

*

m  i í  Prêmio -  Um Rádio Portátil *  1

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



Lages-S c . 28 - 3.54

Educação e Produção
c c c c e i c  U G E A ^ t 5a pagina

Os problemas pmnA , „

cos do pais, eSpeci„l: ! f f nae,ás1?uSaçT omente os da nrorinpa^ |‘ a snuaça 
estão ligados com o L '  QUe 0S oferece- 
de importância na ^. , - .. -  —  tare
ia educativa. Para com
batermos o surto de sub 
desenvolvimento que as
sola o País, necessário 
se faz dar nas escolas 
0 estímulo ao espírito 
de produtividade, contri
buindo assim para o au
mento da produção com 
batendo os obstáculos 
culturais às formas mais 
eficientes de produzir 
tornando o trabalho so
cialmente útil para a su
peração de nossa Jpobre- 
za. Como sabemos, são 
divérsos e compléxos os 
problemas da produção 
e produtividade, especial 
mente o fator técnico 
mas, como disse FOU- 
KASTIÉ em seu livro 
"Produtividade E Mentali
dade constituem verda 
deiros impecilhos ao 
progresso, a resistência 
que cada indivíduo opõe 
às inovações e a fa lta  
de interêsse de alguns

0  primeiro dêstes, 
chamado também de im- 
pecilho cultural é de na
tureza psicológica, quan 
to ao segundo está mais 
ligado às estruturas eco 
nomicas e sociais. O es- 
rorço pedagógico tem 
fator preponderante no 
incentivo a produtivida
de, quando alicerçadas 
e respeitados os valores

da democracia na orga
nização da vida brasi
leira.

Escreve: Agilio R. Lim a para 
o Jornal Correio '-ageano. 

Lages, 16-3-1964

QüEM NÃO ANUNCIA 
-  Se Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LA G E A N O  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

U i t l  Monteiro Ltda.
Atacadc e Vareio

Genercs alim entícios -  Con
servas- Eebidas em aeral etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

produtos Bela Vista

Avenida Cam ões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

S I M C A  V 8 T U F Ã O
M ais desempenho - Mais conforto

Mais segurança

II última palavra em anlomóieis de classe
Em sxposição e venda na
"C 0REMA" - Cia Revendedora de Motores

e Automóveis

Rya Manoel Thiago de Castro, 174

Lages Santa Catarina

Indústria e Comércio de 
Madeiras Baiiistella S.A.

Laies — /anta Catarina
Assembléia Geral Ordinária

Convocação

São convidados os senhores acionistas desta 
Empresa a fim de se reunirem em assembléia ge- 
,ra) ordinária, na séde social, a Av. Marechal Flo- 
riano, 947, nesta cidade de Lajes, Estado de San
ta Catarina, às 15 (quinze) horas do dia 31 (trinta 
e um) de março do corrente ano, no objetivo de 
atenderem à seguinte

Ordem do dia

1) - Exame, discussão e aprovação do relató
rio da Diretoria, o balanço geral e a demonstra
ção da conta de lucros e perdas bem como o pa
recer do Conselho Fiscal correspondente, tudo rela
tivo ao exercício social de 1.963.

2 ) - Eleição e fixação dos honorários do Con
selho Fiscal para o exercício de 1.964.

Outros assuntos de interêsse social.3.)

Lajes, 20 de março de 1.964. 
Enio Mario Marin — Diretor

A V I S O

Levamos ao conhecimenlo dos senhores acio
nistas desta Empresa, que se achara a sua dispo
sição, na séde social, a Avenida Marechal Floria- 
no, 947, nesta cidade de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, os documentos a que se refere o artigo 
99 do Decreto - Lei nr. 2.627, de 26 de S3tembro 
de 1.940.

Lajes. 20 de março de 1964 

Enio Mario Marin - Diretor

Lajes S/H - automóveis e 
v - acessórios

Assembléia Geral Ordinária
Convocação

São convidados os Srs. acionistas desta sociedade, a 
comparecerem a assembléia geral ordinária, a se realizar 
no dia 25 de abril próximo, às 14,00 horas, em sua sede so
cial à Av. Marechal Floriano, 373, nesta cidade, a fim de 
deliberarem sôbre a seguinte:

Ordem do dia
1o - Exame, discussão e aprovação do balanço geral, 

conta Lucros & Perdas referente ao exercicio de 1963, re
latório da diretoria e parecer do conselho fiscal.

2o - Aumento e efetivação do aumento de Capital.
3o - Assuntos de interesse social.

Lajes, 20 de março de 1964.
Paulo Francisco Broering 

Diretor Presidente

PARA AS SUAS REFEIÇÕES 
RESTAURANTE NAPOLI

0 mais cential da cidade
SQ - Fone, 290 - Lages - Santa Catarina
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hkQ Teaíro lamolo S/â
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores acionistas do CINE TEA
TRO TAMOIO S/A. a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, no dia 29 de abril de 1904, às 16 horas na sede 
social, à rua Mal. Deodoro, n‘ 170, nesta cidade, para to
mar conhecimento e deliberar sôbre a seguinte.

ORDEM DA DIA
1- - Discussáo e aprovaçáo do balanço geral, e de

monstrativo da conta de lucros e perdas,encerrados em 31 
de dezembro de 1963;

2' eleição dos membros da diretoria, para preenchi
mento dos cargos vagos, e fixação dos seus hohorários;

3- - eleição dos membros efetivos e suplentes do Con 
selho Fiscal, e fixação dos seus honorários;

4- - entrega aos acionistas das novas ações oriundas 
do aumento do capital social, aprovado e efetivado em 
Assembléia Geral Extraordinária, realizada 'no mês de 
abril, do ano de 1963;

5‘ - outros assuntos de interesse da sociedade.

Lages, 23 de março de 1964.

Empresa M. A. de Sousa Ltda 
(Mário A. de Sousa — Diretor Prsidente)

P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de L a g e s
Estado de Santa Catarina

D E C R E T O  N-7
De 29 de fevereiro de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de suas atri
buições,

D E C R E T A

Art. I o Fica criada a Es
cola Mista Municipal Serra 
Grande.no Distrito de Bocaina 
do Sul

Ari. 2o :- Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Lages, em 29 de fevereiro 
de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado 
presente Decreto na Secreta
ria da Prefeitura, em 29 de 
fevereiro de 1964.

Asdrubal G. de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria

D E C R E T O  N' 8 
De 29 de fevereiro de 1964

Prefeitura Municipal de O Prefeito Municipal de La-

Máquinas Roubadas

Foi roubado, da noite de 25 de março, do escritório 
da SABRES à rua Frei Rogério 25 - Fundos da Cúria 
Diocesana, UMA máquina de Escrever marca ROYAL gran 
de e UMA máquina de somar REMINTON RAND. Ambas 
as máquinas são de procedência USA. Pede se a quem 
scuber algo a respeito comunicar ao Sr. JOSÉ SUPP1 ou 
a Delegacia Regional de Policia.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Desem bargador Aposentado)

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

Lages —  Santa Catarina

C ircu lar das Empresas de Transportes de Lages
Aos nossos distintos Clientes

As Emprêsas, Transportes Osní, Transportadora Aurora Ltda. Transpor
tadora Rodolages, Transportadora Araldi Ltda. Transportes Perin Ltda. sediadas 
em Lages, Estado de Santa Catarina, tendo em vista a alta do custo de vida vi- 
gorante, o aumento do nível salarial aumentos de Pneus e Veículos Oficinas e en
tre outras coisas a alta responsabilidade que lhes ^são confiadas nos transportes, 
resolveram em reunião efetuada a 24 de Março de 1964 aprovar a TABELA DE 
FRETES, relacionada abaixo, que passará a vigorar a partir de I o de Abril de 1964.

Mais uma vez contamos, com a colaboração e compreensão dos amigos, 
que sempre tivemos até a presente data, ressaltando mais uma vez, que tal ma
joração por nós efetuada por esta circular, foi feita dentro do maior critério e 
honestidade.

Taxa

Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
São Paulo 
São Paulo 
Curitiba 
Curitiba 
Curitiba 
Caxias do Sul 
Caxias do Sul 
Caxias do Sul 
São Leopoldo 
São Leopoldo 
São Leopoldo 
Porto Alegre 
Porto Alegre 
Porto Alegre 
Blumenau 
Blumenau 
Blumenau 
Joinville 
Joinville 
Joinville

de Expediente de

a Lages Frete CrS
a Lages Ad Valorem CrS
a Lages Taxa Mínima CrS
a Lages Frete CrS
a Lages Ad Valorem CrS
a Lages Taxa Mínima CrS
a Lages Frete CrS
a Lages Ad Valorem CrS
a Lages Taxa Mínima CrS
a Lages Frete CrS
a Lages Ad Valorem CrS
a Lages Taxa Mínima CrS
a Lages Frete CrS
a Lages Ad Valorem CrS
a Lages Taxa Mínima CrS
a Lages Frete CrS
a Lages Ad Valorem CrS
a Lages Taxa Mínima CrS
a Lages Frete CrS
a Lages Ad Valorem CrS
a Lages Taxa Mínima CrS
a Lages Frete CrS
a Lages Ad Valorem CrS
a Lages Taxa Mínima Çr$

todas as praças CrS

20,00
6,00

800,00
15.50
4.00

400.00
11.50
3.00

300.00 
8,50
3.00

250.00
11.50
3.00

300.00
11.50
3.00

300.00
9.00
3.00

300.00 
12,oo
3.00

500.00
200.00

p/quilo
p/mil

p/quilo
p/mil

p/quilo
p/mil

p/quilo
p/mil

p/quilo
p/mil

p/quilo
p/mil

p/quilo
p/mil

p/quilo
p/mil

a °combfnar^S ^  ^acar*a’ car£as completas, lotação de moveis e mudanças, preços

dageS, 2-4 de Oflarço de 1QÔ4-

Emprêsas de Transportes de Lages
TranSporteS Osny 
Transportadora Aurora dtdu.
Transportadora 'H.odolageS 
Transportadora Araldi dtda.
TranSporteS 'Pcrln dtda.

pes, no uso de suas atribui
ções,

D E C R E T A :

Art. 1' : Fica criada a Es
cola Mista Municipal de Ro
seira em Coxílha Rica.

Art. 2 :- Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lages, em 29 de fevereiro 

de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secreta
ria da Prefeitura, em 29 de 
fevereiro de 1964.

Asdrubal G. de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria.

D E C R E T O  N-9 

De 29 de fevereiro de 1904

O Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de 6uas atri
buições,

D E C R E T A :

Art. T :- Fica convertida 
em Escolas Reunidas do Bair
ro Vila Nova a Escola Mis
ta Municipal do Matadouro.

Art. 2- :- Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
preseute Decreto na Secreta
ria da Prefeitura, em 29 de 
fevereiro de 1.964.

Asdrubal G. de Sousa Pinto 
Resp. p/ Secretaria.

L E I N- 160 

De 5 de março de 1964.

Declara de utilidade pública 
a “Conferência Vicentina São
José’’, de Lages.

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages,

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

L E I :

Art. P :- Fica declarada de 
utilidade pública a Conferên
cia Vicentina São José, de La
ges.

Art. 2‘ :- Esta Lei entrará 
em vigor na data da 6ua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lages, em fe5 de março de 

1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 5 de março 
de 1964.

Asdrubal G. de Sousa Pinto
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reunindo as representa- tos dl- vânos n^ e 1 d° campeão citadino, re 
ções do JuveDtus local sim Qrf °  pessoal. As- gistrou a queixa na De- 
e do Olinkraft de Igaras te\ P rm.K^ü01̂ ? JíenriQue: legacia de Policia daque- 
campeão lageano da —  l oubad°  Cl$ 5.Ü0U.00. Ia cidade.
. • ______  « n  ^  ________J  _tima temporada.

Èste jogo foi vencido 
com grandes méritos

Proximos Jogos do Estadual
uicruus A próxima rodada do campeonato estadual 

pelo quadro lageano por em sua terceira zona. oferece-nos para amanhã os 
j  a ü, com golo de Aé seguintes jogos: em Mafra-Operário x Botafogo; em 
cio aos 29 do primeiro Çanomhas - Santa Cruz x Guarany; em Porto Uni- 
tempo e Lohmayer aos ao • Tamandaré x Juventus; e em Igaras - Olin- 
40 do segundo tempo. kiatt x Internacional, considerado o mais impor-

N »  arnitraorpm Hno*^ tanfp Ptionntnn a „„ .j „ j .

União) 0TivcinosKdom!“ or°U i(I® eradomim,,!UVentuu3 F c - lP ° " o  v,u.uu, „
nni em Porto União, a Unii?h eP  Forto Papai ura relogio e mais
j.-ai zação de mais um v is ita ra m ^ 08 doA alheio CrS 2.500.00, e Filo Cr$ .. . 
jogo, referente à 4a zona S F R10 n,.vf stuáno da 1.000.00. 
do campeonato estadual surnimonai11" de .lá A chefia da delegação 
reunindo as representa- tos dE „nd0 Várl0s ° ^ e do campeão citadino, re 
enes do Juventus Pessoal. As- eristrou a nnpiva na H p -

------ ^  lu ic iu ü u iu iia i,  con
Na arbitragem dêste tante encontro da radada

encontro funcionou o Sr. -----
Benjamim do Nascimento, 
da Liga Canoinhense de 
Futebol, auxiliado nas 
laterais por Pedro de 
Souza e Francisco Lau- 
reano.

As duas equipes atua
ram com as seguintes 
constituições: Olinkraft - 
Henrique, Maneca, Panai,
Baixinho, Leoquidio, Re 
mi, Filo, Lohmayer, Aé- 
cio, Fernando e Jonil 
(Wilmar.)

Juventus - Sérgio Ney,
Beto, Mauro, Goia, Mar
cos, Heitor, Arildo (Pi- 
mentei), Enio, Romeu.
Zani e Valdiaho.

A renda somou a im
portância de CiS 78.000,00

Cracks do Clin- 
kraít furtados no ves 

tuário
Per ocasião do jogo

0 Internacional arrasou o Ta
mandaré de Porto União - 9 a I

Vitória sob todos os títulos facílima, obteve 
o Internacional no último domingo, no Está
dio Municipal Vidal Ramos Junior, ao arrasar a 
frágil equipe do Tamandaré de Porto União, em 
mais uma rodada do campeonato estadual pelo al
to escore de 9 a 1.

A equipe colorada manobrou facilmente den 
tro da cancha, não encontrando qualquer reação 
diante da fraqueza do adversário, que se mostrou 
de uma inoperância à tôda prova.

Na primeira fase, o Internacional já vencia 
o seu antagonista pelo escore de 3 a 0.

Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hoxa -
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES  

FRIOS - CON SERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina

iisoeriQ uoil
A D V O G A D O

Escritório - Parque Jonas Ramos n° 9

Lages —  Santa Catarina

G uarany venceu
Bom resuitado obteve 

domiugo,em Mafra, o Gua 
rany ao suplantar com 
grandes méritos o qua
dro do Peri Ferroviário 
local por 2 a 1, depois 
de um placard em igual 
contagem na la  etapa.

Johan abriu a conta
gem aos 4‘ para o Gua
rany, tendo Mick aos 36 
descontado para o Peri. 
Aos 37', ou seja um mi
nuto após, Pilila consig 
nou o tento que daria a 
vitoria ao bugre lageano

Os deis quadros atua 
ram com as seguintes 
formações: Guarany -
Orival, Dante, Zé Otávio 
e Carlos; Audibert e Na- 
di; Pilila, Zilvio, Johan, 
Chiquinho e Narbal.

Peri Ferroviário - Bim 
ba (Marciano), Orlando, 
Eduardo e Zeca Preto, 
Barbosa e Quide; Mick, 
Tem Tem, Zé Carlos, Al- 
tamiro e Orlando Mar
tins.

Na arbitragem do en
contro funcionou o 
Saair dos Santos, da Li' 
ga Canoinhense de ru- 
tebol, que errou em nao 
dar um tento legitimoBde 
Narbal para o Guarany 
Boi bem auxiliado nas 
laterais por Waldomiio 
Becker e Silvio Lasca, 
da Liga Mafrense de ru- 
tebol. ...

A renda desta partida 
foi de Cr$ 82.000,00 con-

CHEGOU O NOVO ASTRO
Ja esta em nossa loja o nóvo astro da indústria  au tom ob ilís tica  b rasile ira  —  o A ero -W illys
2 6 0 0 _que estabelece uma superclasse em m atéria  de autom óvel. Venha ver seu estilo
a rro jado , em harm onia com  as linhas c lássicas dos ca rros  m odernos. Observe e adm ire 
sua e legância e o con fo rto  in terno que èle oferece. Vocè se convoncerá de que o Aero- 
W illys  2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfe ito  ca rro  de classe até hoje produzido no pais.

~  *  —  um  carro a rigor

PECO UMfl DEMONSTRAÇÃO EM Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veículos S /A

Avenida  P residente V a rg a s , 1 898  E n d . T e l .  P lanaltina • Fo ne , 4 4 4  
Caixa P osta i, 3 3 3

Lages — Santa Catarina
siderada boa.
Reportagem de S.

O liveira

Rogério
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Modificadas as bases do 
empréstimo compulsório!

O  Diretor da Divisão de Imposto de Renda, Sr. Otávio Prado Filho, pela Ordem 
de Serviço 64, estabeleceu novas tabelas para o cálculo do montante do empréstimo 
compulsório, para ajustá-las na mesma proporção da alteração que ocorrer no salário - 
minimo. As novas bases estaráo cm vigor a partir deste mês.

. A s Modificações
Eis, na integra, a resolução do Sr. Prado Filho: I — O  empréstimo compulsório 

lançado com base na declaração de rendimentos devida no exercício de 1964 (cédulas 
A, B, D, E, F, G e H) nos têrmos do Artigo 4' do Regulamento mencionado nesta 
Ordem de Serviço, será cobrado no presente exercido de acordo com a tabela I, ane
xa; II, — em relação aos rendimentos classificados na cédula « O , o referido emprés
timo compulsório será arrecadado mediante retenção nas fontes pagadoras, menr.almen- 
te, de acordo com a tabela II, anexa, a partir do mês de março em Jcurso; III —  o 
lançamento e a arrecadação do empréstimo compulsório de que trata esta Ordem de 
Serviço obedecerão as demais prescrições regulamentares ora em vigor.

T a b e l a

CORREIO LAGEÂNO
U 6 E / »  2 § *le H a rç c  de 1964

finimais soltos pelas 
ruas da cidade

Temos assistido em todos os recantos mesmo no 
centro da cidade.êsse crucial problema de animais 
soltos em nossas ruas.

Isso é um caso que poderia acontecer rara
mente,pois ninguém pode evitar que o animal es
cape do cercado e vá dar umas voltas.

Temos em nossa cidade, ruas que realmente 
oferecem um perigo constante pelo seu movimento, 
como é o caso da Avenida Presidente Vargas,mas 
lá pode-se ver a todo o instaute animais atraves
sando a mesma de um lado para outro tranqui
lamente.

Soma dos rendimentos cedulares 

líquidos

Contribuição - Ano - CrS

Até CrS 1.768.000,00 Isento
De « 1.769.000,00 a CrS 1.968.000,00 CrS 88 000,00
De « 1 969.000,00 a « 2.268.1)00,00 « 112.000,00
De « 2.269.000,00 a « 2.568.000.00 « 140.000,00
De « 2.569 000,00 a « 2.968.000,00 « 180.000,00
De « 2.969 000,00 a « 3.368.000.00 « 232.000,00
De « 3.369.000,00 a « 3.768.000,00 « 292.000,0o
De « 3.769.000,00 a « 4.168.000,00 « 356.000,00
De « 4.169.000,00 a « 4.568.000,00 « 436.000.00
De « 4.569.000,00 a em diante 10% - (proporcional)
Rendimentos mensais pagos ou credi- Desconto mensal
tados (inclui gratificações, bonificações, 
13u salário e outras vantagens, além 
do salário - minimo mensal).

Até Cr$ 147 590.00 Isento
De « 147.501,00 a Cr$ 164.165,01 Cr$ 2.400,00
De « 164.166,00 a « 189.165,00 « 3.200,00
De « 189.166,00 a « 214.165,00 « 3.800,00
De « 214.166,00 a « . 247.500,00 « 5.000.00
De « 247.501,00 a « 280.665,00 « 6 400,00
De « 280.666,00 a « 314.000,00 « 8.000.00
De « 314.001,00 a « 347.330,00 « 9.800,00
De « 347.331 00 a « 380.665,00 « 12 000,00
De « 380.666,00 em diante 3,50%

0  « Í M £  M A R A J O A
apresenta hoje às 4 e 8 hs. e amanhã às e 9,15 horas

a sensacional produção da Imperial em Technicolor e Totalscope

Maciste contra os Lanceiros
com Mark Forest, Moira Orfei e Paul W in er

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

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

Assim é que. sendo atualm ente a única Com panhia de Aviação Comercial a  
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIR O  DO SUL, que sempre procurou  

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

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:F0, para: Joaçaba.
às 08 00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 

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

ville e São Paulo.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consorcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio- 

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

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

2as. 4as. e 6as.

3as. 5as. e sabado:

Existe casos em que a casa do proprietário 
fica em sentido contrario do local onde os ani
mais costumam estar, e quasi sempre é manda
do uma criança rebanbar êsses animais a fazer a 
travessia de ruas, assuuto êste que na pior das 
hipóteses devia ser feito por uma pessoa adulta, 
para ter senso do perigo que isso oferece.

Além disso, tudo vem oferecer os maiores pe
rigos para nosso trânsito, como ainda bá poucos 
dias aconteceu com um dos ônibus de lotação de 
uossa cidade, em que por causa üe um dêsses 
animais ,o motorista com o espírito de salvar o 
mesmo e sem dúvida manter o veiculo intacto, 
procurou fazer manobras de toda a sorte,utilizan
do todo o sistema de freio possiveljmas, tratando- 
se de uma viatura pesada, viu-se o motorista en
volvido pelas guinadas do carro, e quando viu já 
estava dentro do precipício,levando as muradas da 
ponte pela frente e ficando a viatura pendurada 
e por muita sorte e pela Providência Divina não 
houve vitimas a lamentar.

Não se diga, que não pode acontecer aciden
tes sem êsse caso dos animais, mas temos o ‘ de
ver de zelar pela segurança ao nosso alcance, 
procurando por todos os meios auxiliar cada jum 
nessa tarefa.

Além dêsse setor, temos também o caso dos 
cães que andam à vontade pela cidade, causan
do sempre um mal estar, principalmente para as 
crianças que o temem Jem qualquer circunstân
cia, pois, êle pode ser pequeno ou grande, sem
pre lhe causa espanto.

Êsses animais também devem estar fechados 
e nada justifica que andem a causar êsse aspec
to desagradável numa cidade como a nossa, que 
aqui vimos e assistimos a passagem diariamente 
de grande número de turistas que nos visitam, 
pois nosso cidade gosa de grande conceito e re
nome em todos os quadrantes de nossa Pátria, e 
além fronteiras.

Mas, para isso, devemos cada um de nós fa
zermos uma pequena parcela, colaborando com 
o poder público, para que a mesma realmente 
aça jús a êsse conceito que sem dúvida deve 

ser orgulho para todos os que aqui residem.

Imponente espetáculo de fè a 
procissão dc Senhor Morto

Como foi amplamente di
vulgado, realizou-se na noite 
de ontem pelas principais ru
as da nossa cidade, a tradi
cional procissão de Nosso 
Senhor Morto, a qual teve 
a acompanhá-la enorme nú
mero de fiéis.

Êste espetáculo de profis
são religiosa galvanizou as a- 
tenções do povo católico da 
Princesa da Serra, que mais 
uma vez tributou a sua ho
menagem fervorosa de fé e 
carinho ao Salvador da hu
manidade.
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