
Terras do Município
Na qualidade de Procurador da Prefeitura Municipal 

de Lajes e a respeito de Notas publicadas na imprensa 
falada e escrita de nossa cidade, cumpre-me vir, também, 
pelos mesmos meios, comentar o momentoso caso

Sua Excia. o senhor Prefeito Municipal de Lajes, fez 
publicar uma nota em a qual historia {os fatos e afirma 
que o esbulho que se pretende esbarrará com a natural 
reação da Edilidade nos precisos termos do artigo 5u2 do 
Cod. Civil Biasileiro.

Inconformada, a Mitra Diocesana de Lajes, por 6eu 
procurador, fez publicar outra Nota cujo introito tem a se
guinte redação:

“Por seu procurador estranha a Entidade proprietária 
de Imóveis aludida pela Nota da Prefeitura Municipal, a 
referida Nota, de cuja assinatura tem suas dúvidas...” (sic)

E de estranhar-se, isso sim, que possa haver dúvida 
quanto a assinatura em Notas publicadas pela imprensa 
falada ou escrita para quem as escuta ou as lê.

No primeiro caso, as ondas hertesianas nos transmi
tem o texto da Nota inclusive o nome do signatário e no 
segundo este estará em letra de fôrma sem a possibilida
de de comparações caligráficas, numa e noutra conjectura.

De duvidar-se é que o ilustrado causídico que subs
creve tal incerteza tenha expressado fielmente sua vacila 
ção.

Note-se, de outro lado, que tal dúvida não terá havido 
de parte dos órgãos que divulgaram a nota em questão e 
cujos originais, por certo, farão parte de seus arquivos

A título de esclarecimento diz ainda o Frei procura
dor da Mitra: "... que tais terrenos jamais foram Patrimô
nio da Prefeitura e sôbre os mesmos a Prefeitura não pos
sui documento algum, e sempre foram reclamados pela 
Entidade proprietária em diversos requerimentos endereça
dos à Prefeitura, requerimentos êsses que misteriosamente 
desapareceram” {outra vez, sic.)

Pretendidos esclarecimentos nada esclarecem, mesmo 
porque a estrutura da cração é de difícil entendimento

‘‘DE MERITIS”

A Mitra Diocesana de Lajes arroga se o direito de 
propriedade sôbre uma “pequena” área de terras (cêrca 
de 225 milhões de metros quadrados) sita entre os r i o s  
Cará e Caveiras pelo oeste e sul, pelos matos do Tributo 
ao uorte e pelos Índios ao leste.

Estriba-se, para tanto, em concessão feita em 1768 
(quando não havia ainda nem Diocese nem Mitra nesta en
tão povoação dos Campos de Lajes), concessão feita pelo 
Governador da Província de São Paulo aos "MORADORES 
DO DISTRITO DO CAMPO DAS LAGENS” como reza o 
documento de museu.

Desde há quasi dois séculos, entanto, a Comuna tem 
posse mansa e pacífica sôbre parte dessa terras e 6ôbre o 
restante a têm particulares sem qualquer contestação.

O caminho legal para a pretendida reivindicação, não 
pode ser  o esbulho como o sabem até mesmo os acadê
micos e não pode ign irar o ilustrado Frei procurador da 
Mitra.

Fora dessas diligências, a Prefeitura reagirá e reagi
rão, por certo, os demais prejudicados.

Mário Teixeira Carrilho
Advogado

Grande interesse pela apresentação 
de Herivelto Martins em Lages

Numa promoção ccrajunta da Rádio Clube de 
Lages e Clube 14 de Junho, teremos no próximo 
sábado, dia 30. a apresentação entre nós de Heri 
velto Martins e sua famosa Escola de Samba, com 
suas cabrochas, passistas, numa cópia fiel do car 
naval carioca de 1965.

Além dessa atração, teremos a apresentação 
também do renomado Trio de Ouro, formado pe
lo mesmo Herivelto Martins, Lourdinha Bitencourt 
e Raul Sampaio, Russinho e seu piston mágico, e 
outros num total de 25 figuras.

Herivelto Martins está se apresentando no 
momento com invulgar sucesso no hinteralnd gau 
cho, onde seus espetáculos têm sido aplaudidís 
simos.

Êstes espetáculos em nossa cidade acontece
rão no sábado, dia 30, às 20,30 horas, no Cine 
Teatro Marajoara e posteriorraente no Clube 14 
de Junho, por ocasião de grandioso baile organi 
zado por esta sociedade.

Demissionária a Diretoria da L S D
Toda a diretoria da Liga Serrana de Despor

tos, entidade mater do futebol lageano, inclusive 
o seu presidente. Sr. Nilson Fiúza de Carvalho, 
solicitaram demissão em carater irrevogável dos 
seus cargos.

O Conselho Fiscal da mesma entidade assu 
miu provisoriamente a sua direção, até a realiza
ção de novas eleições, que possivelmente dar-se- 
ão em princípios do próximo mês de Fevereiro.

CORREIO
LAGEANO

Jubileu de 
Prata

Diretor Redator Chefe Redação e Oficina iFone
José P. Baggio Nevio S, Fernandes Rua Mal. Deodoro, 2941 397
I | — Lages, 23 de Janeiro de 1965 — N° 24 |

Não haveríam eleições 
d o s  Estados e sedam  
nomeados Interventores

Segundo circulos poli 
ticos da Guanabara, é 
problemática a realização 
de eleições nêste ano 
nos Estados que terão 
renovados os seus exe
cutivos.

Conforme as mesmas 
fontes, ao térmiüo do 
mandato dos 11 Gover
nadores, que dar-se-á no 
dia 31 de Janeiro de 1966, 
seriam nomeados inter
ventores, afim de que 
h a j a  coincidência de 
mandato com o Presi
dente da República e 
outros Governadores.

Novo Governador 
Goiano assume 

hoje
Finalmente hoje às 14 

horas, deverá assumir o 
novo Governador goiano, 
Mal. Emilio Ribas Junior.

Como representante do 
Presidente Castelo Bran
co a essa solenidade, de
verá estar presente o 
Professor Flávio Suplici 
de Lacerda, titular da 
Educação e Cultura.

Por outro lado, com a 
posse do Mal. Emilio Ri
bas Junior no govêrno 
goiano, fica extinta a in 
tervenção federal naque 
ie Estado, cujo ato foi 
assinudo há dias pelo 
Presidente da República.
_ _ ^

Previdenciários 
deverão contri
buir com mais 

1,2'/. para a PS
A partir de poucas se

manas, todos os previ
denciários deverão con
tribuir com mais 1,2% 
para a Previdência So
cial, tendo em vista de-] 
cisão tomada pelo mes
mo órgão em uma de 
suas últimas reuniões.

Assim ao contribuiçõ
es que eram de 8% pa
ra os IAPs passarão bre 
vemente para 9,2%.

Bispos advertem em manifesto

I s É s t t  vive sua hora U s iia  e 
lem a ameaçá-lo graves perigos"

Reunidos em Natal. Rio Grande do Norte, os Ar
cebispos Secretários da Conferência dos Bispos do 
Brasil — D Helder Câmara Arcebispo de Olinda 
e Recife; José Vicente Távora, em nome de D. 
José de Medeiros Delgado e Eugênio Araújo Sa
les, Administrador Apostólico, divulgaram Manifes
to afirmando que o “Nordeste vive a sua hora 
decisiva” e no qual apontam entre os perigos mais 
graves que rondam o Nordeste, o aumento vegeta- 
tivo, anual, da população, da ordem mínima de 
seiscentos mil habitantes: a manutenção de estru
tura sócio econômicas que praticamente anulam 
qualquer esforço de desenvolvimento e a burocra
cia, tanto dos órgãos nacionais como estrangeiros 
que atuam no Nordeste.

— *’A Igreja — afirmara os Bispos — que 
nem por sombra pensa em liderança no ateudi- 

{mento aos problemas materiais do Nordeste, está 
decidida a prestar sempre mais sua colaboração 
ao desenvolvimento integral da região. Como em 
outras oportunidades ja temos afirmado, e aqui 
tornamos u recordar que embuta o aspecto fun
damental de nosso programa de ação seja evan- 
gelizar a nossa região, não nos esquecemos jamais 
de que a caridade do Evangelho nos indica a li
nha supletiva de um esforço pelo desenvolvi
mento social e econômico das terras e das popu
lações. em cujo meio a providência nos colocou 
pastores.

I /a la s  A lusam -se
ALUGAM-SE DUAS SALAS PaRA COMÉRCIO 

I Ver e tratai à Rua Rotary — atrás do Cinema Tamoio.

Prefeitura Miiiiicipal dr Lajes
Estado de Santa Catarina

EDITAL de chamada da população escolar 
de sete anos de idade para matrícula na 

escola primaria
De ordem do Sr. Prefeito Municipal e em obediência 

ao que determina o art. 29 da Lei Federal n' 4 024 de 20 
de dezembro de 1961 - Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional, levo ao conhecimento de todos os cida
dãos do Município de Lajes que, nos têrmos da Legislação 
em vigor, ficam convocadas tôdas as cr anças que comple
tarem sete (7) anos de idade até a data da matrícula para 
que providenciem, comparecendo às escolas Municipais nos 
seis (6) últimos dias úteis do mês de janeiro e às escolas 
primárias estaduais de dez (IO) a quinze (15) de fevereiro, 
a fim de obterem vagas e serem matriculadas.

Nos têrmos do art. 2o da Lei Estadual n. 3.191 de 8 de 
maio de 1963, do art. 27 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e do art 52 do Regulamento co Ensino 
Primário do Estado, é obrigatória a matrícula e a frequên
cia de tôdas as crianças de sete (7) à doze ( 12) anos nas 
escolas primárias, havendo sérias penalidades para os pais 
ou responsáveis que mantiverem menores em idade escolar 
não matriculados em escolas ou com frequência irregular 

ü  ensino primário por fôrça de Lei, no Estado de 
Santa Catarina, é obrigatòriamente gratuito nas escolas t s- 
taduais, municipais e também nas escolas particulares que 
mantem convênio com o Govêrno Estadual Esta gratuida
de, entretanto, não exclui o dever de cada pai ou respon 
sável por criança matriculada auxiliar a Caixa Escolar na 
medida de suas possibilidades e nos termos dos regulamen 
tos que regem o assunto.

Lajes, janeiro de 1 9(,5
Cândido F. Batista Dias 

Inspetor Escolar
Resp p/ Diretoria do Ensino Municipal
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‘ r̂v;4 %
' Prefeitura Municipal de Lajes

Estado de Santa £atarina
Edital de Concorrência Pública para venda 
de um caminhão pertencente ao Municipio e 

julgado impróprio para os serviços 
da Prefeitura

Pelo presente Edital e atendendo determina
ção do Senhor Prefeito Municipal, levo ao conhe
cimento de quem interessar possa, que se encon 
tra à venda mediante concorrência pública, [um 
caminhão com as características seguintes:

Marca Ford; Ano de Fabricação - 1948; Mo
delo F5; Côr Verde; Chassis médio, adatado; nú 
mero do motor - 8RT39803; pneus Simples.

Valor Minimo — Duzentos mil cruzeiros (CrS
200.000;.

Os interessados na compra do veículo acima 
descrito deverão trazer suas propostas em enve
lopes fechados e rubricados pelo proponente en 
tregando-as na Secretaria da Prefeitura, no dia 
déis (10) de fevereiro do corrente ano, até às de
zessete horas (i7h).

As dezessete horas do dia acima referido, as 
propostas serão abertas na presença de todos os 
concorrentes, sob a supervisão do sr. Prefeito Mu 
nicipal, cabendo a preferência ao que maior preço 
oferecer.

Não serão consideradas e nem apreciadas as 
propostas que incluiram a cláusula de pagamento 
do prazo.

Uma vêz julgada a concorrência, o vencedor 
poderá tn rar na posse do veículo imediatamente, 
mediante o pagamento do preço oferecido.

Em hipótese alguma, será concedido prazo pa 
ra o pagamento.

O Caminhão, objeto dêste edital, se encontra 
à disposição dos interessados no páteo da Prefei
tura, podendo ser examinado a qualquer hora, den
tro do expediente (das 12 às 18 horas durante a 
semana e das 9 às 12 horas aos sábados) até o 
dia da abertura das propostas.

À Prefeitura se reserva o direito de julgar 
inaceitáveis tôdas as propostas e abrir nova con
corrência.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, 
em 20 de janeiro de 1965.

(Ass). Cláudio Ramos Floriani 
P/Secretaria Administrativa

D E C R E T O  N- 4 3 
De 30 de dezembro de 1964 

Anula dotação orçamentária e autoriza a 
abertura de crédito suplementar

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições:
DECRETA:

Art. V — Ficam anuladas as seguintes dotações 
Orçamento vigente:

do

0-40-6
0-70-3
0- 90 2 
1 O0-7
1- 20-3 
1-20-4 
3-40-1 
3-40-2 
3-41-1 
6-30-1 
a-oo-i 
8 00-2 
8-00-4 
8-00-7 
8 - 00-8

Cr$ 216.000. 00
312.000. 00 
240 000,00 
283 5oo,oo
539.500.00
480.000. 00
2 6 4 .0 0 0 . 00
192.000. 00
180.000. 00 
360 000,00
336.000. 00
624.000. 00
240.000. 00
172.500.00 
240 ooo.oo

/ TOTAL 4.679.5oo,oo
Art. 2' — Por conta do recurso a que se refere o a r 

tigo anterior, ficam suplementadas as seguintes dotações: 
b'^ * 2 39.ooo.oo
3 3 °-t I641.7l0,oo
33° - 2 11.344,00

l!.702,oo
6'31-1 327.620.oo
6-41-1 79.837,oo

1.772.287,00 
756.ooo,oo8-71-1

8-91-1 20.000. 00
20.000. 00

da

de

. TOTAL 4.679.5oo,oo
Art- ~  Este Decreto entrará em vigor na data 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de dezembro

1964.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito JMunicipal

Registrado e publicado o presente Decreto na S e c re 
taria da Prefeitura, em 30 de dezembro de 1964.

Cláudio Ramos Floriani 
Resp. p/ Secretaria

Albanez Silva & Cia. Ltda.
- - - - r  t a  Cruz s Souza. 561 - fone, 47? - fui. Itl. Utacil -  Caixa M a l ,  213 - - - -

L a g e s  -  l a u t a  C a t a r i n a
Gêneros alimentícios no varejo e 

atacado - Bebidas# Armarinhos, Compra 
e Venda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fumo etc.

DEUTZ
Refrigeração a ar — 100% nacional 

TRATORES, MOTORES. E GRUPOS GERADORES

Venda, Peças e Serviços na

$ A  6 E < 1 S /A
Oficina Mecânica especializada na manutenção e reforma de 

TRATORES, CAMINHÕES E MOTORES DIESEL 
VILA CAROL1NA -  o — BAIRRO CORAL

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

OSNI COSTA SPINDOLA

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

« R e s t a u r a n t e  N a p o l i  » O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280

L A G E S  — o — Santa Catarina

TO BATTA
-  • =>s €  • 'f-9  Y  >. fy' l V v  r. I . . .

O MAIS 
V E N D I D O  

N O

BRASIL

P r  •-?> * Tv-V *1 ■ f V

CARPIDEIRA COM A 73ENTO PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCAIE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 Fone 228 - LA G E S  - SC.
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de genie e de luz
por Lair Leoni

noite da saudade

Em 16. último, no Clube 7 de Setembro foi pre
miada a sociedade curitibanense com mais uma 
noite da saudade.

Orquestra SULINA DE RITMOS.
Renda com um nobre destino: auxílio na cons

trução de Igreja Evangélica de nossa cidade.
Há que se destacar o empenho dos srs. Heinz 

Reichert e Waldemar Schultz.

—o—

noite da extravagância

Finalmente, hoje, 23. o primeiro grito de car
naval curitibanense.

Também no Clube 7 de Setembro esta noite 
alegre e “sui-generis'\

Correspondente em Curitibanos

LAIR LEONI

Extravagante em qualquer detalhe a principiar do traje exigido.

Por intermédio de nossa coluna vai o convite para os sócios dos 
clubes lajeanos que se seguem: 1 de JULHO - 14 de JUNHO e SERRANO 
TENIS CLTBE.

i
Até então.

— o —

noite carioca — pinheiro tênis clube

Em 31 próximo a ESCOLA DE SAMBA DE HERIVELTO MARTINS 
estará dando a demonstração do seu “show”.

Presente ainda o Trio de Ouro com Lourdinha Bittencourt e Raul 
Sampaio e mais, passistas e cabrochas do carnaval m a i o r  do mundo: o 
carioca.

Mesas: no restaurante anexo.

—  o —

noite havaiana — clube 7

Se o assunto é carnaval daremos nosso destaque para outra promo
ção da diretoria atual.

Noite Havaiana será a atração maior do mês de fevereiro, antece
dendo ao Tríduo Momesco.

Data ainda sem confirmação.

—o—

santa mônica — clube de campo
Constante do “Boulevar dos doze meses’* eis a programação moni 

quense para a semana que entra.

23 de janeiro: 15 horas: Olimpíadas Internas

24 de janeiro: 9 e 15 horas: Olimpíadas Internas

21 horas — 1* grito de carnaval do Grêmio Paiquerê

30 de janeiro: 15 horas: Olimpíadas Internas.

de gente e de luz seraanalmente apresentará a programação do 
“Maior da América Latina”.

—o—
de BACON A-l
A leitura torna o homem completo; a história o faz sábio e 

prudente; a poesia, espiritual; as matemáticas, sutil; a filosofia, pro
fundo; a moral, grave; a lógica e a retórica apto para discutir.

—o—
Em sete dias voltaremos.

Um livro por Cr$ 500 mil
Deverá ser lançado em abril ou maio o livro “A muita leal e heróica 

cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro’*, que está sendo editado em 
Paris sob a direção de Marcei Moulinot e cujo exemplar será vendido en
tre 400 e 500 mil cruzeiros, dependendo das condições cambiais da época. 
A obra conta a história do Rio desde sua fundação até os nossos dias. 
Terá 260 páginas, com 295 ilustrações.

N E S T E  
D £

«Nasceu o amor 
no coração:
Deixei o escorrer 
até as mãos, 
e,
transformei-o em poesia . . . »
Assim, ADELIA MARIA GARCIA transcreve o nascer 

de sua inspiração.
Paranaense de Curitiba principiou em letras quando 

ainda adolecente.
Em 1963 lançou seu primeiro livro: BALADA DO A- 

MOR QUE SE FOJ.
Sôbre o citado, eis alguns juízos críticos:
«ADELIA MARIA GARCIA elaborou suas noesias em 

tom proíundamente humano, (Diário de Noticias - Porto 
Alegre)

«Balada do amor que se foi» reflete o temperamento 
artístico de ALELIA MARIA GARCIA ilustre poetisa para
naense, cujos versos possuem algo de belo e enternece- 
dor» (ür. CARLYLE MARTINS - da Academia de Letras 
do Ceará).
« . . .  e o faz alvissareiramente, pois é notório e esplên
dido o seu estro e os seus poemas encantam pela leveza, 
colorido e esperança» (BERNARDO PEDROSO - escritor e 
poeta da Casa do Poeta de São Paulo)

—  o  —

NHANDUTI. recente 2° lançamento da autora nossa 
Realizada é todo um resumo do tema que faz nascer poe
tas - um tanto de solidão, outro de esperança, juntos num 
cantante perene ao amor!

De ADELIA MARIA GARCIA, escolhemos

R e e n c o n tro
Enxuguei as lágrimas . . .
Figurei nos lábios um falso sorriso . . .
Levantei a cabeça 
e enfrentei a vida . . .
Os passos firmes.
o rosto impenetrável,
o coração protegido
por uma armadura de indiferença.
Vi o sol florescer no horizonte 
e as estréias dançarem no infinito.
Olhei para o mundo . . .
Prescrutei em cada face 
um sinal de humanidade 
e amor . . .
Nada encontrei . . .
Retrocedo . . .
Nêste instante, 
sòzinha,
fechada em meu refúgio antigo, 
desfaço me da minha fingida aparência.
Choro novamente . . .
Devolvo à bôea seu ricto amargo 
Vacilo . . .
O coração liberta-se e geme . . .
Contudo, reencontrei-me.
Sou a mesma que sofro . . .

R e t a 1 h C S -
Embora em já não possa ter metas, 
há uma verdade em que acredito ainda;
Enquanto houver lágrimas na terra, haverá poetas 
— e a terra há de ser linda ! . . .

S. D. de RAM AY AMA

C A N T I N H O
P A Z ! . . . i
lair leoni

Saudade
é como a distância 
dos olhos às estréias: 
Sonha-se com tanto brilho 
não se pode 
a elas chegar

VASCO JOSÉ TABORDA

Anjo da guarda
Ensina-me os segrêdos
De andar na vida sem perder os passos

MOREIRA DAS NEVES

HO M ÍN IHQ  SERÂ0 M Á X IM A S  I
Não desprezes ninguém; um átomo faz sombra.

(PITAGORAS)

Correndo em busca do prazer, tropeça-se com a dor
(MONTESQUIEU)

A esperança é o bastão de viagem de um amante. 
Traze contigo êsse apoio e espanca cora êle os pensa
mentos de desespêro (SHASKESPEARE)
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BAU DA SAUDADE
Continuação do 
número anterior

Teatro Municipal, Igreja 
do Rosário, Cravo Preto 
e Vai ou Racha, a Ma
ria brasileira, o Bento, o 
Chiquinho Belém, Tião 
Adão e a Maria Antonia. 
Hoje, amigo César, voce 
não mais ouve aquele 
chiar dos carros de boi 
descendo o morro do 
Pôsto nas manhãs de 
sabados, quando o tia

Maria pedia esmola sen-1 lente vendia farinha de 
tada na calçada do Mer- mandioca em salamim. 
cado e seu Camilo Va-1 Voce não mais encnerga

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

o grama dão da praça do 
Mercado e não mais ou 
ve os acordes da «Har
monia Lageana» com a- 
quelas valsas poéticas e 
dolentes, A Lages dos 
fornos de pedra, «barri
dos» cora vasoura do 
campo, a Lages das fes
tas do Espírito Santo, da 
Santa Cruz e do Bom 
Jesus está guardada, mas 
uma coisa eu digo, guar
dada com carinho que 
não fazes idéia.

Êste, que contigo ca
minhou, que contigo riu 
e chorou, resolveu um

,t S -

'
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dia salvar estas peque
nas cousas, para que não 
mais olhes nossa terra, 
apenas do Morro do Pos- 
to, desça, quando a visi
tares e venha vagarosa
mente a rua do Hospital, 
a rua onde tinha a far
mácia do seu Quinca 
Waltrick, seu Gamborgi, 
dona Selvina, mãe do 
Acacio e Bijouga, dona 
Cecdia Moraes e. quando 
encontrares um velho 
lampião dependurado, 
sentinela de Lages de 
1906, entre e estarás em 
casa, tendo por limite 
aquelas paredes frias, 
alí estão nossa história, 
nossos homens, suas lu 
tas, suas músicas e fes
tas, vitórias e fracassos, 
ali tem de tudo. Juntei o 
que poude, salvando do 
tempo e guardei para o 
próprio tempo apresentar 
a voce e a todo aquele 
que sente a saudade que 
maltrata, uma saudade 
inconsolável, uma sau
dade, saudade que as 
palavras não exprimem 
porque é sentimento, é 
no coração que sentimos 
mais viva que nunca.

Cesar. amigo, agrade 
cendo a dedicatória que 
fizestes ao seu Thiagui- 
nho, meu Pai, em 25 de 
Outubro de 1964, eu, em 
resposta dedico à voce 
esta ficha do Museu His
tórico «Thiago de Cas
tro» esta ficha que, na 
ordem alfabética tem a 
letra M de Muniz. Guar
de-a sempre, com cari
nho, porque ela sempre 
será um élo a ligar o 
primo Jango ao primo 
Manéquinho de Castro.

Um abração amigo e 
o meu muito obrigado.

C ursos gratu itos por 

correspondência

Português, Corresponden
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês
Achara-se abertas as matri 

cuias para os cursos de Por 
tuguès. Correspondente, Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência,  do ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os cur 
sos são práticos e compõe-se 
de poucas lições, após o que 
serão conferidos Diplomas aos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon
dência.

Os interessados deverão es
crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal n 
S600, São Paulo - SP.

Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veículos S. A.

Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina Fone, - 444 - Cx. Postal, 333 - Lages -  S.C.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— S* Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LA G E A N O  

Rua Mal. Deodoro, n“ 29-i
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Com a luz da realidade 
Meus caminhos palmilhei 
Quantos foram não me lembro1-» 
Quantos? mesmo até nem sei .

Nas estradas percorridas 
Muitas flores cultivei,
As estradas se acabaram.
Sem as flores eu fiquei

As primeiras reformaram,
As segundas replantei,
Umas foram desprezadas.
Outras delas nada achei .

Entre as coisas do passado,
Os amores que sonhei,
O passado foi-se embora.
Os amores terminei . .

Na Matriz desta cidade 
Quaudo mòço me casei.
Mas a esposa era emprestada. 
Bem no prazo já entreguei . . .

Nesta entrega dolorosa 
Tristes lágrimas chorei,
Porque vi morrer  chorando, 
Quem deveras tanto amei ! . . .

f f E S I G N A Ç A O
Apesar de contristado 
Pelo golpe que levei,
Amo a vida, adoro a Deus, 
Como nunca Lhe adorei . . .

Na vanguarda ou retaguarda, 
Meu roteiro seguirei,
Esperando do Senhor,
A mansão que Lhe roguei . . .

Pois na minha caminhada 
Sempre crente desejei:
Alcançar no céu morada,
Ver Jesus - Divino Rei . . .

Esta crença me acompanha 
Desde o berço onde mamei. 
Numa estância muito antiga,
O lugar que mais rezei . . .

A querência da saudade,
O lugar que lá deixei.
A fazenda tão lembrada,
Que jamais me esquecerei . . .

Da mamãe inesquecível 
Uma herança grande herdei: 
Tôda a fé que tenho em Cristo, 
Com a qual me consolei.

^  „ T -*
Prefeitura Municipal de Lajes

De 30 de dezembro de 1964

D E C R E T O  N 44 
De 30 de dezembro de 1964

Abre crédito especial
Estado de Santa Catarina ' I 0  Prefeit0 Municipal de

_ Lajes, no uso de suas atri-
De 30 de dezembro de 1964 buições,

O Prefeito Municipal no 
uso de 6uas atribuições.

DECRETA:

Art. U — Fica aberto, por 
conta do excesso da a r reca
dação do corrente exercício, 
o crédito especiai de hum 
milhão trezentos e noventa e 
sete mil, duzentos e cinquen
ta cruzeiros (Cr$ 1.397.250 00), 
destinado ao pagamento de 
funcionários lotados em c a r 
gos criados ou reclassifica- 
dos pela Lei n. 150 de 7 de 
outubro de 1963.

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

Prefeitura Municipal Jde 
Lajes, em 30 de dezembro de 
1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura em 30 de 
dezembro de 1964.

Cláudio Ramos Floriani
Re6P. p/ Secretaria

Abre crédito especial DECRETA:

O Prefeito Municipal de Art. l - — Fica aberto, por
Lajes, no use de suas atri- conta do excesso da arreca-
buições, j dação do corrente exercício,

o crédito .special de duzen 
DECRETA: 1 tos e oitenta e oito mil cru-

i zeiros (Cr$ 288.000,00), desti- 
Art. U — Fica aberto, por : nado a atender despesas de- 

conia do excesso da arreca- j correntes da Lei n. 193, de 
dação do corrente exercício , 1 25 de agosto de 1964.
o crédito especial de humj Art. 2 Êste Decreto en-
milhão, duzentos e sessenta I t rará em vigor na data da 
e dois mil, quinhentos e v in- ! sua publicação, revogadas 
te e oito cruzeiros (Cr$ . . as disposições em contrário. 
1.262.528,091, destinado a aten-1
der despesas decorrentes da Wolny Delia Rocca
Lei n. 7, de 15 de março de 
1961.

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

Prefeitura Municipal de 
Lajes, em 30 de dezembro 
de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secre-

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto, na Secre
taria da Prefeitura, em 30 de 
dezembro de 1964.

Cláudio Ramos Floriani 
Resp. p/ Secretaria

Vende-se
Uma propriedade sita

Congresso tias Yestemunhas rie 
Lová “ Frutcs do Espírito”

O Sr Edgar Butterfield, ministro ordenado das 
testemunhas de Jeová, liderando o serviço de no
tícias da Sociedade Tôrre de Vigia, nesta cidade 
veio respeitosamente à nossa redação, para infor
mar os nossos leitores sôbre o vindouro congresso 
que está programado na vizinha cidade de Curiti
ba nos dias de 4 a 7 de fevereiro do corrente ano.

O Sr. Butterfield nos informou que 122 con
gregações; estarão representadas no congresso. Sen
do que nas onze cidades diferentes onde se reali- 
zarão outros congressos desta série, 712 congrega
ções das testemunhas de Jeová receberão treina
mento adiantado sôbre o seu serviço ministerial 
assim como profunda explicação sôbre como apli 
car às suas vidas os dizeres de Paulo aos Gálatas 
quando escreveu: “Ora aos frutos do Espírito são:’ 
Amor, Alegria, Paz, Paciência, Benignidade. Bon
dade. Fidelidade, Braodura, Autodomínio’'. Gal 
5:22,23.

As mais 32.89C Testemunhas de Jeová, espa
lhadas no território nacional se farão um prazer 
receber destas assembléias conselhos, que serão 
apresentados por Ministros Ordenados e que tem 
grande experiências na aplicação dos mesmos. A 
Cristandade de hoje geme e se lamenta, que não 
pode resolver seus pioblemas internos, como a 
delinquência juvenil, roubos, crimes etc., mas a 
falha é que não se aplica na vida particular os 
frutos dos Espírito. Como poderão as testemunhas 
de leová estarem presentes juntos, sem fazer dis
tinção de r a ç a s ,  eôres, linguas. nacionalidades, 
classes sociais, durante 4 dias? É porque aplica
rão os frutos do Espírito.

Nosso visitante relatou que da congregação 
desta cidade mais de 2U pessoas saguirão para o 
local da assembléia.

As testemunhas de Jeová desta cidade se fa
rão um prazer de visitar os moradores de Lajes, 
depois da Assembléia afim de partilhar as novas 
coisas aprendidas no momentoso discurso público, 
que será o c 1 i m a x do congresso, com o tema: 
"PAZ ENTRE OS :HOMENS DE BÔA VONTADE 
OU o AllMAGEDON -  QUAL?”

taria da Prefeitura em 30 de ^ R u a  H e r c jij0 Luz, 499 , 
dezembro de 1964

Cláudio Ramos Floriani 
Resp p/ Secretaria

D E C R E T O  N- 4 5 D E C R E T O  N- 47

esquina com a Rodoviá
ria, com 44 metros de 
calçada. Maiores deta
lhes à respeito poderão 
ser obtidos nêste jornal.

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

Sabia da existência dêste Curso?
Sabia que êle vem se constituindo num grande in- 

centivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 
face aos valiosos ensinamentos que presta atra
vés de suas lições?
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos ofere
cendo aos criadores lucros bastante compensadores?

Sabia que os alunos têm à sua disposição, antes 
e depois de feito o Curso, um Departamento de Con 
sultas que os ajuda na solução de qualquer problema 
que surja no criatório?

Sabia que todos os alunos gosam de DES( ONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um d:a 
e qualquer tipo de material avicola?

É ambicioso e busca uma profissão que o torne in
dependente dentro de pouco tempo?

Então dirija-se AGORA MESMO à nossa redação 
e solicite, sem compromissos, informações sôbre pre
ços e modalidades de pagamento do referido Curso. 
O jornal está habilitado também a fazer a sua ma
tricula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.

E a ra  suas ca rsas  e euccm eucías

Transportadora R  O D O L A â E S
—  Com filiais nas principais cidades do país —

S e g u r a n ç a  e P o n tu a lid a d e
Matriz - U n ia  M n h a l Floiiano H -lo n e  389 - Caixa Postal 12 - Lases-S.C.

sa iijsiui
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"Câncer feminino tem cura 
9 0 ./ ' dos casos"

«O câncer feminino pode ser curado cm até 
90 por cento dos casos» — afirma o dr. José Bo- 
tella, catedrático de Obstetrícia e Ginecologia da 
Universidade de Madri.

O dr. Botella, que é também diretor da Ma
ternidade Provincial, afirma ainda, em declarações 
ao diário católico «Va», que «o problema do tra
tamento da esterilidade -  uns 10 por cento dos 
casamentos são estéreis — é mais difícil de re
solver do que o dos tumores». Sôbre o câncer na 
mulher, acentua ser «preciso que tôdas as mulhe
res saibam, primeiro, que o câncer pode ser cu
rado; sendo, que se descoberto a tempo é muito 
mais fácil de ser curado; e terceiro, que em vez 
de preferir ignorar a enfermidade deve-se correr 
ao médico ao menor sintoma ou suspeita. O cita
do médico é considerado internacionalmente co 
mo uma eminência em sua especialidade.

Ideal em Marcha!
( A S. Excia. Revma. Dom Antídio José Vargas, nosso 
M. D. Bispo Diocesano)

Flôr do Brasil. Igreja Brasileira,
Gentil Estvêla, a transbordar de luz.
És nossa Mãe heróica e altaneira,
Farol que indica o céu e o Bom Jesus !

Fôste nascida de um Ideal Sublime,
Que em meio a lutas, triunfou com glória 
Tem nome é lume, e sacrifício exprime,
Que há de ficar iluminando a História . . .

Tu és o sonho de um Homem forte 
Que já partiu para a eternidade,
E lá do céu te abençoa a sorte,
Feliz por ver-te uma realidade.

És a esperança do Brasil amado,
És o ideal do Brasileiro crente,
Tens a verdade no teu próprio fado,
Que tôda hipocrisia vã, desmente.

Desejo ir a um baile, 
e não decidi ainda se 
usarei um vestido rosa, 
azul ou branco. Sou mo
rena clara, e meu pro
blema é s a b e r  como 
harmonizar o tora de mi
nha pele com a côr dos 
vestidos

Qualquer côr f i c a r á  
muito bem, se você sou

O A iis serão utili
zados para acom

panhar enterros
Foi a proposta feita 

nelo sr. José Rambler, e 
que está sendo estudada 
pela Edilidade de São 
Bernardo. A idéia - se 
gundo o sr. Rambler 
além da grande vanta 
gem de proporcionar con
dução aos enlutados que 
não possuem condução 
própria, acabará com os 
prêços exorbitantes atual 
mente cobrados pelo ta 
xis, além de acabar com 
as intermináveis filas de 
carros, que causam con 
g e s t i o n a m e n t o  do 
trânsito.

ber escolher a maquila-j 
gem mais adequada, har
monizando assim, o tom1 
da pele e do vestido a 
ser usado.

Para que essa combi
nação seja perfeita, você 
poderá escolher â vonta- 

; de as variadas cores do 
maquilagem compacto ba
se e pó num só produto, 
encontrando em elegan
tes e s t u j o s  quadracli 
nhos, muito práticos pa 
ra você carregar em boi 
sa de toaiete.

Eis aí sugestões para 
! solucionar seu problema; 
jcom vestido rosa use 
maquilagem natural; com 
azul, pelo contrario, você 
terá de dar mais vida a 
sua cútis, usando um tom 
dourado, que é ocasião

Gom vestido branco, 
use maquilagem rosado 
ou granado, que ficará 
muito bem com sua cú
tis.

Comece agora a usar 
maquilagem compacta, e 

iveja que efeito maravi- 
llhoso conseguirá. Você 
! sentir se á segura de sua 
beleza e elegancia duran- 

i te o seu bane.
i

Miss Polly Ponds

Sr e Sra. Adolfo José Martins

Sra. Vva Catarina Zanatta
Têm o prazer de participar a seus parentes e pessoas 

de suas relações o contrato de casamento de seus filhos
ODETE NUNES MARTINS e IRANI ZANATTA

E eu hei de ver-te ainda, qual luzeiro. 
Iluminando o nosso céu de anil, 
Esclarecendo o povo brasileiro, 
Trazendo paz a êste meu Brasil !

Social
curitibanense

Lages. 21 de Janeiro de 19B5 
Ass. C. B.

P o s to  F o x
-  DE -

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - Fone, 319 

Lages - Santa Catarina

Dr. Célio Rogério Ramos
(Médicc)

Clínica de Senhoras e Crianças 
Cirurgia — Partos 

CONSULTAS; 14 às 16 horas
Consultório: Rua Cel. Córdova, 141 - Io andar 

Telefone: 267
Residência: Rua Nossa Senhora dos 

Prazeres, 5fi — Telefone: 20ü

Festejou mais um ani
versário natalicio no dia 
17 último, a exma. sra. 
d. Luiza Schultz, digna 
esposa do Sr. Waldemar 
Schultz, pertencente à al
ta sociedade curitiba- 
nense.

À feliz nataliciante en
viamos as nossas con
gratulações.

Viuva bale recorde 
mundial de «Twist»

Conforme notícia pro 
cedente d a Inglaterra. 
C a t h i e Connolly, uma 
operária escocesa de 25 
anos, viuva e mãe de 3 
filhos, acaba de bater o 
recorp mundial de l,twist”. 
dançando 101 horas con
secutivas, superando em 
uma hora o record ante
rior. Êste certame, foi 
realizado no Teatro de 
Tyldesley, na presença 
de um grande número 
de observadores.

Lages, 18-12-964

Natalicía na data de hoje, a exma. sra. d. 
Marta Hostirn Campos, digna esposa uo Sr. Hélio 
C a mp o s ,  d i n â m i c o  a g e n t e  l o c a l  do 
Consórcio TAC-Cruzeiro do Sul.

A feliz aniversariante que é portadora de uma 
série de atributos que dignificam o seu caracter, 
e que o fazem credora da amizade e estima em 
nossos meios, deverá por certo ser muito cumpri
mentada na data de hoje.

Noticiando êste acontecimento social, destas 
colunas formulamos à digna aniversariante os nos
sos votos de duradouras felicidades.

Sal: Escassez volta a 
preocupar govêrito

A Companhia Nacional de Alcalis está na imi
nência de paralisar as suas atividades por falta 
de sal. E para não ter de fechar as portas e dis
pensar milhares de operários, está empenhada na 
importação imediata de cinquenta mil toneladas 
daquela matéria prima, que virá da área socialista 
na qual o nosso País dispõe de saldos na balança 
de pagamento.

O motivo da escassez do produto, é a baixís
sima produção das salinas do Estado do Rio. As 
chuvas intensas que têm caido ali, principalmènte 
na região _ de Cabo Frio, não têm permitido a 
cristalização do sal, fato que veio agravar mais 
ainda a crise decorrente da queda de produção 
do Norte, causada pelo mesmo motivo.
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Classificação atual da 3a/4a zona
Após a rodada de domingo, a classificação 

atual do campeonato estadual referente à 3a/4a 
zona, é a seguinte:

1‘ Internacional e Santa Cruz 
2’ Guarany e Comercial 
3’ Sadia 
4‘ Chapecoense 
5* Cruzeiro 
6* Caçadorense

4 pp
8 pp
9 pp

10 pp
11 pp
16 pp

Nota: O Caçadorense, segundo fontes fidedig
nas, vem de desistir do campeonato estadual de 
futebol, devendo fazer entrega automática dos 
pontos aos seus futuros adversários.

DR. ROGÉRIO SBRUZZI
Cirurgião Dentista

Formado pela Faculdade Nacional de 
Odontologia da Universidade do Brasil

Atende exclusivamente com hora marcada

Consultório Roa Pies. Neren Ramos 103 - Sala 103
ATENDE de 8 às 12 e de 2 às 6 horas 

L A J E S  — Santa Catarina

Abrindo mais uma rodada do campeonato es
tadual de futebol, em sua 3/4 zona, jogarão a 
manhã à tarde, no Estádio Municipal Vidal Ramos 
Junior, as equipes do Internacional, co-lider da ta 
bela, e do Comercial de Joaçaba, co-vice lider, 
num cotejo que está sendo aguardado com am
pla espectativa

O Internacional, que no momento não se encon 
tra com as suas peças algo engrenadas, já de
monstrando domingo último, quando foi batido fa
cilmente pelo Guarany, espera reabilitar-se am 
plamente contra o Comercial, que por sinal o ven
ceu no primeiro turno lá em Joaçaba por 3 a 1.

Nos encontros complementares da rodada, te
remos em Chapecó, o cotejo enire o Chapecoense 
local e o Guarany de nossa cidade, num choque 
dos mais difíceis para ambos os contendores, e, 
finalmente, em Joaçaba, o Cruzeiro local recebe
rá a visita do outro lider da talela, o Santa Cruz 
dc Canoinhas.

Por força da desistência do Caçadorense da 
atual competição» o Sadia que recebería a visita 
daquele, folgará nesta rodada.

A melhor fôrça motriz

para qualquer tipo 
de aplicação veicular
Consagrados pelo uso constante de quase meio século no mundo in
teiro. os motores Mercedes-Benz Diesel -  pioneiros da indústria 
automobilística nacional -  se impuseram como a melhor fórça motriz 
para qualquer tipo de aplicação veicular. Mais de 55.000 veículos 
Mercedes-Benz nacionais, entre caminhões e ônibus, que rodam pe
las estradas brasileiras, atestam essa consagração também em nosso 
país. Possuindo dimensões e pêso bastante reduzidos que lhes faci
litam a colocação dentro de mínimos espaços, êstes motores podem 
ser instalados em veículos de outras marcas, aumentando o seu valor 
e desempenho, com a garantia da tradicional e mundialmente reco
nhecida qualidade Mercedes-Benz. Veículos equipados com Merce
des-Benz Diesel: utilitário, pick-up e perua Toyota Bandeirante, 
trator CBT, caminhões e ônibus Mercedes-Benz.

/rw,

Modelos OM 324 (4  cll. 70  CV DIN-78 HP SAE -  3 0 0 0  rpm - clmdrada 3.40 
L ) OM 321 (6 Cl. HO CV DIN-120 HP SAE - 3 0 0 0  rpm - cH.ndr.dl 5.10 L) 
OM 326 (6  cil. 172 CV DIN-188 HP SAE -  2200 rpm -  cilmdr.da 10,81 L>

Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S.A.

r a/J

C O R E M A  - Cia. Revendedora de 
Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S Catarina
'• ,  -,T* 'i«t

Uv-c *•

Tendo em vista a au
sência do Sr. Benjamim 
Nascimento, da L i g a  
Canoinhense de Fu
tebol. que iria arbrtrar o 
cotejo pelo campeonato 
estadual entre os elencos 
do Guarany e do Inter
nacional, em mais uma 
irresponsabilidade da Fe
deração Catarinense de 
Futebol, tivemos domin
go, no Estádio Municipal 
Vidal Ramos Junior uma 
reedição do clássico Gua- 
Nal, em carater amistoso.

Demonstrando ser mais 
equipe dentro das quatro 
linhas do gramado, o 
Guarany nao encontrou 
dificuldades em superar 
o quadro do Internacio- 
nal pelo escore de 3 a 1 
depois de um placard de 
t a 0 a seu favor na 
primeira etapa.

Almirante 2, sendo um 
no primeiro tempo e Chi- 
quinho marcaram os gols 
do bugre, ao passo que 
A n a c 1 e t o consignou o 
tento de honra do Inter
nacional, quando o mar
cador ja estava era 3 a 0.

Arbitrou esta partida 
o Sr. Armando Taranto 
com um grande desempe
nho, demonstrando assim 
as suas excepcionais qua 
lidades de profundo co
nhecedor de arbitragens 
de futebol. Segura e au
toritária, portanto, a ar
bitragem do Sr. Armando 
Taranto.

Na preliminar, pela de
cisão do campeonato da 
2a divisão, o quadro do 
Coral supemu o do Pal
meiras por 3 a 2. sagran
do se assim campeão da
quele certame.

Santa Croz venceu
em

Revelando ser um dos 
mais sérios candidatos à 
classificação para as fi
nais do campeonato es
tadual, o quadro do San
ta Cruz levoujde vencida 
o Chapecoense, em Cha
pecó, pelo escore mínimo.

Nos demais encontros 
da rodada, verificaram- 
se os seguintes resulta
dos: em Joaçaba - Cru
zeiro 4 x Sadia 0; e em 
Caçador, o Comercial 
venceu o Caçadorense 
por W. 0.
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Governador Celso Ra
mos visita o Norte do 

Estado
O Governador Celso Ramos está empreenden

do desde o dia de ontem uma visita oficial ao 
Norte do Estado, onde cumprirá um vasto pro- 
gramu de inaugurações.

Ontem, o governante 
catarinense pernoitou em 
Blumenau. Eis como está 
constituído o programa 
de inaugurações do Go
vernador Celso Ramos 
no norte do Estado, no 
dia de hoje: '

10 horas — Inaugura
ção da Ponte de Jaraguá 
do Sul;

11,30 hs.— Almoço em 
Joinville;

14 ps. — Partida para 
Campo Alegre;

15 hs. — Inauguração 
do asfaltamento da Es
trada Dona Francisca. trecho Campo Alegre-Sao 
Bento do Sul-Rio Negrinho. Rompimento da fita 
de inauguração em Campo Alegre.

16.30 hs. -  Chegada em Rio Negrinho. depois 
de percorrer o trecho asfaltado;

18.30 hs. — Chegada em São Bento do Sul;

19 hs. — Jantar íntimo era São Bento do Sul;

20 hs. — Concêrto da Orquestra Sinfônica de 
Joinvile, em homenagem a S. Excia. o Governa
dor Celso Ramos.

Amanhã — dia 24

Militar no Magistério 
Civil perde todos 

os proventos
A Comissão de Acu

mulação de Cargos, do 
DASP, decidiu que os mi
litares somente podem 
exercer cargos civis de 
magistério com a perda 
dos proventos de seu 
pôsto quer estejam em 
atividade, na reserva ou 
reformados. Reiterou a 
Comissão que não se a 
plica ao servidor militar 
a exceção do artigo 185 
da Constituição, que per
mite a acumulação de 
um cargo técnico cientí 
'ico com outro de ma
gistério, atendidas a com
patibilidade de horário e 
a correlação das maté
rias.

8,30 hs. 
grinho;

Inauguração da Escola R io  Ne-

10.30 hs. — Missa defronte ao Forum. Inaugu
ração do Forum Medeiros Filho;

12.30 hs. — Almoço oferecido ao Governador 
e Comitiva pelas autoridades e Sociedade Amigos 
de São Bento;

10 hs. — Inauguração da Estrada São Bento 
do Su!-Corupá, com rompimento da fita na Esta 
ção Serra Alta. Regresso à Florianópolis pela Es
trada São Bento-Corupá.

UDN vence eleições 
em Pomerode e 
Braço do Norte

Nas eleições realiza
das no último dia 10, 
respectivamente em Po- 
raerode e Braço do Nor 
te, para renovação dos 
legislativos municipais, 
venceu a União Demo
crática Nacional, em am 
bos, elegendo 4 vereado
res contra 3 do Partido 
Social Democrático.

CORREIO LAGEANO
LA6 E Im J 3  de Janeiro <le 1 9 6 5

Imposto de Renda vai 
controlar ss liberais

Pretende, êste ano, o Departamento do Imposto 
de Renda exercer melhor fiscalização sôbre as 
atividades liberais a fim de evitar sonegação do 
tributo.

A par do abatimento permitido no rendimento 
bruto do contribuinte, dos pagamentos efetuados 
a médicos e dentistas a nova legislação também 
permite o mesmo com referencia a honoiários pa
gos a advogados. Desse modo, começarão a sur
gir nas declarações a citação de tais pagamentos, 
o que possibilitará, de certo modo, um relativo 
controle, pela repartição arrecadadora.

Perspectivas

Entretanto, não ficará nisso a ação do Depar 
tamento do Imposto de Renda, que está no firme 
propósito de confrontar as declarações de bens 
com os rendimentos, para verificação dos acrésci
mos. E embora dinheiro não seja considerado co
mo bem, o seu aparecimento em bancos, ou em 
aplicações controláveis pela fiscalização, confirma 
rá a sonegação, o que implicará em pesadas 
multas.

Este mês os índices 
para o novo aluguel

Os coeficientes para os cálculos dos aluguéis, 
conforme estabelece a nova Lei do Inquilinato, se
rão dados à publicidade, pelo Conselho Nacional 
de Economia, até o dia 31 do corrente. A informa
ção foi dada pelo Conselheiro Antonio Horácio, 
pouco antes de assumir pela segunda vez, a pre
sidência do órgão.

— “Até o fim dêste mês — disse — o Conse
lho votará os coeficientes para o aluguel. É a pri
meira vez que se faz isso, daí a necessidade de 
exame demorado. O Conselho está estudando o 
assunto com interêsse e cuidado, para apresentar 
um trabalho que reflita com fidelidade, os aspec
tos do problema e corresponda ao interêsse geral. 
O exame abrange não só os aspectos técnicos, 
como sua repercussão no ambiente social”.

Visitem o Museu 
THIAGO DE CASTRO

Sugerida a venda do 
Porta-aviões 

« Minas Gerais »

Para financiar a cam
panha de alfabetização 
que vem promovendo, o 
Sr. Milton Xavier Carva
lho, presidente da Aca
demia Sul-Mineira de Le 
tras. recorreu ao Presi
dente Castelo Branco, 
sugerindo a venda do 
porta-aviões «Minas Ge
rais». Afirma que assim 
se reuniría o útil ao a 
gradavel, pondo-se têrmo 
a uma crise entre a nos 
sa Marinha e Aeronáuti
ca e conseguindo se di
nheiro para enfrentar 
outra — o analfabetismo 
— de grande interêsse 
nacional.

Sra. D ita s  Martins Delia h c a
Vê transcorrer a passagem de mais um ani

versário natalicio, na próxima segunda feira, dia 
25, a exma. sra. d. Dolores Martins Delia Rocca, 
digníssima esposa do Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca, primeira dama do Município e presidente 
do núcleo local da Legião Brasileira de Assistên
cia.

Portadora de uma série de invulgares quali
dades, que a tornam merecedora da simpatia e 
amizade da comunidade lajeana, a sra. d. Dolores 
Martins Delia Rocca, deverá por certo, receber o 
cumprimento fraterno e amigo de todos aqueles 
que lhe são caros.

Como primeira dama do Município, a feliz na- 
taliciante, tem dedicado toda a sua obra em pról 
da assistência aos desamparados de nossa terra, 
cujo labor incessante e produtivo, d. Dolores Mar
tins Delia Rocca, vem proporcionando à frente do 
núcleo local da Legião Brasileira de Assistência.

Regosijosos com êste tão festivo acontecimen
to social, destas colunas, cumprimentamos a sra. 
d. Dolores Martins Delia Rocca, augurando-lhes os 
melhores votos de um futuro promissor, cheio de 
esperanças concretizadoras.

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sc.npre procurando servir, cada vez 

melhor o público visjante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar os seus 
vôos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir esta região, 
com PORTO ALEGRE, capital do vizinho Estado do Rio Grande do Sul,

Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL que sempre procurou 
servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao público 
viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo!

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

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

3as. 5as. e sabado: às 08 00, para. Fpolis , Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos. São Paulo e Rio. 

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

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

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

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