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I n i c i á  a construção do Centro 
[dncacionoi Vida! Ramos looior

Foi iniciada ao dia de 
ontem, a construção do 
monumental edifício do 
Centro Educacional Vidal 
Ramos Junior, que se 
constituirá numa das mais 
importantes obras do a- 
tual govêrno do Estado 
em nosso Município.

O referido educandário 
que se localizará na Rua 
Frei Rogério, ao lado do 
SAMDU, abrangerá Es
cola Normal, Ginásio,Gru-

P° Efqolar. Bibliotéca 
Auditório, instalações d. 
Educação Fisica etc.

Pelo vulto de sua cons 
truçao, o Centro Educa 
cional Vidal Ramos Ju 
mor será o maior do Es 
tado, sendo que a res 
ponsabilidade té c n ic s  
dêsse empreendimento 
esta à cargo do Enge 
nheiro Dr. Lineu Macha 
do pertencente a DOI 
de Florianópolis.

Medida de grande al
cance social - A  creche

Como é do domíoio público, o Clube Soroptimista de 
Lages vem a tempos, desenvolvendo esforços para a ins
talação de uma Creche, afim de facilitar o trabalho pro
fissional das mães humildes. Apresentamos, cum satisfação 
aos leitores do “ CORREIO LAGEANO", uma foto, mostran
do a presidente do Clube Soroptimista, sra Ilse Amaral e 
sra. Inès Leal Gamborgi com o material já adquirido para 
êsse fim.

Em declarações à reportagem do Correio Lageano, 
Dna. Ilse assim se expressou:

— A Crécbe — velho anseio das Soroptimistas La- 
geanaã, será, dentro em breve, uma realidade. Nossos es
forços teem sido coroados de êxito, graças à boa vontade 
do povo lageano, sempre pronto a cooperar com medidas 
que visem o bem coletivo.

À  solicitação do repórter sòbre se seria possível uma 
informação a respeito da época t-m que será a instalação 
udiantou nos o seguinte:

Quanto à data. não podemos precisar, entretanto, po- 
íos afirmar que a instalação da Créche, será no co 
;o do próximo ano. A Prefeitura Municipal cedeu-nos 
> local, situado em uma alu do prédio onde funcionará 
ronto Socorro, à Praça da Bandeira.

Ainda uma pergunta nossa respondida com acolhedor
riso, gentilmente: . .

-  As Soroptimistas é que se encarregarao dos ser-
)s de Direção e assistência ?

_  Não porque não seria mesmo possível, visto ter- 
i tôdas nós os nossos encargos domésticos e p 
i. pretendemos conseguir, se possível a administração 
uma religiosa Quanto aos funcionários serão mantidos 
i Prefeitura Municipal, que, juntamente com a Legiáo 
sileira de Assistência teem nos dispensado o mais de 
do apoio e cooperação.

Ao despedir-Dos tivemos a satisfação de 
■e o material existente, trinta c%m,0S flĈ 00c rediáHo 
'■ colchões -  um fogão á gaz 0 ®r 5 Í S 5 2  
k, e um liquidificador, doado pelo Sr. Vicente rascaie

Apresentamos ás Sras Soroptimistas 1 “ g®*0 e m p r e .
imentos e auguramos pleno exito d g 
imento

CORREIO
LAGEANO
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Miss Santa Catarina Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários

visitou Tangará e 
São Joaquim

Dando prosseguimento 
ao seu vasto programa 
social de visitas ás inú
meras sociedades recrea
tivas de nosso Estado, a 
Srta. Salete Chiaradia, 
Miss Santa Catarina par
ticipou há poucos dias 
em Tangará e São Joa
quim, de duas monumen- 
tais soirées.

Era Tangará, Miss San
ta Catarina participou de 
uma elegante noitada no 
Clube Recreativo Rio 
Bonitense, no dia l* do 
corrente, e a 7 em São 
Joaquim, esteve numa 
premi ção social do tra
dicional Clube Astréa, 
recebendo em ambas as 
sociedades, condignas ho
menagens como a repre 
sentante máxima da be- 
ezu da mulher catari

nense.

Quartel da Polícia e 
Corpo de Bombeiro :

Delegacia no Estado de Santa Catarina

AVISO AS EMPRESAS
0 Delegado do INSTITUTO DE APOSENTADORIA E 

PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS - IAPC no Estado de 
Sunta Catarina, em cumprimento ao Ato Normativo n° 14 
do DNPS, avisa ás entidades vinculadas a êste Instituto 
que, na conformidade do disposto nos artigos 7o e 8* da 
Lei 4.357, de 17 de julho de 1964, as dívidas, ficarão su
jeitas a correção de seus valores, inclusive juros e multas, 
seguudo as variações do poder aquisitivo da moeda nacio
nal, de acordo com a tabela a ser elaborada pelo Conse
lho Nacional de Economia, se não forem liquidados nos 
p azos e nas formas a seguir:

1 — Até o dia 14 de novembro próximo futuro, as de 
valor inferiores a CrS 50 i.000.oo;

II - Em duas prestações mensais e iguais até 15 de ou
tubro e 15 de novembro próximos futuros, as de valor en
tre CrS 500> ioO.oo e CrS 600.000,oo.

III — Em, no máximo de 20 parcelas iguais e suces
sivas de valor não inferior a CrS 300.000,oo cada uma, a 
primeira até 15 de outubro próximo futuro e as demais em 
igual data dos meses subsequentes, quando o débito fôr 
de valor superior a 600.000,oo.

Os débitos liquidados no prazo de noventa dias a con
tar da data mencionada na Lei, gozarão da redução de 
50% do valor das multas respectivas.

A correção monetária a que se refere a citada Lei, 
abrange todos os débitos não recolhidos nos prazos supra 
indicados, inclusive os ajuizados, não garantidos por de
pósitos em dinheiro.

As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito 
com êste Instituto, por falta de recolhimentos de suas'con
tribuições no prazo legal, não poderão, sob pena da lei, 
distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, dar ou 
atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, 
bem como a seus diretores e demais membros dos órgãos 
dirigentes, fiscais ou consultivos.

Início ainda êste mês

Segundo conseguimos 
apurar junto ao Sr. Val- 
do Costa Ávila, presiden
te do diretório municipal 
do Partido Social Demo
crático, serão iniciadas 
ainda êste mês as obras 
de construção do Quar
tel da Policia Militar e 
do Corpo de Bombeiros 
de Lages.

As citadas obras situ 
ar-se-ão no Bairro São 
Cristovão, hoje conside
rado como um dos mais 
progressistas recantos de 
nossa cidade.

A parte técnica do 
Quartel da Policia Militar 
e do Corpo de Bombei
ros de Lages estará sob 
a responsabilidade do 
competente engenheiro 
Dr. Ruy Colin.

Florianópolis, 31 de Agosto de 1964.

As. Gualter Pereira Baixo
Delegado

MERENDA ESCOLAR
O atual Superintendente da Campanha Nacio

nal de Merenda Escolar, por nomeação do Exmo. 
Senhor Presidente da República, para honra nossa, 
é o exmo. Sr. General José Pinto Sombra, homem 
de esclarecida orientação e de acendrado amor a 
terra-berço de suas filhas, a Princesa da Serra.

Como uma das primeiras iniciativas foi a de- 
centralização e dinamização da Campanha Nacio
nal de Merenda Escolar com a criação de diver
sos Setores Regionais. Sendo o Setor Regional do 
Planalto Catarinense o 2o criado, instalado e bre
vemente inaugurado, tendo como séde Lages com 
jurisdição de 14 Municípios serranos.

Ajudar a “MERENDA ESCOLAR” , é dever 
inarredável de quantos se interessem pelo pro
gresso de nossa terra cujo futuro repousa nos 
jovens de amanhã.

Conviie-Missa

Firma exportadora de r? ^ f ' reanStosP gerais 
onário(a) que tenha de mfi-
scritório, de preferencia , Paga-se
is, datilografo, firme em calcul • g
salario. . .

, . iriade - erau de instrução 2arta indicando, idade s ~ quanto
l ou último emprego - Çre*®“ ° f c .q 
Io  Caixa Postal 218 - Cages

Dr. Jorge Barroso 
Filho

Aniversariou no dia de on
tem, o provecto advogado do 
fôro local, Dr. Jorge Barroso 
Filho, que por suas qualidades 
goza de elevada estima em 
nossos meios sociais.

Entre inúmeros cumprimen
tos que o Dr. Jorge Barroso 
Filho recebeu na data de on
tem, juntamos os nossos com 
votos de muitíssimas felicida
des

O Diretório Municipal do Partido Social De
mocrático, convida os seus correligionários e a 
população em geral, para a missa de 3o aniversá
rio de falecimento do seu sempre lembrado amigo

Vidal Ramos Junior
que será celebrada no próximo dia 15 (terça-feira), 
às 7,30 horas, no Altar Mór da Catedral Diocesana.

Lages, 12 de Setembro de 19G4.

Valdo Costa Ávila
Presidente do Diretório Municipal do 1 SL)
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Comercial Araldi S/A.
Relatório da Diretoria a ser apresentado à Assembléia Geral Ordinária a realizar se em 26 de Setembro de 1964

Senhores Acionistas
Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vv. Ss. o Balanço e a Demonstração 

da Conta de Lucros e Perdas concernentes ao exercício encerrado em 3U de junho de 1964.
A Diretoria fica ao dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer informações que se tornarem necessárias ao per

feito conhecimento das contas apresentadas.
Lages, 30 de junho de 1964

Antonio Araldi - Dir. Presidente Altair J. Araldi - Dir. Vice-Presidente Constante A. Araldi - Dir. Secretário

Alcides A. Galvani - Dir. Assistente Boanerges M. Avila - Dir. Administrativo

RESUMO BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 1964

A T I V O P A S S I V O

IMOBILIZADO INEXIGÍVEL

Imóveis, Veículos, Móveis e Utensílios, Ferramentas, 
Instalações, Bomba de Gazolina, Máquinas e Ferragens 15.870.069,10

Capital, Lucros em Suspensos, Fundo de Reserva, Fun
do Depreciações 41 816.566,20

REALIZÁVEL (Curto e Longo Prazo) EXIGIVEL

C/Correntes a Receber, Titulos a Receber, Emprésti
mo Comp. Lei 1474, Empréstimo Compulsório Lei 2004

CIRCULANTE (Estoque)

Mercadorias, Gazolina e Oleos

6.598.578,1C 

21.469.382,70

C/Correntes a Pagar. Promissórias a Pagar 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

Titulos era Cobranças, Contratos de Seguros

8.607.167,90

14.470.982,00

DISPONÍVEL

Caixa, Bancos C/Depósito 6.293 830.10

PENDENTE

Prêmios de Seguros 191.874,10

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Banco Nacional C/Cobranças, Bens e Valores Segurados 14.470.982,00

TOTAL DO ATIVO 64.894.716,10 TOTAL DO PASSIVO 64.894.716,10

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 30 DE JUNHO DE 1964

C R E D I T O

MERCADORIAS

Lucro bruto desta conta

D E B I T O

DESPESAS GERAIS

Despesas de Viagens, Material de Expediente, Portes 
e Comunicações, Contribuições e Auxílios, Assinaturas 
de Periódicos, Indenizações, Férias, Despesas Bancárias, 
Fretes Pagos, Juros Passivos, Abatimentos Concedidos,

da, Comissões Pagas, Luz e Força, Gastos Diversos" 
Honorários da Diretoria 
Prêmios de Seguros 
Ordenados 
Previdência Social 
Salário Familia 
Impostos e Taxas 
Gazolina e Oleos 

Prejuizo verificado n/exercicio

10.889.008,30
2.181.000,00

342.694.00 
4.211418,80 
1.263 652,70

265.950.00 
13.847.976,10

1.297.770,20

FUNDO PARA DEPRECIAÇÕES

Veiculos, Moveis e Utensílios 1.812.635,50

LUCROS EM SUSPENSOS

Lucro liquido d/exercicio 7.693.764,40

43.805.870,00

FUNDO DEVEDORES DUVIDOSOS 

Reversão Fundo verificado em 3C76/63 

RENDAS DIVERSAS

Juros Recebidos, Descontos Auferidos, Bonificações, 
Fretes Recebidos

40.095.607,30

118.203,60

3 592.059,10

Lages, 30 de junho de 1964

Antonio Araldi - Dir Presidente Altair J. Araldi - Dir. Vice Presidente

Alcides A. Galvani - Dir. Assistente Boanerges M. Avila - Dir. Administrativo
Tec. Contab. Reg. C.R.C. S.C. sob m 1.359

43805.870,00

Constante A. Araldi • Dir. Secretário

P a r e c e r  do  C o n s e l h o  F i s c a l
Senhores Acionistas

_ , Os abaixo assinados, que constituem o Conselho Fiscal da «COMERCIAL ARALDI S/A »  no  ̂ *
Ç°es legais (art. 127 e seus parágrafos do Dec. Lei 2.627 de setembro de 1940) tendo examinado o Rplaf^fn u . de SUaS fü 
mais contas relativas ao exercicio encerrado em 30 de junho de 1964, encontrando tudo na devida nrlfim . P ala‘?Ç° e de' 
que os mesmos devem ser aprovados pela Assembléia Geral dos Senhores Acionistas. uem' sao de parecer

Lages, 30 de junho de 1964

ERNANI ROSA BERNARDINO GEVAERD 0VID ,0  T0DESCHIN1
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lair leoni

Correspondente em Curitibanos

Tendo por expoente 
um compaiecimento qua
se total do quadro asso
ciado foi tôdu uma noite 
de festa aquela que mar
cou o 40' aniversário do 
Clube 7 de Setembro.

Foi dada posse à no
va diretoria e cujos mem
bros já demos citação.

Despediu se entre a- 
plausos o Ex-Presidente,
Snr Aldo Menegatti.

De sua gestão foram 
notadas melhorias em 
favor do clube e conse-
quentemente favorecendo à nós, associados.--------

Ao s?r dada posse falou o Snr. Ulysses Ga- 
boardi, novo presidente e de quem esperamos (e 
sabemos nao nos decepcionaremos) uma tomada 
em pulso forte do limão agora em suas mão“

destacamos

A presença do Snr. e Snra. Welliugton Caval
canti. xielenita esteve linda vestida em prêto.

Snr. e Snra. Dr. Aluir Zanelatto. Icléa uma 
elegante em grande estilo. De Curitiba, uma pa 
lestra suave e feminina da Snrta. Marlene Zane
latto. Esperamos tê-la de novo em nosso convívio.

Snr. e Snra. Dr. Helio Amaral, presença de 
grande valia para nós que apreciamos e conhe
cemos de ambos a disposição para grandes pro
moções. Liége, agora empenhada «todo labor» na 
promoção Rotaryana para êste final de mês: «A  
NOITE DA SAIA.»»
Se o som vinha em ritmo de samba, Snr. e Snra. 
Fernando Damianni eram feitos donos da noite.

Mas o Conjunto Caravelle variou . . . deixan
do no ar um julgamento a ser feito.

da ala jovem:

Isolda Gritti e Sônia Mara Silva. Uma delas 
sabemos, ostentará sábado a corôa de Rainha da 
Primavera 1964.

Marlene Mello e Ivens Ortigari. um círculo de 
ouro a fazer sombra por perto.

Vera Mareia Brõering, em companhia lageana 
constante: Clóvis Córdova.

Damos por findo nosso comentário da noite 
verde-amarela (um pouco mais de amarelo, isto 
por ser côr da moda . . . ) e vamos partir para 
outra festa.

— o —

Sábado - 12 - Hoje. , .
O baile do Pinheiro Tenis Clube todo vesti

do de Primavera como um prenuncio à mais bela 
estação do ano.

Além da coroação da la- Hainha da Prima^ 
vera, uma outra grande atraçao: Tobias 
seus violinos mágicos.

Até então
—  o  —

anunciando
Sábado - 19 - P inheiro Ten i»  Çjube para Co-
Noite de festa em telt,0HrtdV r Z i o  das Gar- 

memorar o 1* aniversário do Grem
dénias, filiado ao clube.

Música cora: Conjunto Caravell .

<1e José Pereira da Fonsêca - Marquêz de Maricá

«O  homem que cala .t ouve não, dtsstpa 
O que sabe e aprende o que ig

MÊSTE CANTINHO D£ PAZ/...
Por Lair Leoni

F?t^Én°UILHERMI  ̂ DE ARAUJO JORGE, o mais popular poeta brasileiro. p.ste o nome que hoje comentaremos
comume1l i ! Peiíad0j OIDO um símbolo tia poesia brasileira dêste século, j. G. como é 
Te“  kório do A?re ^  ^  ° estimamo8 e admiramos, é nascido em Taraucá no

taque n ^ T e ^ s ^ ^ a s S a s .  ° ° m mUÍt° S de 86U8 membr° 8 a ocuPar lu^ar de de8‘
Pedro n 8nnH«e df 8da a infância. É seu o título de “Príncipe dos Poetas” do Colégio D 
fundador P antes ]á presidira a Academia de Letras. De sua capacidade escritiva foi

Rio n f  ?8ld* nte da Academm de Letras, esta pertencente à Faculdade de Di re»to cio Kio de Janeiro onde bacharelou-se.
Mas não exerce a advocacia.
E' o autor de poemas que mais vende livros no Brasil 

do um ,Hífaílfo8rar d-i8t° é- S6U c08* T e declarar, sua verdadeira vocação é a política. Sen- 
Demoerapi« ha T  " h’ °,CUPará lagar de desta(>ue nê8te 8etor- Sua «piniâS é de que a 
co recurso financeiro deC IDa em de8tavor d08 bomens cie idéias nobres, donos de pou-

Obras líricas são as que prevalecem em seus livros de poesia.
Apenas dois dentre seus volumes tem cunho social.
Autor também de trabalhos em prosa conta com dois volumes à venda.
4Um besouro contra a vidraça” e “Brasil com letra minúscula' .

™ mQ„ / 08 desejarem ouvi-lo apresentado seus termos e suaves poemas de amor re
comendamos: Rádio Tupy - 3as. feiras às 18,30.

Não traçamos hoje um retrato anímico do poeta. Deixemos que êle o faça atra
vés o seu trabalho da juventude: o poema que sabemos, 6erá recortado por você 

De J. G. DE ARAUJO JORGE.

Os versos que te dou...
Ouve êstes versos que te dou, eu os fiz 
Hoje que sinto o coração contente,
— enquanto teu amor for meu sòmente, 
eu farei versos... e serei fe l iz ..

E hei de fazê-los pela vida em fora 
versos de sonho e amor, e hei de depois 
relembrar c passado de nós dois 
êsse passado que começa agora...

Estes versos repletos de ternura
são versos meus, mas que são teus, também...
Sòzinha, hás de escuta los, sem ninguém 
que possa perturbar nos6a ventura...

Quando o tempo branquear os teus cabelos 
hás de um dia, mais tarde revivê-los, 
nas lembranças que a vida não desfez...

E ao lê-los... com saudade, em tua dor, 
hás de rever, chorando, o nosso amor, 
e hás de lembrar, também de quem os fez..

Se nêsse tempo eu já tiver partido 
e outros versos quizeres, teu pedido 
deixa ao lado da cruz para onde eu vou...

Quando lá, novamente, então tu fôres, 
podes colher do chão tôdas as flores 
pois são versos de amor que ainda te dou!...

R e t a l h o s . . .

Demônio do desejo não profanes 
Êsse ato resgate em que se escuta 
Na câmara em silêncio 
O cântico da vida !

ANTONIO SARDINHA
Anjo da guarda
Ensina-me os segrêdoe
De andar na vida sem perder os passos !

MOREIRA DAS NEVES 
O meu maior amor se me foi na vida 
Perfume que se sente e não se vê...

[OLAVO DANTAS

NO MÍ NI MO S E B Â O  M Á X I M A S •••
Na estrada sem amor não existe repouso. (OSCAR WILDE)
Sou eu só para olhar a paisagem que chora (RIBEIRO COUTO)
A vida é tão pequenina que cabe tôda num ai ! JOSÉ LOUREIRO BOTAS)

Em sete dias voltaremos.

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

E6tá de parabéns o mundo feminino de Lajes.

HELENA RUBINSTEIN, a maior autoridade mundial em assuntos de 

beleza, enviou 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 8 a 18 do 

corrente na Farmácia Nova, à Praça João Costa, onde 

você poderá marcar hora para uma consulta grátis.
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Juizo de Direito da Pri 
meira Vara Cível de 

Comarca de Lages
O doutor Abelardo da Cos 
ta Arames, Juiz de JJire tr 
da Primeira Vara Cível ués 
ta C imarca de Lages, ps 
tado de Santa Catarina, n 
forma da lei, etc.

rrtVU sauer a tonos quon- 
tos o presente editai de c ta- 
ção com o prazo de trinta 
(30) dias, virem dêle conhe
cimento tiverem ou interes 
sar possa, que por parte de 
VALDEVINO ATAYDE. Tam
bém conhecido por VALDE- 
VINO PACHECO DE ATAY
DE, foi requerido uma Ação 
de Usucapião, sôbre uma gle
ba de terras, cora a área su
perficial de mais ou menos, 
480.01)0 msli, situada no lugar 
denominado «Vigia», no dis
trito de Capão Alto, desta 
Comarca de Lages, com as 
seguintes confrontações: - 
com terras de Manoel Pedro 
Pires da Silva, de Cesar Ra
mos Cesar, Jany Atayde. Jul
gada a justificação, foi pelo 
MM. Juiz ordenado a citação 
dos cocfrontantes por man
dado e dos interessados in
certos e não sabidos por E- 
dital, publicados, uma vêz na 
Imprensa Oficial do Eslado e 
três vêzes na Imprensa lo
cal. - E para que ninguém n- 
legue ignorância, muito es
pecialmente os interessados 
ausentes e não sabidos, pas
sou se o presente edital que 
também 6erá afixado no lu
gar de costume na forma da 
lei. - Dado e passado nesta 
cidade de Lages. Estado de 
Santa Catarina, aos vinte e 
sete, digo, aos vinte e oito 
dias do inês de outubro do 
ano de mil novecentos e ses
senta e três. - Eu, Luiz Car
los Silva, Escrivão do Cível, 
o datilografei, subscreví e 
também assino

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da |la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

A indústria automobilística 
brasileira produziu, no mes 
de julho último, 10.473 auto 
veículos dos quais 5.914 de 
passageiros, 2.703 utilitáiios 
e 1.856 caminhões e ôn bus.

A quebra de produção nes
se mês, em relação aos aute- 
riores, deve-se ao fato de 

t algumas das indústrias terem 
| concedido férias coletivas

Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veículos S. A.

Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina Fone, - 444 - Cx. Postal. 333 aos seus empregados

BANCO NACIONAL DO PARANÁ E 
SANTA CATARINA S/A.

CADICEZ - EFICIÊNCIA -  /EGCEANÇA
Matriz em LONDRINA - RR.

s u c u r s a is  -  C U R IT IB A  FLO BIAHÓ PO LIS  E S&O PAULO

Agências nas seguintes cidades
VNTA CATARINA NO PARANÁ

Blumenau
Criciúma
Ibirama
Joaçaba
Joinville
Lages
Tubarão

Alto Paraná
Arapongas
Astorga
Bela Vista do Paraiso
Bonsucesso
Cambé
Guaravera

Jandaia do 8u*
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Paranavai
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d e c r e t o
de 6 de agosto de 1.964

0 Prefeito Municipal de La 
jes, resolve:

ADMITIR:

De acordo com o art 3-

da % U n‘ 129 de 6 de j UPhode lyoo

Maria Edi Varela de Lima. 
para como Extranumerário 
Menealista, exercer a função 
de Professor Substituto na 
Escola Mista Municipal de Es- 
curínho, distrito de Capão 
Alto, a Acontar da presente 
data até 15 de dezembro do 
ano em curso.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, 6 de agosto de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

^   ̂ --------------- — m~ Á* * : ’ * - / * r * V _______________ ____________ 5a página

re fe itu ra  M unicipal d e  Lages
'i Estado de Santa Catarina

TRIBUTO A BELEZA-
^ ___ A o • ,

LEI N 188 
de 19 de agosto de 1964

Da Nomenclatura de ruas An 
nossa cidade. de

PrefUeitnWM Dy De,lla R°cca, ^refeito Municipal de Lajes!

Faço saber a todos os ha-
a Cifr!,68 df? te MunícíPio, que 
a Camara Municipal Decretou
® eu sanciono a seguinte 

LEI:

Art. 1 — Ficam denomi- 
nadas Ary vValtrick da Silva 
e Máno Ribeiro Ramos, duas 
ruas de nossa cidade, ainda 
sem nomenclatura definitiva.

Art- 2' — \s placas indi
cativas deverão conter os 
seguintes dizeres:

Rua Ary Waltrick da Silva 
Vereador

Rua Mário Ribeiro Ramos 
Conselheiro Municipal

Art. 3- — Esta Lei {entrará 
em vigôr na data da sua pu
blicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Prefeitura, Municipal de La 
jes, 19 de agosto de 1964

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 19 de a- 
gôstj de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/ Secretaria

Lembrei-me, certa feita, que era dia 
Ue homenagear a beleza do Estado 
De Santa Catarina, - Chiaradia,
- Salete, exponencial é grande’ fado,

Quizera eu se me permitido fosse, 
Reverenciar de modo consentâneo,
A impar beleza e a bondade doce 
Provindo, em parte do cérebro, - o crâneo

Predicados intelectuais e físicos 
Atrái por vezes o pensar dos tísicos,
1 ornando-os mudos, em contemplação.

Ama o poeta a beleza e pois, contente 
Demonstra um amor que é  real, fremenie. 
I or nao ser dele e sim do coração ! 

Lages, Setembro de 1964,
Gerscn Andrade

Publicado o presente de 
ereto na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 6 de agosto 
de 1964.

LEI N- 187

de 17 de agosto de 1964

Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a indeni
zar a senhora Ibrantina Antu 
nes Neves, pela ocupação de 
uma área de terras de sua pro
priedade, situada no Morro do 
Pôsto.

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes,

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

LEI.

Art. P  — Fica o Cheíe do 
Poder Executivo Municipal 
autorizado a indenizar a se
nhora Ibrantina Antunes Ne
ves. uma área de terras me
dindo trezentos e dezoito 
metros e vinte e oito decí- 
metros quadrados (318,28m2), 
vendida, em concorrência pu
blica, pela Prefeitura Muni
cipal, no Morro do Pôsto, 
nesta cidade.

Art. 2- — A indenização de 
que trata o artigo anterior, 
poderá ser efetuada com uma 
outra área de igual valor, 
mesmo situada em outro lo
cal, ou, em dinheiro, se as
sim convier à Prefeitura.

Art. 3‘ —  Fica o Chefe do 
Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir por conta 
do excesso da arrecadação 
do corrente exercício o cré
dito especial necessário à 
execução da presente Lei.

Art. 4- — Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
jes, 17 de agosto de 1.964

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente <Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 17 de agos
to de 1964.

U* » ■  r --••• T:

Mais
conforto

(e um mundo de novidades!)

nêvo motor T U F ÍO , do 100 HP, 
o Simco Chombord (Tufão Super, 
õ 112 HP, nos Rallye e no Présí- 
ente) é muito mais possante. Tem 
ioior forque. Fo z as distâncios me- 
ores, os viagens mois omenos.

Os novos ossentos são extremamente 
macios. De conformoção anotõmico, 
são forrados de novos m ate rio is 
luxuosos e ultro-resistentes. Hd mois 
espaço interno, graças ao teto reto 
e à maior distância entre bancos.

0 nõvo Simca Tufão é superorejado. 
Janelas amplas. Nõvo vidro defletor 
com maior angulação e desviador 
de c h u va . Dois condutores g ra- 
du dveis q u e  captam  or extern o 
ve n tila n d o  o in te rio r do ve ícu lo.

Poinel, ogoro, todo estofado. Com 
todos os comondos agrupados. Com 
gaveta paro cigarros, à esquerdo 
ao volante. Dois acendedores. Três 
quebra-sdis, tombem estofados, que 
protegem motorista e possogeiros, 
garantindo visibilidade permanente.

Conheça o novo Simca Tufão no seu Revendedor

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

COREMA - Cia- Revendedor» d® Motoro? Or Automóveis
Resp. p/ Secretaria Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Leges — Santa Catarina
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Prefe tura 
Municipal de 

Lajes

Diretoria da Fazenda

À Diretoria da Fazen 
da solicita as providên 
cias dos contribuintes 
abaixo relacionados, no 
sentido de liquidar seus 
débitos referente ao 
Imposto de Industria e 
Profissões do corrente 
exercício

(em organização)

ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 

Edital de Convocação Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 
Lanche) - Lages • S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

São convidados os senhores subscritores de ações da 
Exportadora Lajes S.A. —  Indústria e Comércio, em orga
nização, a comparecerem no dia 1' de outubro de 1964, às 
14 horas, à rua Frei Rogério, n 415, nesta cidade de La- 
jes-SC, afim de deliberarem sôbre a aprovação do Projeto 
de Estatutos Sociais, Constituição definitiva da sociedade, 
eleição da primeira diretoria e Conselho Fiscal e fixação 
dos respectivos honorários, além de assuntos gerais

Lajes, 10 de setembro de 1964

Arnoldo J. P. Silveira 

Encarregado da Organização

Solicite informações em sua agência no en 
derêço acima

Bernardina Vargas Ana- 
lcleto
Carolina Tives 
Celso Meira
Candumiro Pereira Ribei
ro

jCeramica N. S. dos Pra
zeres
Clovis Gõss
Ceramica Pedras Brancas 
Ltda
Cesar Carlos Biazzutti 
Celio Ribeiro da Silva 

'Credicoral S/A Utilidades 
Domesticas 
Construtora União 
Construtora Opec Ltda 
Djalma Teles de Lima 
Dorvalina Gonçalves de 
Andrade
D, Valente Junior & Cia. 
Evilasio Nery Caon 
Eletro Mercantil Ltda 
Edalzina Varela da Silva 
Eoedina Branco Lemos 
Emp. Catarinense Cocstr. 
Civil Ltda 
Edite Lenhkull 
Euclides José Rosa 
Eulalia Sens Kurtz 
Esteban Ramon Sanches 
Epitacio do Silva Borges 
Ernetto Ramos Camargo 
Elidio Westphal 
Exp. Madpiu Ltda 
Florentino Alve> Fonseca 
Francisco P. de Souza 
Firmino Chaves 
Faustino Boemer

O que há de nôvo no Volkswagen 1964?
O tamanho do porta-malas dianteiro 
foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais. 
E é só?
O estofamento dos bancos agora é 
dotado de faixa central de tecido, 
de ótima qualidade.
Vantagens: é mais agradável no 
calor e muito mais bonito com qual
quer tempo.
E v. vai gostar muito das 5 novas

e lindas côres do Sedan Volkswagen 
e das 6 novas côres do Karmann 
Ghia.
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.

Adquira o seu Carnet Milionário C R E D I- Y O R K
e ceacorra mensalmente à maravilhosos prêmios

Caso o seu Carnet não seja premiado, você poderá retirar o 
valor do mesmo em artigos de sua livre escolha.

fe ia  um felizardo — Adquira lá c seu

€ & R R E ?  M t l i O N A R I O  €  R E D I *  Y O R K

REVENDEDOR AUTORIZADO:
LAJE/ h a  -Automóveis e

Acessórios
Avenida Marechal Floriano. 3 7 3  -  Fone. 225 -  Lages - S. C.

=  âtençio —
Para os seus servi

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

Rapidez e Perfeição
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Elefro Diesel Battistella S. fl.
Lages — Santa Catarina

CONVOCAÇÃO

Hmprêsa a fim d e °se °reu n ?re^

r££F£B
Santa t ataiina às dezesseis horas rio dia deze*
nove de setembro de 1964, para atenderem a se 
oumte ordem do dia- d se

1 ) -

2 ) -

3 ) -

Aumento do capital social decorrenti 
da reavaliação do ativo imobilizado d! 
que trata o artigo 3- (terceiro) da Le 
43or, de 16 de julho de 1964.

Alteração do artigo 5 (quinto) dos Es 
tatutos sociais.

Outros assuntos de interêsse social. 

Lages, 1* de setembro de 1964

Enio Mario Marin
Diretor Superintendente

Comercial Araldi S/A.
CO N VO CAC AO

Convidamos os Senhores Acionistas da “ COMERCIAL 
ARALDI S/A.” para a reunião de Assembléia Geral Ordi- 
Dária a realizar-se às 15 horas do dia 26 de 6etembro do 
corrente ano, na séde social à rua Cel. Serafim de Moura 
n. 104, nesta cidade de Lages, para deliberarem sôbre a 
seguinte:

Ordem do Dia

l -) Apresentação, discussão e votação do relatório da 
diretoria, balanço geral, demonstrativo de lucros e perdas 
e parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício en 
cerrado em 30 de junho de 1964;

2 ) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e res
pectivos suplentes;

3 ) Aumento do Capital Social com revaliação do a- 
tivo imobilizado, a que se refere o art. 57 da Lei 3.470 de 
28 de novembro de 1958, obrigatório, por determinação 
prevista no art. 3‘ da Lei n- 4.357 de 16 de julho último.

4 )  Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Lages, 4 de setembro de 1964 

Antonio Araldi - Dir. Presidente

S/A Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio
CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária

Convocamos os srs. Acionistas a 8®o^ gun r̂oe™’ae^  de 
sembléia geral extraordinária, às 9,( ’ . i serafim
setembro "de 1964, em sua séde somai à rua Ce ■& Serafim 
de Moura, n- 176, em Lajes SC., afim ae aenuc
bre o seguinte: .

Ordem do Dia

a) —  Aumento do capital,
b) —  Alteração dos e8tat’̂ 8’ de interêsse social.
c) —  Quaisquer outros assuntos ae

Lajes (ac), em 1' de setembro de 1964

J S S J S W f l l *Advogado  
Rua Hercilio> Luz, à/j.

one. 226 *  Caixa P o s t a l 19 
s __  Santa Catarina

6 Bilhões de homens 

no mundo: ano 2 000

Um trabalho do prof. P. M. 
Hauser, da Universidade de 
Chicago (E.U.A.) sôbre a |a- 
celeração do desenvolvimen
to demográfico mundnl, a- 
presenta cálculos que levam 
à conclusão de que, no ano 
2.000, a população mundial 
terá ultrapassado 6 bilhões 
de indivíduos. Em sua analise 
acentua que enquanto em 
16.iO a população mundial 
compreendia cerca de 5í'0 
milhões de pessoas, dois sé
culos depois já era de um 
bilhão tendo alcançado o se
gundo bilhão em apenas 75 
anos, ou seja, em 1925. E 
ba8taram 37 anos para se a- 
tingir o 3' bilhão com o que, 
dentro da mesma taxa de 
crescimento, bastariam 15 
anos para o 4’ bilhão e 6ò 
mente mais 10 para o 5'

------- ATENÇÃO- ------
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Indústria e Ccmércio de Ma
deiras Battistella S.A.

LAGES — SANTA CATARINA

Assembléia Geral Extraordinária 
CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas desta Em
presa a fim de se reunirem era assembléia geral extra
ordinária, na séde social, à Av. iMarechal Floriano, 947, 
nesta cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, às 
dezesseis horas do dia quinze de setembro do ano de 
1964, para atenderem à seguinte ordem do dia:

1 ) ~ Aumento do capital social decorrente da rea
valiação do ativo imobilizado de que trata o artigo 3‘ 
(terceiro) da Lei nr. 4351 , de 16 de julho do corrente.

2‘) - Alteração do artigo 5‘ (quinto) dos Estatutos 
Sociais.

3- - Alteração do artigo 2‘ (segundo) dos Estatutos 
Sociais.

4*) - Outros assuntos de interêsse social.

Lajes, 1* de setembro de 1964 

ROLAND HANS KUMM - Diretor

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

OSNI C O SIA  SPINDOLA

Gostosos pratos à moda da casa à cargo de cosinheiros 
competentes - Todcs os sábados oferece saborosas feijoadas

« 13estflfUrante Napdi » O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal)

L A G E S  — o — Santa Catarina

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

molas para qualquer tipo de veiculo

Maquinário moderno recentemenD adquirido
em São Paulo

Avenida D. Pedro II, s/n° -Bairro Coral - Caixa Postal, 300 

LAGES -  SANTA CATARINA

S A B E  C l  S . A .
Engenharia e Comércio

Oficina mecânica especializada em manutenção e refórma de Motores

Diesel, Caminhões e Tratores

Técnicos com longa prática no ramo e com curso de especialização em São Paulo 

Serviços de tôrno em geral - Solda elétrica - Consertos de material leve e pesado

Prensa hidráulica - Tôrno Promeca im 500 - Furadeira 

Avenida Presidente Vargas • Vila Carolina - Lages - Santa Catarina

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



Banco da Lavoura amplia atividades em Nova York

O Banco da Lavoura 
de Minas (íerais S/A, 
desde o dia 9 do corren
te está operando em to
das as modalidades de 
serviços bancários na ci
dade de Nova York, USA.

Ampliando considerá
velmente suas atividades 
naquela metrópole, o ban
co brasileiro poderá in
clusive, obter depósitos,

concorrendo com estabe
lecimentos locais em 
plano de igualdade.

Tem especial significa
do para a vida econômi
ca do Brasil a presença, 
naquela grande cidade, 
de um banco brasileiro, 
aliás, o primeiro em tô- 
da a América do Sul a 
obter autorização do go- 
vêrno de Nova Y« rk pa-

Dr. Francisco Grilo eleito Diretor 
Presidente da Carlos Hoepcke S/A 

Comércio e Indústria
Repercutiu de forma agradavel era Florianópolis, 
e nos meios sociais, comerciais e industriais do 
Estado, a escolha do Dr. Francisco Grilo para as 
elevadas funções de diretor presidente da Carlos 
Hoepcke S/A Comércio e Indústria, renomada fir
ma comercial-industrial de nosso Estado.

Sua escolha para o importante cargo deu se 
em virtude do falecimento do saudoso Sr. Acelon 
Dario de Sousa.

Moço ainda, o novo diretor presidente da fir
ma Hoepcke há de por certo, trabalhar com afin
co, no sentido de que a renomada organização 
continue como até então, honrando o bom nome 
que desfruta no cenário comercial e industrial de 
Santa Catarina e do Brasil.

Sucesso na presença em Lages da as
sistente pessoal de Helena Rnbinslein

Vem tomando grande vulto em nosso mundo 
feminino, a série de consultas sôbre beleza que 
está concedendo na conceituada Farmácia Nova, 
D. Edna Turcinskis, Assistente Pessoal de Helena 
Rubinstein, cujos produtos são distribuídos com 
exclusividade em nossa cidade por aquele estabe
lecimento farmacêutico, sito à Praça João Costa.

Desde que foi iniciado o ciclo de consultas no 
dia 8 do corrente, grande tem sido a afluência do 
elemento feminino de nossa cidade na Farmacia 
Nova, com o intuito de se famiüarizarem-se com 
as últimas inovações sôbre beleza a cargo de He
lena Rubinstein, a maior autoridade do mundo no 
assunto.

Atendendo com hora marcada e com cônsul 
tas inteiramente grátis, D. Edna Turcinskis promo
ve conselhos sôbre os cuidados da pele, exames 
científicos sôbre a cutis e maquillage em geral.

D. Edna Turcinskis deverá permanecer em 
nossa cidade até o próximo dia |18, quando por 
certo, continuará dando inúmeras consultas sôbre 
beleza, porquanto, é grande o número de senho
ras e senhoritas interessadas em se inteirarem dos 
seus grandes conhecimentos sôbre a matéria.

I n t m n n a l  x ferroviário
(De Curitiba)

Encontro dos mais 
sensacionais, é o que es
tá determinado para a- 
manhã à tarde, no Está
dio Municipal Vidal Ra
mos Junior, reunindo as 
valorosas representações 
do S. C. Internacional, 
campeão da 3a zona e 
do C. A. Ferroviário, uma 
das maiores glórias do 
futebol paranaense.

O cotejo de amanhã 
marcará um grande teste 
para o elenco colorado 
com vistas aos seus fu
turos confrontos das se
mi finais do campeonato 
estadual

É esperada a acorrên- 
cia de um grande públi
co ao fortim da Ponte 
Grande.

ra operar como os de
mais estabelecimentos 
ali fixados.

Até então, o Lavoura 
mantinha um escritório 
de representação que já 
prestou acentuados ser
viços à colônia brasilei
ra daquela cidade e via
jantes.

Administrará a «New 
York Branch» do Lavou
ra um dos seus mais ex 
perimentados dirigentes, 
Sr. Rubens Garcia Nunes, 
que, desde janeiro pas
sado, st encontrava na 
América do Norte orien
tando a instalação da a- 
gência, que funciona em 
novo endereço: 68U, 5th 
Av. 19 floor, NY.

A fim de participar do 
ato de inauguração das 
novas instalações, esti
veram em New York, di
retores e altos funcioná
rios da conhecida insti
tuição bancária.

Sr. Acelon Dário 
de Sousa

Causou profunda cons
ternação nos círculos 
econômicos, comerciais e 
políticos de Santa Catari
na, o falecimento do Sr. 
Acelon Dário de Sousa, 
ocorrido repentinamente 
no Rio de Janeiro no dia 
26 de Agosto p.p.

O extinto que faleceu 
aos 58 anos de idade, 
pertencia à tradicional 
familia catarinense, e era 
Diretor Presidente da 
poderosa firma Carlos 
Hoepcke S/A Comércio e 
Indústria, Diretor da Em
presa Nacional de Nave 
gação Hoepcke e Diretor 
dos Estaleiros Ai ataca. 
O Sr. Acelon D. de Sousa 
era sôgro do Dr. Fúlvio 
Vieira, Chefe de Relações 
Públicas do Palácio do 
Governo do Estado.

Conforme estava previsto, 
realizou-se no dia 3 do cor 
rente, a inauguração da filial 
da Panificadora O Nosso Pão 
Ltda., sita no Edifício Feiber, 
sala 46, no Bairro Coral.

Com esta inauguração, a 
Panificadora O Nosso Pão 
Ltda., que já possue a sua 
matriz à Rua Correia Pinto, 
vem dotar a nossa terra de 
mais um estabelecimento de 
panificação à altura do pres 
tigio que desfruta no seio do 
comércio lageano.

Otimamente instalado, a fi
lial da Panificadora O Nosso 
Pão Ltda., do Bairro Coral, 
dispõe de uma variada linha 
de pães, doces de sua fabri
cação, além de um completo 
sortimento de conservas, do
ces enlatados, bombons etc.

Destas colunas, auguramos 
a nova filial da Panificadora 
O Nosso Pão Ltda., felicida
des em suas atividades co
merciais.

CORREIO LAGEANO
l 11 de fetembrcdfe

Subscrição particular de apões
(Somente para os que já são acionistas)

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - “ PETROBRÁS” 
avisa que, a partir do dia 14 de setembro, efe
tuará, nesta cidade, por intermédio do Banco in. 
dústria e Comércio de Santa Catarina S/A, a su 
bscrição particular de suas ações preferenciais 
para integralização do aumento de capital apro
vado pela Assembléia Geral Extraordinária de 
Acionistas, realizada em 10-12-63 e 23-1 64.

O valor subscrito deverá ser integralmente 
realizado no ato, em dinheiro e/ ou em obrigações 
ao portador, de emissão da Emprêsa, aceitas 
estas pelo respectivo valor nominal e com os cu- 
pões de juros n s 18 e seguintes.

É imprescindível que o acionista apresente, 
no ato da subscrição, a cautela representativa 
das ações de sua propriedade.

A  subscrição poderá ser feita até o dia 2 de 
outubro, na forma estabelecida na Lei n’ 2.627, de 
26-9 40, ou seja, na proporção de 2 ações por 5 
ações já possuídas.

Em continuação a publicação dos nomes dos 
visitantes a êste Museu, do Livro de presença, ano
ta mos:-

Antélmo Oliveira Lages
Nelson Santos Elenco do Teatro Biduca
Maria Zilioito Borges - Vacaria - Rio Grande do Sul
Nelson Gomes W olff - Lages
Sirlei Ziliotto Borges Vacaria - Rio Grande do Sul
José Pereira Vargas Lages
Adolfo Otto Estudante - Lages
Mario Lucio Estudante - Lages
Argeu Ramos Estudante - Lages
Pedro Raimundo S. de Souza Estudante Lages
Eron Tadeu Science Estudante - Lages
Ildefonso W. Nérys Estudante - Lages
Wilson José Teza Souza Estudante - Lages
Vilmar Miranda Felicío Estudante - Lages
Antonio Sidnny A. Damasco Estudante - Lages
Vaiter Domingos Corso Estudante - Lages

Thiago Vieira de Castro 
Diretor

Inauguniila a filial da Panificadora 
= 1 0  Nosso Pão lida. =

O clichê fixa um aspecto da nova filial da Panificadora O 
Nosso Pão Ltda., recenternente inaugurada
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