
Aniversariou Miss Santa Catarina
correu

Acontecimento social de granrie roi a 
■eu no dia de ontem, com a n «aL  ância’ °- 

um aniversário natalicio da Srta í ; í f , g eoude mais 
Miss Santa Catarina 1964, ete Chiaradia,
beldade que tem elevado ~  
bem alto o bom nome 
da sociedade lageana e 
da mulher catarinense.

A Srta. Salete Chiara
dia. cuja beleza e outros 
atributos lhe valeram 
pomposos títulos em San
ta Catarina, representou 
condignamente na Gua
nabara, a graça e a be
leza da mulher barriga- 
verde no recente concur
so de Miss Brasil reali 
zado no Maracanãzinho.

Por ocasião do seu na
talicio. Miss Sauta Cata
rina 1964, recebeu em _________
sua residência, os cumprimentos afetuosos do seu 
vastíssimo circulo de relações e amizades e ner 
tencentes a alta sociedade lageana. ’ P

Difundindo êste acontecimento social, destas 
colunas enviamos a Srta. Salete Chiaradia os nos 
sos melhores votos de felicidades e augúrios de 
um feliz reinado como a mais bela catarinense.

Assistente Pessoal de Helena Ru- 
binstein estará em Lages dia 8

Deverá chegar no próximo dia 8 de Setembro 
a nossa cidade, Da. Edna Turcinskis, Assistente 
Pessoal de Helena Rubinstein, a maior autoridade 
mundial em assunto de beleza.

Em Lages, Da. Edna Turcinskis, estará pro
porcionando uma série de consultas sôbre beleza 
na conceituada Farmacia Nova, sita à Praça João 
Costa, exclusivista em nossa cidade dos famosos 
produtos Helena Rubinstein.

Da. Edna Turcinskis, que deverá permanecer 
na Princesa da Serra até o dia 18 do mesmo mês, 
estará à disposição do mundo feminino lageano 
para qualquer consulta sôbre beleza inteiramente 
grátis, bem como fornecendo-lhes completa orien
tação sôbre os cuidados da pele, exames científi
cos sôbre a cútis e maquillage que mais adapte 
aos seus traços.

Aquela Assistente Pessoal de Helena Rubins-, 
tein, já visitou em nosso Estado as cidades de 
Florianópolis e Criciúma, sendo que na capital 
barriga verde, realizou com perfeição maquillage 
na Srta. Salete Chiaradia, Miss Santa Catarina 1964, 
por ocasião do grande sarau das Debutantes do 
Clube 12 de Agosto, promovido pelo famoso colu
nista Zury Machado. , „ . . ,

A fim de que o distinto mundo feminino de 
nossa terra, possa se servir dos grandes conheci- 
mentos sôbre beleza a cargo de Da. Edna luscins- 
kis, solicita-se com antecedência, a marcaçao de 
seu horário para consulta, bastando para 1S£0 "
trar em contato com os exclusivistas dos Produ 
tos Helena Rubinstein, em nossa cidade a laimc 
cia Nova.

Coral da Universidade de Santa Catarina
Com o Cine Teatro Tamoio complctamente 

lotado, realizou-se ontem à n(,ite n- Q ^  u nj_ 
espetáculos, uma apresentaçao Asso-
versidade de Santa Catarina, promovido peia
ciação dos Professores de Lages. agradou

Êste espetáculo artist'c  ̂ fez presente, e que 
em cheio ao público que la onen<es daquele
não regateou aplausos aos componentes m
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Cartas e Telegramas custarão mais 
caros a partir de I de Setembro

Os serviços postais e telegráficos sofrerão majoração a partir de 1. 
de Setembro vindouro, de acôrrio com a Portaria n- 338 de Julho último, do 
Ministério de Viação e Obras Públicas.

A majoração tarifária atingirá a correspondência postal aérea e por 
via de superfície, nos regimes de superfície, nos regimes luso brasileiro 
americo espanhol e no regime universal.

Abrangerá também as tarifas telegráficas, conforme informes que ob
tivemos junto à Agência Postal e Telegráfica local.

A seguir divulgaremos algumas dessas tarifas, que terão vigência a 
partir de 1* de Setembro:

Telegramas ordinários e oficiais

Por palavras
Ordinário
Cr$ 20.00

urgente
Cr$ 40,00

Ordinário
Cr$ 15,00

urgente
Cr$ 30,00

Telegramas CTN. Urbanos e Interurbanos
número de palavras CTN

25 Cr$ 375.00
Urb. Interurb.

Cr$ 200,00

emOs endereços telegráficos serão pagos anualmente e venciveis 
31 de Dezembro, cobrando se Cr$ 3 000,00 em Lages

Serviços postais
Carta simples até 20 grs - Cr$ 15,00 — Portes seguintes mais Cr$ 8,00i •
Carta aérea até 5 grs. - Cr$ 20,00 — Portes seguintes mais Cr$ 10,00

Jornais até 50 grs, Cr$ 2,00

Registro — Cr$ 40,00 
A. R. — Cr$ 40,00

Por outro lado, sabe se que a partir de 1 de Janeiro de 1965, uma 
nova tabela deverá entrar em vigor, acrescendo-se cerca de 50% sôbre a 
tarifa a entrar em vigôr em 1* de Setembro.

lamoso Coral catarinense dg )unh0i 0 Coral
Hoje a noite, no Clube 1 8erá horaena-

Universidade de Santa C . Associação
«eado com uma grandiosa soirée peia
dos Professores de Lages

Dr. Renato Valente
Acompanhado de sua de Janeiro, em via

liu nnr« Gnritiba. São Paulo e « ‘ Hinámico pre81̂ ®  
Bem de
do Club_ __________

nossa sociedade.

d. Ada Valente,

'eíh>iu para Curitiba, São r ? te dinâmico P ^ t iv ã s
de recreio, o Dr. Beoaio Vajeote representailvaí

Clube 14 de Junho e figura das

Sra. Sabina 
Guidalli

Ocorreu na última quin
ta feira, dia 27, a passa
gem de mais uma data 
natalicia da sra. d Sabi
na Guidalli, digna esposa 
do Sr. Ernesto Guidalli, 
do alto comércio desta 
praça e pessoa bastante 
relacionada em nossos 
meios sociais.

Ao ensejo do seu ani
versário natalicio, a sra. 
d. Sabina Guidalli foi 
muito cumprimentada pe
los seus familiares e pes
soas que formam o seu 
vastíssimo circulo de re
lações e amizades.

Noticiando a passagem 
dêste prazeiroso aconte
cimento social, destas co
lunas formulamos â sra. 
Sabina Guidalli, os nos- 
sbs votos de contínuas 
felicidades.

Dr. João Martins
Transcorre no dia de 

hoje a passagem dc mais 
um aniversário natalicio 
do Dr. João Martins, ilus 
tre Delegado Regional de 
Policia, e pessoa vasta
mente relacionada na so 
ciedade lageana.

O Dr. João Martins, 
que ainda há pouco foi

aprovado com distinção 
em concurso para Juiz 
de Direito, deverá por 
certo, ser muito cumpri
mentado na data de ho
je pelos seus inúmeros 
amigos e admiradores, 
do qual nos associamos 
enviando-lhe os nossos 
efusivos parabéns.

Demonstração dos famosos 
Micro-Trator Tobatta

Realizou-se quinta feira última, pelas ruas de nossa 
cidade, um desfile de vários Micro-Trator Tobatta, consi
derado a maravilha do momento, numa demonstração pú
blica para que todos tomassem conhecimento das reais van
tagens que o mesmo oferece, assim como pelo seu fácil 
manejo.

Referida demonstração, alcançou amplo sucesso, tornan
do ainda mais conhecido éste famoso trator, que era nossa 
cidade é distribuído exclusivamente pela conceituada firma 
Vicente Pascale - Comércio e Representações.

O Micro-Trator Tobatta que é financiado até 3 anos 
pelo Banco do Brasil, oferece uma série dc vantagens, 
pois ara, gradeia, sulca, roça, pulveriza etc.
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Juízo de Direito da Primeira Vara 
Cível da Comarca de Lages

O doutor Abelardo da Cos 
ta Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível 
desta jComarca de Lages 
Estado de Santa Catarina, 
na fôrma da Lei, etc.-

Edital de 
Citação

Faz saber a todos quantos 
o presente Edital de Citação 
com o prazo de . trinta (30) 
dias, virem, dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa que, por parte de Se
bastião Galdino Teles, foi re
querida uma Ação de Usuca
pião sôbre uma área de ter
ras de 350.000 ms2, situada 
no lugar denominado “ Canta 
Galo", no Município de São 
José do Cerrito, nesta comar 
ca de Lages, com as seguin
tes confrontações: Com Mt>- 
noél Joaquim dos Passos 
com Atalibio Neto, João Eris 
e Amador dos Santos,- Jul
gada a justificação, foi pelo 
MM. Juiz ordenada a citação 
dos confrontantes por man
dado e dos interessados in 
certo6 e não sabidos por 
Edital publicados, uma vêz 
na Imprensa Oficial do Esta
do e três vêzes na impren
sa Local.- E para que nin
guém alegue ignorância mui
to especialmente os interes
sados ausentes e não sabidos, 
passou-se o presente edital 
que também será afixado na 
fôrma da lei e lugar de cos
tume.- Dado e passado nesta 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos quatro 
dias do mês de novembro 
do ano de mil novecentos e 
sessenta e três.- Eu, Luiz 
Carlos Silva. Escrivão do Cí
vel, o datilografei, subscreví 
e também assino.-

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível des
ta Comarca de Lages. Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

- Edital de 
Citação

Faço saber a todos quantos 
o presente Edital de Citação 
com o prazo de trinta (30i 
dias, virem, dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que, por parte de Ci- 
rilo Rodrigues de Souza, foi 
requerida uma Ação de Usu
capião, sôbre uma área de 
terras de 322.950 ms2 (trezen
tos e vinte dois mil novecen
tos e cincoema metros qua
drados), situada no lugar de
nominado « Bôa Vista », no 
município de Anita Garibaldi, 
desta Comarca de Lages, com 
as seguintes confrontações: 
Ao Norte com Antonio Pi
nheiros ou seus herdeiros e 
Idalino Pinheiro; Ao Sul com 
terras de Vergilio Gonçalves 
e Boaventura Mota; ao Oeste 
com terras de Alfredo Mota 
e João Francisco Pereira dos

Santos; e ao Oeste com a 
estrada de rodagem, estadual, 
de Anita Garibaldi - Lages, 
Julgada a justificação, foi pe
lo MM. Juiz ordenada a cita
ção dos confrontantes por 
mandado e dos interessados 
incertos e não sabidos por 
Edital publicados, uma vêz 
na Imprensa Oficial do Esta
do e três vêzes na imprensa 
local. - E para que ninguém 
ignorância alegue muito es 
pecialmente os interessados 
ausentes e não 6abidos, pas 
sou se o presente edital que 
também 6erá afixado na for

ma da lei e lugar de costu- 
_me. - Dado e passado nesta 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos onze dias 
do mês de novembro do ano 
de mil novecentos e sessen 
ta e três. - Eu. Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível o 
datilografei, subscreví e tam
bém assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

Estado de Santa Cataiina 
Diretoria da Fazenda

Aviso aos contribuintes...
A Diretoria da Fazenda Munic pal, avisa H s 

contribuintes que durante o mes de Ago>to t* t 
rá cob rando 'o imposto de Indústria e Profissõ .. 
o« Semestre

Outrossim. torna ciente que, a partir do rcê< 
de setembro o referido imposto será acrescido o t 
muita de 10 %  e nos meses subsequentes de -•(%.

Lages, 5 de Agosto de 1964

Jonas Vieira Ramos - Tesoureiro 
Resp p/ Expediente da Fazenda Municipal

- A T ENÇÃ O
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

•< ■-•.a
. < ,-i - VK*-. VI nftSt v., . . . -v

v('i>

r
r

£
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Concessionário exclusivo:
Agência Plcnaltina de Veicule-; S. A.

Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina Fone, - 444 - Cx. Postal 333 - La^es
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Correspondente em Cnritibanos
Esta semana, sem fu

girmos do título de nos-
l!o ln°iUrla , deixaremos de lado a vida social nara

taabm v arm° S Um Problema também social.

AssuTito :C r ian ç j E xce
pcional.

. recente decreto as
sinado pelo Snr. Presi
dente da República, Ma
rechal Humberto de A- 
lencar Castelo Branco, 
foi instituida

a Semana da Criança 
Excepcional,

em todo o território bra
sileiro e hoje encerrada.

. <LÍS^ eSt£\  medida dar maior impulso aos labu- 
tantes da nobre causa recuperadora.

Há Quem ignore o porque de se chamar à cri
ança retardada de excepcional. E será facil com
preender.

NESTE CANTINHO DE P A X ? .. .
Retratamos hoje um grande vulto poético.

Por Lair Leoni

lair leoni

estadoeS ? o . S êSt8 n° me de l6traS paranaen8e como u”  Patrimônio literário de nosso 

h êle, SERAFIM FRANÇA, o suave poeta do azul!

«ratar%?„rL dL t o al e pÓelaritr“ cean8e Le,taS’ n°SS° C M e  (êle asslra
É o Esopo de nossos dias.

crítica^oíial6 íábUlaS ^  eStÍ1° ’ transcreve do seu P^sar obras de personalíssima

vn„e ?CUS tra^a,,] os atravessaram fronteiras. E é de Portugal que êle ostenta em seus li. 
uma carta do renomado psicólogo e polígrafo português, Dr. Mario GoLçalves Viana.

Sôbre «Alegorias» eis um retalho do escrito pelo grande nome de letras lusas, 

simpljicidaale da^metáfMas!»™ sérla e Pr° lunda; densa do lilosoíia através da aparente

Para. nós que o conhecemos já com a prata vestindo seus cabelos e com um «eu» a
lummo®ldade de sua t°nte poética crémos mais uma vez na dita de Viní

cius de Moraes quando, em seus versos que compõe «0  Poeta» diz:

«Somos a estréia perdida que caminha desfeita em luz».
E assim é SERAFIM FRANÇA.

Da luz de sua alma se poderia iluminar uma vida apagada!

Do livro «PLANALTO»

S E B Â  A S S I M  • • •
Necessita ela, o dôbro ou quem sabe mais da 

compreenção e paciência daquela que se dedica à 
uma criança normal.

Não será um problema apenas de aspecto fí
sico para melhora em função da estética.

A  missão primeira dos que se propõe a tra
balhar nesta causa está em torna-las mentalmente 
sãs, aptas para serem úteis ao convívio da socie
dade.

Não há distinção da categoria social de cada 
uma.

0  trabalho se estende com grande carinho tam
bém às classes menos favorecidas.

Em algumas capitais brasileiras existem já 
escolas em moldes próprios.

São elas ministradas por abnegados mestres 
da psicologia infantil.

Embalde o mundo é êsse horizonte infindo, 
nós faremos o nosso - pequenino !
Todo de céu, como um jardim florindo 
em corolas de luz, no azul divino

Viveremos sonhando um sonho lindo !
Em nosso enlevo cada beijo é um hino.
Ao vir da noite, mal o dia é findo,
O amor estrelará nosso destino.

Os dois seremos um. Partilharemos 
essa ternura que é segrêdo a todos.
Que importa aos outros, quando a sós iremos?

O coração feliz, sem cicatrizes.
Os que não amam que nos chamem - Doidos! 
Deus, lá do céu, há de dizer - Felizes!

R e t a l h o s . . .
Como são tristes essas vidas sem amor, 
essas sombras que nunca amaram nada, 
essas almas que nunca deram flôr...

Num trabalho árduo e nobre, sem dar impor
tância aos limites da paciência, empenham-se ês- 
ses educadores na recuperação senão possível to
tal, mas parcial da criança excepcional.

Dêstes anônimos sêres e da luz de suas vidas 
Que iluminam de bondade as crianças de que ia 
Íamos, é a nossa homenagem.

Como sempre acontece, lutam as escolas fes
tas de caráter essencialmente humano) com a iai- 
ta de verba para equipamento e manutenção nes- 
cessários.

Campanhas sao lançadas para arrecadaçfio de 
fundos.

é êste fim que hoje nos propomos à um

KLff rsffi. S t fK ü W S  -
sadio.

ece seu auxílio para.

Ia Raio de Sói

de Castro, s/n - Lages - S. C.

.  os a  raciocinar com clareza e êle. 
3or nós amanha.

de José Ingenieros

A educação social deve 
dades individuais.

estimular as desigual-

Raul de Leoni

— E a minha vida, no mesmo instante 
Ficou alegre, ficou brilhante 
Como uma rosa cheia de orvalho

Guilherme de Almeida
Ver-te sumir dos meus olhos!
Ver o barco se afastar...
—  Ai de mim!... Do meu tormento!...
Não poder parar o vento 
Não poder secar o mar!

Adelmar Tavares

0 T o  m ín im o  oe-rdo m á x im a s . . .

A vida só é vida quando vivida por dois (MARIA HELENA)
Angústia, angústia de amor, és o verdadeiro nmor (MANOEL DE ABREU)
Minha querida, a saudade é a luz de uma estrela morta.. (GUSTAVO TEIXEIRA)

Promoção HELENA RUBINSTEIN de 8 
a 18 de Setembro na Farmacia Nova

Está de parabéns o mundo feminino de Lajes.

HELENA RliBlNSTEIN, a maior autoridade mundial em assuntos de 

beleza, enviará a esta cidade a sua Assistente Pessoal Da. EDNA 

TURSINSKIS, que oferecerá uma completa orientação sôbre os cui

dados da pele.

A Consultora de Beleza de Helena Rubinstein atenderá de S a 18 de 

setembro próximo na Farmácia Nova, à Praça João Costa, onde vo 

cê poderá marcar hora para uma consulta grátis.

Em sete dias voltaremos
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Queremos ajudar o povo brasileiro 
a ser feliz diz o novo 

Presidente Mórmon
CURITIBA (SIS) C. El- 

rao Turner, recenteroente 
nomeado pela Primeira 
Presidência da Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias (Mór 
mon) para assumir a Pre
sidência da Missão Bra
sileira do Sul, sediada 
em Curitiba, disse. «Es
tou muito contente por 
estar no Brasil novamen
te após a ausência de 15 
anos. Aqui estamos por
que queremos ajudar o 
povo brasileiro a ser fe
liz».

Presidente Turner nas
ceu no dia 2tí de agosto 
de 1924, na cidade de 
Bluffdale, Utah, EUA e

casou se no dia 21 de 
setembro de 1951 com 
Lois Evans e tem cinco 
filhos. Èle estudou na 
Universidade de Brigham 
Young e formou-se pela 
Universidade de Utah. a- 
perfeiçoaudo-se em se
guida como professor. 
Èle é um educador mui
to respeitado no Estado 
de Utah. Exercia as fun
ções de diretor de um 
ginásio antes de ser cha
mado para esta presidên
cia.

A Igreja de Jesus Cris
to dos Santos dos Ult» 
mos Dias (Mói mon) en 
contra-se espalhada pelo 
mundo inteiro, exceto

nos paises de ideologia 
marxista. A Primeira Pre
sidência da Igreja é diri
gida pelo líder espiritual 
e profeta de 91 anos de 
idade, David O McKay e 
seus dois conselheiros, 
Hugh B Brown, que es 
teve aqui no Brasil no 
ano passado e Nathan 
Tanner.

A Primeira Presidência 
dirige as atividades das 
75 missões e dos 12.000 
missionários que traba
lham sem qualquer re
muneração no mundo in
teiro. Na América do Sul 
há sete missões, das 
quais duas estão aqui no 
Brasil. A Missão Brasi
leira do Sul abrange os 
três estados sulinos: Pa
raná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.

O Presidente Turner, 
quando falava à reporta
gem sôbre as atividades

Dr. felisberto
a d v o g a d o

Escritório - Parque Jonas Ramos n° 9

Lages — Santa Catarina

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

dos Mórraons no Brasil, 
disse que continuará com 
o programa de constru
ções de capelas enceta
do por seu predecessor, 
Finn B. Paulsen, que a-

tualmente vinha mantei 
do em ritmo acelerado 
construção de cinco di 
las. fora as quatro qu 
serão edificadas até 
fim do ano.
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agilidade e firmeza nas manobras...além de fôrça e resistência

A GRANDE SOLUÇÃO É
Defxiis da obrigação, a cfevoçâo... o passeio alegre por aí... viajando confortàvelmente na F-100. E a F-lOOé  
áim bocado bonita! O famoso motorV-8.de 167HP, agüentando qualquer parada. Nas entregas urbanas, a camio
neta. F-100 funciona rápida, ágil, com segurança absoluta! É mesmo ideal para o trânsito carregado das cidades! 
tVap/or estrada, na serra mais dura ou nos trabalhos dá construção de estradas... a F’-100 vence fácil! Seu molejo 
íreforçado) garante. O mais alio valor de revenda, o mais alio índice de economia, versatilidade incomparável:

1 tracJÍ f - i PQ— £ *erTj>re* a jpeltor negOçw em camonetasi

O ' •T ■'! ilT /
-IOO

-  investimento garantido, já provado!

Jamais fez parte do código 
de nossa existência, bajular 
a quem quer que seja. 
Timbramos 6empre, isto sim, 
reconhecervalores e valorizar 
o esforço de quem. com inte
ligência e de modo oportuno 
próprio, justifica a sua razão 
de - ser: sociável como os 
demais o sejam e humano 
como todos são.

O presente i n t r ó i t o , 
tem a 6ua justificativa tão 
simples quão concludente de 
que se há uma Sociedade 
Recreativa que merece o e- 
piteto do nome que possui, 
outra não pode ser sioão: 
Princesa —  a Rainha das So
ciedades.

Isto posto, não desejamos, nem 
mesmo queremos, porquanto 
obrigado somos a reconhecer 
que o espírito lúcido, urbano 
e inteligente de Vicente 
Shaeffer, já deixou de ser um 
valor, por ter 6e tornado ban
deira do interèsse social, 
harmonizando arte com 
decoro e respeito com urba
nidade.

Quem, por ventura visita o 
Princesa, (perdòe-me o silo
gismo) em sã consciência 6Ó 
poderá extravazar um senti
mento: o de que, ali, respira- 
se o calor de amizade, o tó* 
que mágico da cordialidade 
e o fiel da balança do amôr 
reciproco: a compreensão ! 
Um aspecto, uma faceta que 
bem nos diz da harmonia 
existente neesa sociedade, 
é o de que a paz reinante no 
seio da mesma, por sua vez 
harmoniza-se com a própria 
música que tocando às almas 
tóca o próprio coração !

Depois do exposto só temos 
uma coisa a dizer: - Peca o 
Princesa em principio, quan
do se intitula como tal.

Realmente, e por todos os 
títulos ela é a Rainha das 
Sociedades.

Se fosse um discurso, teria 
mos dito: -

Dissemos

Gerson Andrade
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Estado de Santa Catatin<

Decreto
De 8 de junho de 1964

0 Prefeito Municipal de 
Lages, resolve:

Tornar sem efeito.

De acordo com o art 
137, § 2‘ da Lei n- 71 de 7 
de dezembro de 1949.

0 decreto de 30 de abril 
do corrente ano que nomeou 
Hilta Corrêa de Oliveira, pa
ra as Escolas Reunidas Nos
sa Senhora da6 Graças do 
Bairro da Várzea desta cida 
de, por não ser ginasiana.

Prefeitura Municipal de 
Lage6, em 8 de junho de 
1964

Wolny Delia Rocca
Prefeitc Municipal

Publicado o presente decreto 
na Diretoria do Ensino Muni
cipal, em 8 de junho de 1964

DECRETO
De 24 de junho de 1964

0 Prefeito Municipal de 
Lages, resolve:

Conceder Prorrogação de 
Prazo:

De acordo com o art. 37, 
§ 1* da Lei n' 71 de 7 de de
zembro de 1949.

Dirce Rodrigues de Olivei
ra, a contar de 30 de maio 
do corrente ano, que, por 
decreto de 30 de abril do ano 
em curso foi nomeada para 
exercer o cargo isolado de 
provimento efetivo de Pro
fessor Padrão D - Ginasiano 
no Grupo Escolar Municipal 
«Melvin Jones» do Bairro 
Morro do Pôsto de6ta cidade, 
e, no entanto não pode a- 
presentar por motivos justi
ficados, os documentos ex i
gidos por Lei para assumir 
compromisso e tomar posse 
de seu cargo.

Prefeitura Municipal de La
jes, 24 de junho de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente decreto 
na Diretoria do Ensino Muni
cipal, em 24 de junho de 1964

Req. n- 1.442

DECRETO
De 24 de junho de 1.964

Vende-se serra
ria completa

Vende-se uma serraria 
completa com serra - f>ca 
com volante de 1,3^ mts. 
^cfiladeira automática, fabn- 
CaÇão de Schinzel & Irmãos, 
bestopadeira automática com 
corrente. Transmissões -P° 
‘•ias e demais pertences. 
Com locomovei de 200 HI 
C°m registro no INF. Ven- 
®e'se também um trator
Caterpillar * d- 4 -
c°m lamina e guincho.

Tratar na firma Agro In- 
^nstrial Anita Garibaldi Lula 
“airro Coral - Lages - S.C

C S ,? * » "  «•
Dispensar:

De acordo com o art 97
J,®tra aKda Lei n 71 de 7 de dezembro de I .949

Dirce Rodrigues de Olivei-
Snhfio ?DÇâ0 de ^ofessor Substituto, que como Extra-
numerário Mensalista vinha 
exercendo no Grupo Escolar 
Municipal “Melvin Jones” do 
Bairro do Morro do Pôsto 
desta cidade, por ter sido 
nomeada para outro cargo

Prefeitoura Municipal de 
Lages, 24 de junho de 1.964

Ass: Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado 0 presente de
creto na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 24 de junho 
de 1.964.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para s i z j  anúncios procure 

CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, u° 294

Ex-combatentes da 
FEB

Convite
De acordo com o que 

ficou deliberado em reu
nião realizada no Bata
lhão Roudon, sob a ori
entação do senhor Coro
nel Comandante, estão 
convidados a participar 
do desfile do dia 7 de 
Setembro, nesta cidade, 
todos os ex-combateutes 
da FEB residentes nesta 
Comarca.

Ponto de concentração: 
fim da Avenida Marechal 
Deodoro-início da Ave
nida Marechal Floriano

Horário: 8,30
Maiores esclarecimen

tos com o Major Bauer, 
no Batalhão Rondon, ou 
com o Tenente Waldeck, 
no Forum.

ATENÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Agência Planaliina de 
Veículos S/A.

Assembléia Geral Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas desta so
ciedade, para a Assembléia Geral Extraordinária, 
a realizar-se às 10 horas do dia 12 de setembro 
do corrente ano, em sua séde social à Avenida 
Presidente Vargas nr. 1898, nesta cidade, para de
liberarem sôbre a seguinte:

Ordem do dia

1) Aumento do capital social e consequente alte
ração dos estatutos e

2‘) outros assuntos de iuterêsse da sociedade.

Lages, 22 de Agosto de 1964 
\ ictor Felix Detke - Dir. Presidente.

Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 
Lanche) - Lage3 S. Catarina

Viagsns e ExcursÕ9S para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en
dereço acima

ny:-. d

O que há de nôvo no Volkswagen 1984?
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 ik> 
calor e muito mais bomto com qual-

n .vaT gós ta r muito das 5 novas

e lindas côres do Sedan Volkswagen  
e das 6  novas côres do Karmann 
Ghia .
E  na K om b i?
B em , há novos pisca-piscas dian
te iro s .
A  tam pa do cofre do motor agora 
tem  m ola que fac ilita  a ação de 
ab rir , fixa r e fechar.
E  a Kombi Luxo e a Kombi 6  Por
tas toram  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 côr6s para a 
Luxo (realmente muito bonitas).
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 
de bom senso.
Faça-nos uma visita.

REVENDEDOR AUTORIZADO:I u r i  I IA A iitcm cve is  e* cesse r i cs
Avenida Marechal Floriano. 373 - Fone, 225 -  Lages - S. C.
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FELIZ ANIVERSÁRIO
Nesta data, 22 de Agôsto, 

transcorre o aniversário na- 
talicio da veneranda senhora 
Dona Ana Caetana Vieira, 
popularmente conhecida por 
Dona Sinhâna

A veneranda senhora, entre 
as alegrias de seus filhos, 
genros, netos, bisnetos e té- 
tranetos, em gôzo de plena 
saúde, vê passar, hoje, o seu 
87’ aniversário.

Filha de uma das maiores, 
senáo a maior família da Re- 
gifio Serrana, a familia Viei
ra, Dona Sinhâna, como é ge
ralmente conhecida, é proge- 
nitora do sr. Outubrino Viei
ra Borges, Doutores Nilson 
Vieira Borges, residente em 
Florianópolis, Rubens Vieira 
Borges, Antenor Vieira Bir- 
ges e Dona Jocelina Barrozo, 
aqui residentes.

Dona Sinhâna é viuva do 
saudoso conterranêo Sr Lau- 
rindo Vieira Borges, há anos 
falecido e filha do Capitão 
João Luiz Vieira Junior, um 
dos velhos trônco6 da socie
dade lageana no passado, daí 
a extraordinária ramificação 
da familia «Vieira», cujos 
troncos no passado eram 
constituídos de famílias nu
merosas na descendência do 
capitão João Luiz Vieira Ju
nior, cujas famílias, com o 
correr os anos, foram se 
desdobrando e, hoje, o seu 
numero atinge cifras impres
sionantes.

Outrora existiam aqui mui
tas «Anas», conhecidas pelos 
apelidos de Sinhânas. dentre

Minha homenagem

estas, me recordo da Sinhâna 
do seu Cristiano Brascher, a 
Sinhâna do Manéco Batista, 
a Sinhâna do José Possido- 
nio, a Sinhâna Atayde, esta, 
ainda em plena saúde e ou
tras mais e a nossa aniver
sariante era conhecidissima 
por Sinhâna do Laurindo, 
quando se falava na Sinhâna 
do Laurindo, já todo o mundo 
sabia que era a Mãe do Bino, 
do Nenê e de outros.

A nossa aniversariante de 
hoje, foi creada com o Capi
tão Policarpo Caetano Ma
chado, o tio Carpinho como 
todo o mundo o conhecia, 
cuja filha, ainda viva é a Da. 
Irinéia Machado Carrilho, mo
ravam alí na rua do Rosário, 
hoje Correia Pinto, bem per
tinho do « r  de Julho», de 
maneira que as meninas do 
tio Carpinho, a Dorvala, a 
Albertina, a Irinéia e a Si
nhâna, no passado, eram fi
guras de destaque no velho 
«Primeiro de Julho», e nos 
seus salões elas se impunham 
pela elegância com que se 
apresentavam, pelo gênio a- 
legre e expansivo como mes
tras de danças, nas valsas, 
quadrilhas e shotisches, essas 
moças, onde reboleavam as 
muitas sáias engomadas, es- 
primidas em longos esparti
lhos, incômodos e irritantes, 
sorrindo por detraz de boni
tos léques de rendas, eram 
as figuras mais salientes da 
sociedade lageana, já num 
passado distante, e as filhas 
do capitão João Luiz Vieira 
Junior, que não eram poucas, 
junto as demais famílias de 
antanho, davam a nossa so

ciedade aquele toque fino e 
distinto que a sociedade a- 
tual, nem de perto se apro
xima, muito menos os bailes 
de hoje podem se comparar 
com os bailes do passado, 
onde havia elegância no sor
rir e perícia no dançar.

Deste passado distante, ple
no de tantas saudades é que 
veio Dona Sinhâna Vieira 
Borges, hoje cercada de nu
merosos familiares que, com 
rara felicidade, ainda feste
jam a passagem de tão aus
piciosa data.

Felizes, muito felues aque
les que podem beijar a mão 
que os embalou, a mão que 
os afagou, a mão que os a- 
bençou e, ainda, a mão que 
não poupou as travessuras, 
quando era preciso uma bôa 
massagem de supápos, chi
neladas e beliscões, felizes 
os que podem se acercar de 
suas mães, no dia natalicio, 
sobretudo quando elas se a- 
proximam de um século de 
vida!

Felicidade, suprema felici
dade para os filhos, netos, 
bisnetos e tétranetos de Do
na Sinhâna que, ainda por 
mais anos, no dia de hoje ela 
possa gozar dessa imensa 
felicidade em se vêr rodeada 
pelos seus entes queridos. A 
essa grande felicidade eu me 
associo de todo o coração, 
fazendo votos para que a ro
seira que abotoou no passa
do, floresceu e se multipli
cou em tantas rosas que de 
novos botões desabrocharam 
e novamente embotôam, ain
da. para depois desabrocha

rem em tantos outros botoes 
em tantas outras r08a8< 
maior felicidade para os que 
vêm o chão de suas vidas a- 
tapetádos por milhares de 
pétalas, belas e perfumadas.

Na sua cabeça branca, po
voada por tantos anos que se 
passaram, há de brilhar, mais 
uma vêz, a grinalda de tan
tas alegrias e felicidades que 
lhe encheram a vida nessa

longa caminhada.

Bino. Nenê, Rubens, Nilson 
Dona Jucelina e demais 
miliares, no mais eternecidõ 
de todos_ os abraços, neRte 
dia de tão justificadas ale
grias, à Dona Sinhâna junte 
também, o meu, sincero é 
despretencioso, com os me
lhores votos de felicidades.

Thiago Vieira de Castro

6a pfrqiQa

Experimento de milho realizado no C amp0 
de Sementes “Caru” da Secretaria da Agri 
cultura em Lages, ano 63 64, sob os auspicios 

do Instituto Agronomico do Sul.

1 Agroceres - 8 . . . 4.800

2 Agroceres - 12 . . , 3.625

3 Agroceres -/l3 . . . 4.525

4 Agroceres - 19 , . . 4.775

5 Agroceres - 23 . . . 4.850

6 I A C 6999 A . . . 4.550

7 I A C 6999 B . . - 4.350

8 H M D  8121 . . . 3.900

9 I A C Astéca , . , 5.425

10 Exp. 5389/63 . . . 2.825

11 Exp. 5390/63 . . . 3.935

12 Save 19 . . . 4.050

13 TW  3 . . . 4.425

14 I A S - 2 . . . 4.400

15 H M D  8467 . . . 4.175

16 Varied. Local (Lombo Baio) 4 150

Gerardo Fco. Quezada S.
Engenheiro Agrônomo Chefe

KARMANN
S e n s a c i o n a l

OPORTUNIDADE NUNCA VISTA
Você comprará tudo no CREDIÁRIO YORK em 24 
pagamentos, e além disso estará concorrendo a um 

modernissimo KARMANN GHIA de graça

Somente o CREDIÁRIO YORK poderá lhe 
proporcionar essas colossais vantagens

Rua Presidente Mereu Ramos, 255 - Fone, 506
L / M 3E /  X /1 N T /1 C 4 T A 13I N A
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Em data de 26 do cor 
rente, a Liga Serrana 
de Desportos, entidade 
roater do futebol lagea- 
Do, completou o seu 14* 
aniversário de fundação.

Presidida atualmente 
com grande eficiência 
pelo brilhante desportis
ta. Sr. Nilson Fiúza de 
Carvalho, e coadjuvada 
por outros valorosos ho
mens de nosso esporte, 
entre êles, o vice presi
dente Elias Ko?a Souza, 
a Liga Serraua de Des
portos, vem desempe-

Internacional 
Campeão da 3a. 

Zona
Foi efetuada domingo 

último no Estádio Muni 
cipal Vidal Ramos Junior, 
o tradicional clássico 
Gua-Nal, cujo cotejo en
cerrou se com a meritó
ria vitória do elenco inter- 
nacionalista pelo placard 
de 4 a l, após estar ven 
cendo na primeira etapa 
pela contagem mínima.

Nêsse cotejo, o Interna 
cional desenvolveu sen
sacional atuação, revelan
do estar atravessando fa 
se dis milhores.

Com êste resultado, 
o esquadrão rubro con
quistou o certame da 8a 
zona do campeonato 
tstadual.

Olinkraft venceu 
Botafogo

No cotejo levado a e- 
íeito domingo último em 
Igaras, a S. E. R. Olin
kraft derrotou o Botafo 
go de Canoinhas pelo 
Placard de 3 a 2. Com 
isso, o esquadrão cano 
iohense foi alijado do 
campeonato °stadual, ce
dendo a sua vaga ao 
Guarany, que assim pas
mará a disputar a fase 
8emi final da máxima 
competição catarinense.

Internacional x 
Santa Cruz

Saldando o seu último 
compromisso no estadual 
d& zona n* 8, o Internacio
nal estará recebendo a- 
Jdanhã a visita do Santa
Cruz de Canoinhas,
dum jogo em que o qua- 
70 rubro é consideia-

sen " n l  “ af istralmeme o 
^u papel dentro do ce 

nano esportivo lagem o.

A eficiente adminislra- 
Çao que vem sendo im
primida àquela entidade 
desportiva lageana, faz 
com que o seu prestig 0 
cresça ainda mais pe
rante as entidades con
gêneres do Estado. So
bremodo vitoriosa tem 
sido a e x i s t ê n c i a  
da Lig 1 S e r r a n a  de 
Desportos até a pre
sente data. e consagran 
do-se nêste an >, quando 
três dos seus filiados 
conseguiram brilhante-

r ■

mente classificar se para 
as disputas finais do 
campeonato estadual, o 
que é motivo de justo 
orgulho para os seusa-  
tuais dirigentes.

Destas colunas reno
vamos os nossos cum
primentos ao Sr. Nilson 
Huza de Carvalho, pre
sidente da entidade na- 
taliciante, bem como a 
todos os demais direto 
res e funcionários, que di 
âriamente comungam com 
os seus ideais e esforços 
para o bem estar de 
nosso esporte.

Vendedores
Precisa-se, Lages e cid^.dos visinhas. 

Favor citar referências e praças a serem 
visitadas

Váiios artigos - Cartas p/ Alsilab representações 
Caixa Postal n. 56 - Florianopolis

A D V O G A D O
Causas € ív e i«, tc m e rc ia is , C r i

m inais  e Ira b a lh ista s
Rua Barão do Rio Branco. N* G3 - 17* andar - Conjunto

1.7i0 Fones: 4 94il e 4-95-2 - Ramal 302.

Curit iba -  P a r a n a

m  i

B
n

II
3*

PM'

Mais
conforto

SIMCA
(e um mundo de novidades!)

(1 nôvo motor TUFÃO, do_ 100 HP, 
do Simco Chombord (Tuf°° Spupée[’ 
de 112 HP, nos Rollye o no Piési- 
dence) é muito mais possonte. Tem 
2,0,01torque Foz as distancias me- 
nores, os vio9ens m°'s omenos

Os novos assentos são extremamente 
mocios. De conlormoção onotômico, 
são forrados do novos m oteiiois 
luxuosos e ullfo-resistentes. Hd mois 
espaço interno, groços oo teto loto 
e ò maior distância entre bancos.

0 nãvo Simra Tufão é suporarejodo. 
Janelos omplos. Nôvo vidro derlelor 
com moior angulação e desvlodor 
de chuva. Dois condutores gra- 
duávels que captam ar externo 
ventilando o interior do veículo.

Poinel, agora, todo estofado. Com 
todos os comandos ogrupodos. Com 
gaveta paro cigarros, ó esquerda 
do volante. Dois acendedores. Três 
quebro-sóis, tombém eslofodos, que 
protegem motorista o possageiros, 
goranlindo visibilidade permonente

Conheça o nôvo Simca Tufão no seu Revendedor
C o r E M A  - Cia. Revended'"-'? d~ -  Outomóveis

Rua Manoel Thiago de Castro. 1?4 -  Lages -  Santa Catarina
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Importante exposição de fotos e 
maquetes das obras da SOTELCA

Esteve em nossa cida
de, tendo regrpssado no 
dia de ontem à Tubarão, 
o Dr. Mucio Medeiros che 
fe da seção de Relações 
Públicas da Sociedade 
Termoelétrica de Capiva- 
rí (SOTELCA), Socieda 
de de Economia Mista, 
com séde naquela prós
pera cidade do Sul do 
Estado.

O Dr. Mucio Medeiros 
esteve em Lages, com a

finalidade de tomar as 
providências necessárias, 
referentes à uma impor
tante exposição de pai
néis gráficos das relevan
tes obras da SOTELCA, 
ora em fase de constru
ção, a qual se acha ex
posta nas vitrines da con
ceituada Casa Safira à 
Praça João Costa,

A referida exposição 
nos dá uma idéia exata 
do grandioso empreendí

Indústrias de Madeiras 
Pratense Ltda.

Edital de Convocação
Lages, 12 de Agosto de 1964

limo. Snr.

Distinto Associado.

Folgamos em valer-nos da presente para, 
em cumprimento ao que determina o Contrato So
cial, convocar V. S. a participar da reunião da 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em nos
so escritório no próximo dia 29 do corrente, com 
início às 9 horas, obedecendo a seguinte

O R D E M  D O  D I A

1 ) - Apresentação do parecer do Conselho 
Fiscal sôbre o balanço Geral procedido 
em 30-06-64;

2’) - Apresentação do Balanço Geral e demais 
documentos relativos ao exercício findo 
em 30-06-64, para discussão e aprovação 
do plenário;

3*) - Eleição e posse dos Senhores membros 
do Conselho Fiscal para o exercício de 
1964/1965;

4 ) - Outros Assuntos e interesse social.

Contando com o honroso comparecimento 
do presado associado subscrevemo-nos

Atenciosamente

Arthur Poland - Diretor Geral

Indústrias de Madeiras 
Pratense Ltda.
Edital de Convocação

Lages, 12 de Agosto de 1964
limo. Snr.

Distinto Associado.

Folgamos em valer-nos da presente para, 
em cumprimento ao que determina o Contrato So
cial, convocar V.S. a participar da reunião da As
sembléia Geral Extraordinária, a rearlizar se em 
nosso escritório no próximo dia 30 do corrente 
com inicio às 9 horas, obedecendo a seguinte;

ORDEM DO DIA

1 ) - Estudo e discussão para aumento do Ca
pital da Sociedade;

2') - Assuntos diversos que possam interessar 
a sociedade;

Contando com o honroso comparecimento do 
presado associado subscrevemo-nos

Atenciosamente

Arthur Poland - Diretor Geral

mento que está se er
guendo em Tubarão, em 
ritmo acelerado sob a di
nâmica administração e 
chefia de seu Presiden
te, Eng. João Eduardo 
M o r i t z ,  principalmente 
com referência à cons
trução da primeira uni
dade geradora de 50.000 
kw daquela usina, a ser 
concluída no próximo mês 
de Dezembro. Sabe se que 
a segunda unidade gera 
dora de igual potência, 
começará a funcionar al
guns mêses após, o que 
ihe dará uma capacidade 
geradora de 100 000 kw.

A SOTELCA será a 
maior termo^letrica. a 
carvão da América do 
Sul.

O funcionamento daSO 
TELCA. além de consti
tuir fator de equilíbrio no 
setor de extração do car
vão, vem abrir perspecti
vas para um melhor for 
talecimento do parque 
industrial de nosso Esta 
do, da qual até Lages 
será beneficiada, pois é 
conhecido o efeito pro
mocional da oferta de 
energia no desenvolví 
mento econômico das á- 
reas servidas por siste 
mas elétricos.

Particularizando se o 
carvão de Santa Catari 
na, pode-se dizer que é 
o único carvão brasilei 
ro coqueificável. Sua ex 
ploração aumentou con- 
sideràvelmente com a en
trada em serviço da U- 
sina Siderúrgica de Vo 
ta Redonda em 1945, en 
quanto que por outro la
do, criou o problema do 
consumo e depósito do 
carvão,vapor, que é o 
produto secundário natu
ral do beneficiamento do 
carvão catarinense.

A  proporção entre os 
produtos beneficiados é 
de 45% de carvão meta 
lúrgico, que é o usado 
na Usina de Volta Re 
donda, 25% de carvão 
vapor e 30% de refugo 
piritoso; por aí pode-se 
concluir sôbre as gran
des possibilidades de uso 
industrial e econômico 
do carvão-vapor, cuja 
produção anual é de 
300.000 toneladas, ten
dendo a aumentar gra
dativamente.

Assim é, que pela ex
posição de painéis grá
ficos, que se acha expos 
ta em nossa cidade, po 
demos aquilatar da gran
diosidade dêsse empre
endimento da SOTELCA, 
que poderá, desta manei
ra atender com energia 
elétrica suficiente a qua 
se totalidade dos municí
pios catarinenses.

A referida mostra fi
cará em exposição até 
após a realização dos 
festejos da Semana da 
Pátria.
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Comemorações ila
PROGRAM AÇÃO

Dia 29 dc Agosto de 1964 (Sábado)

- Chegada do Fogo Simbólico a Lajes e scendimento 
da Fira da Pátria, na Praça João Costa, às 17 h e 
45 minutos.

Dia 30 de Agosto de 1964 (Domingo)

- Partida do Fogo Simbólico, de Lajes para Vacaria, 
às 0700 h. Local: Praça João Costa.

Dia 31 de Agosto de 1964 (2a. feira)

- Conferência, pelas rádios locais, proferido pelo re- 
pieseutaute ao Poder Executivo Municipal, Pruf ás- 
ornbal Guedes de Souza Pinto.

Dia lo. dc Setembro de 1964 (3a. f ira)

- Conferência, pelas rádios locais, proferida pelo re
presentante do Magistério Lageano, Frei Edmunao 
tíiuder.

Dia 2 de Setembro de 1964 (4a. feira)

- Conferência, pelas rádios locais, proferida pelo re 
preseutante da União Lajeana de Estudautes, Sr 
/iiüir Francisco Lanuo.

- Artigo no jornal “Correio Lajeano", pelo Pe. Abílio 
Namelli, representante do Clero Lajeano.

Dia 3 de Setembro de 1964 (5a feira)

- Conferência, pelas rádios locais, proferida pelo re
presentante do Poder Judiciário, Dr Abelardo da 
uobta Arantes, MM Juiz de Direito aa la Vara Civeu

Dia 4 de Setembro de 1964 (6a. feira)

- Conferência, pelos rádios locais, proferida pelo re- 
preoentaute dos operários lajeauo, Sr aeDasüão Mu- 
u,z, tio Centro Operário de Lajes.

Dia ã de Setembro de 1964 (Sábado)

- Conferência, pelas rádios locais, proferida pelo re
presentante do Clube das Soroptimistas, D. Jués Leal 
Gamborgi, em nome da mulher Jageanu.

- Artigo publicado nos jornais Correio Lajeano, Guia 
Serrano e Jornal de Lajes, pelo representante da 
imprensa, jornalista Nelson Braescher.
Retreta, às 1900 horas, na piaça João Costa, pela 
Banda de Música do 2 Batalhão Rodoviário.

Dia 6 de Setembro de 1964 (Domingo)

- Conferência, pelas rádios locais, proferida pelo re
presentante ao Poder Legislativo Municipal, Dr Cláu
dio Floriani.

- Retreta, ás 1800 horas, na praça João Costa, peia 
Banda de Música do 2’ Batainão Rodoviário.

- «TE-DEUM», às 19oO horas, na Cateural, oficiado por 
S. Exa. Revma. Dom Daniel Hostin.

- Shows Populares no Coral, Praças João Costa e São 
Judas Tadeu, às 2000 horas, promovidos pelas R^dio 
Difusora Santa Catarina, Rádio Clube de Lajes e 
Rádio Diário da Manhã de Lajes.

Dia 7 de Setembro de 1964 (2a feira) - Dia da Pátria

Revista à tropa e entidades, pelo Sr. Prefeito Maai 
cipal e Cmt do 2' Batalhão Rodoviário.
Grandioso desfile, em que tomarão parle prestigio- 
sas entidades lajeauas, grupos escolares, ginásios e 
colégios, ligas desportivas, centros de tradições, o- 
peranos, clubes culturais, e a tropa do 2 B Rv. 
Extinção do Fogo Simbólico, após j desfile, pelas 
autoridades que presidirem o meBmo.

- Partida de futebol entre a S.E.R. UL1NKRAFT e G. 
V Gl|JAoRANI, àe 1530 horas, no Estádio Municipal 
«Vidal Ramos», promovida pela Liga Serrana de 
Desportos.
Sessão cívico-lítero-musical, que será levada a efei- 
to no Ciae Tamoio, às 2000 horas, organizada pela 
l mao Lajeana de Estudantes e pelas irmãs do Co
légio «Santa Rosa de Lima».

NOTA: As solenidades da chegada do Fogo Simbólico a 
Lajes, «Te Deum», Shows Populares, Desfile, Extin- 
s n Fogo Simbólico, Partida de Futebol e Ses- 

8ao CívKio-lítero-musical serão transmitidas pelas 
rádios locais.

As conferências programadas serão levadas a efeito
nos seguintes horários:

„ ddí° í ^ rio da Manhã de Lajes 12,45 horas 
d aj-° i/jfusora Santa Catarina 18,10 horas
Rádio Clube de Lajes 22,00 horas
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