
Na próxima segunda feira, dia 7, dar-se-é as 
soienidades de formatura da nova turma de con 
tadorhndos, denominada “Hirto Luiz Meleapri * h " 
Escola Técnica de Comércio de Lages g ’ d

Às_ 19 horas daquele dia será oficiada missa 
em açao de g raças no Palácio Episcopal e às 2n

nobre “ C° laÇa° de '»»

São contadorandos de 1964, da Escola Técni 
ca de Comercio ae L a g e s ,  os seguintes alunos- 
Hirto Luiz Melegan (homenagem póstuma) Airton 
Amaral de Oliveira (orador), Carlos Kracik Rosa 
Edílio Mânica, Gilson Rogério Morais, Ignácia Ho- 
neide Farias Velho. José Cleves Coelho& José Ju- 
raci dos Santos, Luiz Fernando Ferreira Milton 
Luiz Arruda Malinverni, Paulo Muniz Araúio p 
Teimo Ghiorzi. J

A turma “Hirto Luiz Melegari", terá como pa
trono, Dr Mura d Mussi Sobrinho, como parauinfo, 
Dr. Cláudio Ramos Floriani. e homenageará o 
Revdo. D. Daniel Hostin, Bispo Diocesano.

Receberão homenagens os seguintes professo
res: Arlindo Bernart, Bernardino N. Gevaerd, Car
los B. Wagner, Ernani Rosa, Edézio N. Caon. Ger
son B. dos Santos. Herasmo Furtado, José R. Lo
pes Netto, José Suppi, Rodolfo Costa Netto e Ro- 
land Hans Kumm

Percn transitou hoje 
pelo Brasil

Procedente de Madrid, e viajando em avião 
da Ibéria com destino à Assunção, capital do Pa
raguai, transitou hoje pelo Galeão, na Guanabara, 
o ex-ditador argentino, Juán Domingos Peron.

Autoridades do Itamaratí proibiram o desem
barque de Peron no Galeão, mas isso não influiu 
para que um grande número de repórteres e po
pulares afluissem àquele importante Aeroporto in
ternacional.

Por outro lado, as autoridades do Ministério 
do Exterior do Uruguai não permitirão que o avião 
que conduz o ex ditador Juán Domingos Peron 
faça aterrisagem no Aeroporto internacional de 
Carrasco.

Desta maneira após um exilo de aproximada
mente dez anos no exterior, o Sr. Juán Domingos 
Peron retorna à terras da América do Sul, pro- 
matendo o mesmo que entrará em território ar. 
gentino ainda dentro de poucos mêses.

Em Buenos Aires, forças do Exército patru
lham as ruas centrais e adjacentes, com o fito de 
evitar qualquer tensão relacionada com a presen
ça de Peron em terras paraguaias
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Senador Afilio Fontana
ti ^ ll 0 ̂  â I no dia I momento os motivos da 

de amanha à Princesa da vinda do Senador Atilio 
Serra, o Senador Atilio Fontana até a nossa ci-
Fontana, impetuoso re-

remi
Aos ensejo da passagem do seu 90° aniversá

rios natalicio, o ex primeiro ministro britânico, Sir 
Wdnston Churchill, recebeu cerca^de 6 mil mensa
gens de todo o mundo e da Grã-Bretanha.

Juraci apoia Uliomar para 
presidir a U9N

A candidatura do sr. Aliomar Baleeiro, Pr^sJ 
te nacional da UDN, foi lançada pelo sr.. An- 
>o Carlos Magalhães, chegado recentemente ae 
«hington, onde manteve demorados entendimen 
com o pm hui va dor Juraci Magalhaes.

presentante de Santa Ca
tarina na Câmara alta 
do País.

Desconhecem-se até o

Governador Carlos 
Lacerda sofre frago- 
rosa derrota no Su

premo Tribunal

O Supremo Tribunal 
Federal acaba de dar 
provimento ao recurso 
impetrado pela Assem 
bléia Legislativa da Gua
nabara contra o Gover
nador Carlos Lacerda, 
que aplicou o ato insti
tucional naquele Estado.

A decisão do STF foi 
de 9 votos contra zero-

dade, no entanto, sabe- 
se que o mesmo deverá 
manter importantes [con
tactos de natureza políti
ca com os seus amigos 
e correligionários aqui 
residentes.

O Senador Atilio Fon
tana deverá permanecer 
por vários dias em ter
ras de Correia Pinto.

A sua chegada em La
ges está marcada para o 
período da tarde, em a- 
vião de carreira do Con
sórcio TAC-Cruzeiro do 
Sul.

Liows £ tò e  lie Coritibanos 
comemorou o seu 4 a aniversário

Com ura bem elaborado programa social e 
esportivo, o Lions Clube de Curitibanos, comemo
rou domingo último, o seu 4o aniversário de cria
ção.

A estas festividades compareceram as figuras 
leonisticas de maior realce desta região, destacan 
do-se a presença dos Governadores dos Distritos 
L—10 e L--12, acompanhados de suas domadoras, 
além de leões de Lages, Caçador e Videira, bem 
como convidados especiais.

Era nossa próxima edição, a nossa colunista 
Lair Leoni, nossa correspondente social em Curi
tibanos, fará um completo retrospecto das festi
vidades que assinalaram a passagem do 4o ?ni- 
versário de fundação do Lions Clube de Curitibanos.

Oella t e c a

Centavo deixa de 
existir hoje

A unidade de centavo 
deixará de existir a par
tir de hoje, conforme 
recente decreto presiden
cial. Dentro do mesmo 
decreto o Presidente da 
Re p ú b l i c a  autorizou a 
cunhagem de moedas de 
5, 10, 20 e 50 cruzeiros.

Ainda êste ano, serão 
confeccionadas as cédulas 
de dez mil cruzeiros.

Regressou no fim da 
última semana de sua 
viagem à capital do Es
tado e Itajaí, o Prefeito 
M u n i c i p a l ,  Dr. Wolny 
Delia Rocca.

Na cidade praiana de 
Itajaí, o ilustre edil la- 
geauo participou de uma 
importante reunião com 
Prefeitos dos vinte Muni
cípios mais populosos do 
Estado.

Em Florianópolis, o Pre
feito Dr. Wolny Delia 
Rocca manteve contacto 
com o Governador Celso 
Ramos, onde tratou com 
o chefe do Executivo ca
tarinense de relevantes 
assuntos concernentes à 
nossa comuna.

Entre os vários assun
tos ventilados na capital 
barriga verde, destacou-
se a construção do novo Aeroporto Municipal, do 
Quartel do Corpo de Bombeiros e da Policia.

O Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca conseguiu 
junto ao Governo do Estado um carro de bombei
ros que assim se antecipará à construção do seu 
Quartel.

Desta maneira, das mais proveitosas foi a via
gem do máximo mandatário lageano à Florianó
polis e à concentração de Prefeitos em [Itajaí.
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Prefeitura Municipal oe
t s i c u u i u  C a t a r i n a

LEI N' 202
[)e 24 de novembro de 1964

[ndica Rua de nossa 
ridade a receber no
menclatura definitiva
Eu. Wolny Delia Rocca, Pre
dito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os ha- 
sitantes dêste Município que 
i Câmara Municipal Decre- 
ou e eu sanciono a 6eguinte 

L E I :

Art 1- - Dando cumprimen
to à Lei n 188. de 19 de a- 
gosto de 1964, fica denomina
da definitivamente RUA MA
RIO RIBEIRO RAMOS - CON
SELHEIRO MUNICIPAL, a 
continuação da Rua Carolina, 
além da Av. D. Pedro II.

Art. 2’ - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu 
blicaçáo. revogadas as dispo
sição em contrário.

Prefeitura Municipal de La
jes, em 24 de novembro de 
1964.

E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a

de Pública a  L ig a
t l é t i c a  R-JSerrana

Registrada e publicada a pre
sente Lei na Secretaria da 
Prefeitura, em 24 de novem
bro de 1964.

Ass Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

de SousaAsdrubal Guedes 
Pinto

Resp. p/ Secretaria

LEI N- 203

De 24 de novembro de 1964

;u ai- — -
L A R  S.

S ioWS c , Dpea!la<.eRr a i : .Pre'

r „ „ ° f e T a a S i Pa aeguin.e 

LEI:
Art. 1' - Fica considerado

Requerimentos despachados pelo Sr. Prefeito Municipal aguar 
dando providencias das partes interessadas

N® ANO NOME DO REQUERENTE

96 1964 João Salvador dos Santos
109 Adelaide Ramos Goefert
361 Onelia Ribeiro dos ADjos
255 Evaristo Pacheco
525 Nicanor Amaral Muniz
531 Esp. de João Maria Alves da Silva
532 Nilton de Souza
534 Genoval Delfes Varela
545 Leonardo Agostinho da Cunha
547 Luiz Onofre de Andrade
571 Cassul Figueiredo de Andrade
572 Nelson Alves Pereira Batista
573 Maria do Carmo Carvalho

1210 Elsiário Prudente Vieira
1228 José Maria Wolff
1411 Bernardina Ribeiro Duarte
1424 Julio Cristofolini
1425 Lauro de Freitas Góss
1428 Lauro de Freitas Góss
1432 Otilia Floriani Largura
1435 Setembrino Pereira Couto
1484 Mareie E. Neves Arruda
1603 João Maria da Silva
1694 Celso Ramos Branco
1742 Aderbal Vicente Pereira
1790 Pedro Cordova de Liz
1884 Produtos de Pinho S/A
2023 Belmiro Soares
2031 Flavio Arruda Machado
2064 Nelson Álvaro Batista
2118 Aristides Lopes
2141 Esp de Orestina de Oliveira Sabatini
2167 José Silveira de Souza
2171 Raulino Gothilf
2430 Dr. Paulo Borge6 Ferrazzi
2492 José Pereira de Souza
2522 Elisiário Prudente Vieira
2589 Leonço Pereira de Jesus
2657 José Maria do Amarante
2661 Porfirio Alves da Silva
2789 Dr. Osni de Medeiros Regis
2766 Darci Lopes de Sá
2817 Lathanael Seixas
2808 José João Silveira
2822 Dercilio Pires Silva
2926 Manoel Francisco Rodrigues
2950 Paulo Klamann
2954 Marlene Vargas e outros
2955 Marcos Silva de Oliveira
2957 Ivo Pamplona Schlischting
2958 João Maria Reis
2959 José Lins Pereira de Jesus
2965 Dercilio Freitas de Jesus e outros
2966 Dinival Daniel de Liz
2984 Sebastião Costa

TEUR DO 
Transf. de Terreno

REQUERIMENTO d o c u m e n t a ç ã o

Falta completar documentação

e Casa

e Casa

TRATOR DEUTZ DM-55 Post°

de Utilidade Pública, a Liga 
Atlética Região? Serrana, 8ob 
a sigla de L.A.R.S., cuja jj. 
nalidade é congregar todo 0 
Esporte Amador do Municípj0 
e adjacências.

Art. 2' - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua po. 
blicacão, revogadas as <jjg. 
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de La. 
jes em 24 de no\embro da 
1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a pre- 
sente Lei, na Secretaria da 
Jrefeitura em 24 de novem- 
jro de 1964.

Asdrubal Guedes de 'Sousa 
Pinto

Resp. p/ Secretaria

Prefeitcra Mu- 
<M- nicipal de Lajts
Estado de Santa Catarina

DIRETORIA DA 
FAZENDA

Aviso aos 
Contribuintes

A Diretoria da Fazenda 
Municipal, avisa aos contri
buintes, que durante o mês 
de NOVEMBRO último co
brou o impôsto sobre 
Territorial Rural - 2‘ Se
mestre e Taxa Rodoviária- 
2' Semestre.

Outrossim faz ciente que, 
a partir do mês de Dezem
bro os referidos tributos 
serão acrescidos da multa 
de 10% e nos meses sub
sequentes de 20^>,
DR. CLÁUDIO RAMOS 

FLORIANI
Diretor da Fazenda 

Municipal

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Sp Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LAG EANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Refrigeração a ar — 3 tamanhos - 40 - 55 - 75 H P -100% nacional —

Grande capacidade de tração — Mais hectares em menos tempo 
Mais resistência e maior economia

Distribuidor nesta praça:

S H E C I  S/fl -
Avenida Presidente Vargas . Vila Carolina - Lages - Santa Catarina

Giande estoque de peças, e assistência mecânica permanente 
à cargo de profissionais competentes.

-  DE -
PEDRO VANONI

Gasolina, Oleos, im 
Mq *lcaçâo e Lavaçao
n ara m l(f n0XO Uma 0 flc in a  p a ra  m e lh o r a te n d e r  os  seus an

c lien tes

*'“  Co" eí> PlMl ; J ^ T a - rLa9es - «Santa Catarina

Visitem o Museu 
Thiago de Castro
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Atualidades & SenteFilitielândia
3n páçinn

Por IPA

Curiosidades
-  O catarinense é apelidado de «barriga verde
nm a n tlP n  rpQ 'im pntn n Q tQ P in o « « .  . . .  &que um antigo regimento catarinense usava colete 

e por cem anos este regimento foi um modfilo IS  h?  ® ?.e 
na e bravura. Tomou parte em tôdas as lutas - d d- Clp 1no sul.

— Foi em 30 de março de 1862 que
na hoje praça Tiradentes, no Rio. a estátua ennpft **!?’ 
D. Pedro I. Foi construída por subscrição o o n u la p Í  de 
tou a importância de CrS 334.000,00. Quem aP fez foi n U® 
tista João Maximiniano Mafra e fundida em bronV* &r 
Luiz Rochet. ^ por

-  O uísque é provàvelmente fabricado desde antes da 
era crista embora nao haja referências suas antes do sê 
culo doze O nome desta bebida vem do gaélico «TTon,^ 
bangh» que significa «água da vida». «usque-

Por causa de você menina 
— com Lelé

O sapo — com Paulo L 
Graça M.

Aquêles olhos verdes _
com Kátia R.

São rumores - com Tânia B

Que será de ti — com Moa 
cir F.

A dor da saudade 
Terezinha

com

Lembrança — com Mara

De amor se vive cantando 
— com Nilton B.

Valsa da despedida 
os internos

com

— A primeira igreja construída no Brasil foi a de 
Nossa Senhora da Ajuda, na Bahia, e edificada pelo Padre r,
Manuel da Nóbrega. Foi destruida em 1912 e a atual f0n  Rl'solete. 
con6truida em estilo manoelino. Conserva o púlpito.

_  O monte Kilimandjaro é a maior montanha africa
na, medindo 17.564 pés É denominada «Montanha de Deus»

Tomara que chova — com

SONETO

£ & I B o
M . Tricânico

Será que eu “discoloro’ 
meus cabelos - com S.V.

Que me importa o mundo 
— com Cidinha.

Noite de Moscou 
Maria Lúcia.

com

— Não vás, não partas, êle me pedia,
Num derradeiro esforço, a me implorar.
E meus olhos fitando, êle queria
Sua grande paixão me demonstrar.

— Não vás, não partas, êle me dizia,
Com uma saudade imensa em seu olhar !
— É lonha a estrada, vez?  — e tão vazia 
Se eu sòzinho a tiver de palmilhar !

— Serei pária, cigano, vagabundo 
Sem ilusões, sem teto e sem carinho,
Longe de ti, na imensidão do mundo !

— Fica comigo, e às rampas pedregosas 
Levaremos a cruz num só caminho 
Feito de sonhos, lágrimas e rosas . . .

O meu adeus — com Teófilo

Igual a ti não há ninguém 
— com Bley.

Suave é a noite — com Gi- 
brail

Não sei explicar — com 
artistas desconhecidos.

Os engraçadinhos — com 
certa turma? de Lages.

Encontro na cabelereira  -  
com Paulo L. e Graça M.

0 Ditado dizia que•••

Uma vida bem ordenada é como subir a 
uma torre; o panorama visto de cima é me 
lhor que o que se vê da base, e vai ficando 
cada véz melhor à medida que o horizonte 
se ex-ànde.

Quem muito fala...
Um casal de meia idade estava a procura de ura 

saco de pele para comprar. A mulher já  havia reduzí 
sua preferência a um de dois casacos: IJm de J ux°> 
to preço, e outro um pouco mais barato; No ata P 
Pitar a compra do mais caro, o que lhe valería 
da comissão, a  vendedora instou tôda animada.

— Não procure poupar o dinheiro dêle.„SÓuonve um
ra depois êle gastar com a 6egunda espos_  mente:
longo silêncio glacial. Depois a freguesa die

— Eu sou a segunda esposa dêle!

FORÇA DE VONTADE: -  
Saiba, jovem, meu tempo va
le dois mil cruzeiros pur ho
ra, c intudo vou dispensar- 
lhe cinco minutos

— Não podería dar-me em 
dinheiro??!?!

A DOENÇA — O médico, 
depois de examinar o enfêr- 
mo, tenta animá-lo:

— Não se alarme ! Sua en
fermidade é apenas difícil de 
explicar, com seus detalhes, 
a um leigo!

— Não tem importância, 
doutor ! Diga-me o nome da 
doença e eu procurarei ler 
algo sôbre ela.

__ Não vale a pena! Não
creio que tenha tempo para 
Í860 !

“Uma das vantagens 
de seguirmos pelo ca 
minho reto, é que nin
guém tenta passar à 
nossa frente •

C O M E N T A - S E , . ,
que ao fim dêste a n o  haverá uma grande surprêsa 

dentro desta página. Aguardem, que vai ser algo de sen
sacional.

que vamos ter casamento muito cedo por aí; que pres
sa, hein ?

que o III científico do G.D. achou por bem ir em 
massa para a prova de Física; É melhor estudar mais em 
tísica não é garotos?!

que o < láudio e a Regina vão indo as mil maravilhas. 
Continuem assim colegas. Óust&ram, mas se encontraram.

que o Gilberto P. encontrou o amor ! Como é garoto, 
já recebeu ordens para nam orar?!

que a Cidinha nas férias vai sair por aí dirigindo o 
seu Gordini. Ainda bem que os postes 6ão de concreto.INão 
tem perigo, né????

que alguém vai “entrar” num fuck em janeiro. Não se 
anda mais a pé, que tal hein, G raça?!

que vamos perder uma grande amiga. Cuidado com os 
gaúchos Telma, senão êles fazem outra revolução!!!

que assim tá certo, mas assim também n ã o !

que alguém já anda fazendo rancho para a casa da 
futura sogra. Quem será hein, Paulo L.

filo.
que sentiremos a falta entre nós de nosso colega Teó-

que alguém está muito triste com a partida de alguém. 
Quem será, hein Maria Lúcia.

que a Neuzete anda firme. Quando sairão os bolinhos, 
Celso?

que o Paulo L. e a Graça M. estão muito 
Bem que fa zem . . .  só vive-se uma vez !

fanáticos.

que os docinhos de Ana Cecilia e do Aulo sairão mui
to brevemente. E a engenharia eletrônica, onde fica hein, 
Ana ?

que a Suênia anda muito saudcsa. Mas Suênia, se êle 
mora tão pertinho !

que o Vicente está dirigindo muito 
colega !

bem ! Parabéns,

que a Hilma e o Lelé andam firmes como ró c h a ! Não 
se esqueçam de nos convidar, am igos!!!

que a Carmen é fanática por Curitiba, porque será 
Paulo R.!

que a Gracinha cada vez que uma certa garota passa 
pela sua casa recebe uma carta . . .  feliz hein, prima ?

que a Tânia B. está completamente mudada. Será o 
retiro, hein Tânia ?

que a Maria Lúcia está duvidosa, será: T. ou E.?

que a Carmen e a Hilma andam invadindo terreno 
alheio. E ainda tem a valiosa contribuição*da Suênia . . . !

que alguém gosta de ficar nas esquinas vendo o seu 
amor passar. Quem será, hein Cidinha ?

que felizmente já terminaram os exames.

que agora que estamos de férias, vamos para a Bra-

STOP
silia.

Não há nada mais terrível de ver do que a 
ignorância em ação'

Por mais nova que seja. qualquer criança absorverá uma espantosa 
quantidade de conhecimentos, se êstes lhe forem ministrados

pequenas doses e no momento propício...!!!em
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P re s b ite r ia n o s  com.
baterão o analfabetis 

m o  no  NordesteTratamento com hormônios resultou em séptuplos
lheres snfriam desse tu o 
de esterilidade, coin«r ' 
lativo êxito. Embora esse 
método possibilite p tem
po exato da ovulaçao, 
não se encontrou ainda 
ura processo regulador 
da dose do hormônios a 
ser empregada. Não obs
tante, a maioria das mu
lheres que solicitara ura 
tratamento contra a es
terilidade, desejam cor
rer o risco de nascimen
tos múltiplos.

Presbiterianos no pra. 
sil e Estados Unidos es
tão participando de urn 
projeto para estabelecer 
uma rêde de escolas no 
nordeste brasileiro.

A junta iNorte-America. 
na das Missões Mundiais 
Presbiterianas, aprovou 
um relatório e um estudo 
de planejamento e já 
subscreveu os lô.oOO dó
lares de sua participação 
no projeto.

Num período de 5 anos, 
o projeto estabelecerá 
uma rêde de escolas pri
márias e de classe para 
a educação básica de a- 
dultos em todos os 9 Es
tados da região.

Além dos grupos reli
giosos, p a r t i c i p a r a  do 
projeto outros órgãos, 
inclusive a Agência pa
ra o Desenvolvimento 
Internacional, o Ministé
rio da Educação do Bra
sil e a SUDENE.

tado positivo, dedicou se 
então o cientista a testar 
hormônios das glândulas 
pituitárias humanas, ini
cialmente em testes com 
o hormônio do cresci
mento. A seguir, realizou 
experiências com os hor
mônios que regulam a 
maturidade do ovário e 
a ovulação. Êstes hor

Uma gravidez com 7 
fetos, que conduziu a um 
aborto involuntário após 
õ meses, acaba de ser 
registrado no hospital 
acadêmico de Uppsala. 
Afirma-se que a mulher 
é a segunda do mundo 
anós um caso em 1894, 
de estar grávida de sep 
tuplos. Tal fato raro su
cedeu após um tratamen
to de hormônios contra 
a esterebdade. Êsse tra 
tamento foi

Carl A. Gemzell, diretor 
da clinica ginecológica 
do hospital acadêmico. O 
prof. Gemzell iniciou suas 
experiências no princípio 
da década de 1950, quan 
do injetou diferentes hor

da hipófese demomos 
animais procurando um 
remédio contra a estere- 
Iidade proveniente de ati 
vidades deficientes da 
glândula pituitária. Como 
êstes hormônios não con
duziram a nenhum resul-

aplicado se
gundo um método aper-|

Amazônia não aceita 
nome de inferno

Sessenta prefeitos de 
municípios p a r a e n ses 
reuniram-se em Belém 
(Pará), para eleger a no
va diretoria da Associa
ção dos Municípios do 
Pará e dinamizar as ati
vidades municipalistas da 
entidade regional. N a 
mesma oportunidade, por 
sugestão do presidente 
da Associação Brasileira 
dos Municípios, Osmar 
Cunha, decidiram iniciar 
uma campanha nacional 
contra a denominação de 
“inferno verde”, dada à 
Amazônia, notadamente 
na região do Estado do 
Pará.

Ao contrário de que 
se propala, sustentou o 
presidente da ABM que 
as riquesas latentes na 

[foz do maior rio do mun
do, a fertilidade do solo e 
as possibilidades de in
dustrialização da pesca, 
dos produtos nativos e 
das frutas tropicais, além 
das grandes áreas agri
cultáveis no interior des
mentem aquela designa
ção, que deve ser substi 
tuída pela do "Paraíso 
Verde”.

O que há de nôvo no Volkswagen £9S4?
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-

R E V E N D E D O R  A U T O R IZ A D O :
i_/4 J § r jf  ‘ A u t c m c v e i s  e

JW smda Marechal F l o r i ^ ^ f -  Lages -  S. C

Para suas cargas e enccmêi
Transportadora R O D O L A
— Com filiais nas principais cidades do
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Renda: agôsto e setembro 
superam em arrecadação 1962

Dados divulgados pela 
Divisão do Imposto de 
Kenda do Ministério da 
F a z e n d a ,  mostram a 
atual situação da arreca
dação do Imposto sôbre 
a Renda, em todo o Bra
sil. Dizem os dados que 
no mês de setembro, a

arrecadação em todo o 
território nacional alcan 
çou a soma de 62 bilhões 
de cruzeiros, superando 
a arrecadrção do mês 
anterior.

Aliás, este fato vem se 
repetindo n o s  últimos 
quatros mêses. Outro da-

j do que despertou inter^* 
- se é que nos meses de 

de setembro e agosto 
passados, a arrecadaçao 
superou o total recolln o 
durante todo o ano de 
1962.

Empréstimo
O sr. Prestes Máia criticou o govêrno federal 

por haver emprestado à Prefeitura de Belo Hori
zonte 4 bilhões de cruzeiros para pagamento do 
funcionalismo e até agora nem um centavo a São 
Paulo, que pediu 500 milhões para construção de 
um nôvo cemitério, com a entrada inicial de ape
nas 80 milhões. O prefeito mostrou-se magoado por 
ser São Paulo “o motor econômico do país e a 
capital que mais contribui para os cofres públicos” 
e afirmou estar convencido de que não receberá 
mesmo o empréstimo.

— Três dos maiores estaleiros brasileiros a- 
cabam de constituir um consórcio destinado a pro
mover exportações de navios fabricados no Bra
sil, com vistas ao aproveitamento das possibilida
des abertas pelo mercado da ALALC.

O consórcio denomina-se Estaleiros Associa
dos do Brasil (ESABRAS), e inclui a companhia 
de Comércio e Navegação a Ishibrás e a Verolme.

O nôvo consórcio, segundo estipula uma das 
cláusulas do contrato de constituição - firmado em 
presença do presidente da Comissão de Marinha 
Mercante comandante Saldanha da Gama Frota - 
está aberto à participação de outros estaleiros 
brasileiros que dêle desejem participar.

DATA NATALINA
Completará na data de amanhã, dia 3. o seu 

6° aniversário natalicio, o menino Luiz Artur Pe 
reira, dileto filho do Sr. Aymoré Fioravante Perei
ra, mais conhecido nos meios artísticos do sul do 
País como «Pereirinha».

Ao ensejo da passagem desta data natalicia, 
o Sr. Aymoré Fioravante Pereira (Pereirinha), re
cepcionará os seus fãs, parentes e pessoas que 
formam o seu vasto circulo de relações e amiza
des, com uma festinha na residência de sua pro- 
genitora, Dona Zeca, à Rua São Joaquim, nesta 
cidade.

Divulgando êste acontecimento social, destas 
colunas cumprimentamos o menino Luiz Artur Pe 
reira, com votos de sucessivas felicidades para 
maior alegria de seus progenitores, parentes e 
amiguinhos.

Secado referendcc intervenção em Goiás
O Senado Federal em 

sua última sessão, apro
1 vou o ato presidencial 

que decretou a intervenf  ■ ção federal no Estado de
Goiás.

Votaram favorável à 
decretação de interven
ção, 42 senadores, regis
trando-se 8 votosí contra 
e 2 em branco.

Loteria com um 
bilhão e meio
O grande sorteio da 

Loteria de Natal terá mais 
uma série de quarenta

O G o v ê rn o J^ etmvarda inPdústria nacionlí*
der ihePa°ssegurar financiamento externo para S(Ja8j

vendas. tôdas as negociações internacj
A8!m insistindo para que os financiadores 

"a,sJ eHVaniam  não só o material exportado ^  
ternos aD‘®nj, ,mbém. pelo menos parcialrnente»se estendem. tamtoem.tPp Qacionais

C0IDC  negociações com o BIRD (Banco Inter 
■ 11 hp Reconstrução e Desenvolvimento) 

cional de assentimento desse organij
COn8HTcrédito para financiar as encomendas

le,Bdú.W« nacional pelas eoti.l des brasl|$  
aLai  reve «u o ministro Roberto Campos, T  

Planejamento Econômico ao presidente da AiJ
. . . . . ----- -----  . c l S  Brasileira da Industria Pesada, quando 1
mil bilhetes, com o pre- durante sua viagem de anteontema
mio de 500 milhões de p , a respeito de problemas de exportação* 
cruzeiros ao principal 
contemplado. O ministro 
da Fazenda autorizou a 
emissão da nova série, 
por terem se esgotado 
as duas primeiras. Assim, 
o prêmio maior da Lote
ria de Natal será de 1 
bilhão e 500 milhões de 
cruzeiros.

Eleições sairãon

sem prévias
O TRE do Paraná proi

biu a realização das pré
vias eleitorais em todos 
os municípios em que se
rão realizadas as eleições 
de seis de dezembro. A- 
lertou que nenhum can
didato legalmente regis
trado poderá ser detido 
ou prêso, salvo em fla
grante delito.

Curso prático de Ayicuitura 
por correspondência j

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? W
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos ofere-1 

cendo aos criadores lucros basrante compensadores?
Sabia que os alunos têm à sua disposição, antes 

e depois de feito o Curso, um Departamento de Conl 
sultas que os ajuda na solução de qualquer problei M 
que surja no criatório?

Sabia que todos os alunos gosam de DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dá 
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 mi' 
tricula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.

TOBATTA

F I N A N C I A D O  

A T É  

3 A N O S 

B. B R A S I L

V \k
m

v

A «

CARPIDEIRA COM ASSENTO

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE

_____________________ CX- Post» '  28 Fone 228

jg ]
PULVERIZADOR

LAGES -  SC.
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correspondiam à ^ ^ o d a d H S ®  umÒ!” â ’ clasâli® 
caçao dos clubes concorrentes na :ta/4a zon» hÕ 
certame estadual de futebol passou a ser a w  
gumte: d se‘

 ̂ I  A f t F ^ (£) 7« pagina

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

2 pp
3 PP
4 pp
5 pp
6 pp
9 pp

Categórica vitória do Internacional 
sobre o Santa Cruz de Canoinhas
Embora o mau tempo 

tivesse conspirado 'em 
nossa cidade, durante to
do o dia do domingo ti
vemos no Estádio 'Muni 
cipal Vidal Ramos Junior, 
a realização do encontro 
entre as equipes do S.C. 
Internacional e do Santa

Dr. Ã liíTO N  R. RAM OS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages Santa Catarina

Sadia goleou e

Demonstrando ser tam
bém uma série concor
rente na 3a/4a zona, a 
equipe do Sadia de Con 
córdia suplantou niti
damente ao elenco do 
Cruzeiro de Joaçaba por 
5 a 1, em cotejo que foi 
realizado na cancha sa- 
diense.

Cruz de Canoinhas, líde
res da tabela.

Desenvolvendo um ex 
celente futebol e ditando 
cátedra em todos os mo
mentos da pugna, o In
ternacional não encon
trou dificuldades em su 
plantar ao eleven visitan 
te pelo alto escore de í 
a 1, placard que não dei 
xou qualquer dúvida sô 
bre o |triunfo colorado.

Com êste resultado, o 
Internacional a l i j o u  o 
Santa Cruz da co-lide 
rança da tabela, e man
tem-se na posição de van- 
guardeiro, com excelen 
tes condições para Jclas- 
sificar-se para as finais 
ao término desta compe 
tição.

No próximo domingo a

agremiação colorada fol
gará na tabela, devendo 
retornar à liça somente 
no dia 12 de dezembro, 
quando enfrentará o Cru
zeiro em Joaçaba.

A melhor fôrça motriz

para  qualquer tipo  
de ap licação 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 fôrça 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.

. /-*v/ mw 7ft HP SAE -  30 0 0  rpm - cilmdrada 3,40

r 0r 32u63r  ,(r0 cv o,cn-,^hP sh;es 3000 rPm. «o L)
OM 326 (6 1, 172 CV DIN-18B HP SAE -  2200 rpm -  d ln d r .d . 10.81 L).

Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S.A.

uJBEBEi
m n

• C3 «
c:9

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

Rua M anoel Thiago de Castro, 174 -  Lages -  S Catarina

m r
A 8a rodada do turno 

do campeonato estadual, 
em sua 3a/4a zona, marca 
para o próximo domingo 
a realização dos seguin
tes confrontos: em Lages 
— Guarany x Sadia de 
Concórdia; em Joaçaba - 
Comercial x Caçadorense; 
e em Canoinhas— Santa 
Cruz x Chapecoense.

0  cotejo de maior im
portância será inegavel
mente o de L a g e s ,  
onde o Guarany, no ca
so de uma vitória sôbre 
o Sadia melhorará sen-

velmente a sua posição 
na tabeia.

segue sua 3a 
vitória no estadual

Ao dobrar o Caçado
rense por 3 a 1 em Cha- 
pecó, a equipe do Cha- 
p e c o e n s e  conseguiu a 
sua terceira vitória nas 
semi-finais do campeona- 
to-estadual, e acomodan
do se na 4a colocação 
ao lado do Comercial de 
Joaçaba.

Prefeitura Mu-

Estado de Santa Catarina

Aviso ao Comércio e 

Indústria

,ajes, 18 de novembro de 1964

A Diretoria da Fazenda a- 
visa que está distribuindo as 
yuias para declaração de 
movimento, com relação ao 
efeito do imposto de Indús
trias e Profissões.

Outrossim, as ref e r i d a s 
guias, deverão ser entregues 
até o dia 31 de dezembro do 
corrente ano, impreterivel- 
mente.

Jonas Vieira Ramos 

Diretor Substituto
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0 Presidente Castelo 
Branco assinou decreto, 
concedendo indulto a to
dos os prisioneiros pri
mários com pena até 3
anos. ...Gosarão do previlegio

deste indulto, os presos 
q u e  tenham cumprido 
até o momento 1/3 da 
pena. e que tenham óti
mo comportamento dis 
ciplinar.

Até o Natal os Conse

Deputado Osny de 
Medeiros Regis

É com imenso prazer 
que registramos em data 
de ontem, a passagem 
de mais um aniversário 
natahcio do Deputado 
Osny de Medeiros Regis. 
influente representante 
de nossa terra na Câmara 
Federal.

Espírito batalhador e 
amigo, o Deputado Osny 
de Medeiros Régis, vem 
desenvolvendo uma in 
tensa e produtiva ativi
dade era pról de nosso 
Município e do Estado.

Registrando êste pra- 
zeiroso acontecimento 
social, destas páginas 
apresentamos ao eminen 
te Deputado O s n y  de

lhos Penitenciários darao 
a divulgação os nome- 
dos prisioneiros que to- 
ram favorecidos pela me 
dida presidencial.

Faleceu o Juiz de 
Direito de Bom 

Retiro
Faleceu no último sá

bado, dia 28, em Floria
nópolis, o Dr Alarair Ca
bral Faria, Juiz de Direi
to da Comarca do vizi
nho Município de Bom 
Retiro.

O passamento do Dr. 
Alamir Cabral Faria foi 
muito sentido no Muni 
cípio de Bom Retiro e 
também em Lages, onde 
o mesmo era bastante 
relacionado, pois em nos
sa Comarca exerceu por 
algum tempo as funções 
de Juiz subftituto.

L A G E / i i - i ^

Medeiros Regis, os nos 
sos votos de inúmeras 
venturas.

Aniversariou o Sr. 
Emilio Batiisiella

Festejou na data de ontem, mais uma [efemé
ride natalicia, o Sr. Emilio F. Battistella, diretor 
presidente da importante firma Indústria e Comér
cio de Madeiras Battistella S/A, membro destaca
do de importante grupo de negócios do sul do 
País, e figura, que por suas qualidades gosa de 
vasta estima em nossos meios sociais e econômi
cos.

Como um dos capitães de n o s s a  indústria, 
Lages lhe é muito grata por uma série de empre
endimentos que coloca a nossa terra em excelen
te posição econômica perante as demais comunas 
catarinenses.

Divulgando êste acontecimento, destas colunas 
formulamos ao Sr. Emilio F. Battistella os nossos 
votos de contínuas felicidades ao lado de todos 
aqueles que lhe são caros.

Passagens aéreas 
foram maj oradas

Conforme se anunciou 
no dia de ontem em fon
tes oficiosas, as passa 
gens aéreas sofreram um 
aumento de 20 até 60% 
em suas tarifas.

Êste aumento v i s a  
atender o recente aumen
to salarial dos aeronau- 
tas e dos aeroviários.

Ho todos os anos no término dos 
Como sucede loaus jornalistas credenciados

traba|h08 legislativos,ra | e8Colheram 08 dez melh».
junto a camai» > ^
res deputados do an<?• ligta8 destacaram-se na

Na opimao dos J a Amarai Peixoto, Bilac 
atuação P°*,tica °8 Doutel de Andrade. Martins 
Pinto. Cid Carvalho, i D © Almioo Afonso, Plínio 
Rodrigues. Pedro A irft e gérgio M agalhães.
Arr*Os' quatro^úWmos tiveram os mandatos ca8. 
sados^pela Revolução.____________________

ária Lageana 
prossegue ■  raro

r s s r s  s s k í  ssxrn
Semana Bancária Lageana. promovida pela Asso- 
cfaçâo dos Empregados em Es abe.ecimentos Ba». 
3 o "  da Região Serrana e pela Associação Atte-
tica Banco do Brasil. .. ,

Durante todos os dias, sao realizados jogos 
entre os vários estabelecimentos bancanos, com 
oreendendo as modalidades de futebol de campo, 
futebol de salão, basquete, tenis de mesa e do
minó. . . T ,A 2a. Semana Bancaria Lageana terá encer
ramento no próximo sábado, dia 5, com a realiz 
ção de um grandioso baile no Clube 1* de Julho, 
oportunidade em que serão coroadas a rainha e 
princesas dos bancários locais.

Nova lei do inquilina- 
to entrou em vigor

Entrou em vigor no 
dia de ontem, a nova Lei 
do Inquilinato, que há 
dias foi sancionada pelo 
Presidente da República, 
Marechal Humberto de 
de Alencar Castelo Bran
co.

Ginasianos da ETSL
No próximo dia 8, será realizada a solene co

lação de gráu dos n o v o s  ginasianos da Esco" 
Técnica de Comércio de Lages, denominada T 
ma Dr. Murad Mussi Sobrinho.

As solenidades serão iniciadas no domin 
dia 6, com a celebração de uma sauta missa, ái 
19 horas, na Catedral Diocesana.

No dia 8, às 20 horas, no salão nobre do C 
légio Estadual Vidal Ramos, serão entregues oi 
certificados de conclusão aos novos ginasianos dc 
1964.

Os formandos do c u r s o  ginasial da Esc 
Técuica de Comércio de Lages, terão coroo 
trono o Professor Rodolfo Costa Netto e como 
paraninfo, o Professor José Suppi.

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sem pre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de rein iciar 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, capita l do visinho Estado do R io Grande do Sui.

Assim é que, sendo atualm ente a ún ica  C om panhia de Aviação C om ercia l à 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sem pre 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 hordrios 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, Joiu- 
ville e São Paulo.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de Darahpns 
novas linhas do Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL que continua a s e r T n i b  

neira da Aviação Comercial em nossa Região P ° '
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

.oosórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n" 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237

Novos níveis salariais em 
princípios de 65

Falando ontem no pro
grama “A Voz do Brasil ' 
° Ministro do Trabalho’ 
prestou vários esclareci
mentos sôbre a anuncia-

,,revisã? dos níveis de 
salário mínimo.

Conforme [informoi 
titular da pasta do 
balho. os novos ní 
de salário mínimo d' 
rão ser decretados 
princípios de 196̂ .

Pspa Paulo VI em Bombaini
EucarisTico Interna cio particiPar do Co1P^pa Paulo VI sp 0aa na cidade de Bom
destino àquela cTdade daTndiã5* d0 VatÍCS'

horas da tarde^rmn^ /'legará  em Bombaii 
de três dias de durraçãoCa1’ 6 realizará ufflí
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