
Saudação à cidade de Lages
No momento em que a Princeza da Serra ini

cia a comemoração condigna de seu glorioso bi
centenário, o Comandante do 2‘ Batalhão Rodo
viário, participando do justo contentamento que 
domina o coração do laborioso e ordeiro povo de 
Lages, envia-lhe, através desta mensagem afetiva, 
as suas mais efusivas felicitações.

E faz votos de que o fulgor com que deverá 
ser festejado êste marco histórico desta progres
siva cidade ilumine para t o d o o sempre, 
o caminho da paz, da harmonia e do desenvolvi
mento por onde há de trilhar a nobre comunidade 
lageana.

Rende, finalmente, nesta oportunidade, suas 
mais sinceras homenagens ao grande fundador da 
cidade — CAPITÃO-MOR ANTÔNIO CORREIA 
PINTO — que há dois séculos chegou a estas pa
ragens, onde floresceu esta bela e acolhedora 
cidade.

Alcança expressão nacional o ensino 
primário em Santa Catarina

Os últimos resultados sôbre o ensino primário 
comum no Brasil, publicados no Anuário Estatístico 
de 1965 que acaba de ser lançado pelo IBGE, vêm 
confirmar a posição de liderança que Santa Cata
rina ocupa na federação brasileira quanto a es- 
colarização de nível primário.

Segundo os dados estampados às páginas 408 
do referido Anuário achavam se matriculados, ao 
final do ano letivo de 1963, nas escolas primárias 
brasileiras, 7.040.442 crianças, não computados os 
efetivos escolares do Pará, R.G. do Norte, Paraí
ba, Alagoas e Paraná, cujos resultados não chega
ram, no devido tempo, ao órgão, estatístico do 
Ministério da Educação e Cultura.

Confrontada aquela população escolar com os 
efetivos demográficos das respectivas Unidades 
Federadas, chega-se ao coeficiente de 107 alunos 
por l.OUO habitantes. Calculados os coeficientes es
taduais, observa-se uma variância acentuada, pois 
vai do mínimo de 52 por mil habitantes (Mara
nhão) ao máximo de 155 por mil (Território do 
Amapá). Com exclusão dêsse território que apre
senta condições excepcionais, notadamente devido 
à reduzida população (82.000 habitantes), altamen 
te concentrada na Capital (59.000 ou sejam, 72%), 
desponta Santa Catarina com o coeficiente de 142 
por mil habitantes.

Para permitir um melhor conhecimento do grau 
de escolarização alcançado por Santa Catarina, 
passamos a transcrever, em ordem decrescente, os 
maiores coeficientes que ocorrem no Brasil:

Santa Catarina 142
Rio Grande do Sul 139
Espírito Santoj 129
Rio de Janeiro 121
Minas Gerai9 120
Mato Grosso 116
São Paulo 113
Guanabara 108

N O T A
A Comissão Central, do Bi-Centenário de 

Lajes, por seu Presidente vem de público, so
licitar a todos os proprietários de veículos em 
trânsito, de fábricas, indústrias e ao povo em 
geral, para que a zero hora do dia primeiro 
de janeiro, movam manifestações de júbilo 
pelo início das comemorações do Bi Centená 
rio da fundação da cidade de Lajes. As ma 
nifestações poderão ser por intermédio de fo
gos, businas de carros, cirenes ou outro mo
tivo que traduza públicamente o regozijo do 
povo.

W OLNY DELLA ROCCA
Presidente da Comissão Bi-Centenário
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Lages, 31 de Dezembro de 1965 N 117 —Miss Brasil-1965 festivamente recepcionada pela população lageana
Conforme estava pro 

gramado, chegou t ntem 
a nossa cidade, per vol
ta das 18,30 horas, a Srta. 
Maria Raquel de Andr.; 
de, Miss Brasil-1965, que 
numa promoção da di
retoria do Clube 14 de 
Junho, participará do 
Reveillon de hoje à noi [ 
te, como Patronesse das' 
Debs de 1965 daquela re- 
nomada sociedade.

À recepção inicial no 
entroncamento do Aces
so Sul à cidade de La
ges, Miss Brasil o5, foi 
calorosamenle recebida 
por autoridades locais, 
diretoria do Clube 14 de 
Junho, debutantes do 
mesmo clube, entidades 
e clubes de serviços e 
numeroso público.

Ato contínuo, a mais 
bela das mulheres brasi
leiras, foi conduzida em 
carro aberto para o cen
tro da cidade, acompa
nhada de um grande cor
tejo de automóveis.

Por todo o percurso do 
cortejo, a Srta. Maria 
Raquel de Andrade foi 
estrepitosamente ovacio 
nada por uma numerosa 
multidão que se postou 
ao longo das ruas.

À sua chegada à Pra 
ça João Costa, Miss Bra 
sil-1965, foi recepcionada 
pela Banda do 2o. Bata
lhão Rodovário, que exe 
cutou alguns dobrados 
em sua homenagem. Na 
mesma oportunidade fo 
ramteoltados pela comis
são organizadora da re
cepção, uma grande quan 
tidade de balões de gás, 
dando um colorido todo 
especial àquele fraternal 
encontro da mais bela 
brasileira com o povo 
lageano.

Por todos os locais on 
de o corso transitou, en
contravam-se feéric imen 
te decorados com faixas 
alusivas à chegada, da 
Miss Brasil-1965, as quais 
significavam a homena 
gem da sociedade la- 
g e a n a ,  c l u b e s  
de serviços, firmas co
merciais e particulares 
àquela que com tanta 
simplicidade e honradez a 
quiesceu em nos visitar, 
atravez uma promoção 
vitoriosa do Clube 14 de

Junho.
O ponto alto de sua 

estada na Princesa da 
Serra, como já dissemos 
será a sua presença no 
Reveillon do Clube 14 d<

Junho, como Patronesse 
das Debutantes daquei ■ 
clube, além de outra» ho
menagens que ser-lhe ão 
prestxdas por vár.a< e"- 
tidad s recre^ tivas loc is.

Dom Dfonso Niehues tomou 
posse como Hrcebís.n loadjutor

No dia de ontem, em cerimônia realizada no 
Ginásio Charles Morilz, tomou posse como Arce
bispo Coadjutor de Florianópolis, Dom Afonso 
Niehues, que por algum tempo exerceu em no»sa 
Diocese, as funções de BUpo Coadjutor.

Dom Afonso Niehues, que como Arcebispo 
Coadjutor e com futura sucessão de S. Excia. 
Revma. Dom Joaquim Domingues de Oliveira, Ar 
cebispo Metropolitano, é um sacerdote que por su
as virtudes religiosas graugeou um vasto campo 
de estima e consideração por parte da população 
lageana, que sempre soube reconhecer-lhe os mé
ritos como dedicado servidor da causa apostólica 
romana.

O novo Arcebispo Coadjutor teve ativa parti 
cipação em várias sessões do Concilio Ecumênico 
encerrado há poucn tempo no Vaticano.

Por ocasião de sua posse naquele honroso 
apostolado, S. Excia. Revma. Dom Afonso Niehu
es, recebeu condignas manifestações de reg sijo 
por parte de autoridades civis e militares, Ir 
mandades e Associações católicas e a população 
florianopolitana em geral.

Prazeirosos por tão jubiloso acontecimento, 
sentimo-nos à vontade para cumprimentar o Ex- 
mo. Sr. Dom Afon»o Niehues, com votos de uma 
profícua missão em suas novas funções de prela
do.
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L AGE ANO:

K t limiar de mais ■  ano, quando noras esperanças de paz e prosperida
de* Irão de se renovar nos coiacões de Ioda a popnlacão lagcana, colabore 
para o maior d rlanllsm o dos festejos alosivos ao l Centenário de fundação 

de Lages, a comemorar-se uo dia 22 de Novembro de K
Com teu apoio, estarás batalhamfe para o engrandecimento cada 

vez maior da bendita terra de Correia Pinto.
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Realizou-se no dia de ontem, às 10,30 horas, 

na Catedral Diocesana, o enlace matrimonial do 
distinto jovem Ary Antonio Reginatto, digno com
ponente da conceituada firma Rodo Pinho S/A — 
Veículos e Máquinas, e elemento bastante concei
tuado em nossos meios sociais, com a prendada 
Srta. Ena Marita Krebs, esforçada funcionária da 
filial do Agrimer de nossa cidade, dileta filha do 
casal Sr. e Sra. Heriberto Krebs, pessoas bastante 
benquistas em nossa sociedade.

A recepção aos senhores convidados deu-se 
na finíssima mansão da Sra. Bernardete Krebs Ne 
ves, cuja residência esteve repleta. Os distintos 
nubentes, após as cerimônias nupciais, seguiram 
em viagem de lua de mel para São Paulo, Guana
bara e outras cidades-

Noticiando o acontecimento, destas colunas 
formulamos ao nóvel casal as nossas sinceras fe
licitações.

Um dos acontecimentos mais festivos para a 
sociedade lageana, foi o enlace matrimonial reali
zado no dia de ontem, às 18 horas, na Catedral 
Diocesana, do jovem Joel Vilela, dileto filho do 
Sr. Noé Vilela e de sua exma. esposa d. Maria 
Adam Vilela, residentes em Curitiba, com a pren 
dade Srta. Luzia Bertuzzi, estimada filha do Sr. 
Constantino Bertuzzi, do alto comércio desta pra
ça e de sua exma. esposa d. Maria Inêz Duarte 
Bertuzzi, pessoas estas bastante relacionadas no 
seio da sociedade local.

As cerimônias de recepção aos senhores cou- 
vidados, deu-se na residência dos progenitores da 
noiva, à Praça Vidal Ramos Sênior.

Ao noticiarmos a união conjugal do nóvel par, 
Joel Vilela-Luzia Bertuzzi, aproveitamos o ensejo 
para cumprimentar lhes efusivamente, com votos 
de uma vida conjugal repleta de alegrias e felici
dades.

Deverão unir-se no dia de amanhã, às 17 ho
ras, na Catedral Diocesana, pelos sagrados laços 
do matrimônio, o distinto jovem Paulo Alberto 
Duarte, filho do casal Sr. e Sra. Galdino Duarte, 
do alto comércio e sociedade desta gterra, com a 
prezada Srta. Maria Lucia Costa, dileta filha do 
casal Sr. e Sra. Dr. João,José Teodoro da';Costa 
Netto, pessoas altamente conceituadas nos^circu- 
los sociais da Princesa da Serra.

O enlace matrimonial dos jovens Paulo Alber- 
to-Maria Lucia, constituirá em acontecimento mar
cante para a sociedade lageana, dada a ótima re
putação que seus familiares gozam em nossa terra.

Destas páginas cumprimentamos o nóvel casal, 
almejando-lhes que a nova vida que ora iniciarão 
sejj, plena de alegrias e felicidades duradouras.

Dr. Belisário Eustachio Ramos Neves
Acata de bacharelar-1 

se em Ciências Juridi-I 
cas e Sociais, pela Fa
culdade de Direito da 
Universidade Federal de 
Santa Catarina, em ceri 
monia realizada no dia 8 
do corrente, em Floria
nópolis, o Bacharel Be
lisário Eustachio Ramos 
Neves, filho do Sr. Cice- 
ro Vieira da Costa Neves, 
abastado pecuarista e 
farmacêutico em nosso 
Município e sua exma. 
esposa d. Zelinda Ramos 
Neves, pessoas estas bas
tante relacionadas em 
nossos meios sociais.

Cursou o primário no 
Colégio Santa Rosa de I 
Lima, o secundário no 
Colégio Diocesano e IPA 
de Porto Alegre e o Té
cnico em Contabilidade 
pela Universidade do 1 a- 
raná.

Iniciou o curso supe
rior na Faculdade de 
Direito de Passo Fundo, 
transferindo se em 1963 
para a FDUFSC.

O Dr. Belisário Eusta
chio Ramos Neves que 
desempenha também as 
funções de pecuarista em 
nosso Município, deverá 
iniciar as suas ativida

des advocaticias no pró
ximo mês de Março.

Divulgando o aconte
cimento, destas páginas 
formulamos os nossos

parabéns ao Dr Belisário 
Eustachio Ramos Neves, 
extensivos aos seus di
gnos progenitores e de
mais familiares.

Programação do Serrano Tênis Clube 
para o dia de lioje

Tradicional Reveillon, em que será coi ,ada a 
nova rainha do clube juntamente com o debut de 
senhoritas de nossa sociedade.

Nesta noite de gala, estará desfilando nos sa
lões do Serrano Tenis Clube, das 2 às 3 horas da 
manhã, a Srta. Maria Raquel de Andrade, Miss 
Brasil 1965. Música ao encargo de Salvador Cam- 
panella e sua orquestra.

NOTA — As mesas para os referidos bailes 
encontram-se à venda na Alfaiataria Chie.

Lages, 25 de Novembro de 1965
Cláudio Pavão 
Diretor Social

Curso prático de Avicultura 
por Correspondência

Sabia da existência deste 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 tolos os alunos gosam de DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e qualquer tipo de material avicola?

E ambicicso 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 habilitabo também a fazer a sua ma- 
rctiula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.

Recebemos os modelos 1965
do m a i s  r e s i s t e n t e  ca r r o  b ra s i l e i r o !

(provado em 1 2 0 .0 4 8  km  de estrada)SIMCA
DESEMPENHO • CONFÔRTO • SEGURANÇA

• Ignição transistorizada • Nova fechadura silenciosa -  duplo engate
• Chave única para ignição e trava de câmbio • A lças de apôlo • Pai
nel estofado em novas linhas» Novas combinações de côres-metálicas.

E mais: nos modelos 
Rallye e Présidence
_ dois carburadores
com acionamento su
cessivo e automático. 
Na Jangada— estofa- 
mentocom nôvo plás
tico perfurado (maior 
ventilação).

-

A M  A P  A L
--------- A. MACÊDO

Automóveis Peças e Acessórios
D u a  U a p n i l i n  T 11 n s / n T nnrpfl Sta Catarina
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Éclair Xavier Cruz Vva. Jurando Gruiter 
e

Senhora Criança Sorridente... 1966
Participam aos parentes e pessoas de suas 
relações o contrato de casamento de seus 
filhos

Emir e Janete 

Lages, 24 de Dezembro de 1965.

Máquina fotográfica M IN O X
Modelo 007 (a menor do mundo), usa 
filme 8mm, dando 50 chapas por filme. 

Velocidade de 1/1.000 de segundo. 
Fotografa desde 20 cm.

Acompanha estojo de couro, filtro verde 
e laranja, cadeia metálica, caixa de via
gem. livro de instruções e vários filmes.

Preço de custo. Facilita-se o pagamen
to. Informações na Otica LUX.

Apagam-se as luzes no 
Calendário do Ano que 
finda-se, como crepúscu
lo do dia 31 de dezem 
bro de 1965, desvanece 
os últimos raios solares, 
cintilam as estrelas no 
firmamento azulado, en- 
galanando a última noi 
te do ano que passou. 
Radiante Aurora despon

ta no horizonte, come
çando um « Novo Ano, »  
como uma Criança Sor 
ridente, surge 1966, no 
nosso Calendário, en 
quanto a humanidade in 
cansável por melhoras 
dias, rogam ao ONIPO
TENTE. Bênçãos para 
que êste ano seja mais 
promissor, enchendo seus

P a s ta s  e scc lare s — C e lsa s  â  
t irace l c c m  c ra v u ra s  — 
d ist ic cs  — especia l p a ra  

esco las c lu bes, c rê m ics  etc.

Ótimo acabamento —  costura à nylon

REPRESENTANTE: Rua Santa ÊCruz, 63 
Lages — S C-

Êste é o mais moderno veículo de 
transporte de carga fabricado no 
País. Confortável cabina semi-avan- 
çada, de largo espaço interno com 
possibilidade de colocação de leito. 
Total facilidade de embarque e de
sembarque. Ampla capacidade de 
carga, resultante da grande extensão 
do chassi e da favorável distribuição 
do péso sóbre os eixos. Chassis

com 3 .600/4 .200/4.330  mm de 
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de 120 HP, 
de fácil acesso, freio-motor, eixo tra
seiro de grande resistência e tôdas

as características Mercedes-Benz 
de alta qualidade. No serviço con
tínuo, em curta, média e longa dis
tâncias, o L/LK/LS 1111 é uma nova 
concepção em transporte.

a maior rède de Concessionários Diesel do País

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

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S. Catarina 

CONCESSIONÁRIO DA MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

Agora colaborando com plano de estabilização, enquadrados na Portorirr 71

reduzidas6101108 Mer“ de8 COm * f-alciamen.LTongoaTo^deipe6

f v>
Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L / L K / L S  1111
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

Visitem a C o  r e m a ,  sem compromissos.

| lares de graças pela saú 
de, amôr, car.dade e 
prosperidade. Permita, 
Deus de Bondade, que o 
ódio, orgulho, \aidadc e 
tôda a maldade do gê
nero humano, tenham 
desgastado-se como des 
gastaram se o Calendá
rio do Ano que lindou. 
Estamos na éra das «So - 
dagens Espaciais», se
gundo a ciência de pes
quisas cósmicas, em bre
ve o gênero humano pe
netrará na Lua. Fotos 
das mais diversas estão 
sendo tiradas no Espaço 
Sideral, para estudos ei- 
entíficos, somas astronô
micas são gastas pelas 
grandes potências 'mun
diais com Satélites e Te
leguiados, quebrando se 
com essas descobert.s 
os «Tabús» dos Mistérios 
do Espaço, até então 
existentes, porém, com 
tôdo o progresso da ci
ência nas pesquisas Si- 
oerais, ainda não conse 
guiram arrancar do co 
ração da humanidade, o 
risquício do ódio e da 
falta de amor ao próxi
mo e outros males que 
afligem à raça humana. 
Fala-se em Pactos das 
Nações, condenando o 
emprego das armas, ou 
sejam tratados para de 
sarmamento mundial, ao 
passo que, diariamente 
sabe se que morrem em 
campos de batalha, mi
lhares de vidas humanas 
tragadas por bombas 
mortíferas. Oxalá! Se os 
inventos nucleares em 
vez de «matarem», tives
se a finalidade de curar 
os males das doenças in
curáveis, como por exem
plo, o terrível câncer, 
flagelo do nosso século, 
que ceifa diariamente mi 
lhares de vidas preciosas, 
pois somente assim po
deriamos acreditar no 
progresso da Ciência, por 
que a meu entender, 
«Progresso» é tudo aqui
lo que constróe para o 
«bem», não concebo o 
progredir naquilo que 
tem a finalidade de ma
tar e destruir. Que o 
NOSSO BONDOSO DEUS. 
teoha comiseração ,de 
nós míseros pecadores, 
iluminando os espíritos 
dos Cientistas, com des
cobertas nobres e cons
trutivas, amenizando os 
nossos sofrimentos.

Escreve - Agílio R. de 
Lima

Lages - 31 de dez. de 1965

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

de impressos em geral

procurem A PÉROLA 
DE LAGES.
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O uso de novos mate
riais na decoração e re
vestimento de nessa ca 
sa trouxe consequente
mente uma modificação 
em nossos cuidados com 
a mesma. Por exemplo, 
se quisermos manter nos 
sa cozinha sempre nova 
e brilhante como no dia 
em que a montamos, de
vemos trata la adequa- 
daraente.

Há limites no abuso

eomendam:
1 — Lembrar da tábua 

de cortar cada vez que 
usar uma faca. Apesar 
dos laminados plásticos

dade, causando a desco 
loração no laminado.

4 — Encere as super
fícies de laminado plás
tico periodicamente. Este

s rem muito resistentes, cuidado proporciona uma 
eles podem ser riscados! barreira de proteção con- 
poi utensílios de cozinha tra o seu desgaste diá- 
cortantes ou pontiagudos. '

2 — Use um suporte 
ou protetor entre as su 
perficies de laminado 
plástico e a panela ou 
frigideira muito quente.

rio.
5 — Não deixe alve- 

jantes, soda cáustica, de
tergentes, solução de a-

nil, iodo ou outros líqui 
dos fortes nas superfícies 
de laminado plástico por 
período muito longos, 
porque os produtos quí
micos que êles contém 
podem causar manchas. 
6 — Evite de>xar objetos 
pesados no laminado 
plástico. Os golpes sêcos 
podem fraturar sua su
perfície.

7 -  Não tente, você 
mesma, reparar ou lixar 
as supeifícies de lamina
do danificadas. Se êste 
ficar marcado ou estra
gar se por uso errado, 
um fabricante Fórmica 
qualificado pode remo
ver .suas manchas, aria- 
nhões ou marcas de quei
maduras com polimento 
e areiamento profissional.

'i

que cada material pode 
suportar, e hoje com o 
uso cada vez maior do 
laminado plástico seja 
para revestimento, seja 
na confecção de mobilá- 
rio, seus fabricantes a- 
través do departamento 
técnico, nos oferece al
gumas sugestões para 
assegurar sua máxima 
durabilidade 

Assim é que nos re-

Os laminados aceitam 
temperaturas altas mas 
os contatos repetidos po
dem acabar por marca- 
los.

3 — Verifique se a su
perfície de lamina do piás 
tico está seca debaixo 
dos objetos que ficam 
sôbre ela por longo tem 
po’ Os recipientes metá
lico* algumas vêzes oxi
dam, por causa da humi-

Granja P A D R E  R E U S
T R I B U T O  _  L A G E S

— de —

J. R. DABOIT & IKMAOS

Vendas de reprodutores raça Holandeza 

Pôsto de venda leite anexo ao Açougue SÃO JOÃO
Rua Marechal Deodoro s/n
de O SM A R SA D Y  C O STA

L A G E S Santa Catarina

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

Curso de cirurgia ocular na Santa 
Casa de São Paulo

(Serviço do Prof. JACQUES TUPINAMBÁ)
Consultório: Praça João Costa, 10 

1° andar _
Lages San,a Ca,arma

Atenção Senhores 
Proprietários de

Micro M o r  l a t i a

t i M ,

....

V . S. poderá comprar agora 

em quatro anos de prazo, 

os implementos para o seu 

T O B A T T A , como sejam: 

Pulverizadores, Carretas, Ro- 

çadeiras, Sulcadeiras e to

dos os outros de uso no 

famoso M IC RO -TRA TO R 

T O B A T T A

Para suas cargas e enccmendas
Transportadora R O D O L A t i  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

H a lriz • t e i a  Mareclial F l m i m  388-laue 1 0  -  Caixa Poslal 12 -  t a p s - S .C .
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

LEI N‘ 266

De 14 de dezembro de 1965

Dispõe eôbre imóveis situa
dos nas zonas urbanas e su
burbanas dotados de meio fio.

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber a todos os habi
tantes dêste Município que a 
Câmara Municipal Decretou 
e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. I o — Será acrescido 
de vinte por cento (20%) o 
valor do Impôsto Predial ou 
Territorial Urbano, os imó
veis situados nas zonas ur
banas ou suburbanas da ci
dade, nas quais existindo 
meio-fio nas testadas, não 
houver passeio ou não for 
murado.

Paragráfo Único — Para 
efeito desta Lei, o proprietá
rio deve receber da Diretoria 
de Obras da Prefeitura, inti
mação por escrito que fixará 
o prazo mínimo de noventa 
(90) dias para conclusão de 
cada uma das obras devidas, 
e só quando decorrido o pra
zo, sem que as mencionadas 
obras tenham sido executa
das, poderá ser lançado o 
acréscimo.

Art. 2o — Esta Lei ficará 
fazendo parte integrante do 
Orçamento|Municipalje;entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de La 
ges, em 15 de dezembro de 
1965

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na 
Secretaria da Prefeitura em 
15 de dezembro de 1965

Cláudio Ramos Floriani 
Resp p/Secretaria

ções, resolve

CONCEDER LICENÇA.

De acordo com o art. 162, 
alínea a, combinado com o 
art. 164, da Lei ir 71 de 7 
de dezembro de 1949.

Anita da Silva Muniz, ocu
pante do cargo isolado de 
provimento efetivo de Auxi
liar de Escrita, Padrão H, do 
Quadro Único do Município, 
de trinta (30) dias, sendo 
vinte e dois (22) dias com 
vencimentos integrais, e os 
dias restantes com o descon
to de um terço (1/3), a par
tir do dia (7) de dezembro 
do corrente ano.

Prefeitura Municipal de La 
jes, em 9 de dezembro de 1965

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Discurso

PORTARIA
de 20 de dezembro de 1965

O Prefeito Municipal de La 
je6, no uso de suas atribui-

DECRETO N- 38 
De 20 de dezembro de 1965

O Prefeito Municipal de La
jes, no uso de suas atribui
ções,

DECRETA:

Art. 1. - Fica o Chefe do 
Executivo Municipal Jautori- 
zado a abrir, por conta do 
excesso da arrecadação do 
exercício em {curso, o crédi
to especial de Sessenta Mil 
Cruzeiros J(Cr$ 60.000), desti
nado a atender despesas de
corrente da Lei n1 263 de 9 
de dezembro de 1965.

Art. 2- - Êste Decreto entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
ges, em 20 de dezembro de 
1965.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secreta
ria da Prefeitura, em 20 de 
dezembro de 1965.

Cláudio Ramos Floriani 
Resp. p/ Secretaria

ADVOGADO
Causas Civeis— Criminais —Trabalhistas 
Assuntos Administrativos em Geral em 

Repartições Públicas
Escrit: Galeria Tijucas, Conj. 2020-20° Andar 
Residência: Rua Barão do Cerro Azul, 110 — 

Apto. 32 — 3- Andar
Curitiba — Paraná

Aguarda-se para hoje 
novo e importante dis 
curso do presidente da 
República, na linha dos 
pronunciamentos de Goi
ânia, da Escola de Aper
feiçoamento de Oficiais] 
e da solenidade de con-j 
clusão dos cursos da Es
cola Superior de Guerra. 
Os meios ligados à che
fia do govêrno anunciam 
que o «speech» de hoje 
transcenderá a u m a  
simples prestação de con
tas ou a uma saudação 
de Ano Novo. Abrangerá 
uma análise das previ
sões para 1966, detalhan
do uma série de medidas 
a tomar, principalmente 
no campo da politica e 
das finanças.

O marechal Castelo 
Branco deverá aludir ao 
problema da reorganiza
ção partidária, detendo- 
se em especial na neces
sidade de inoculação de 
sangue novo nas agre
miações que vêm sendo 
estruturadas. E’ [possível 
que, pela primeira vez, 
toque no problema [da 
sucessão presidencial ao 
tratar dos principais'pro 
blemas de 1966. Focali
zará igualmente, a ques
tão constitucional, rea 
firmando o seu desejo 
de ver realizado, por 
uma comissão de alto 
nível, um anteprojeto a 
ser enviado ao Congres
so para a consolidação 
dos editos revolucioná | 
rios e emendas á Carta' 
de 1946. Elogiará o Po
der Legislativo e as for
ças politicas da revolu 
ção e manifestará sua 
confiança no Judiciário.

No tocante aos proble
mas econômico-financei- 
ros, dirá que em 1966 
chegar-se-á ao controle 
da inflação e, consequen
temente, à estabilização 
da moeda e dos preços.

qualidade e sabor d o s  

fumos de exportaçào

Presidente
elaborado com fumos 
de exportação, das me
lhores safras de plan
tadores exclusivos.

Presidente
industrializado pe l os  
mais modernos proces
sos, em equipamentos 
.automáticos. ^

Presidente
mi s t ur a  homogênea, 
qualidade super i or .  
Fume Presidente.

Um produto S IN IM B U
g a rcn tia  de bons c ig a rro s

mtmP W im j t

m

m

. ■ ■ ■ ■

C ia . ds C igarros Sinin

garantia de bons pr„uutos

Albanez Silva & Cia. Ltda.
- - - - - - -  Rua Cruz e S o u za , 560 -  fo n e , 434 -  En d . t e l . Albaci! -  Caixa P o s ta l, 219  - - - - - - - -

Lages -  Ja n ta  C atarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

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

________ Mel, Cera, Fumo etc.

CASA LONGINO
— DE —

Longino José Lehmkuhl

Confecções, meias, 
bolças, malas, soutiens, 

armarinhos, etc.
Rua Marechal Deodoro, 47 — Lages - S. Catarina

ADVOGADO

Causas Civeis - Criminais - Trabalhistas - 
Assuntos Administrativos em Geral em

Repartições Públicas
Escritório: Galeria Dr. Accacio — Sala Um

Lages - S. C.
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N  ©
dn S?rvipTaHlid0n (í er-1 da PoIicia Militar, através 
j  ̂ ,d*r Relações Públicas, comunica a to-
r ip V n rm ^ -1̂ 10^ 3 la - e 2a- chamada do Curso
L f l  S  w ^ ò 0' 8'8 CP e CFÜ da Polícia Mi 

do Estado de Santa Catarina, que os exames 
de admissao terão inicio nos dias abaixos des
criminados:

1 0 - 1-66 
20  1-66 
25-1-66 
7-2-66

Médico
Físico
Psicotécnico
Intelectual

Os Candidatos deverão apresentar-se no Quar 
tel General da Polícia Militar.

Representações PRADO
Rua Sta. Cruz, 63 — Lages SC
Alumínios — Solventes — Bombas de Pistão - 
H. O. H. Blumenau para lavagem de carros - 

para alta pressão — e sucção. 
Servem para poços artesianos — para ali
mentar sistema de águas em sítios fazen
das — utilizadas para chácaras nas regras 

de plantações — em jardins, etc.
Utilizadas em instalações automáticas com 
depósitos de pressão (Caldeiras de pressão) 

para indústrias

(D

iH

GOVERNO QUER 
SIDE$< URGENTE

O mal. ^Castelo Branco 
determinou |ao Ministro

das Minas e Energia a 
organizaçao imediata da

p-* ■
</J (1>
C  C

o  r *

• M

®  «
. 1-1 u

W

(!)

Assembléia Geral Extraordinária
1 '

Convocação

São convidados os senhores associados para 
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, 
no dia 16 de Janeiro de 1966, às 10 horas, na sua 
séde social, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

Assuntos diversos

Não havendo número regulamentar na primeira con
vocação, será convocada uma segunda Assembléia 
meia hora após com qualquer número de associa
dos presentes.

Lages, 30 de Dezembro de 1965 

Curt Appel - 1' Secretário

m

M ÓVEIS CIMO
fp l l f !

■

./ s< 

' '

Comemorando o lançamento 
em todo o Brasil, da Linha 

Classional M Ó V E I S  C I M O ,  
as loias

BERTUZZI, R IBA S & CIA.
promovem sensacional vendas 
de seus deslumbrantes modélos 

residenciais, oferecendo 
excepcionais condições de venda.

Aprecie a mais fascinante e 
variada linha de móveis 

residenciais já projetada no país.

- 1— T ir  .  m i....
>/
/  DE DESCONTO

lt t VISTO
- -

1  f l  PAGIMENTOS IGUAIS 
1 * *  SEM ACRÉSCIMO

_____ __ “o  c lá s s ic o  e  o func iona l
C I I M I O  e q u ilib rad o s  pela b e le za "l in h a  p a s s i o n a l

p a r t i c i p e  d o  g r a n d e  f e s t i v a l  m o v e i s  c i m o

B E R T U Z Z I RIBAS &  CIA

Siderúrgica de Santa Ca
tarina S. A., empreendi
mento do maior inierê.'- 
se para a economia car 
voeira e que vai possibi
litar o aproveitamento do 
ferro existente na região. 
Segundo os planos da 
Comissão do Plano do 
Caivão Nacional, a nos
sa siderúrgica produzirá 
anualmente duzentas mil 
toneladas de enxofre e 
200 mil toneladas de aço.

Ao despachar com o 
sr. Mauro Thibau o che
fe da Nação determinou 
urgência nas providên
cias cabíveis ao Ministé
rio das Minas e Energia 
para efetivação) segundo 
disse 0 mininistro Thibau, 
dêste velho anseio do 
povo catarinense.Sr. ÂlbanezSilva

Ocorreu na última quar
ta feira, dia 29, a passa
gem de mais um aniver 
sário natalicio do Sr. Al- 
banez Silva, elemento 
bastante relacionado em 
nossos meios e prestigio
so comerciante nesta 
praça.

Ao ensejo do seu na
talicio, 0 Sr. Albanez Sil
va foi muito cumprimen
tado por parte fde seus 
familiares e amigos, )a 
cujos cumprimentos tam
bém nos associanos, com 
votos de inúmeras felici
dades.

t o d a s  Urbanas
Está prorrogado por 30 

dias 0 prazo para a ex
tinção de tôdas as guar
das urbanas de Santa Ca
tarina. A determinação 
está contida em portaria 
assinada pelo titular da 
Secretaria de Segurança 
Pública, coronel Danilo 
Klaes.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure  

C O R R E IO  L A G E A N O  

Rua M al. D eod oro , n° 294

Rüa Presidente Keieu Ramos, 336

C o l a b o r e
com o Bi Centenário 

de fundação de Lages
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Grandioso Reveillon do Serrano Tenis Ciube
•  _______ _______________________________1 J  A A n<Jnrt rl<\ ] \ 1  lOC A f nl A I í I C •> A H A D a I ^  \  1

Com grandes pompas, 
o Serrano Tenis Clube 
estará promovendo na 
noite de hoje, o tradicio-

Vera Ribeiro, filha do 
casal Sr. e Sra- Dr. 

Afonso Ribeiro

nal Keveillon, com que a 
sua diretoria estará lio 
menageando os seus dis
tintos associados no en
cerramento da tempora
da social de 1965.

Além da coroação de 
sua rainha, será feita a 
complementação do des 
file das debutanles que 
foi realizado no dia 1* 
de Maio, ao ensejo ;do 
seu 11' aniversário de 
fundação, cuja data era 
a oficial do Clube, quan 
do inúmeras senhoritas 
fizeram o seu debut so- 
cial.5

Na noite de hoje, em 
aditamento àquele me
morável acontecimento 
social, mais [três senho
ritas daquele simpático 
clube estarão desfilando 
garbosamente perante os 
seus distintos associados,

numa promoção que será 
enriquecida com a pre
sença da Srta. Maria Ra-

Beatriz Cordeiro, filha 
do casal Sr e Sra. Vi
cente de Paula Alves 

Cordeiro

quel de Andrade Miss 
Brasil 1965, que também 
estará desfilando das 2 
às 3 horas da manhã.

Trata-se de aconteci
mento bastante significa
tivo para a nossa socie
dade, o que bem demons
tra o vivo empenho com 
que a diretoria do Serra
no Tnnis Clube está pro
porcionando aos seus as 
sociados, com promoções 
de largo alcance social.

Para maior êxito des
ta noitada social, tere
mos a presença mais uma 
vez naquela sociedade 
de Salvador Campanella 
e sua orquestra, nome 
sobejamente çonhecido 
nos meios musicais de 
todo o sul do País, prin
cipalmente na radiofonia

e televisão de Porto AL- 
gre, onde atua present* - 
mente com sucesso ab
soluto.

Helena Maria Borges, 
filha do casal Sr. e Sra. 

Dr. Gentil Borges

Soirée de Boas Vindas no 
veterano Clube 1* de Julho

M i l n  Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

LEI N° 2?9
De 30 de dezembro de 1965

Deverá realizar-se na 
noite de amanhã, nossa 
lões sociais do veterano 
Clube 1’ de Julho, a tra

dicional soirée de “ Boas 
Vindas a 1966” , que a- 
nualmente é levado a 
efeito naquele clube.

Por ocasião daquela 
sontuosa soirée, a dire
toria primeirista estará 
promovendo uma grande 
homenagem às debutan 
tes do Clube 14 de Ju
nho, bem como a srta. 
Maria Raquel de Andra
de, Miss Brasil-1965, que 
ora nos visita, cuja ho
menagem consistirá de 
distribuição de custosos 
rnimos à mais bela bra 
sileira e a cada uma das 
meninas-moças, que logo 
mais estarão fazendo o 
debut no cognominado 
“Baile das Velas” .

Esta tradicional soirée 
do Clube I o de Julho, 
se constituirá num dos 
acontecimentos máximos 
na entrada do Ano de 
1966, cuja diretoria, que 
é composta de elementos 
dinâmicos e habilidosos 
em assuntos sociais, tudo 
vem fazendo para que 
aquela veterana socieda
de se projete cada vez 
no cenário social da Prin
cesa da Serra.

CORREIO LAGEANO
L A G E I»  31 de D e ze m b ro  de 1965

FESTA DE 15 ANOS
Transcorre na data de hoje, a passagem do 15° 

aniversário natalicio da’menina moça Lucia Helena 
Brascher Melim, dileta filha do Sr. Sélio Melim, do 
alto comércio desta praça e de sua exma. esposa 
d. Iolanda Brascher Melim. pessoas estas altamen
te conceituadas nos meios sociais da Princesa da 
Serra.

Ao ensejo do seu natalicio a menina-moça 
Lucia Helena Brascher Melim, deverá recepcionar 
os seus prezados amigos e amigas, bem como as 
pessoas das relações de seus progenitores, com 
uma festinha na noite de hoje em sua residência, 
sita à Avenida Brasil, 456.

Difundindo êste prazeiroso acontecimento so
cial, destas colunas apresentamos à menina-moça 
Lucia Helena Brascher Melim, os nossos augúrios 
de uma existência promissora e feliz.

C O N V I T E
Temos a subida honra de convidar as autoridades lo

cais e a população em geral, para a Missa Festiva de aber
tura dos festejos do Bi-Centenário de Lages, que realizar-se-á 
dia 1‘ de Janeiro de 1966, às 19,00 horas na Catedral Dioce
sana, a qual será celebrada por Sua Excia. Revma. D. Daniel 
Hostim, Bispo Diocesano.

Certos da honrosa presença de todos subscrevemo-nos 
sumamente agradecidos.

Pela Comissão Central

Dr. Wolny Delia Rocca
Presidente da Comissão Central

Nelson de Castro Brascher
Secretário Geral

Edmundo de Castro Arruda
Tesoureiro Geral

Estima a receita e fixa a despesa do Muni
cípio de Lages, para o exercício de 1966.

Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito] Municipal de La
ges,
Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a 
Câmara Municipal Decretou e eu sanciono a seguinte

L E I  :
Art. 1° — A Receita do Município de Lages para o

exercício de 1966, é destinada em quinhentos milhões d<- 
cruzeiros (Cr$ 500.000.000), e serâ arrecadada c:e acôrÇo 
com a Legislação vigente, obedecendo as seguintes classi 
ficações:

Receitas Correntes
Tributária 205.086.000
Patrimonial 1.650.000
Industrial 6.302.000
Transferências Correntes 275.5i0.0O0
Diversas 8.172.000

Receita de Ccpital
Alienação de Bens Móveis e Imóveis

TOTAL

Cr$ 496.760.000

3.240.000

500.000.000

Art. 2- — A Despesa é fixada em QUINHENTOS MI
LHÕES DE CRUZEIROS (Crí 500.000.000), e distribuir-se-á 
pelos seguintes órgãos:

Poder Legislativo
01 - Câmara de Vereadores 5.931.000

Poder Executivo
02
03
04
04
05
06
07
08 
09

Govêrno Municipal
Secretaria Administrativa
Diretoria da Fazenda (Desp. Próprias)
Diretoria da Fazenda (Encargos |Gerais)
Departamento de Saúde Pública e A. Soc.
Diretoria do Ensino
Diretoria de Obras e Viação (DOV)
Departamento Patrimonial
Serviços de Fomento da Prod. Vegetal e
Animal

9.998 000 
14.792.300
42.483.000 
41.724.470 
15.820 230

100.000.000
169.551.000
98.320.000

1.380.00O

TOTAL 500.000 000
Art. 3‘ - Fazem parte da presente Lei os anexos I a 

IV, que a integram, especificando a Receita e discriminando 
por consignação a Despesa.

Art. 4' - As Tabelas Explicativas «constantes do ane
xo V, serão aprovadas e alteráveis por Decreto do Poder 
Executivo, que poderá autorizar durante o exercício, trans
posição entre itens discriminativos da mesma consignação.

Art. 5o — Esta Lei entrará em vigor a partir de I o 
de janeiro de 1966, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 
30 de dezembro de 1965.

Ass) Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura em 
30 de dezembro de 1965.

Cláudio Ramos Floriani 
Resp p/Secretaria
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