
Grandiosa Soirée no Glube Ia de Julho
vendo na noite de“hoje um a^ ran dbsa^ olrf™ ” ™ 
S T e ^ s t a e 8 inau» ur^ â» «o  seu rem„deiado

Tal iniciativa de grande vulto, tomada Dela 
atual diretoria, vem de encontro aos anseiosP 
seu seleto corpo associativo, que saberá desta 
ma, avaliar, a grandiosidade dessa obra.

Visando proporcionar uma noitada de eala 
cheia de boa musica e encantamenno, a diretoria 
pmneirista contratou o fenomenal “ Etnani” e sua 
famosa orquestra de danças, pertencente à tele
visão gaúcha.

Censo Escolar será 
iniciado dia 3

Conforme é do conhecimento geral, será ini
ciado a partir do próximo dia 3. era todo o Bra
sil, o Censo Escolar, que visa averiguar o núme
ro de crianças nascidas entre f  de Janeiro de 1950 
à 31 de Outubro de 1964, e a sua situação esco
lar, visando preparar planos de ação inter-admi- 
nistrativa, bem como a chamada dos responsáveis 
municipais, de todos os alunos em idade escolar.

Com vistas ao Censo, a Coordenadoria Regio
nal. que tem à sua frente o Professor Wilson Cé
sar Fioriani, Delegado de Ensino da 5a. Região, 
estará promovendo a partir da próxima segunda 
feira até o dia 30 do corrente, uma série de reu
niões com os professores Estaduais, Municipais e 
Particulares dos vários Municípios desta região, 
em locais que estão designados em edital, que es
tá sendo publicado na presente edição.

CORREIO
LAGEANO

’ J u b ile u  d e Diretor
Prata José P. Baggio Redator Chefe Redação e Oficina

Nèvio S. Fernandes Rua Mal. Deodoro, 294
Fone
397
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Vera cercando-se de toda a espectativa, a rea 
lização nos próximos dias 14, 15 e 16 de ^Novem- 
bro, da la. Exposição Estadual de Animais e Pro
dutos Derivados.

Grande foi o número de expositores inscritos, 
ressaltando-se a presença de representações dos 
Estados vizinhos, o que bem atesta a importância 
deste acontecimento pecuaristico, que é promovi
do pela Associação Rural de Lages, Prefeitura Municipal de Lages e Secretaria da Agricultura.

Além do certame em si, teremos entre outras 
festividades, a concretização de um elaborado pro
grama social, incluindo-se soirées em nossas prin
cipais sociedades recreativas.

icão será

Já se encontrara depo
sitados em várias ruas 
centrais de nossa cidade, 
°s postes Vulcan que se 
Rio utilizados na rêde de 
distribuição de energia 
elétrica, em substituição 
aos postes já existentes.

Desde ontem cêdo, o- Perários do setor de La- 
«es da CELESC estão '^penhados nésse servi- esperando-se que

dentro de poucos dias 
seja dado o início na rê
de de distribuição.

Com isso, nota-se cla- 
raraente a firme disposi
ção do governo do Esta 
do em dotar a nossa ci
dade de uma série de 
melhorias em seu setor e- 
nergético, que virá con
tribuir sobarmaneira para 
o nosso incremento in
dustrial.

_No dia de hoje as Na 
ções Unidas completam 
seu 19' ano de existên
cia. Surgidas de um 
mundo em escombros, 
saídas da dura lição de 
uma guerra mundial, ho
je mais do que nunca as 
Nações Unidas se encon
tram no caminho que 
visa à construção de um 
mundo melhor, onde to
dos possam gozar de me 
Ihores condições de vida 
numa liberdade mais am
pla.

De nada adianta, po
rém, a atuação dos Go
vernos sem o apoio fir
me de uma opinião pú
blica esclarecida e a von
tade determinada da seus 
povos. Eis porque, ainda 
êste ano, vimos apelar 
para todos aquêies que 
acreditam nos ideais da 
Carta, no sentido de em
preenderem um esforço 
especial nessa data ani- 
versária, contribuindo ca
da qual em seu particu
lar setor de trabalho ou 
de atividades outras, pa
ra que a mensagem de 
paz e de prosperidade 
para todos sem distinção 
de qualquer espécie, tal 
como enunciada na Car
ta, se difunda cada vez 
mais.

Miss Santa Catarina 
esteve em Joaçaba

Acompanhada de sua genitora, sra. d. Ecla 
Chiaradia, e das srtas. Shirley Donato e Marlene 
Mercedes Baggio, ambas pertencentes à alta so
ciedade local, esteve sábado último em Joaçaba, 
a srta. Salete Chiaradia, Miss Santa Catarina 1964

A mais bela catarinense participou naquela 
progressista cidade de nosso Estado, de uma ele
gante soriée, promovida pelo aristocrático Clube 
10 de Maio, uma das mais renomadas entidades 
recreativas de Joaçaba.

Durante aquela noitada, Miss Santa Catarina 
desfilou garbosamente peran'e o seleto corpo as
sociativo do Clube 10 de Maio e assistiu o con
curso para a escolha da Rainha do Oeste Cata
rinense, concurso êsse, que contou com a partici
pação de inúmeras srtas. da sociedade joaçaben- 

;se e de outros Municípios vizinhos.
! A srta. Salete Chiaradia e suas ilustradas a- 
companhantes, durante a sua estada na terra do 
trigo, hospedou-se na finíssima mansão do Sr. 
Albino Sganzerla, conceituado homem de negócios 
daquela progressista cidade e elemento de escól 
dentro de sua sociedade.

O Sr. Albino Sganzerla esua exma. esposa, foram 
incansáveis no atendimento à mais bela catarinen
se e suas acompanhantes, tributando-lhes as mais 
cativantes demonstrações de aprêço e fidalguia, 
demonstrando assim, o alto conceito e fina edu
cação, que são peculiares daquele ilustre casal.

Diante de tão relevantes demonstrações de 
carinho e atenção, Miss Santa Catarina e suas a- 
companbantes que regressaram domingo à noite, 
foram unânimes em reafirmar os seus preitos de 
reconhecimento ao Sr. e Sra. Albino Sganzerla, 
bem como aos diretores do Clube 10 de Maio e à 
distinta sociedade joaçabense.

Presidenie 
da CEE na 

Europa
Embarcou dia 14, no 

Rio de Janeiro, com des
tino a Europa o Enge
nheiro Paulo Affonso de 
Freitas Melro, Presidente 
da Comissão de Energia 
Elétrica. O ilustre homem 
público catarinense, den
tro de seu roteiro de es
tudos pelo Velho Mundo 
viajará pela Itália, hran- 
ça, Suiça, Alemanha e 
Inglaterra, onde visitará 
grandes usinas hidroelé
tricas, termoelétricas e 
de despachos internacio
nais de carga.

pele C i e  fe Ladr
Patrocinado pelo Clube da Lady e numa co* 

ordenação do cronista social Carlos Müller de Blu
menau, será realizado no próximo sábado, dia 31, 
no Clube 14 de Junho, com início às 22 horas, um 
elegante Sarau Beneficiente.

Na oportunidade haverá um desfile de fanta
sias de famosos filmes, em que tomarão parte vá
rias elegantes de nossa sociedade.

Èste acontecimento terá enorme significado 
não só em nossa sociedade, pois além disso, terá 
carater filantrópico, pois a sua arrecadação será 
revertida em beneficio de nossas entidades assis- 
tenciais.

A iniciativa do Clube da Lady, que tem como 
presidente, a exma. sra. d. Elga Moreira César, e 
a coordenação do cronista social Carlos Müller, 
está fadada a obter amplo sucesso em nosso so- 
ciety, pelas inúmeras novidades que serão apre
sentadas no referido sarau.

Como sempre acontece, o tradicional Clube da 
Lady, vera desde há longo tempo, tomando uma 
série de iniciativas em pról dos menos protegidos 
da sorte, proporcionando lhes momentos de ale-i 
gria e bem estar.
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Os Estudantes de Lages 
têm nova Rainha

salões sociaaisP d T ch l b°e T /  de^jSnhc? ̂  n t« Jdn teir°  êXÍt° ’ rea,izou se nos
associados, sócios da U n iã o L g e a n a  d ? S  C? m aS PreseQÇas dos seusij3geana de Estudantes e convidados especiais.

Ramos G uede^ f1noeorn«n?íTSteSí|U(lantes de Lages é a simpática srta. Aleida 
L  escolhidas P—  ^

s ‘ manae dÍ‘S S S n f j 11” Ĉ S” 1’^n^osa ̂ ‘^ “aruTATa à 4 °St mana do Estudante, para a seguinte comissão julgadora- Sr e Sra Dr
£ eDM° " •  n r; e „SM- Cel;  Samuel Augusto A l 4  Corrêa ' Ir e Sra’ 
Dr. Moacir Novelle o Ramos Sr. e Sra. Dr Elisiário de Camargo Branco e 
br. e Sra. Jose Helio Guidal i.

Rainha do Mate recebe 
homenagens do Rotary

O Rotary Clube de La
ges Norte, comemorou 
recentemente mais um 
aniversário de fundação. 
Para celebrar tão signi
ficativa efeméride, a di
reção daquela entidade, 
recepcionou sábado pró
ximo passado, nos salões 
sociais do Grande Hotel 
Lages, toda a familiaRo- 
tária de nossa cidade.

O Rotary Clube de La
ges Norte, que tantos ser 
viços tem prestado à co
munidade lageana. ao 
ensejo daquela data, tri

butou, carinhosa home
nagem a Srta. Zelia Ma 
linverni, Rainha do Ma 
te de Santa Catarina, e- 
leita recentemente na ci
dade de Lapa, Paraná, 
por ocasião do VII Fes 
tival da Herva Mate.

A Rainha do Mate de 
Santa Catarina, Srta. 
Zelia Malinverni, recebeu 
durante o jantar festivo 
do Rotary Clube de La
ges Norte, um ramalhete 
de flores e um valioso 
mimo.

Agradecimento

Ao Rotary Clube de Lages
A 3a. Semana do Estudante que tanta repercussão alcançou em 

nossos meios, onde foram concretizadas uma série de festividades sociais, 
desportivas e culturais, culminou de maneira brilhante com a realização 
dessa grandiosa prom oção no Clube 14 de Junho.

A reportagem social do Correio Lageano agradece ao Departamen
to Social da ULE, na pessoa do seu diretor Jovem Benjamim Faria pela 
valiosa colaboração emprestada ao nosso trabalho durante aquela noiúda 
de gala, cujo elemento tem sido uma das molas mestras das grandes \ ro- 
raoções sociais daquela entidade.

Os chichés acima fixam a Srta. Aleida Ramos Guedes, nova Rainha 
da União Lageana de Estudantes, ladeada pelas Srtas. Risolete Pe-

Em meu nome, e no da familia, venho por in
termédio desta coluna agradecer ao Rotary Clube 
desta cidade, nas pessoas dos seus dignos presi
dentes e Exmas Senhoras, o amável convite a nós 
dirigido a participar do jantar levado a efeito em 
a noite de 17 do corrente, no Lages Hotel, em co
memoração ao 5* aniversário de sua fundação.

Quero aqui externar, também, os meus agra
decimentos pelas demonstrações de carinho e apre
ço com que nos distinguiram os diversos oradores, 
que se execederam em bondade; pela rica corbeil- 
le de flores naturais ofertada à minha senhora; 
pelas homenagens tributadas à minha filha Zélia 
e pelo precioso mimo que lhe foi oferecido.

Aos Rotarianos de Lages, a nossa admiração 
e reconhecimento.

Lages, 20 de outubro de 1904.
Júlio Malinverni

A D V O G A D O
Escritório - Parque Jonas Ramos n° 9

Lages — Santa Catarina
reira e Berenice Ribas. Princesas da referida entidade estudantil.

Srta. Tara Bianchini Rvila
Viu transcorrer Da úl

tima quinta feira, dia 22. 
a passagem do seu ani
versário natalioio. a pren 
dada srta. Yara Bianchi
ni Avila, fino ornamen
to da sociedade lageana, 
dileta filha do Sr. Va Ido 
Costa Ávila, elemento dos

mais conceituados em 
nossos meios sociais e 
políticos e de sua exma. 
esposa d. Ida Bianchini 
Ávila.

A feliz nataliciante foi 
muito cumprimentada na
quela data pelos s e u s  
inúmeros colegas e pelas

pessoas das relações dos 
seus ilustres progenito- 
res.

Divulgando êste acon
tecimento social, destas 
colunas formulamos à 
srta.Yara Bianchini Ávila, 
os nossos votos de con
tínuas felicidades.

A D V O G A D O
C a u sa s  C ív e is , C o m e rc ia is , C r i

m in a is  e T ra b a lh is ta s
Rua Barão do Rio Branco, N' 63 - 17' andar - Conjunto 1.710 Fones: 4-9411 e 4-9522 - Ramal 302.

Curitiba - Paraná

Elegante Sarau

f  DE JULHO
de inauguração do novo Salão Social

Emani 6 sua famosa Onjucstra do Danças da TV Gaúcha
r— ----  - C IA  2 4  (Ceie)
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Sr. Professor!
O Ministério da Educa

ção e Cultura, através 
do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos, es-

brasileira, em idade es 
colar.

Seus objetivos são os 
mais nobres.

Após conhecer das
labeleceu convênios ope-| reais necessidades da ía- 
ratórios com o Instituto!mília brasileira, com a
Brasileiro de Geografia e 
Estatistica (IBGE; e os 
Governos dos Estados, 
Territórios e Distritos Fe
deral, visando ao levan
tamento da população

referência aos problemas 
pertinentes à educação 
de seus filhos, técnicos 
em Pedagogia e Sociolo 
gia irão certamente evo 
luir até à consecução de

Estado de Santa Catarina 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ccnvccaçã©
A INSPETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, com séde 

em Lajes, CONVOCA os senhores professores Estaduais, 
Municipais e Particulares da Região Serrana, para as reu
niões que fará realizar em toda a Região, de acordo com 
o calendário abaixo:

Dia 26 às 9 horas — Prof. do Mun. de Anita Garibaldi.
no Grupo Escolar Pe. Antonio 
Vieira de Anita Garibaldi;

Dia 26 às 14 horas — Prof. do Munic. de Campo Belo do
Sul, nas Escolas Reunidas de Cam
po Belo do Sul;

Dia 27 às 9 horas — Prof. do Munic. de São Joaquim
no Grupo Escolar Rocha Pombo 
de São Joaquim;

Dia 27 às 15 horas — Prof. do Munic. de Urubici, no
Grupo Escolar Araújo Figueiredo 
de Urubici;

Dia 28 às 9 horas — Prof. do Munic. de Bom Retiro e
Alfredo Wagner no Grupo Escolar 
Alexandre de Gusmão de B. Re
tiro;

Dia 29 às 9 horas — Prof. Jos Grupos Escolares, Es
colas Reunidas e Escolas Isola
das do Interior, e distritos de 
Lajes, no Colégio Normal “ Vidal 
Ramos” ;

Dia 29 às 16 horas — Professores dos Estabelecimentos
de Ensino da Cidade de Lajes.no 
Colégio Normal “ Vidal Ramos”;

Dia 30 às 9 horas — Professores do Município de São
Jo6é do Cerrito. no Grupo Esco
lar Professor Simplicio dos San
tos.

As reuniões serão obrigatórias e de relevante impor- 
portância objetivando êxito da Campanha Nacional pró 
CENSO ESCOLAR.

Saudações

Wilson César Floriani
Inspetor Regional e Coordenador Regional

OPORTUNIDADE DE TRABALHO
A ACARESC está recebendo inscrições para o serviço 

de Economia Doméstica junto às famílias rurais. Condições: 
Idade de 18 a 30 anos, solteira, normalista, Regionalista ou 
Curso equivalente.

Para maiores esclarecimentos vá ao Colégio Santa 
Rosa de Lima dia 28 das 15 às 18 horas, onde estará juma 
funcionária da ACARESC para atendê-las e fazer inscrições.

métodos apropriados, que
logrem o seu exato es
clarecimento.

Contudo, os efeitos po
sitivos do censo escolar 
que será realizado a 3

de novembro vindouro, 
estão sujeitos Prl“ e1™; 
mente à sua boa iecep 
tividade, e em seguida a 
uma ação ágil e exata 
de sua parte.

dê ni
um atestado de seu k11* 
senso e solidarieda?1 
empenhando-se ao 
mo na efetivação dooe' 
so escolar.

t o b a t t a
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CARPIDEIRA COM ASSENTO

a

PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 Fone 228 LAGES - SC.

SUGE Cl S.fl.
Engenharia e Comércio

Oficina mecanica especializada em manutenção e reforma de Motores
Diesel, Caminhões e Tratores

Técnicos com longa prática no ramo e com curso de especialização em Sao Paulo 
Serviços de torno em gerai - Solda elétrica - Consertos de material leve e pesado

Distribuidores dos famosos tratores Dpnrz mio • *
quisitos: 1) Refrigerado a ar; 2 ) 3 tamanhos-40 55 ? ! *

nacional; 4') Assistêocia mecânica e estoque de peças. J °

Avenida Presidente Vargas . Vila Carolina - Lages - Santa Catarina

BANCO NACIONAL DO PARANÁ 
SANTA CATARINA S/A.

I A H I E Z

SUCURSAIS

Aaências
EM SANTA CATARINA

BlumenauCriciúmaIbiramaJoaçabaJoinvilleLagesTubarão

N O S S O B A N C O
C f l C I E M C A  -  l E G L I ^ N Ç A  ”  ^  W

Matriz em LONDRINA - p p
C M i T i B i t n o s u j d r o u s  E SSo n m

nas sesumtes cidades:
NO PARANÁAlto Paraná 

Arapongas 
Astorga

B t u ^ V * 0 P“rai“
Cambé
Guaravera

Jandaia do Sul
MaringáMirasselva
Nova Esperança
PaiquerêParanaguá
Paranavai
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F rJ cito  de B lum enau, S r . Hercilio Deeke, 
estadual da UDN, que escolherá o

Em junho do corrente ano o SpnnHnr _ ,
Konder Reis dirigiu carta ao Prefeito Hercilio Te°eke ía  
qual informa que. embora seu nome tivesse airtn Q * üa 
por mais de ÕO Diretórios Municipais da U D ?  nafa ^ fs  
putar na Convenção do Partido, a sua indicação a candT 
dato ao Governo do Estado, estava, êle Senador, inclinado' 
em abrir mão dessa honrosa indicação, desde qúe tal £es 
to contribuísse para o encontro de uma solução alta nara 
o problema, que êle encbergava na pessoa do Prefeito de 
Blumenau.

Uma única condição impunha o Senador catarinense 
para a efetivação da renúncia ao Govêrno do Estado Que 
os demais aspirantes ao alto pôsto, tivessem o mesmo pa
triótico despreendimento. F

Agora vem a carta-resposta que o Prefeito Hercilio 
Deeke enviou ao Senador Antônio Carlos:

Blumenau, 8 de outubro de 1964.
Ao Exo. Sr.
Dr. Antônio Carlos Konder Reis 
Senador Federal 
BRASÍLIA — DF

Preclaro Amigo Antônio Carlos :
Sua carta de 30 de julho dêste ano é um atestado 

eloquente do seu grande valor com o homem público e cor-

abre mão de soa candidatura á convenção  
candidato á Governador do Estado
reiigionário de escol, cujo exemplo merece ser seguido

86U co “ teúdo revela um despreendimento tão grande 
h 8ua.formaÇâo democrática, voltado inteiramente 

para o bem do nosso Estado e do nosso Puís.
deoia5nmH8 me9ma largueza de eePírit0 Que norteou a sua 

a(lu' expresso que se acha afastada a hipó
nJüLnrf cand,datura ao Govêrno do Estado, pois não
pretendo pleitear os votos da Convenção da UDN.
rtiBnnta88̂ m'r °  amig0 está inteiramente à vontade para a 
an.fpll ♦COnVf DÇâ0’ tend0 dad0- com o «eu gesto nobre, 
clave1 paítidáíio1̂6 QUe * democracia se ««1‘difica :no con-
c , ^  unidaíle partidária, e6tou convencido, sairá mais 
iorte do conclave, em beneficio da nossa agremiação.

8Ua cari>eira política, prova eloquente de seu des- 
leih^r’ U.f caPac,dade intelectual, democrata, de probidade 
m,«iiaa^deZ’ aponta méritos dificilmente igualáveis. Essas 
quahdedes o tornam um candidato ideal, e resguardam, in- 
teiramente, a unidade e o fortalecimento do nos6o Partido.

, 0  Diretório da UDN, dc Blumenau, esta a par dessa 
minha missiva.

Um abraço cordial do

Hercilio Deeke

i
í  •

C O U
. - j

0 nõvo motor TUFÍO, de_ 100 HP, 
do Simco Chomboid (Tufão Super, 
de 112 HP, nos Rollye e no Prési- 
dence) é muilo mois possonte Tem 
moior torqus. Foz os díslõncios me
nores, os viogens mois omenos

(e um mundo de novidades!)

Os novos ossentos sõo extremomente 
macios De conformação onalõmica, 
sõo forrados de novos motenois 
luxuosos e ullro-resislentes. Ha mais 
espaço interno, graças ao feto reto 
e à moior distancio entre bancos.

0 nôvo Simco Tufão é supera-jjndn. 
Janelas amplas. Nôvo vidro dcfletor 
com moior ongulação e desviador 
de chuvo. Dois condutores gra- 
dudveis que captam oi extemo 
ventilando o interior do veiculo.

Painel, ogoro, todo estofado. Com 
iodos os comandos agrupados Com 
qavpla paio cigarros, à esqunrdo 
do volante Dois ocendedores. Três 
quebia-sôis, também estofados, que 
protegem motoristo e passogeiios, 
gorcnlindo visibilidade peimonenle

Conheça o novo Simco Tufão no seu Revendedor

COREM A - Cia Revendedora de Motores Automóveis

Rua M anoel Thiago de Castro, 174 Lages Santa Catarina
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Emenda acabará 
com acumulação

Possivelmente a partir 
da próxima segunda-fei
ra, serão femetidas men
sagens presidenciais e 
emendas à Constituição, 
ao Congresso Nacional. 
O líder do Govêrno, sr. 
Pedro Aleixo, disse que 
o Congresso está apto a 
votar, ainda na presente 
sessão legislativa, lôdas 
as mensagens presiden
ciais que forem enviadas 
até a primeira quinzena 
de novembro.

Entre as mensagens 
esperadas pelo Congres
so Nacional nos próxi
mos dias, consta a que 
proíbe a acumulação de 
subsídios dos cargos ele 
tivos com aposentadorias 
e fuuções públicas.

Sr. Hamilton Buck
Transcorreu quatta fei

ra última, dia 21, a pas
sagem de mais um ani
versário natalicio do Sr. 
Hamilton Buck, presiden
te da Associação Benefi- 
ciente dos Barbeiros de 
Lages e sócio proprietá- 
i í o  do popular Salão Ir
mãos Buck.’

Felicitamos o Sr. Ha
milton Buck, augurando- 
Ihe inúmeras felicidades.

Caminhões de 
flluguei

Comunicamos que o 2* 
Batalhão Rodoviário está 
contratando caminhões 
de aluguel, de preferencia 
basculante, tipo Dumpster 
para transporte em geral 
de material de terraplena- 
gem e de construção.

Para melhores informa
ções, solicita-se a fineza 
de se dirigirem os inte
ressados à Secção Téc
nica daquela unidade.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursos de Por
tuguês, Correspondente, Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econôm i
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 Corre6pon- 
dênoia.

Os interessados deverão es*-- 
crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal n 
8600, São Paulo - SP.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Juízo da Direito da Primeira Vara Civel da C o m a rc a  de Laj

Edital de Praça
O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara ( ivel da Co
marca de Lajes, Kstado de 
"anta Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de praça, com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia dezessete (17) do

mês de novembro do corren
te ano, ás dez horas, no sa
guão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e arrema- 
tação por quem mais der e 
melhor lance oferecer sôbre 
a avaliação de cento e vinte 
mil cruzeiros, feita neste Juí
zo, o seguinte imóvel penho- 
rado a João Rodrigues Bar-

Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

DIRETORIA DA FAZENDA

£viso aos Contribuintes

A Diretoria da Fazenda Municipal, avisa aos con
tribuintes, que durante o mês de OUTUBRO estará 
cobrando o imposto sôbre PREDIAL, 2* Semestre 
e Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, 2' Se
mestre.

Outrossim faz ciente que, a partir do mês de 
Novembro os referidos tributos serão acrescidos 
da multa de 10% e nos meses subsequentes de
20%.

Lajes, 5 de outubro de 1964.

Dr. Cláudio Ramos Floriani
Diretor da Fazenda

Trabalharão de graç,
os edis de Irai

Os vereadores municipais de Irai RGS.
ram? ^  uidade do - ," v ^ d õ r Pi^„r t : ^ ^

daquela comuna, a £ * *
mensagem:

«Senhor Governador. Tenho a satisfação <u 
,evar ao conhecimento de V. Exa que, 08 Ver*  
d7res dêste Município, em sessão ontem realizai 
nor unanimidade resolveram votai a gratuidade 
£e seus mandatos, a contar do próximo ano J 
esta decisão reveste se de valoi historico inesii. 
mável, mormente por ter sido o Projeto de Leiqüe 
deu origem a esta gratuidade entrado nara a J,e 
sa dos trabalhos vários dias antes da mensagem 
do presidente Castelo Branco, Esta medida enche 
de júbilo êste Executivo que sabe as necessidades 
prementes porque está passando o nosso Muqící. 
pio, com um orçamento arquidefici.ano e que, até 
aaòra, não tem merecido a devida ajuda dos 0r. 
gãos públicos. Esperamos que, a atitude dos se-

va ucviuauicuic ____nhores vereadores, vá encontrar eco, agora, na
sob u. 16 482, às fls. 224-ver- adminislração estadual porque, Senhor Govern»

bosa Neto nos autos execu 
ção movida por Albino K 
drigues de Avila, a saber.Na gleba de terras de faxina' 
com a área superficial de 
quinhentos mil metros qua
drados, situada na Serra d 
Rio Pelotas, Fazenda dos H- 
nheiros Ralos, distrito <0 
Cerro Negro, desta comarca 
de Lajes, própria para a in
dústria agrícola, mais ou me
nos acidentada no seu con
junto, contendo sangas, ver
tentes, madeiras, pedra ferro, 
confrontando ao Norte conQ 
terras de José Lopes e Olga 
Ribeiro Delfes; ao Sul com 
terras de Laureano Pinheiro 
e sucessores de Nereu Ribei
ro Delfes; a Leste com terras 
de Olga Ribeiro Delfes, e a 
Oeste com terras de Ernesto 
Tafarel e Arides Rodrigues 
Barbosa, UMA PARTE SO
MENTE com a área superfi
cial de duzentos e cincoenta 
mil metros q u a d r a d o s  
(250.000,0()m2). — Dito imó
vel foi obtido pelo executa
do conforme escritura públi
ca devidamente registrada

Posto F o x
-  DE -

PEDRO VANONI

Gasolina, Oleos, Lubri
ficação e Lavaçào

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

dor, vem provar que os homens públicos de Irjj 
estão, realmente interessados, tão só na solução 

v— dos problemas que afligem nossa gente. Atencio 
parte de terras deverá co m -isamentc (âS.) Urivaldo Pî G110 1 feleíto . 
parecer no dia, mês, hora e|

so à 226, livro n. 3-M, no Se 
gundo Ofício do Registro de 
Imóveis desta Cidade — E 
quem quizer arrematar ditaj

local acima mencionados, 
sendo ela entregue a quoro 
mais der e maior lance ofe
recer sôbre a aludida avtlu- 
ção, depois de pagos no aio, 
em moeda corrente do país, 
o preço da avaliação, custus 
e despesas legais. — Para 
que chegue ao conhecimen
to de todos, passou-se o pre
sente edital para publicação 
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes. 
Estado de Santa Catarina, 
aos vinte e três dias de ou
tubro de mil novecentos e 
sessenta e quatro. Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do Ci
vel, o datilografei, subscreví 
e também assino. Selos afinal

Abelardo da Costa Arantes
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Vara Civel

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

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages Santa Catarina

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 estau ran te  N apolí » o seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280

L A G E S  - o -  Santa Catarina

Dr. Aron Kípel
ALTA CIRURGIA

Doenças de Senhoras ~ Vias urinárias - Diagnóstico precoce do câncer na mulher
Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12

Horár io. das 10 às 12 horas e das 
13,30 às 18 horas

---- LtcS ' SANTA CATARINA

Mari° Teixeira Carrill
< e se n ib a rsa d cr A o o se n ta d i

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372

r one, 2 2 6  -  C a ix a  P o s t a l .  19

Santa Catari

S a ra  suas carsas e e n ccm ^ d ^ T

Transportadora R O D O L A d S E t
-  Com filiais nas principais cidades do M íf—

Segurança e Pontua liH ^
lida Marechal F lo r ia  i R - f m » » _  p J i ( ,  1 , . ®  _

”  t a l  B  -  Lages-S.C.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



L a g e s  * L  2 4  - 10 - 64

Cumprindo o seu pri
meiro compromisso na 
fase semi final do cam
peonato estadual, o S. C. 
Internacional foi surpre- 
endentemente batido pelo 
C. A Caçadorense de 
Caçador pelo escore de 
3 a 2.

A vitória dos visitan
tes foi das mais justas, 
pois foi a equipe que re
velou melhores predica
dos dentro da cancha. 
Realizando jogo à base 
de bolas rasteiras, o es
quadrão de Caçador dei
xou impressão das mais 
favoráveis an grande pú 
blic * presente ao Está
dio Municipal VLal Ra 
mos Junior.

O quadro colorado por 
outro lado. esteve muito 
aquém de suas reais pos
sibilidades. não desenvol
vendo nem 50° 0 da sua 
atuação de gala do últi 
mo domingo, quando do 
brou 0 Metropol por 2x 0.

Na primeira etapa, o 
cotejo estava empatado 
em 2 gols. Puskas aos 4' 
e Nininho aos 35* mar
caram para o Internacio 
nal, ao p^sso que Gico 
(contra) aos 37' e Lauro 
aos 45’ decretaram os 
tentos do Caçadorense 
na sua magistral reação.

No período derradeiro. 
Jorge em belissima ação.

Próximos com
promissos das 

equipes locais no 
estadual

Em prosseguimento às suas disputas nas semi finais do campeonato estadual, o Internacional estará se degladiando a- manhã em Joaçaba contra 0 G. E Comercial local. enquanto que o G A. Guarany estará cotejando 
do Vidal Ramos Junior contra o Atlético Chape- coense da cidade de Cha pecó.Dêstes cotejos, o mais dificil será 0 do colorado 
cm Joaçaba, enquanto 
Que o Bugre goza de ulgum favoritismo contra 
a equipe visitante do ex- 
tremo-oeste catarinense.

Atenção
Para os seus servi- 

os de fotos em geral, 
evelações de filmes etc. 
rocurem o F O T O  
ANTA RITA. à Rua
crcilio Luz. em frente 

0 Centro Operário.

Rapidez e Perfeição

anotou o tento da vitó- 
na do C. A. Caçadoren-
b B .

Os dois teams alinha
ram os seguintes elementos:

Caçadorense - Fausti- 
no, Orestes. Carlos e Is
ca; Flávio e Idalino; Sil 
va, Dorvalino, Jorge, Lau
ro e SapiraDga.

Internacional - Edgar,

Gringo, Airton e Rober
to; Lie Paula e G i c o ;
Puskas. Joia, Nininho, 
Almir e Anacleto.

Na arbitragem funcio

nou o Sr. Roberto Paulo 
de Lima, com boa atua
ção, bem assessorado 
nas laterais por Juarez
Garbelotto e Carlos Pe
reira.

Campeonatos regionais em números
Sem computarmos os pontos do jogo de on

tem a noite tm São Paulo, entre JCorintians e Ju- 
ventus, é a seguinte a situação dos vários cam
peonatos regionais:

Na Guanabara

1 Fluminense e Flamengo 7 pp
2 América n  pp
3‘ Botafogo 12 pp
4* Vasco ua Gama, Bonsucesso e BaDgú 13 pp
5‘ Campo Grande IS pp
6‘ São Cristovão 20 pp
7‘ Portuguesa 21 pp
8* Olaria 22 pp
9- Madureira 29 pp

10‘ Cacto do Rio 30 pp
Em São Paulo

1' Santos e Corintians 11 pp

2’ P. Desportos 12 pp
3‘ Palmeiras 15 pp
4* São Bento 16 pp
5’ São Paulo e Juventus 17 pp
6* América e Ferroviária 20 pp
7* Guaraoy, Prudentina, Comercial. Botafogo 21 pp
8* Noroeste 25 dp
9* Guaratingueiá 2ü pp

10- 15 de Piracicaba 28 pp

No Rio Grande do Sul
1* Grêmio 4 pp
2‘ Internacional  ̂pp
3 Brasil e Juventude 16 pp
4- Floria no e Pelotas 23 pp
5‘ Farroupilha 24 pp
G- Guarany e Aimoré 25 pp
7- Cruzeiro * 2fi pp
8‘ Flamengo 27 pp
9' Rio Grande 28 pp

O que há de nôvo no Volkswagen Í9G4?
O tamanho do porta-malas dianteiro 
foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais.
E é só?
O estofamento dos bancos agora e 
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 açào 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 m encionar que  
tam bém  a linha K om bi tem  novas 
côres: 3  para a Standard e Furgão  
e 3  com binações de côres para a  
Luxo (realm ente m uito bonitas).
O  Vo lksw agen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa  
sem pre. U m a questão 
de bom senso.
Faça-nos uma visita.

REVENDEDOR AUTORIZADO:
L/tJE/ //A -/U itcm cveis e

A cesscrics
Avenida Marechal Floriano. 3 7 3  -  Fone. 2 2 5  -  Lages -  S . C.___
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Censo Escolar
Em entrevista concedida à imprensa da tapi- 

tal, o magnífico Reitor da Faculdade Estadual de 
Educação. Professor Orlando Ferreira de Melo, te
ceu comentários sôbre o 1' censo Escolar, cujo 
i.iício em nosso Estado, está previsto para o dia 
3 de novembro.

Um dos objetivos do censo, declaron o pror. 
Orlando Ferreira de Melo é averiguar o número 
de crianças até 15 anos e a sua situação escolar, 
visando elaborar planos de ação inter-administra- 
tiva, bem como a chamada pelos responsáveis 
municipais, de todos os alunos em idade escolar.

Sôbre os fins específicos do censo escolar, a- 
firmou o Reitor da Faculdade de Educação: «a 
partir da lei de Diretrizes e Bases de Educação, 
criou-se a obrigatoriedade de os municípios faze
rem a chamada dos alunos em idade escolar, para 
elaboração dos planos municipais e ,'estaduais com 
respeito a educação. Desta forma, o censo escolar 
visa principalmente a instituição do jensino primá
rio gratuito e obrigatório em todos os Estados do 
Brasil».

Transcorreu no dia 10 último o 8o aniversário 
da Diretoria de Vias de Transporte, criada em 10 
de outubro de 1956. cujo r  Di retor foi o General 
Octacilio Terra Ururahy, hoje, comandante do 1 
Exército.

A Diretoria de Vias de Transporte realiza o- 
bras rodo ferroviárias e contra as sêcas, por de
legação do Departamento Nacional de Estradas 
de Rr.dagera, D^pai tamento Nacional de Estradas 
de Ferro, Departamento Nacional de Obras Con 
tra as Sêcas, Superintendência do Desenvolvimen
to do Nordeste (SUDENE)

São seus órgãos da execução os Batalhões 
Rodo-ferroviários, Batalhões de Engenharia de 
Construção, Comissões de Estradas de Rodagem 
e Comissões Militares de Rêde, sendo que estas 
coordenam e planejam os transportes militares 
sob a supervisão da Diretoria de Vias de Trans
porte.

Ministro Dr. Licurgo 
Costa

Esteve em nossa cida
de, em trânsito para 0 
Rio de Janeiro e poste
riormente para Montevi- 
deo, o Ministio Dr. Licur- 
go Costa, Ministro para 
Assuntos Econômicos jun
to a Embaixada do Bra
sil no Uruguai.

O Ministro Dr. Licurgo 
Costa, que é filho desta 
terra, descendente de 
tradicional familia lagea 
na, em suas rápidas pas
sagens pela Princesa da 
Serra, esteve hospedado 
na residência do seu ir
mão, Dr. João Costa i\et- 
to abalizado medico local.

CORREIO LAGEANO
, , r i r - ^  a» D u tu b rc  de  ía e .

Srta. Jomlda M. Vieira
Foi eleita dia 14 p.p., 

presidente da Associação 
dos Professores de Lages, 
a Srta. Jonilda Mariza 
Vieira, dileta filha do 
casal Sr. e Sra. João 
Vieira, da alta sociedade 
local.

Desejamos à Srta Jo
nilda Mariza Vieira, os 
melhores votos de uma 
feliz gestão.

Inauôurada a 
fe ira  de Livre
Consoante se vem divulgando, foi inaugurada 

ontem à noite na Praça João Costa, a Feira do 
Livro, iniciativa que vem despertando as atenções 
do nosso mundo literário e estudantil.

A referida Feira que é constituída de tendas 
especiais, vem recebendo desde a sua inaugura
ção, a visitação de numerosas pessoas, ávidas por 
adquirirem as mais variadas obras, pertencentes 
à autores nacionais e internacionais, abordando 
as mesmas os mais diferentes assuntos.

Dia 3 de Novembro: Início do Censo Es
colar em Santa Catarina.

Lar enriquecido
Encontra-se em fisti 

desde a última quinta feira 
dia 22. o lar do Tte. A- 
nibal dos Santos Abreu 
Junior, brioso oficial do 
nosso Exército, e de sua 
exma. esposa d. Lilian 
Hoeschel Abreu, com o 
nascimento de um robus
to menino, ocorrido na 
Maternidade Teresa Ra
mos.

Felicitamos o insigae 
casal, bem co 
nascido, com 
constantes venturas e 
promissoras alegrias.

>mp o reeera- 
algúrios de

Realizou se quarta feira ultima pelas prjDci 
pais ruas de nossa cidade uni desfile dos moni], 
mentais caminhões Scania Vabis. destinados à in. 
dústria e Comércio de Madeiras Battistella S A 
concessionária em Lages, desses famosos veiculo,' 
que gosam de fama internacional

A frota de caminhões ocama vabis que des 
filou naquele dia. ja estava com a sua totalidade 
vendida, o que bem atesta o renome que esta 
tradicional marca automobilística ostenta em nos. 
sos meios, principalmente *a sua concessionária 
Indústria e Comércio de Madeiras Battistella S/a' 
cuja firma vem se constituindo num verdadeiro 
sustentáculo da economia de nossa terra.

Um dos caminhões Scânia Vabis conduzia 0 
Sr. Emilio F. Battistella, um dos capitães de nos- 
sa indústria, t iretor presidente da Indústria e Co. 
mércio de Madeiras Battistella S/A, e também di. 
retor de outras importantes firmas de nossa cida
de e nos Estados de Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul.

Ao realizar esta demonstração pelas ruas de 
nossa urbe. ficou mais uma vez positivado o gran
de conceito que os referidos veiculos desfrutara 
em nossos meios, em função do que já afirmamos, 
de que a sua maioria já estavam vendidos, e cer 
tos estamos, de que os demais não poderão con
ter a enorme procura que está prevista.

Escola Preparatória de Cadetes
O Comandante do 2* Batalhão Rodoviário co

munica aos interessados que estão abertas, até 5 
Nov 64, as inscrições para matrícula na Escola

Preparatória de Cadetes.
As instruções encontram-se à disposição dos 

mesmos na Secção de Operações e Instrução do 
2' Batalhão Rodoviário.

Aviso ao Público Lageano
m .n ,o ? „ C3 Í CÍ°  TAC :  C? UZEIRO DO SUL, procurando sorrir, coda
S t S  íoL" pTo E S 5 S Ü N 3 K 3  d, r is d* T
“ te  Á S m V ô u  P 0R I °  /tLEf RE’ co » lí « 1 d°  '« ■ 'H o  Estado d ô  R°o G ^ d .V s ” "

S u zE C,T o P DOhi| ^  A" - 5° C“ ' °sorrir a sono da S.rra, ligando-a a todas „  Lidados llPíJ“ * P^curou
público ria janto, os s .g u i „ , .s  ròos. ° °

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajai, Joinville. Curitiba,
19-̂ n Paran?g uá, Santos, São Paulo e Rio. as io.30, para: Porto Alegre 

as 14:50, para: Joaçaba.
as 08 00, para. Fpolis, Itajai, Joinville, Curitiba, 
às m-on ™ ran? ? uá: Sant°St São Paulo e Rio.

víiÍp Ri0- Fpolis., Itajai, Joinville e Sao Paulo.

3as. 5as. e sabado:

Colabore com sua execução.

novas Está portanto, o público viaiante nn p - 
linhas do Consórcio TAC — CRUZFIRn enrf°t:T^?rrana de Parabéns, com as 

neira da Aviação Comerciai L L ,?ue conti°úa a ser a pio-
Maiores informações e vendas de noH8*-- Reglâü-

u/onsórcio TAC — CRUZEIRO DO?sttt’ d'riJam*8e à agência do
Nereu Ramos. n° 84  ou pelos telef™ à Rua Pre8>dentepeios telefones nrs. 214 e 237

^Presligie o maior acontecimento pecuariSÍ2Tdá Esiadc

Cjnyn^dTi |j. E A U  fe Íllffi { P^|flS D .M

=  nes dias 14, 15 e 16 de nevembre =

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




