
Miss Santa Catarina 
em Laguna I

Era companhia de sua 
cxma progenitora, sra. 
o. Ecla Chiaradia, de 
seu mano jovem Orley 
Chiarad a e de outras 
pessoas de nossa socieda
de viajou para a cidade 
de Laguna, a Srta. Salete 
Chiaradia, Miss Santa Ca
tarina 1904.

Naquela histórica ci
dade, Miss Santa Ca 
iarina já participou no 
dia de ontem de várias 
solenidades culturais, in
clusive da inauguração 
de um monumento à Ani 
ta Garibaldi, a «Heroina 
de Dois Mundos».

No dia de hoje. a mais bela catarinense, es- 
tara cumprindo um vasto piograma social em di 
versas sociedades lagunenses, à convite de suas 
diretorias.

O regresso da Srta. Salete Chiaradia e de 
seus dignos acompanhantes e&tá previsto para a- 
manhã ou princípios da próxima semana.
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O Governador Celso Ra
mos acaba de tomar pro
vidências para a ilumi
nação de algumas ruas, 
avenidas e praças de 
nossa cidade pelo siste
ma de mercúrio.

Ministro da Guerra: Subversão não voltará
Na ordem do dia que baixou por motivo do 

transcurso ontem, do 18° aniversário da Consti
tuição Federal, o General Costa e Silva, Ministro 
da Guerra, diz que, “agora inconformados com a 
esmagadora derrota sofrida em março, o comunis 
mo internacional e seus aliados apresentam indí
cios de que pretendem voltar à prática de suas 
ações impatnóticas” ,

Completaram no dia 16 último. 20 anos de uma 
feliz união conjugal, o distinto casal. Sr. J( sé N. 
de Castro Arouca, digno gerente da filial do Ban
co d i Lavoura de Minas Gerais S/A e sua exma. 
esposa d. Nilce Vieira Monteiro de Castro Arruda, 
pertencentes a alta sociedade local, onde gosam 
de uma vasta estima.

Ao ensêjo daquela efeméride, acorreram à re
sidência do casal nataliciante, as pessoas e paren
tes que formam o seu circulo de relações e amiza
des, com o intuito de cumprimentá-los efusivamen- 
te.

Noticiando o acontecimento, destas colunas 
formulamos ao casal Sr. e Sra. José Monteiro de 
Castro Arouca, bem como aos seus diletos filhos, 
os nossos cordiais parabéns.

Conforme a medida c 
tomada polo chefe do E- E aSé,evera Que nao voltarao, porque as For-
xecutivo estadual e que ças ,rmas’ vigilantes e coesas em tôrno de seu

comandante supremo, sabem o que se esconde 
(atrás dos movimentos ditos democráticos dos se
tores comprometidos com o comunismo e a cor
rupção’' O Ministro da Guerra termina a procla
mação dizendo que tal como em outubro de 1945 
e março de 1964 e era sintonia cora o sentimento 
verdadeiramente democrático do País, o Exército 
honra e honrará seus compromissos com a ordem 
constitucional salva e restaurada em março de 
1964.

Avoluma-se as atenções do nosso mundo pe
cuário, tanto do Município, como do Estado e vas
ta parte do País. para a la Exposição Estadual
Animais e Produtos Derivados^ a ser * e
feito nos dias 14, 15 e 16 de Novembro em nossa

Cldaoereferido certame, será r®ali^a(rd? uUura^As0 
cooperativo com a Secretaria da Ag 0
sociação Rural de Lajes, (J°Jer“ .® PSLa(iUal mo- 
Prefeitura Municipal, e terá ambi •
tivo porque todas as atenções estão voltadas para
o seu desenrolar. _. . . , nnl reali-

Lages, já se toruou tradicionaL„  d e v e r á "- 
zação de suas exposições, e ™mer0 considerá- 
trair para a nossa cidade, um regiões
vel de turistas procedentes de .numeras reg
do Brasil. aan psnptacular da la.

Com vistas a ura sucesso P produíos Deri- 
Exposição Estadual de Animai . ^  tomou
vados. a comissão do referido' a rea- 
Utna série de providencias, > cint0 do Parque 
ãzação de várias reformas i 
co Conta Dinheiro.

verdadeiros

será executada dentro 
de breve tempo, serão 
iluminadas à mercúrio a 
Avenida Presidente Var
gas, Rua Correia Pinto, 
Praça João Costa, Rua 
Marechal Deodoro, Ave
nida Marechal Floriano, 
Praça João Ribeiro e Pra
ça Vidal Ramos Sênior.

Trata-se de iniciativa 
digna de méritos do Go
vernador Celso Ramos, 
que já tomou idêmtica 
providência em relação 
à outras cidades do Es
tado, que já estão usu- i 
fruindo dêste excelente! 
sistema de iluminação.

Assim está de para
béns a nossa cidade com 
esta importante inicia
tiva.

---------------------  Q -nniuffado dessa valo-
Assim, o esforço uno . ..«.HudoirnsrtSSILU, U CBiuiyv- - - -  . DOr veruauciivu

rosa comissão que é integ autoridades go-
homens de nosso meio Pec“ a i' ’ cla8Ses sociais, 
vernalivas e elementos de incondicional de
deve e espera receber o aP°*° , ge furtar a dar 
Oossa população que não P contecimento para 
o seu quinhão a tão decidido acon
nossa terra.

Srta. Shirley 
Donalo

Após permanecer por 
três dias na capital da 
madeira, a bela e acolhe
dora Curitibanos, retor
nou à nossa cidade, a 
Srta. Shirley Donato, nos
sa gentil colaboradora e 
figura de destaque na so
ciedade lageana.

Esteve em Lages o Dr. 
Emílio Kaminski

Acompanhado de sua exma. esposa d. Erna 
Kaminski e de seus dignos progenitores, esteve 
em nossa cidade na última quinta feira, o Dr. Emí
lio Kaminski, alto diretor do conceituado estabe
lecimento de crédito, Banco Agricola e Mercantil 
S/A., com séde na vizinha capital gaúcha, ex-Se- 
cretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do 
Sul, elemento de grande prôa nos meios financei
ros do país, e personalidade marcante da sociedade 
porto alegrense.

Em Lages, o Dr Emilio Kaminski, sua exma. 
esposa d. Erna Kaminski e os progenitores do 
primeiro, cumpriram um vasto programa social, 
onde inicialmente assistiram á inauguração do 
majestoso Cine Marrocos, e visitaram as instala
ções da filial do Banco Agrícola Mercantil S/A — 
AGRIMER, sita à Rua Coronel Córdova.

À noite, aquele ilustre homem de negócios do 
Rio Grande do Sul, foi homenageado com um 
banquete nos suntuosos salões de recepção do 
Grande Hotel Lages, que lhe foi oferecido pela 
gerência e funcionários da filial do AGRIMER de 
nossa cidade, cujo ágape transcorreu num clima 
de ampla fidalguia e camaradagem por parte dos 
presentes.

No dia de ontem, pela manhã, o Dr. Emilio 
Kaminski viajou juntamente com seus ilustrados 
acompanhantes para a capital paranaense.

Em nossa cidade, os ilustres visitantes esti
veram sempre acompanhados pelos Srs. Remy 
João Brolhi e Francisco Sebastião Reis, respecti 
vamente gerente e contador da filial do AGRIMER 
local, que foram incansáveis no tratamento à tão 
dignas personalidades.

O Dr. Emilio Kaminski, que vem efetuando a 
sua viagem em automovel particular, já visitara 
anteriormente as cidades de Vacaria e Caxias do 
Sul.
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

L E I N 191!
De 25 de agosto de 1964

Autoriza a Prefeitura 
a celebrar convênio 
para inscrição de seus 
servidores no Instituto 
de Previdência do Es
tado de Santa Catari
na (IPESC)

Eu. Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os ha
bitantes dêste Município que 
a Câmara Municipal decretou 
e eu sanei >no a seguinte

L E I :

Art. 1' — Fica a Prefeitura 
Municipal de Lajes autoriza
da, nos termos desta Lei. a 
realizar convênio com o Ins
tituto de Previdência do Es
tado de Santa Catarina para 
a inscrição de seus funcioná
rios naquela autarquia, na 
conformidade da Lei n 3.158, 
de 11 de dezembr > de 1962.

Parágrafo único — A exe
cução da Lei Estadual n- 
3 138 de 11 de dezembro de 
1962, em relação aos servi
dores dêste Municipio será 
feita pelo IPESC nos têrmos 
do Decreto n GE - 30 - ol - 
64/1.285.

Art. 2‘ — Fica ainda a Pre
feitura, para a realização do 
convênio previsto no artigo 
anterior, autorizada a assu 
mir para com o IPESC as res
ponsabilidades consignadas 
na Lei e Decreto acima ci
tados, na parte que se rela
ciona com a filiação das Pre
feituras Municipais.

Art. 3' — O executivo fica 
autorizado, no corrente exer
cício a abrir o crédito espe
cial necessário para cober
tura do presente encargo e 
a incluí-lo nas mensagens 
orçamentárias subsequentes, 
dentro da previsão anual cor
respondente.

Art 4" — Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação.

Art. 5- — Revogam-se as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, 25 de agosto de 1964.

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 25 de agos
to de 1964.

Asdrubal Guedes de Sou
sa Pinto

Resp. p/ Secretaria

L E I  N' 193
de 25 de agosto de 1964

Autoriza concessão de 
auxílio à guarnição 

de trânsito
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

L E I :

Art. 1‘ - Fica o Executivo 
Municipal autorizado a con
ceder um auxílio até a im
portância de| trezentos .mil

cruzeiros (Cr$ 300.000,00) pa
ra a Guarnição de Trânsito 
criada nesta cidade pela For
ça Policial do Estado, desti
nado a cobrir despesas de 
fardamento

Art. 2' - A despesa decor
rente de6ta Lei correrá por 
conta do excesso de arreca
dação do exercício em curso.

Art. 3‘ - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de La 
jes, 25 de agosto de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrai* e publicada a 
presente Lei na Secretaria

da Prefeitura, em 25 de agôs 
to de 1964.

Asdrubal Guedes da Sousa 
Pinto

Resp. p/Secretaria

DECRETO
de 27 de agosto de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lajes, no uso de suas atri 
buiçõe8. resolve

Nomear:

De acordo com o Art. 16, 
letra b da Lei rr 71 de 7 de 
dezembro de 1949

Dário Galvani, para exer
cer o cargo isolado de Pro
vimento efetivo de Motorista

Padrão I, do Quadro Único 
do Município.
Prefeitura Municipal de La 
jes, 27 de agôsto de 1964 

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal 

Registrado e publicado o pre

sente Decreto na Secretaria 
da Prefeitura, em 27 de a- 
gosto de 1964.
Asdrubal Guedes 

Pinto
de Sousa 

Resp. p/Secretaria

Firma exportadora de madeiras procura 
funcionário(a) que tenha conhecimentos gerais 
de escritório, de preferencia no ramo de ma
deiras, datilografo, firme em cálculos. Paga-se 
bom salario.

Carta indicando: idade - grau de instrução 
atual ou último emprego - pretensões quanto 
salario Caixa Postal 218 - Lages - SC.
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0 nõvo motor T U F ÍO , de 100 HP, 
d :  Simto Chombord (Tufão Super, 
de 112 HP, nos Rallye e no Presi
dente) é muito mois possante. lem  
moior Iorque F a z as distâncias m e
nores, as viagens mois amenas.

(e um mundo de novidades!)

Os novos ossentos são exlremamente 
macios. Oe conformação anatômica, 
são fo rrad as de novos m ate riais 
luxuosos e ultro-resistentes. Hd mois 
espaço interno, graças ao teto reto 
e à maior distância entre bancos.

0 nõvo Simca Tufão é superarejado 
Janelas am plos. Nõvo vidro defletor 
com maior ongulação e desviador 
de c h u vo . Dois co nd utore s gro- 
dudvers que ca p tam  ar e xte rn o  
v e n tila n d o  o in te rio r do ve icu lo .

I I

:
Painel, agero. todo estofado. Co.tr 
todos os comandos ag rup ado ; r ? r 
gaveto pam cigarros, a esqur 
<io volante. Dois acendedores. Ir v . 
quebra-sãts, também estofedos, q u  
protegem motorista e passageiros, 
garantindo visibilidade permanente

Conheça o novo Simca Tufão no seu Revendedor

COREM A - Cia- Revended^a de Motores Automóveis
Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Leges _  Santa Catarina
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de gente e de luz
U 6 E 4 N C .ia paerma

Correspondente em Curitibanos

E para uma festa sim
bolizada em ílôres, esco
lhemos como fundo de 
nosso comentário de ho
je um pouco de bôa 
música.

Aquela que ainda ago
ra ecôa em nossos ou
vidos. Falamos da mara
vilhosa impressão deixa
da pela Orquestra de 
TOBIAS TROISI. Êle, um 
talento, além de extraor
dinária personalidade.

Damos um destaque 
com nosso maior cari
nho à alma cigana de 
um virtuose do violino: ISTVAN WEISHAUS

lair leonf

Rararaente teremos oportunidade de ao vivo 
aplaudir tao grande talento. De idade avançada é 
contrastante em seu «eu» a luminosa fonte de 
juventude que chega a contagiar até os sêres pre
maturamente envelhecidos. Tôda uma sociedade 
vibrou ao ouvi-lo

E como gostaríamos de voltar a tê-lo em nos
so convivio!

Enlevados que estavamos com essa suave im
pressão. a noite prenunciadora de Primavera fêz- 
se sucesso total.

Em meio a grande expectativa foi anunciada 
a vitória da snrta. Sônia Mara Silva, eleita la Rai
nha da Primavera do Pinheiro Tênis Clube. Sô- 
ninha esteve linda e de seus olhos observamos a 
grande alegria em ostentar a faixa e corôa mere
cidas Do casal Snra. Daura e Snr. Orozimbo Cae
tano da Silva, progenitores de Sôninha, não foi 
menor a alegria. A rainha elegantemente vestida 
por uma criação da Boutique Yuuga, em tona
lidade amarelo. Secundada em votação, snrta. 
Isolda Gritti mereceu a faixa de la Princesa. Isol- 
da sorria satisfeita. Demonstrou grande classe re
cebendo com esportividade sua honrosa colocação. 
Vestida em branco com bordado em pedrarias, 
trajava bonita criação da: Boutique Jacqueline.

Therezinha Busatto, seu rosto bonito e uma 
colocação recebida sem surpresa: 2a Princêsa. 
Vestia uma criação da nova Boutique Mônica

destacamos 
a presença de:

Snr. e snra. Ernesto Bernardoni - Snr. e snra. 
Ivandel Macêdo — Snr. e snra. Osmar Caetano da 
Silva — Snr. e snra. Sebastião Souza — Snr. e 
snra. Ulysses Gaboardi (Êle, presidente do Clube 
7 de Setembro), — Snr. e snra. Dr. Osny Grane
mann de Souza. __ .

De Lages nos visitavam as surtas. Heloísa Ca
margo Araújo, Schirley Muniz e Luiza ( asagran 
de, cedendo ao convite feito através noticia de

Damos por findo êste comentário deixando 
que apenas música, a bôa música de 1 obias 1 roí-
si continue em éco pelo ar.

— o —
De CAÇADOR
E DOticia a nova chapa d0 .Çlu^ J a?fenSte%“ : 

bro agora presidida por nome jà 1 r .. .
Dbecido. dada sua grande capaodade real «adora. 
Dr Aldair G mz repete o f a v o r . c o m o  
era eleição anterior que o levou a Gamara rauui
cipal com soberba votação. TT0|pnjnha sua de-Nos lembramos também de Heleninha sua ne 
licada esposa, a mais bonita futura-mamae caça

Daqui, nosso abraço »" dc“ s®̂ s“a '®“rte, anun- 
ciamos com anfecipação a «soirée» de 1- an.ver- 
sário de Grêmio das Giardènm  ̂ marcada para n

A data para esta festa 
de Outubro próximo. _

de José Ingenieroa ^  ^  preltar ho-
Invejar é uma í°5rof  

menagem à superioridaa . _

Em sete dias voltaremos.

NESTE CANTIN-HO DE P A Z ! . . .
por Lair Leoni

JOSETTE, seu Dome hoje é escrito em maiusculas.
VFIRA «ru H .rt ndae' yieto de qualquer prisma é o nome de JOSETTE MARIA DE OLI- 

t-iKA SCHOLK, de igual tamanho é o recurso literário desta poetisa dos dias atuais

sns« h« Çaterin®n8e de Joinvile, residente em Curitiba, paradoxalmente transforma 
suas horas fugidias em momentos de beleza sempiterna.

cult) vinteDe 8Ua in8piraçâo na8cem poemas de lirismo autêntico, vestido em estilo se-

. _  ®eu talento está à mostra nos dois livros lançados aos apreciadores da arte de o em escrever.
Êles: DANSA DAS MUSAS (Ia edição-1957)

CARAMUJOS DE VIDRO (Ia edição-1962).
Lançamentos através a Sociedade Literária Editora “o formigueiro" (Curitiba)

JUÍZOS CRÍTICOS:

“sente-se em tôda a sua mensagem poética a doçura, a suavidade d) sentimento." (ARNALDO CLARO DE S. THIAGO) V ’ «uaviaaae a> senti

“josette canta com vibratilidade de uma alma jovem, enamorada da vida ple
na de sutil harmonia e ânsia de perfeição" (ALAYDE CAMARGO)

“b todos 08 seus versos, jovem, e creia-me, reconhecí nêles a delicadeza es
tética de uma alma sonhadora, há lirismo suave e há simbolismo profundo em suas 
poesias (Prof. VASCO JOSÉ TABORDA-Presidente da Academia de Letras José de 
Alencar-Curitiba)

Transcrevemos de JOSETTE MARIA DE OLIVEIRA SCHOLK, o  poema

ser
quero ser para os teus olhos

a claridade nova de tôdas as manhãs 
quero ser como o imprevisto na solidão

aparecer sorrindo a te ofertar
tôdas as surprêsas 

quero sorrir para teus lábios
anciosos de vida 

quero chorar tôda tua angústia
quero temer a noite infinitamente longa 

do não amar
quero cantar na ingenuidade da fé 

para crêr na felicidade imensa) 
do impossível

15 etalho s
Entra! o verso é uma pousada 
Aos reis que perdidos vão.
A estrofe é purpura extrema 
Último trono — é o poema ! 
Último asilo —  a canção !

CASTRO ALVES

Precisamos de um anjo, ao menos um 
Para que embrutecido o homem não ruja 
como um bicho do chão, sem sonho algum

MARTINS NAPOLEAO

...................................Meu coração...................
Foi para amar e sofrer que Deu6 o fêz

ANTONIO SARDINHANO MÍNIMO SERÃO MÁXIMAS...
Há uma voz na mudez de cada cousa (ROSALINA COELHO LISBOA) 
Só te amar é divino (VINÍCIUS DE MORAES)
Que importa que haja névoas nesta luz ? (ARMINDO RODRIGUES)

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

OSNI COSTA SPINDOLA

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

« R e sta u ra n te  N apcli » O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal)

L A G E S  — o — Santa Catarina
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Juízo de Direito da Primeira Vara Cível desta
i

-----  '  Comarca de Lajes
O doutor Abelardo da Cos

ta Arantes, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, no forma da 
lei, etc.

Edital de Protesto pa
ra Ressalva de Direito

FAZ saber a todos quantos 
o presente edital de protesto 
para ressalva de direito, vi
rem, interessar possa, ou dê- 
le conhecimento tiverem, que 
por pa'te de INDÚSTRIA DE

MADEIRAS P R A T E N S E | liado na cidade e comarca 
LTDA., por seu procurador, I de Lajes, Estado de Santa 
dr. Aiuélio Nercolini, me foi Catarina, na forma do instru-
dirigida a seguinte PETIÇÃO 
INICIAL: “ Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la. Vara da 
Comarca de Lajes, SC. Indús
tria de Madeiras Pratense 
Ltda., pessoa Jurídica de di
reito privado, com séde e fo
ro na cidade e comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, devidamente represen
tada neste áto por seu Dire
tor Presidente, Snr. Artur Po- 
land, brasileiro, casado, in
dustrial, residente e domici-

mento de procuração anexo 
(doc. n. 1), por seu advogado 
abaixo assinado, vem ante 
V. Excia., para expor e afi
nal requerer o seguinte: — 
01 — Oue em data de .'10 de 
abril de l‘>64, convencionou 
a compra de 500 dúzias de 
táboas de pinho serrado, pa
ra entrega dentro do prazo 
de sessenta dias a contar da 
referida d a t a  à Miguel 
Scheuer, firma individual 
com séde e fòro na cidade

e comarca de Lajes, com oldeiras adquiridas e que 
Estabelecimento industrial de-1 pirou em 30/6/64, a Sm

não recebeu a madeira co! 
respondente ao saque ^

nominado “ Beneficiamento 
São Miguel", tudo na forma 
do constante do doc. n. 2 
anexo. 02 — Que na data de 
3o de abril de 1964, a Spte. 
aceitou em favor de Miguel 
Scheuer, treis duplicatas de 
n. 43 - 44 e 45, correspon
dentes às faturas anexas 
(does. n 3-4 e 5) que toma
ram o número de aceite 
2677/64 - 2678/64 e 2679/64, 
com vencimentos de 3>»/7/64 - 
30/8,64 e 30/9/64 e valores 
de CrS t.000.'X)0,00 cada uma 
respectivamente e totalizan
do a quantia de CrS . . . 
3.000.000,00, montante da com
pra das referidas madeiras 
03 — Que apesar de vencido 
o prazo de entrega das ma-

duplicutas já mencionadas 
objeto da compra do doc , 
2. 04 — Que o doc. n. 2 ' d

‘

Mas
est i r a d a s ,  o  . (  l a P .D  1 L n C .  V

n ^ c i d o  m o t o c a r g a s

’  . , , n  “ J e e p  \ p e r k i n s .  v c ‘
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^ Concessionário exclusivo:
Agencia Planaltina de Veiculos S. A.

Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina Fone. - 444 . Cx. Postal. 33*3 La„ e.  _ s.c

n.
textualmente o seguinte~ “e 'Z 
trega. - Para efeito dos na 
gamentos nos vencimentos 
acima, toda a madeira deve 
rá ser entregue dentro de fio 
dias, a contar desta data. Caso 
não for entregue, deverão 
ser as duplicatas prorroga
das pelo atrazo. “05 — Está 
evidente a vinculação das 
mencionadas duplicatas a() 
cumprimento do contrato 0 
pedido n. 15/64 (doc. n. 2) 
pela entrega total da madei
ra para ensejar a liquidez e 
exigibilidade das duplicatas 
n. - 43-44 e 45, já referidas. 06 
- Havendo, portanto, eviden
te inadimplemento da obriga
ção contratual pelo vendedor, 
não tendo efetuado a entrega 
das 500 dúzias de madeiras 
ocasiona isto a não obriga
ção do comprador em pagar 
as duplicatas, que de resto 
ferem também o art. 1- - a 
4 da Lei n- 187 de 15 de Ja
neiro de 1936, por não re
presentar uma venda efetiva 
e real ainda. 07 - Em tais 
condições, e na forma do dis
posto nos arts. 720 e seguin
tes do Cód. de Processo Civ., 
quer a Spte., interpor o pre
sente Protesto Judicial, para 
prevenir responsabilidades, 
prover e ressalvar direitos, e 
para que não sejam, no futu
ro, alegadas dúvidas ou igno
rância. por parte de tercei
ros interessados, requer a 
publicação de editais, na con
formidade do disposto no Ca
pitulo V - Título III, arts, 177 
e seguintes do Cód. de Proc. 
Civ., para amplo conhecimen
to de terceiros interessados. 
08 - Requer outrossim o cum
primento de todas as formali
dades legais e findo o que, 
requer a devolução dos au
tos, independente de traslado, 
para os fins de direito. Com 
o valor fiscal de CrS 10.000,00. 
Têrmos em que, Pede e Es
pera Deferimento. Lajes, 12 
de Setembro de 1964. (ass.) 
p.p. Amélio Nercolini. - DES
PACHO:» A. Como Requer. 
Lajes, 14-9-64. (ass.) Abelar
do da Costa Arantes - Juiz 
de Direito da la. Vara Cível.»
- E para que ninguém alegue 
ignorância muito especial
mente os terceiros interessa
dos, passou-se o presente 
edital para publicação na fôr
ma da lei. - Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
quinze dias do mês de Se
tembro do ano de mil nove
centos e sessenta e quatro. - 
Eu, LUIZ CARLOS SILVAr 
Escrivão da la. Escrivania 
Cível, o datilografei, subscre
ví e também assino.

ABELARDO DA COSTA 
ARANTES

Tuiz de Direito da la. Vara 
Cível

LUIZ CARLOS SILVA 
Escrivão do Cível—  At e nç ã o —

Para os seus sen 
ços de fotos em gen 
revelações de filmes et 
procurem o F O T  < 
S A N T A  RITA. à Rv 
Hercilio Luz. em frenl 
ao Centro Operário.

Rapidez e Perfeição
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Prefeitura Municipal di lajes
E sta d o  d e S a n ta  C a ta rin a
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L E I  N- 195 
de 28 de agosto de 1964

Reajusta remuneração 
mensal dos Intenden 
tes Exatores

Ea, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a tod08 os ha
bitantes dêste Município ’que 
a Câmara Municipal decretou 
e eu sanciono a seguinte

L E I :

Art. r  — A remuneração 
mensal dos Intendentes Exa
tores, será calculada, a par
tir de Io de agosto do cor
rente ano, na base de dez 
por cento (10%), sôbre a ar 
recadação por êlcs efetuada 
no âmbito dos respectivos 
distritos, não podendo a mes
ma ser inferior a vinte mil 
cruzeiros <Cr$ 20.000.00).

Art. 2' — Fica 0 Chefe do 
Poder Executivo Municipal 
autorizado a suplementar, por 
conta do excesso da arreca
dação do corrente exercício, 
a verba correspondente, na 
importância necessária ao 
atendimento da presente Lei.

aUado°mK1UnÍCIpa* autorizado 
cão Jp P° r comPra< doaÇao, desapropriação amigável
ou JUfbcial uma área dê  ter- 
ras necessária, localizada no
P?ntn imeDt° da rua Correiannto com a Avenida Duque 
de Caxias, para construção 
de um monumento de Corre
ia Pinto, fundador de Lajes, 
no data bicentenária da sua 
fundação.

Art. 2- - As despesas de
correntes desta Lei correrão 
por conta do excesso da ar
recadação do exercício cor
rente.

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

Prefeitura Municipal de La 
jes, em 29 de agosto de 1.964

Ass: Vvolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 28 de agos
to de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/Secretaria

Edital de Citação 
com 0 prazo de 

trinta dias

Art. 3‘ — Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dis- 1 
posições em contrário. I c-e  nossa c dlde

L E I N- 196 
de 28 de agosto de 1964

Nomenclatura de rua

Prefeitura Municipal de 
Lajes, em 28 de agosto de 
1964.

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura em 28 de agos
to de 1964.

Asdrubal Guedes de Sou6a 
Pinto

Resp. p/Secretaria

L E I N° 194 
de 28 de agosto de 1964

Aquisição de Area de 
Terras

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os ha
bitantes dêste município que 
a Câmara Municipal Decre
tou e eu sanciono a seguin
te

L E I :

Art. 1- - Fica 0 Poder Exe-

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Pref»ito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos 06 ha
bitantes dêste Município que 
a Câmara Municipal Decre
tou e eu sanciono a seguinte

LE I :
Art. 1" — Fica denominada 

Rua Professor Walter Dachs 
a 2a. Rua paralela à Rua 
Lauro Müller, partindo da 
Rua Frei Gabriel até uma 
Rua paralela à mesma, ao 
norte

Art. 2' — A placa indica
tiva deverá ter os seguintes 
dizeres:
Rua Professor Walter Dachs
Art. 2 — Esta Lei entrará 

em vigor na data da sua pu-; 
blicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Prefeitura Municipal dr 
Laje&, 28 de agosto de 1964

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 28 de agos
to de 1964.

Asdrubal Guedes de Sou
sa Pinto

Resp. p/ Secretaria

O Dr. Wladimir d’Ivanenko 
- Juiz de Direito da Co
marca de São Joaquim, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

FAZ SABER, a todos quan
tos o presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta 
(30) dias, virem ou dele co
nhecimento tiverem, que por 
parte de Aurea Batista Cou 
to, viuva; Leda Maria Couto 
Martorano, casada com dr. 
Egidio Martorano Neto, Lea 
Couto de Oliveira Varela, ca
sada com Jatir Ogibe Varela 
Junior, Lia Couto de Oliveira, 
Luiz Afonso Couto de Oli
veira e Ligia Couto de Oli
veira. domiciliados e resi
dentes neste Estado, por in
termédio do seu procurador 
dr. José Geraldo Batista, foi 
requerido usucapião de um 
terreno situado nesta cidade 
de São Joaquim, que mede 
onze metros e trinta centí
metros (ll,30m.) de frente, 
com igual metragem de fun
dos, dividindo com terras de 
Fulvio Araarante Ferreira 
por um lado, e, por outro 
lado, com terras de herdeiros 
do dr. Aristorides Stadler, 
pela frente, com a rua Ma
noel Joaquim Pinto e fundos 
com a rua Marcos Batista, 
tendo sessenta e seis metros 
e trinta centímetros (66 3om.) 
de comprimento, perfazendo 
um total de 749,20m2.

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários

Delegacia no Estado de Santa Catarina

AVISO AS EMPRESAS
PBNSÕ^e Do¥cOMEHclAmoS° FaPC 
5BnífxT̂ atarlDa' em cumprimento ao Ato Normativo o° 14 
do DI\PS, avisa às 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 
prazos e nas formas a seguir:

I — Até o dia 14 de novembro próximo futuro, as de 
valor inferiores a CrS 50 >.000,00;

II - Em duas prestações mensais e iguais até 15 de ou
tubro e 15 de novembro próximos futuros, as de valor en
tre CrS õOO.i 00,00 e Cr$ 600.000.oo.

III — Em, no máximo de 20 parcelas iguais e suces 
sivas de valor não inferior a Ci$ 300.0 )0,00 cada uma, a 
primeira até 15 de outubro próximo futuro e as demais em 
igual data dos meses subsequentes, quando 0 débito fôr 
de valor superior a 600.000,00.

Os débitos liquidados no prazo de noventa dias a con
tar da data mencionada na Lei, gozarão da redução de 
50% do valor dis 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- 
poou08 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 órfãos 
dirigentes, fiscais ou consultivos.

Florianópolis, 31 de Agosto de 1964.

As. Gualter Pereira Baixo
Delegado

E, para que chegue ao co 
nhecimento de todos, mandou 
expedir o presente, que será 
publicado uma vez no "Diá 
rio de Justiça", trez vezes 
no jornal “Correio Lageano’’ 
e afixado no lugar de costu

me nesta cidade. Dado e pas
sado nesta cidade de São 
Joaquim, aos dois (2) dias do 
mês de setembro do ano de 
mil novecentos e sessenta e 
quatro (1964). Eu, Sebastião

de Souza Vieira, escrivão, 
datilografei e subscreví

Wladimir d‘Ivanenko

Juiz de Direito

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 moderco recentemenls adquirido
em São Paulo

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

LAGES SANTA CATARINA

N O S S O B A N C OBANCO NACIONAL DO PARANA E
SANTA CATARINA S/A.

R A P I D E Z  -  E F I C I Ê N C I A .  -  / E G D R A N Ç A

Matriz em LONDRINA - FR.CURITIBA. FLORIANÓPOLIS E SÃO PAULO
nas sesuintes cidades:

NO PARANÁ

SUCURSAIS —

Agências
EM SANTA CATARINA

Blumennu
Criciúma
Ibirama
Joaçaba
Joinville
Lages
Tubarão

Alto Paraná
Arapongas
Astorga
Bela Vista do Paraiso
Bonsucesso
Cambé
Guaravera

Jandaia do Sul
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Paranavai
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Instala-se ama
nhã o Município 

de Ponte Alta
Será solenemente ins

talado no dia de ama
nhã o nóvel município de 
Ponte Alta, desmembra
do de Curitibanos por 
recente decreto governa
mental.

Ao ato deverão com
parecer autoridades ci
vis, militares e eclesiás
ticas, inclusive o repre 
sentante do Governador 
do Estado.

É o seguinte o progra 
ma da instalação do mu 
nicípio de Ponte Alta:

As 14 horas - Função 
religiosa, celebrada pelo 
Reverendíssimo Padre 
Tarcisio Dalsenter. Vigá
rio daquela Paróquia

Às 15 horas - Instala
ção solene do Município, 
procedida pelo De Juiz 
de Direito, D r . H e i n z  
Sheooor Stiilfer, e mais a 
presença do representan
te de Sua Excelência, o 
Governador Celso Ramos.

Às 16 horas - Coquetel 
oferecido às autoridades 
e convidados.

Para tão importante 
solenidade, recebemos a- 
tencioso convite do Pre 
feito Municipal, Dr. José 
Rigon, o qual m u i t o  
agradecemos.

Gua-Nal
amistoso
Amistosamente, deve

rão preliar amanhã à tar
de, no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior, os 
tradicionais rivais do soc- 
cer local, S. C. Interna
cional e G. A. Guarany.

Frize-se que no último 
Gua-Nal pelo campeona
to oficial catarinense, o 
Internacional venceu o 
Guarany por 4 a 1, e o 
jogo de amanhã oferece
rá a oportunidade, do 
grêmio bugrino vingar-se 
daquele revez.

Enquanto não aprovou 
o cánhenho das semi fi
nais do campeonato es
tadual de futebol, êste 
jogo servirá para testar 
alguns elementos contra
tados pelas duas agre
miações lageanas.

Bom público deverá a- 
íluir ao Estádio Munici
pal Vidal Ramos Junior 
no dia de amanhã, se
quioso por um belíssimo 
espetáculo desportivo.

Agradecimento
Associação Beneficient0 Santa Isabel, agrade

ce os irt.000.00 (Dez mil c uzeiros) quantia esta 
doada pel > Sarau Beneficiente Miss Santa Catari
na. que tanto bem veio nos fazer, pois atendemos 
mensalmente 500 (Quinhentos) pobres fichados 
com auxilio das Cáritas Dioc sina além dos vários 
casos resolvidos à parte semanalmente.

A Diretora.

Praia de Camboriú
ALUGA SE O ü VENDE SE

Casa de madura, grande (ótima para duas famí
lias). Bem localizada (próx. ao Marilus, hotéis 
etc ). Agua farta c/motor próprio; luz, fogão a gás 
e garagon fechada. Tratar c/sr. Mauro Bértemes 
no *‘Inco#,-Itajaí, ou com o proprietário em S. 
Paulo (L. Espíndola - Rua Cel. Diogo 1017 - C. 
Postal 22J0).

Agência de Turismo Nevada
Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 

Lanche) * Lages • S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en- 
derêço acima

i a 1 Exposição Estadual de Animais e 
Produtos Derivados

COMISSÃO EXECUTIVA

A V I S O
A Comissão Executiva da Ia Exposição Es

tadual de Animais e Produtos Derivados avisa aos 
Senhores Pecuar>stas e expositores em geral que 
se acham abertas as inscrições para êste certame, 
devendo portanto os interessados procurarem a 
Associação Rural de Lages para o cumprimento 
das formalidades regulamentares.

Comercial Amável Monteiro lida.
A ta ca d o  e V a re Jc

G e n e ic s  a lim e n t ic ic s  - C cn -  
$ erva« -C eb itlavern  s h  a i etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

Produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro CoralLages - Santa Catarina
•. ■ \...... .

j»:.v A »  *.-v'. ' . l i
.... •’ f . . .,• • «  > ;  •

i  n / i i , ; . .  ,w. *xV»

O que há de nôvo no Volkswagen 1364?
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 /  //a  ‘À utem cveis e 

A . AA A c e s s ó r i o s
Avenida Marechal Floriano. 373 - Fone. 225 -  Lages - S C
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Ferroviário devolve placard
ao Internacional

Em pagamento à visita 
que ine fez no último 
domingo, o S. C. Interna
cional de nossa cidade 
preliou na quarta feira 
à no:te na belíssima ca
pital paranaense contra 
o C. A. Ferroviário, uma 
das grandes glórias do 
futebol da terra dos pi- 
nheirais.

Êste prélio que foi dis
putado no Estádio Dori
val de Brito em Vila Ca- 
panema, encerrou se com 
a vitória do Ferroviário 
pelo escore 2 a 1 vingan- 
do-se assim com o mes
mo placar do revez so 
frido domingo em Lages.

Os tentos dos vence

dores foi anotado poi 
intermédio de pauio Vec 
chio, sendo um em cada 
período, e Nininho para 
os colorados, cujo tente 
roí consignado na pri 
meira etapa.

A renda somou a im 
portância de Cr$ 
156.000.00, considerada 
fraca para os aficciona- 
dos curitibanos. Na ar
bitragem funcionou o sr, 
Gustavo Turra, com re
gular desempenho, que 
expulsou quasi ao final 
da pugna o atléta Almir 
do Internacional por ter 
atingido sem bola u um 
atleta da representação 
paranaense.

5o8. Jogos Abertos de Santa Catarina
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA

Pôrto União, Agosto de 1964.

Ao
Jornal “Correio Lageano”
Rua Coronel Córdova 
Lages-SC.

Prezados Senhores

A Comissão Central Organizadora d > 5os. Jo
gos Abertos de Santa Catarina, sente s  ̂ honrada 
em convidar êsse município à participar dos re 
feridos jogos, a se realizarem nesta cidade de 7 
a 14 de novembro.

As modalidades do Esportes que compreendem 
os 5os. Jasc, são as seguintes:

Basquetebol-Voleibol Masculino e Feminino 
Futebol de Salão (condicionado a um «testado da 
F.C.F. de que os atletas a serem inscritos não 
são e não foram profissionais em qualquer tem
po). Natação Masculino e Feminino-Xadrez-Atle- 
tismo Masculino e Feminino-Ciclismo-Bolão Mas
culino e Feminino-Tenis de Mesa Masculino e Fe 
minino Tenis Masculino e Feminino

Para nossa melhor organização, solicitamos a 
colaboração de V.V Excias , no sentido de ser 
publicado pelas respectivas Rádios e Jornais des
te Muuicípio. . .  . . .

Alertamos ainda que na oportunidade estará 
funcionando um bem organizado restauiante po
D u i a r

Certos de contarmos com o apoio das Rádios
e Jornais dêsse Município, Para c raetlho,Patdfl̂ 1Hga;  
ção dos 5os. Jogos Abertos de Santa Catarina a 
ser realizado em Pôrto União, antecipamos nossos 
sinceios agradecimentos.

Sadala Aziz Domingos 
Presidente da CCO

Victor Buch Filho 
Prefeito Municipal

João Alvear Fagundes 
Supervisor

iora Lajes S. A. - Indústria e Comércio
(em orgaDização)

rrB A l DE CONSTITUIÇÃO SSEMBLÉIA GERAL
Edital de Convocação

hnrps subscritores de ações da 
«onvidados os senhH 118trja e Comércio, em orga- 
ra Lajes S.A. -  de outubro de 1964 às

comparecerem no di ne8ta cidade de La-
à rua Frei Rogério, o . ’ pr0vaç&o do Projeto 
m de deliberarem sobre « ?Pr®va da sociedade, 
. .  sõ cia K  c o o *  0d* ,X  Fi.oal e fixação
i primeira diretoria d0 a88untos gerais 
ctivos honorários,
Laies 10 de setembro de 1964

Arnoldo J- P- s,Ive,ra
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P R C J E T C  I C J A
Experimento realizado no Campo de Sementes «Carú» da Secretaria

da Agricultura ano 1963 64.

Produção de Grãos em DAG/parcela de 6 M2

V A R I E D A D E S
R E P E T 1 Ç A O

Soma KG HA
1 | I I  | I I I IV

1. Nova Era 90 100 110 100 400 1.666
2. Hale n° 7 120 130 90 100 440 1.833
3. Rebel 125 125 130 100 480 2 0004. Hill 130 140 150 110 530 2.2085. Lee 100 100 70 70 340 1.416
6. Amarela R. Grande 120 80 80 80 360 1 500
7. Improved Pelican 110 80 130 90 410 1.708
8. Yelnanda 110 130 140 95 475 1.979
9. Dortschoy 2, 125 85 100 100 410 1.708

10. Clark 100 100 120 100 420 1.750

1.130 1.070 1.120 945 4.205
Média - 4.265 - 106,6 ou 1.776 Kg/Ha

40
F. C. - 4.265740 - 454 755

Eng. Agronomo Chefe — Fco. Gerardo Quezada S

SAGECI S.A.
Engenharia e Comércio

Oficina mecânica especializada em manutenção e reforma 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
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CARPIDEIRA COM ASSENTO
PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - C*. Postal 28 Fone 228 - LAGES
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