
Ano XXIV Diretor
José P. Baergio nedator Chefe

S. Fernandes Redação e Oficina Fone
Rua Mal. Deodoro. 294 397

I | Cr$ 40.00 — Lages, 5 de Agôsío de 1964 — N° 81

Colunista Lair Leom

Noticiamos com desta- —
que na euição de hoje a 
estréia da colunista so
cial Lair Leoni.

Semanalmente, nas pá
ginas do Correio Lagea- 
no, Lair Leoni comdita- 
n  ,o que acontece na 
í-ociedatíe da Capitai da 
Madeira, Curitibanos.

0 Correio Lageano, Jor 
nal de maior circulação 
na região Serrana de 
Santa Catarina, no ano 
de seu Jubileu de Prata, 
ganha assim, mais um 
colaborador q u e  vem 
juatar-se a equipe dêste bi semanario.

Na terceira página desta e d iç l», Lair Leoni, 
faz sua estréia apresentando com muita autorida 
de um retrospecto do que foi o g-andioso baiie 
das debutan.es que o Clube 7 de Setembro ofere
ceu aos seus associados, na noite do dia 2õ de 
Julho proximo passado.

J. H.

Visitantes

Baile das debutar.tes do Clube 7 de Setembro

Constitui-se em verdadeiro sucesso, o balie 
das debutantes do Clube 7 de Setembro da vizi
nha cidade de Curitibanos. A sociedade da Capi
tal da Madeira, no seu mais alto estilo, esteve reu
nida no dia 25 de Julho próximo passado, nos sa
lões sociais ricamente decorados daquela tradicio
nal agremiação. Quinze graciosas meninas moças 
foram oficialmente apresentadas à sociedade Cu- 
ritibanense numa festa de muita beleza e elegância.

Miss Santa Catarina convidada especial daj 
diretoria do Clube 7, esteve presente, sendo festi
vamente recepcionada.

A diretoria do Clube 14 de Junho, associando- 
se as festividades do seu co irmão de Curitibanos, 
enviou cinco debutantes representando condigna- 
raente a sociedade de Lages.

A crônica social do Correio L a g e a n o  ao con
gratular se com a diretoria do Clube 7 de Setem
bro, pelo sucesso daquele acontecimento, transmi
te através destas colunas seus cumor mentos e os 
mais sinceros agradecimentos pela acolhida cava
lheiresca dispensada para com a delegação de nos-1 
sa cidade. ,,  . I

Ressaltamos nesta oportunidade a pessoa do( 
dinâmico presidente Aldo Menegatti. e de sua hx- 
ma. Sra. Dna. Aríete Menegatti, perfeitos anfitriões,) 
foram incansáveis para com a embaixada de Miss 
Santa Catarina dispensando todas as araabilida- 
des possíveis. ________ ____________

Estiveram em nossa 
cidade durante alguns 
dias, os Sr. Dr. Joel Avi
e 11, Dr. José Lignori.Dr 

Pedro Chiarello e Dr. 
Idineu Onha, Engenheiros 
Químicos da conceitua
díssima organização An- 
derson Cia; ton Co. S A, 
estabelecida ua capital 
paulisia, fabricante de a 
zeite, margarina e sabão 
cujos produtos são de fa 
ma internacional.

0  Dr. Joel Avilela vi
sitou em nossi cidade, a 
sua futura noiva, Srta. 
Luiza Helena Bertuzzi, 
filha do Sr. Constantino 
Bertuzzi e de sua exma. 
esposa d. Maria Inês 
Duarte Bertuzzi, a qual 
é estudante em Porto A- 
legre, e que também se 
encontrava em Lages em 
gôso de férias.

Duranto a permanên
cia daqueles ilustres vi
sitantes da Anderson 
Clayton Co. S/A em nos 
sa cidade, que durou de 
6a feira a domingo últi
mo, os mesmos partici
param ativamente de vá 
rios encontros sociais, 
inclusive assistiram a 
grandiosa soirée do Clu
be 1* de Julho.

A visita dos Srs. Dr. 
Joel Avilela, Dr. José 
Lignori, Dr. Pedro Chia
rello e Dr. Idineu Onha, 
competentes Engenheiros 
Químicos da emprêsa 
Anderson* Clayton Co. 
S/A, foi das mais pro
veitosas, pois os mesmos 
retornaram ao seu des
tino encantadissimos com 
a hospitalidade de nossa 
terra, e ao mesmo tem
po serviu para estreitar 
ainda mais o conceito 
que esta organização go 
za em nosso comércio, 
pela superior qualidade 
dos produtos que fabri
ca.

encontro é  beleza
0 Clube 11 de Junho será o calco da grande 

parada de beleza e elegância por ocasião do Sa- 
rau Beneficiente de Miss Santa Catarina. Eneala 
na-se a sociedade lageana neste fim de semana, 
para aplaudir a representante máxima da mu hj r 
catarinense. Srta. Salete Chiaradia, qui desfilará 
com riquíssimas toilletes e trajes com que parti
cipou recent* mente no concurso de Miss Brasil - 
Miss Universo.

Numa sequência de beleza, .desfilará timbérn. 
Miss Ifajaí, Srta. Zilda Maria Heusi, eleita Rainha 
do r  Festival da Cerveja, promovido pelo Centro 
Catarinense na Guanabara. A sociedade de Lag^s, 
terá a oportunidade de ver e admirar o maravi
lhoso traje típico de Zilda Maria Heusi, Mi.*s lta- 
jai, alusivo ao Io Festival da Cerveja.

Também está presente a esta promoção, a 
Srta. Márcia Brõering, Miss Curitibanos e Rainha 
do tradicional Clube 7 de Setembro da capital da 
madeira.

Miss Radar de Santa Catarina, Srta. Eva M*- 
ria Lisboa, desfilará com liquissimo vestido de 
gala, confeccionado especia mente para o encon
tro da beleza, ocasião era que se,-á homenageada 
pela diretoria do Clube 14 de Junho.

O «-ociety» lajeano continua atendend * o nos 
so pedido, tendo procurado na cfaiataria (h c , 
mosas e ingressos para esta promoção social be 
neficieDte, cuja renua total será destinada às ins
tituições assistenciais mais necessitadas de nossa 
cidade.

Cinco valiosos prêmios expostos no hall do 
Clube 14 de Junho serão sorteados na noite de 
sábado durante o Sarau de Miss Santa Catai ina 
aos possuidores de mesas e ingressos

0 Conjunto Melódico Sincopado com os últi
mos lançamentos musicais para dançar, estará a- 
brilhantando o encontro da beleza por deferência 
especial da diretoria do Serrano Tenis Clube.

Salete Chhrada regressa de 
Porto USegre

Regressou ontem da Capital do Rio Grande 
do Sul, Pôrto Alegre. Miss Santa Catarina, Srta. 
Salete Chiaradia, acompanhada do Sr. e Sra Jo
sé Baggio (Scylla) e da Srta. Schirley Donatto.

Salete Chiaradia, esteve na capitai Gaúcha, 
com a finalidade de renovar suas toilletes dado 
a uma série de compromissos assumidos em diver
sas cidades do nosso Estado, quando será alvojde 
recepções e homenagens que serão prestadas a 
mais bela Catarinense. Já no próximo dia 15, Miss 
Santa Catarina estará em Florianópolis, atenden
do um gentil convite do colunista social Zury Ma
chado, ocasião em que será homenageada pela 
sociedade Ilhoa, nos salões de recepção do Que- 
rência Palace Hotel. Posteriormente, Salete Chia
radia, participará do grande baile das |debutantes 
do Clube 12 de Agosto, ao ensejo da comemora
ção de mais um aniversário daquela tradicional 
sociedade. Miss Santa Catarina deverá ainda em 
Florianópolis visitar a fábrica de rendas da fir
ma Carlos Hoepcke, quando será obsequiada pe
los diretores de tão importante emprêsa |de nos
so Estado.

f i c i e n l e
0 encontro da beleza com festival de brindes
Sábado, dia 8 de Agosto, no Clube 14 de Junho

N O T A :  V e n d a  de m esas na  A lfa ia ta r ia  C hie
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Juizo de Direito da Primeira Vara Civel da Cc marca de Lajes
Edital de P ra ç a

0  dr. José Pedro -Mendes 
de Almeida, Juiz de Direi
to da Primeira Vara Civel 
da Comarca de Lajes, Es 
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.
Faz saber a todos que o 

presente edital de praça ^com
0 prazo míuimo de vinte dias, 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no oia vinte e seis (261 
uo raés de aposto do coii en
te ano, às dez hoias, no sa
guão do eoilicio do Foruin 
nesti cidade d-a Lajes, sera 
levado a público pr> gão de 
\eicia e aire.ataçã , por 
quv-ni reais < e e nielhur aa- 
ce oterecí r sobi e a avalia
ção de trezentos e einquen 
\a e om mil cruzeiros, feita 
neste Juízo, o seguinte imó
vel i e piopriedade da me
nor A a,ia Lmza ||de Liz Soa

r e s  e q le se lefere o pro
cesso sob rr 8.339 - Vendas 
de Bens de Menores, - ucle- 
rido por ês;e Juizo a sabei:- 
DMA GLEBA DE TERnAS 
coui a área superfieu l de 
:/,ol 987,5ü m2 (trezentis e 
eiuqueota e um mil noveei n- 
tos e oitenia e sete imtrosu 
cinquenta centímetros qua- 
urados). situada uo lugar de
nominado «Fazenda dos Car
doso», uo distrito ue Palmei
ras, uebta comarca de Lajes, 
confrontando com terras de 
Mario Floriam, de João Ma
na Borges e de João Otávio 
t ouza. - Dita gleba foi obti
da pela referida menor em 
duas partes, sendo uma por 
herança no arrolamento e 
partilha procedido por fale
cimento de sua mãe Ma ia 
dos Prazeres de Souza Soa
res, e outra também por he 
rauça no arrolamento e par
tilha procedido por fileei 
mento de seu pai Antonio oe 
Liz Soares, tudo etnforme 
certi õe3 de haiança aeviua- 
mente irans ritas 6ob ns.
.432, livr Í-C ils. 87 à 88, 

e a 6-12 3, e 3 792, livro ;J-C
1 s. 172 à 173, em 8-7-64 >ud 
no lerceiio Olício do Re i 
tro o* Imóveis desta ciuaue 
e coma ca. E quem quizer 
an u atar referido imóvel, 
deverá compan cer no lugar, 
mês, oia e üoru «cima. me . 
cioufad s, sendo êle eutregue 
a quem mais i er e u elh r 
lance oferecer sobre a aiui i 
da avaliação, depois de pa 
gos no ato, em moeda coi- 
rente do país o preço da ar- 
rematação, custas e despesas 
judiciais legais. - Para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, pai sou-se o ^presente 
edital para publicação na íor- 
ma da lei. -  Dado e passado 
nesta cidade ae Lajes, Esta
do de Santa Catai ina, aos 
trinta dias do mês de julho 
ne mil novecentos e sessenta

e quatro. - Eu, Luiz Carlos 
Silva, Escrivão da 1a Vara 
Civel, o datilografei, subscre
ví e também ussiuo. Selos a- 
final.

José Pedro Mendes de

Almeida 
Juiz de Direito em exercício 

ua la Vara

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

Vsrde-se serra
ria completa

Vende-se uma serraria 
completa com serra - fita 
com volante de 1,35 mts. 
Refiladeira automática, fabri
cação de Schinzel & Irmãos. 
Destopadeira automática com 
corrente. Transmissões -Po_ 
-lias e demais pertences. 
Com locomovei de 200 HP 
Com registro no INP. Ven
de-se também um trator 
CATERPILLAR - D- 4 - 
com lamina e guincho.

Tratar na firma Agro In
dustrial Anita Garibaldi Ltda 
ta/rro Coral - Lages - S.C

Edital d e  C o n v o c a ç ã o
Ia e 2a Convoc ições

O abaixo assinado, Vice Presidente no exercício da 
Presidência da Associação Rural de Lages, convoca a to
dos os associados quites com os Estatutos, a comparece
rem e participarem da Assembléia Geral Ordinária Ja rea- 
lizar-se aos 15 dias do mês de agosto de 1964, às 10 horas, 
na séde social desta Entidade, sita a Rua Coronel Córdo- 
va ir 239, para

a) Tomar conhecimento do Relatório do Presidente da
Associação;

b) Discutir e votar o parecer do Conselho Fiscal sô- 
bre o balanço, contas e atos festivos do exercicio

findo;
c) discutir e resolver quaisquer assuntos de interesse

da classe.
Não havendo número, a Assembléia Geral se realiza

rá em segunda e última convocação no dia 23/8/64, às 
mesmas horas e no mesmo local.

,Lages (SC), 30 de julho de 1964 
Ari da Costa Ávila

Vice-rresidente no exercício da Presidência

<Sb

A V I S O
V e n d a  ern C o n c o r r ê n c i a  P ú b l i m ,  d e  L « | r ,

d »  P u l r i m ô n i o  M u n i c i p a l ,  m itn a d o »  n a .  

. . . e d i a ç õ e *  d o  A e r o p o r t o

De ordem do senhor Prefeito Municipal, levo 
ao conhecimento dos interessados que, em virtude 
de não ter sido possível, até esta data, a abertu- 
ra H  ace jsos aos lotes que deveríam ser leva- 
dos à concorrência pública no dia 28. do corrente, 
fica adiado o leilão para o proximo dia 1- de a- 
gôsto, às 14 horas, no mesmo local.

Procurou-se com êste adiamento, atender re
clamações de interessados que alegaram não po
der concorrer sem examinar devidamente os lotes 
oferecidos.

Lajes, em 25 de julho de 1964
Asdrubal Guedes Sousa Pinto 

Resp. p/ Secretaria

V E N D E - S E  - J
Conjunto de caldeira e cilindro em estado novo e em 

plêno funcionamento. Potência 45 HP. Máxima economia.
Os interessados queiram dirigir-se à Auto Peças Posto 

Coral Ltda. ou pela Caixa Postal, 281 - Lages - S.C.

Prefeitura Municipal de lages
Estado de Santa < atarina

O que há de nôvo no Volkswagen £964?
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.
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 (realmente muito bonitas).
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 
de bom senso.

Faça-nos uma visita.

REVENDEDOR AUTORIZADO:
L A JE /  IVA -Automóveis p

^ c e s to r io s
Avenida Marechal Floriano. 373 - Fone, 225 -  Lages - S C
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« <f Ci de gente e de luz »  » »

(Correspondente cm 
Curiiibanos)

Esta semana será de 
estiéia.

Estiéia será o assunto. 
Conhecemos a acolhida 
da gente lajeana.

Esta a razão de esqu
iarmos da direção e lei 
tores do Correio Lagea- 
110 uma acolhida fraterna

De gente e de luz fa
remos notícia E eutia- 
rnos no assunto.

Sucesso tota1 para a 
programação do Clube 7 
de Setembro, em data de 
25 p p.

Honrados, recebemos a 
visita de Saiete Chiara-

'V,
m
Ü P

lair leoni
dia - iMiss Santa Catarina 1-934.

Pudemos vê-la vestida de beleza, graça p sim
patia quando, ao cair da tardp o clube 7 oferecia 
a tôda sua comitiva um «eocktail» em sua home
nagem.

Gostamos especialmente do belo e 
neo sorriso de Saiete. exponta

Do pessoal da casa anotamos:
Gr. Helio Ortiz (Prefeito de Curitibanos)
Sr. Aldo (Aríete) Menegatti 
Dr. Aluir Romano (Iclea) Zanelatto 
Sr. Celso (Mary) Brõering 
Sr. Etelvino (Irene) Varaschim (Presidente do 

LIONS local)
Dr. José Hidegaldes Bernardoni 
Sr. Walter (Zélia) Dotti.
Da jovem guarda
Srtas. Vera Márcia Brõering, Marilúcia Silva. 

Neusa Fabris e Isolda Gritti.
Para as vinte e três horas estava marcado o 

baile que viria a e constituir «A grande noite» 
dêste ano para o Clube 7.

O frio que por todo o dia e noite envolveu a 
capital da madeira, não conseguiu ser um fator 
diminuitivo da beleza da grande noite.

A decoração do clube esteve a cargo 
lentoso Sr Lerias.

do ta

Debutaram vinte e uma graciosas senhoritas 
de nossa sociedade, incluindo representantes do 
Clube 14 de Junho de Lages e ainda uma repre
sentante de Bento Gonçalves.

Relacionamos pela ordem do desfile
Adelina Narciso 
Arleide Ramos 
Ivânia Beatriz Kanzolin 
Noemi Araldi 
Terezinha Ramos VVerner 
Arcely Marley Volpato 
Ana Juçara Andersou 
leda Mosena 
Isolda Badalotti 
Jane Beatriz Langer 
Jueli Anette Tortato 
Juliana Dotti 
Marina Torres 
Maria Jacinta Macedo 
Marlene Maria de Melo 
Norma Felipe 
Sônia Mara Silva 
Tania Maria Gava 
Theresa Cristina Lemos 
Zulmara Suuner

destacam os
. . . vosfido de Juliana Dotti
A graça pessoal « o belo v t‘ * • j acinta Macedo 0 charme da menina-moça de Maria Jacin
A classe de Marlene Mello
E a suavidade de Tereza Crislina Lemos

|Com grande entusiasmo vimos o público aplaudir 
Saiete Chia radia em seu belíssimo vestido azul royal

—  o  —

De Erechim nos veio a música 
O ritmo esteve a cargo de Osvaldo Engel. Êle, ta
lentoso pianista, deu especial beleza ao desfile da 
grande noite.

Confirmamos nosso prólogo.
Uma grande estréia marcou a nossa no Coneio 
Lageano.

—  o  —

de Samuel Ullmann
«viva todos os üi«s de sua vida como se esperas
se viver para sempre».

Grande Promoção de V endas

BERTUZZJ, RIBAS & CIA.
No ano de seu Jubileu de Prata

Tradicional e conceituada em todo o território lagea- 
no e na região serrana, a firma BERTUZZI RIBAS & 
CIA., comemora neste ano, o seu 25 aniversário de 
vida comercial, Acompanhando 0 progresso de nossa 
terra, a firma Beituzzi, Ribas & Cia, também prospe
rou graças aos denodados homens de negócios que 
compõem sua diretoria e a alta ^qualidade dos produ
tos que representam.

Nesta dnta tão significativa para o com ércio l a 
geano e do interior. Bertuzzi, Ribas & Cia, oferpee 
uma oportunidade sem precedeDte para o seu elevado 
bom gosto e conforto com o FESTIVAL UE PRATA 
que ora se inicia.

Móveis Cimo, Máquinas de costura Vigorelli, Rá
dios Frahm e Voltix, Bicicletas Monark, produtos Ar- 
no. Fogões a lenha e gás. Faqueiros, Jogos de Porce
lanas, Cristais Hering, Baterias de Aço Inoxidável, Ba
terias de aluminio. Baterias esmaltadas e uma infini
dade de outros artigos
Poderão ser seus à vista com 10 e 20% de desconto

ou
em 6, 8, 10 ou 15 pagamentos iguais sem acréscimos 
Aproveite! Participe do nosso FESTIVAL DE PRATA 

Birtuzzi, Ribas & Cia,
Rua Presidente Nereu Ramos, 306

G r a n d i o s a  
s o i r é e  d o  
C l u b e  T d e  

J u l h o
O Veterano Clube r  

de Julho, reviveu uo úl
timo sábado, mais ura 
dia de gala, com a rea
lização de um movimen
tado sarau, reupindo na 
ocasião toda a família 
Primeirista. O ponto alto 
dêste acontecimento, foi 
o espetacular “show” do 
consagrado ; malabarista 
internacional YVillian Wu.

A não menos famosa 
orquestra d e Gonçalo 
Cortês agradou plena
mente. A direioiia do 
Clube 1" de Julho inicia 
assim, uma nova fase de 
promoções sociais, con
firmando 0 (que Jnoticia- 
mos anteriormente, quan 
do escrevíamos que a 
tual diretoria do Vetera
no. tendo à testa o Dr. 
José Pedro Mendes d e 
Almeida e demais dire
tores, partiriam para a 
nova arrancada social, 
com o objetivo de pro
porcionar a todos o s 
seus associados festas 
compatíveis com a sua 
tradição.

QUEM NAO ANUNCIA  
- -  Sp Esconde —

Para s s u  anúncios procure
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

T O B A T T A

F I N A N C I A D O  

ATE 
3 A N  O S 

B. B R A S I L

O MAIS 
VENDIDO 

N O

BRASIL

i&l
M i

CARPIDEIRA COM ASSENTO

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE  
Cotr ércio e R ep iesen tavões

Rua Co rre ia  P in to  122 - C i .  Postal 28 Fona 228 LA G E S  -  SC.
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Estes valiosos prêmios concorrerãc 

mensalmente pela Loteria Federal
Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CjARNET M IL IO N Á R IO
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D P C R E T O  N 3n
De 17 de julho de 19G4
0 Prefeito MunicipM de j,a_ 

ges. no uso de suas atribui
ções,

D E C R E T A :
Art. r - Fica concedido a 

Vivaldino \'ieira de Corriova 
ocupante do cargo isolado de 
provimento efetivo de Almo- 
xarife Arquivista, Padrão J. 
do Quadro Ünico do Yiunicí- 
pio, o Adicional de cinco poi 
cento (5%) sôbre seus ven
cimentos, que tem direito de 
acordo com a Lei n 90 de 31 
de maio de ly5'>.

Art. 2 - Êste Decreto en
trará cm vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal ;de La
ges-, em 17 de julho de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Preíe.to Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura, em 17 de 
julho de 1964.

•
Asdrubal G. de Sousa Pinto 

Resp. p/Secretaria

P re fe itu ra  M unicipa l d e  L a g e s
E stado  d e  S a n ta  C a ta r in a

L E I  N- 184 
De 17 de julho de 1964

Concede auxílio  à  C on
ferência V icentina de 

Lajes e dá  outras 
P rovidências

Eu. «Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os ha
bitantes dêste Município que 
a Câmara Municipal Decretou 
e eu 6anciono a seguinte

L E I :
Art. P-Fici o Chefe do:execut. 
Municipal, autorizado a con
ceder à Conferência Vicenti
na de Lajes, um auxílio es
pecial na importância de cem 
mil cruzeiros (Cr$ li O.OOO.OOJ.

Art. 2o - A partir do ano 
de 1965 fica fixada em du
zentos mil cruzeiros (Cr$ 
200.000.60), a subvenção con
cedida àquela instituição.

Art. 3’ - Para atender as 
despesas decorre.ites da pre
sente Lei no corrente exer
cício, fica o senhor Prefeito 
Municipal autorizado a abrir 
c crédito especial necessário 
por conta do excesso da ar
recadação do corrente exer- 
«icio.

Art. 4- Eeta Lei entra
rá em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as dis
posições em contrário.
Prefeitura Municipal de La 
jes, em 17 de julho de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a pre
sente ;l e i na Secretaria 
da Prefeitura, em 17 de julho 
de 1964.
Asdrubal G. de Sousa Pinto 

Resp. p/ Secretaria.
L E I  N° 183

De 17 de julho de 1964

Autoriza aum ento  
d© vencim entos para  
0 s funcionários d o

M unicíp io .
Eu. Wolny Delia Rocca, 

Prefeito Municipal de Lages,

Faço saber a todos os ha-
a C A de*le Mun,clP‘0 que aC am ara Municipal Decre
tou e eu sanciono a seguin-

L E I

M.m?' 1 T Fica 0 Executivo Municipal autorizado a ele-
esquenta por cento 

Jou 08 vencimentos dos 
funcionários do Quadro, Ex- 
tranumerários e Aposentados, 
da municipalidade de Lages.

Art. 2 - 0  aumento auto
rizado por esta Lei deverá 
ser pago a partir de r  de 
julho de 1964,

Art. 4- - Para fazer face 
às despesas decorrentes des
ta Lei, fica o Executivo au
torizado .a abrir o crédito 
necessário.

Art. 3‘ Esta L e i entra 
rá em vigor na data da sua 
publicação revogadas as dis 
posições em contrário

Prefeitura Municipal de 
-ages, em 17 de julho de 1964

Wolny Delia Rocca
Preleito Municipal

Registrada e publicada a pre- 
s e n t e  L e i na Secretaria 
da Prefeitura, em 17 de ju
lho de 1964.
Asdrubal Guedes de Sousa 

Pimo
Resp. p/Secretaria

Anexo N* 1
Lei N* 183 de 17 de julho de 1964 

Escala Padrão de vencim entos 
Dos Funcionários dos Quadro

Situação Antiga  
Vencim entos 

Padrão I m ensal i
11.2õo,oo
15.000. 00
18.000. 00
22.500.00
24.000. 00 
27 ooo.oo
28.500.00
30.000. 00
31.500.00
33.000. 00
34.000. 00
36.000. 00
39.000. 00
42.000. 00
45.000. 00
43.000. 00
51.000. 00 
5?.5oo,oo
54.000. 00
57.000 oo
60.000. 00 
61 5oo,oo
67.500.00
72.000. 00
75.000. 00

_anual
135.000. r-o
180.000. 00
216.000, no
27o.<100,00
288.000. 00
324.000. 00 
342 000,00
360.000. 00 
378 000,00 
3v6.ooo,oo 
414 000,00
432.000. 00
468.000. 00
504.000. 00
504.000. 00
576.000. 00
612.000. 00
630.000. 00
648.000. 00
684.000. 00
720.000. 00
774.000. 00
810.000. 00 
864 000,00
900.000. 00

Siiuação Nova 
Vencimentos 

m ensal I anual
16 67o.00 2u2.000,00
22.5oo,oo 27o.ooo.oo
27.000,00 324.000,00
33.75o.oo 465.ooo,oo
36.ooo,oo 432.ooo,oo
4o 5oo,oo 486.coo,oo
42.75o,oo 513.ooo.oo
45.ooo,oo 54o.ooo,oo
47.25o,oo 567.ooo,oo
49.5oo,oo 594.000.00
51.ooo.oo 612.ooo.oo
54.ooo,oo 648.000,00
58.5oo.oo 7o2.ooo,oo
63.ooo,oo 756.ooo,co
67.5oo 00 816.000,00
72 000,00 864.000,00
76.5oo,oo 9l8.ooo.oo
78.75o.00 945.ooo,oo
81.000,00 972.000,00
85.5oo,oo l.o26.ooo,oo
9o.000.00 1.080.000,00
9o 75o 00 1.161. oou.oo
l61.25o.oo 1 215 000.no
lo8.ooo,oo 1.296.000,00
112 5oo,oo 1.350.000,00

Prefeitura Municipal de Lages, em 17 de julho de 1964

Wolüy Delia Rocca 
Prefeito Municipal

rs •

I Hk■-.V •
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Seja dos primeiros a circular com o nôvo

í t

Você já pode escolher o seu BELCAR 1001. Você já pode aproveitar os requintes de 
conforto e beleza que só o BELC AR  1001 lhe oferece. É um carro que vale mais 
pela qualidade. Nenhum outro lhe dá tanto pelo seu dinheiro. Tem classe, Tem per
sonalidade. Nôvo nas côres, nôvo nas portas, nôvo nas rodas, nôvo no estofamento, 
BELCAR 1001 está ao seu dispor em novos e acessíveis planos de venda.

BELCAR J o o Jl tem também tôdas as perfeiçòes mecânicas DKW-VEMAG:
exclusivo motor de dois tempos •  exclusiva tração dianteira •  exclusiva roda livre •  
exclusivo chassi super-reforçado •  exclusivo sistema de lubrificação que garante óleo 
sempre nôvo no motor. S j

Aguardamos sua visita. Venha conhecer o nôvo í / ú̂ CrdA— .  I0 0 JL

Serrana Ltda. - Veículos e Máquinas
Rua Coronel Córdova, 294 a 302 - Fone, 582 - Lages - S.C.

■ I m II I ■■■! I IIII III I -  -n~1TT~l~1—  3K2UU r ^ M O M E — _________

Este é o campeão absoluto dos 
500 Quilômetros de Lages
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Internacional consolida
Teve prosseguimento 

domingo ultimo, no Es
tádio Municipal Yidal 
Ramos .Junior, o campeo 
nato estadual em sua 
terceira zona, com a rea 
lização do prélio entre 
as equipes co Internado 
nal local e o Botafogo 
de Canoinhas.

DemonstiauJo maior

Prúiin i

acerlo em suas diversas 
lioiias, o elenco colora
do levou a melhor .pelo 
escore de õ aftl, depois 
de estar vencendo no 
primeiro periodo por 3 
a i.;

Nessa porfia, o quadro 
internacionaiista atuou 
melhor do que em jor
nadas anteriores, e con-

0 certame estadual da 
3a zona, terá andamen
to no próximo domingo 
com a realização de três 
confrontos.

Na localidade de Iga- 
ras, o conjunto do Olin- 
kraft receberá a visita 
do Feri Ferroviário de 
Mafra. Na cidade de Ma- 
fra o Operário local es
tará recepcionando o S. 
C. Internacional, atual 
Iider da tabela.

E, finalraente em La
ges," o Guarany local, 
deverá terçar armas con 
tra o .Botafogo de Ca
noinhas, cotejo que de
cidirá a sorte de ambos 
na classificação final do 
certame da 3a zona.

Desta maneira, tere 
mos no proximo domin
go uma rodada com 
bons jogos, onde estarão 
em ação as três equipes 
lageanas

Guarany 
venceu por 

W. O.
O jogo que era para 

ser disputado domingo 
em Porto União entre as 
equipes do Juventus lo
cal e do Guarany de nos 
sa cidade, ,não foi rea
lizado.

Segundo se anuncia, 
em virtude do maú tem
po reinaute, o quadro 
juventino efetuou [a en
trega automática d o s  
pontos ao elenco lagea- 
no que chegou a viajar 
para aquela cidade.

liderança n a  3a  zona dc E^íaduol
riP vanouardeirn ria 3aIdo dos seus mais di.e- 
Z l % o , í  já distanciai tos pcrsegutdor.ssolidando riestaj maneira 

a sua ^honrosa posição

S an ta  Cruz derrota O linkrafí
Jogo dos mais sensa

cionais disputaram do 
mingo em Canoinhas, as 
equipe^ do Santa Cruz

mais uma rodada do 
campeonato estadual.

Este cotejo final.zou 
c  m a vitória rio quadio

local e o  Olinkra t de santacruzense pelo escore 
Igaras, em disputa. de|minimo. Com ê>te resu

tado, o q u -^ o  
nhense [ a st ou a fig . • a * 
no segundo p s»t >. ago-n 
ao lado do Olinkraft, 
que conta coin 7 p<> 
tos perdidos.

Posto do Molas Brasil Ltda
Com Fábrica própria de molas para veículos -  Vendas e 
Serviços ~ Serviços especializados de adaptações em geral 
Arqueamento de molas ccm nova têmpera * Fabricantes de 

molas para qualquer tipo de veiculo

Maquináris recentemen '2 adquirido
esa São Paulis

A venida D. Pedro II, s/n" -Bairro Coral - C aixa Postal, 300

LAGES SANTA CATARINA

-,r> iço contínuo1

/ •

No clássico mafrense 
disputado [domingo últi
mo em Mafra,e que reu 
niu as equipes do Peri 
Ferroviário e do Operá- 
r o, verificou-se um em
pate em 2 gols, resulta
do algo  surpreendente, 
porquanto o primeiro go 
zava de um certo favo
ritismo.

—  Ã t e n ç à 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

também em curta 

e média distâncias 

Mercedes-Benz 
é melhor negócio!

O transporte em serviço continuo, em curta e média distâncias exioe 
mu,to mais de um caminhão, em resistência, economia e durabilidade 
do que o transporte em longa distância. O motor é mantido muit.s 
horas em funcionamento, alternando marchas lentas e reo.mes v .Haveis 
A combustão total e perfeita que o sistema Mercedes-B-nz 'rronorc*õ' 
na. combinada com um regime térmico extremamente estável ne-mi' è 
grande economia de combustível (que é mais barato) e evita o ' L ó l !  
prematuro do motor. Livre de falhas elétricas e possuidor de um“b l-  
lanceamento original e correto entre motor, órgãos de traoâ- e Wnl 
componentes do veículo, o caminhão Mercedes-Benz D i C  
alcançar, com elevada rentabilidade, máxima efciènca no V a í^ p o 'I  
em serviço continuo, em curta o média como em longa d,stà-cas

e u , !« -S S 3 E ^ JS Ebua boa estrela em qualquer estrada

COREMA —  Gia. Revendedora de Motores e flutomóvpis
Rua M anoel Thiago de Castro 174 — L A G E S  — o

Concessionária da  Mercedes -  E e n z  do E ra s il aJ ^ Catarina
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itura M unicipa l d e  Lag
E stad o  de  S a n ta  C a ta r in a

L E I  N* lS5 
de 17 de julho de 1064

Autoriza o Executivo a 
doar uma área de ter 
ras ao Clube de C aça  

e Tiro Luiz Ram os 
Borges

Eu, Wolny Delia Rocca, Pre
feito Municipal de Lajes,

Faço saber a t( dos os ha
bitantes dêete MuDicipio que 
» Câmara Municipal Decretou 
e eu sanciono a seguinte

L E I :

terras pertencentes 
de Cava e Tiro Li 
Lorgcs.

A Escala de Férias dos Esc i u ário, 
Funcionáiros desta Pr< f itu- r* o „ies e 
ra, na parte que >e refere à reme ano, j, 
Funcionária Edair de Liz ! 7a lo na r pc 
Costa, ocupante do cargo deineiro).

Prefeitura Mu icipal de Lâ 
ites, em 20 de julho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Pi efeito Mi nicipal

Art. 4 - Esta Lei en
trara em vigor na data dí 
sua puólicsçáo, revogadas ai 
disposições em contrario.

| Prefeitura Muuicipal de Lau m 1*7 L.iu. -i.. « a.i jges, em 17 de julho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secreta
ria da Preieiiura, em 17 de 
julho de 1964.

Art. P - Fica o poder Exe 
cutivo Municipal autorizado a 
doar ao Clube de Caça e Ti 
ro Luiz Ramos Borges, uma 
área de terras, com a super
fície de 2Ü.WJÜ m2 (vinte mil 
metros quadraaos) mais ou 
menos, situada nesta cidade 
ne Lajes, nas proximidades 
do Morro Grande.

A6drubal Guedes de Sousa 
Piulo

Prefeitura Municipal de Lages, em 
17 de julho ae is>64

Wolny DePa Rocca 
Prefeito Municipal

Art. 2* - A área de que tra
ta o artigo anterior, terá as 
seguintes confrontações: de 
um lado com uma rua pro-

Rua Correia Pinto - (Ao l e d o  do Nosso  
Lanche) - L a g e s  S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi vejam vem
Solicite informações em sua agência no en 

derêço acima

A ta c a d o  o V a re io

Genetcs aSimentící©* -  C o n 
se rva s - Bebida* em  aeraS etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

Produtos Bela Vista

A ven id a  C am ões * Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

passou! impossível vê-lo de frente!
Sòmente em nossa lo ja! Venha ver éste recentís- 
simo lançamento da Willys-Overland. Um carro 
verdadeiramente luxuoso, empolgante e despor
tivo. Conceito revolucionário de carro compacto.

P E D R O  VANONI

ici, Qloos, Lu 
-río © íidvciçào
iqxo uma Oficina m ec 
r c.tonHflr os seus arr

UM CARRO QUE SOBE A CABEÇA
EM EXPOSIÇÃO E VENDA

End< Tal. Plsnaítin* - rone, 444 - Cx. rostat, 333 
Lages —  5.C.

Avenida Presidente Vargas, 1898

Anexo N 2
Lei N* 1C3 de 17 de Julho de 1954 

Escala de Referências 
Dos Funcionários Extranumerários

Situação A ntiga Situação Nova
Referência Vencim entos Referência Vencimentos

II Cr$ 11'.5 f.O II Cní 15.750 00
V 1-1 0 0 ,'D V 27 00-KiO

VII 24 uvo/.OO VII 36.000,00
■VIII 27.000.00 VIII 40.500,00

IX 30.000,00 IX 45.000 00
X 33.000,00 X 49.500,0o
XI 36.000.00 XI 54.000,00
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M M e crime k morte verificoa-se
Violpnto crime vorifi- 

cou-se na madrugada do 
último domingo, nas pro 
ximidades do Bar Que- 
rência, à Hua Correia 
pinto, quando um solda
do da uolicia, que aten
de pelo nome de Alci
des Barbosa do Nasci
mento assassinou com 
um tiro de revolver ao 
Tenente Carlos Alceu 
Philipowsky, Comandan
te do Destacamento Po

licial de nossa cidade.
O referido oficial, quan 

do 'retornava de, uma 
soirée de um dos clu 
bes locais ao passar pe
las proximidades do re-j 
ferido bar ordenou ao 
soldado Alcides Barbosa 
do Nascimento que se 
encontrava alcoolizado 
para que o mesmo se 
recolhesse à sua resi
dência. Êste, não aca
tando as ordens do seu

superior, sacou de um 
revolver e ^detonou eer 
teiro tiro no peito do 
Tenente Carlos Alceu 
Philipowsky q uje teve 
morte quasi instantanea.

O assassino que gosa 
d e maus antecedentes 
evadiu-se do local, en
quanto que o corpo do 
inditoso militar foi remo 
vido para o Necrotério 
Municipal e posterior
mente f o][i transladado 
para Florianópolis, onde 
residem seus familiares.

O passamento do Tenen 
te Cario* A. Philipowsky 
causou grande conster
nação era nossos meios 
sociais onde o mesmo 
gosava de grande repu- 

; tação.

A Faculdade de Ciên
cias Econômicas e Con
tábeis de Lages e o Cen 
tro Acadêmico 8 de Maio

Noivado

LAG E4» <5 de Afiíntc de 1964
kmi-  i n ■—  — — — ama

A Faculdade de Ciências Econômicas e " Con
tábeis de Lages, o Centro Acadêmico 8 de Maio 
da F. C. E. C.L. o Colégio Normal ‘'Vídal riamos”, 
o Ginásio Industrial ‘‘Vidal liamos Junior”, a Es
cola Agrícola ‘Caetano Costa", consternados com 
o prematuro e trágico desaparecimento de seu a- 
luno, colega e professor

do qual o extinto era a- 
luno e componente s 
associou a êste oloJ 
so transe, prestando to 
das as providências que 
se fazia necessário, in
clusive suspendendo as 
aulas na última segunda 
f e i r a  em homenagem

o soldado assassino foi 
preso ontem na localida 
de de Painel, onde pro. 
vavelmente se homiziou 
logo após a prática <j,, 
lamentável 'crime, eni 
que foi ceifada a vicL
d e  u m  j o v e m
oficial de n o s s fl 
Policia Militar, que con
tava somente ”4 anos 
de idade.

Num esforço supremo | 
de uma escolta policial j 
do destacamento

Foi aberto 
local, i inquérito.

rigoroso

Carta de pêsames enviada pelo 
Sr. Francisco Sales Guimarães à 
viúva Ari Waltrick da Silva e 

seus familiares
Santa Rosa, Rio Grande do Sul, 22 de julho de 1964.

A Dona Nina:

Lajes, Santa Catarina

SòmeDte hoje é que soube do falecimento inesperado 
do meu grande amigo Ari Waltrick da Silva. Que tristeza 
imensa! Que dor infinda para a Senhora, para seus filhos 
e netos. Quem havia de imaginar que um cidadão tão di
nâmico, tão notável, pelas suas virtudes morais e eivicas, 
fosse deixar a vida terrena, assim tão depressa!

Tenente Carlos A lceu Philipovsky

convidam seus amigos e a população de La
ges, para a missa de sétimo dia, que será cele
brada em sufrágio de sua alma no próximo dia 
8 corrente, sábado, às 8,00 horas, D a Catedral 
Diocesana.

Agradecem o comparecimento.

A Viúva Leonida Krüger Dacbs e Filhos, o 
Colégio Normal “Vidal Ramos” e a Escola Técni
ca de Comércio de Lages, convidam os colegas, 
alunos e amigos do saudoso e estimado

Professor W a l t e r  D a c h s

Registramos com des
taque o noivado da Srta 
Nara Yone Lopes, filha 
do ilustre casal Sr. e Sra. 
José Rodrigues Lopes 
Neto (Emilia), da socie- 
Lageana, com o Jovem 
Moacir Ern, filho do 
casal Sr. e Sra. Walde- 
mar Ern, da sociedade 
de Itajaí.

O compromisso de ca
samento aconteceu dia 
25 de julho na residên
cia dos pais da noiva, 
onde realizou-se uma ce
rimônia intima.

Ao noticiarmos êste a- 
contecimento a crônica

para a missa de 30 dias, que será celebrada 
em sua memória, no dia 8 próximo, sábado, às 
8,00 horas, na Catedral Diocevsana.

Antecipam agradecimentos

social do Correio Lagea- 
no deseja aos jovens 
noivos votos de felicida
des.

=  A viso ao Público Lageano
O Consorcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voos paia 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 atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO 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:

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e salado: 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 Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a eer 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.

Êle todo dinamismo, todo entusiasmo, to !o progresso, 
todo espirito de luta em prol dos grandes enipreendimen 
tos. tombou como um grande Ipê, abrindo um i grande cla
reira na família e na alma de seus inúmeros amigos. Êle 
morreu fisicamente para todos nós. Não morreu e nem 
morrerá jamais para seus familiares e amigos, porque o 
bem, as realizações, que semeou, não se apagirão do nos
so espirito, que é imortal. Estas qualidades marcantes de 
sua personalidade nos confortam e nos estimulam a viver 
intensamente a vida humana e cristã produtiva e benfa- 
zeja, onde quer que nos encontremos. Isto é um bálsamo 
confortador, ura raio de esperança vivificaote, a fortaleeer 
nossa existência e a iluminar a estrada que somos obriga 
dos a ^palmilhar diuturnamente.

Adeus saudoso «NegriDho», com votos de que o Altís
simo o tenha em Sua mansão celestial.

A Dona Nina, a seu filhos netos o meu sincero voto 
de pesar, por perda tão irreparável.

Francisco Sales Guimarães

Realizou-se segunda feira última em Passe 
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, a grandio 
sa prova automobilística denominada «3 H r̂a* 
de Passo Fundo», a qual concorreram renomado* 
volantes gaúchos e catarinenses. •

Desenvolvendo excelente produção, o volante 
lageano Plínio Luersen, pilotando uma Simca, ver 
ceu as «3 Horas de Passo Fundo», depois de grar 
de duelo com Breno Fornari e Ismael Chave* 
Barcelos.

Encerrada a competição, o vitorioso corredot 
lageano negou se a abrir o motor de seu veicu 
lo por determinação da comissão técnica daquela 
prova, motivo porque a mesma o desclassificou 
por essa atitude, dando a vitória ao volante Bre- 
pôsto°rnari' ^Ue ^av*a Se classificado no segundo

• ^rnbora desclassificado, Plinio Luersen, deu 
dfem° uStraçã0 de 8Ua grande categoria 

laaefnnb lt»nCa’ h?nran<l° assim, o automobilismo
mus a° PI0Íetad0 ültimamente no sul dop a io .
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