
Prefeito paulista 
agredido por militar

Acontecimento revoltante e estúpido verificou- 
se na cidade de Atibaia, no interior paulista, quan
do um Capitão do Exército agrediu covardemente 
o prefeito daquela comuna, Sr. Geraldo Souza, 
produziudo-lhe graves ferimentos, que o levaram 
a internar se na Santa Casa local.

O fato origiuou-se pelo motivo de ter o edil 
de Atibaia se recusado a assinar a sua própria 
renúncia ao cargo a pedido do referido Capitão 
do Exército.

Êste acontecimento revoltou toda a cidade de 
Atibaia, que assim viu aquele militar manchar o 
bom nome do glorioso Exército de Caxias.

invisto de lenda duplico» a 
arrecadação e dará I Irilão

A arrecadação de 61 superou a dos anos de 
59 a 63 somados, atingindo quase Ci$ 700 bilhões. 
O aumento percentual foi de mais de 100%. E, 
com a correção monetária, haverá uma receita 
superior a CiS l trilhão — declarou à imprensa o 
sr. Orlando Travancas, diretor do Dapartamento 
do Imposto de Renda, esclarecendo que os Jcálcu- 
los incluem imposto de renda o adicional de ren
da, (lucros extraordinários;, o adicional restituível, 
o empréstimo compulsório, o empréstimo de emer
gência e as contribuições à SUDENE e à S.P.V.E.A.

Depois de explicar que a correção monetária 
dos débitos fiscais foi o fato mais alentador do 
ano na arrecadação, frizou que, com a reforma 
tributária, o contribuinte terá apreciável redução 
do imposto de renda em 65.

Sancionada a  reforma 
bancária

O presidente Castelo Branco sancionou com 
17 vetos a lei referente à reforma bancária.

Entre os dispositivos vetados pelo presidente 
figuram os que ciavam privatividade ao Conselho 
Monetário Nacional para determinar as caracterís
ticas técnicas das cédulas e das moedas e orien
tar a política comerciai externa do país.

Enlace esponsalicio
Realizou-se dia 31 na Catedral Diocesana, o 

enlace esponsalicio do distinto jovem Celso Gam- 
borgi Branco, dileto filho do Senador Dr. Celso 
Ramos Branco e de sua digníssima esposa d. Iso 
lina Gamborgi Branco, da alta sociedade lageana. 
com a prendada Srta. Sônia Rebêlo Ribeiro, filha 
do Dr. Clovis da Costa Ribeiro, e de d. Nilza Re
bêlo Ribeiro, já falecida.

Divulgando êste importante acontecimento so
cial, destas colunas cumprimentamos efusivamente 
os jovens nubentes. desejando lhes uma vida con
jugal plena de alegrias e felicidades, extendendo 
ainda os nossos cumprimentos aos seus ilustres 
progenitores.

Autorizado o pagamento das 
quotas aos Municípios

O Ministro da Fazenda autorizou o Banco do 
Brasil a pagar aos municipios a partir de quarta 
feira, as quotas devidas relativas aos impostos do 
Sêlo e do Consumo.

CORREIO
,AGEANO
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Nova forma de 
escriturar o Cruzeiro

Em consequência do 
que dispõe a lei federal 
n- 4.511, de 1‘ de Dezem
bro e tendo em vista as 
instruções expedidas pe
lo Banco do Brasil, dis 
ciplinando a matéria, a 
grafia do Cruzeiro pas
sa a expressar se por 
Cr$ 1, abandonadas òb 
viamente a vírgula e as 
decimais que até aqui a 
integravam.

Assim, em vez de es
crever se Cr$ 150 00 co
mo vinha sendo adotado, 
doravante deve-se escre
ver somente Cr$ 150 e 
assim sucessivante.

Os balanços e demais 
peças contábeis deverão, 
a partir do dia r ,  ser 
elaboradas dentro da no
va grafia do Cruzeiro.

Castelo Branco:
65 será o ano da 

estabilização

Falando dia 31 último 
atravéz de uma cadeia 
de rádio para todo o 
Brasil, o Presidente Cas
telo Branco fe z  uma 
análise dos seus nove 
mêses de governo.

Em certa altura do 
seu discurso disse o Pre
sidente da Repúbl i ca ,  
que 1965 sará o ano da 
estabilização, h a v e n d o  
mais emprêgo e m a i s 
casas para os trabalha
dores atravez de finan
ciamento de crédito pelo 
B a n c o  N a c i o n a l  
de Habitação.

Noivado

Contrataram casamen
to no dia 31 último, o 
jovem Paulo Alberto Ner- 
bas9 Duarte, filho do Sr. 
e Sra. Galdino Duarte, 
do alto comércio desta 
praça, com  a distinta 
srta. Maria Lucia Cesar 
da Costa, dileta filha do 
casal Sr. e Sra. Dr. João 
oosta Neto, figura de 
larga projeção nos meios 
sociais de nossa terra.

Por t ã o prazeiroso 
acontecimento, destas co 
lunas cumprimentamos 
os dignos noivos Paulo 
Alberto Nerbass Duarte - 
Maria Lucia Cesar da 
C o s t a ,  augurando-lhes 
perenes venturas.

O encontro dos Governadores dos Estados do 
Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná con
vocado pelo Conselho de Desenvolvimento do Ex
tremo Sul (CODESUL), para o próximo dia 4, na 
capital paranaense, está dependendo apenas de 
confirmação do Sr. lido Meneghetti.

Na ocasião, obedecendo ao critério de rodí
zio, assumirá a presidência da reunião o gover
nador gaúcho.

jB O A S  F E S T A S
É com prazer que registramos o recebimento 

;dos seguintes cartões de Boas Festas e Feliz Ano 
Novo, os quais agradecendo, retribuímos prazeiro- 

,samente: Pátria - Companhia Brasileira de Segu
ros Gerais; D. Antídio J. Vargas, Bispo Diocesano 
e Decano Orientador Geral da I g r e j a  Católica 
Apostólica Brasileira; Banco Nacional do Paraná 
e Sauta Catarina S/A, - NOSSOBANCO: Rêde Hin- 
lerland de Emissoras Ltda.; Carlos Hoepcke S/A - 
Comércio e Indústria; Clube 14 de Junho; Socieda
de Termoelétrica de Capivarí; Dr. Fulvio Luiz Viei
ra, Chefe do Gabinete de Relações Públicas do 
Govêrno do Estado de Santa Catarina; A Silveira; 
Francisco Santos Machado; 2- Batalhão Rodoviá
rio; Funtimod S/A - Máquinas e Materiais Gráficos; 
Agência Planaltina de Veículos ts/A; Escritório dos 
Municípios; um anônimo; S.A. Moinho Cruzeiro, In
dústria e Comércio; Waldo Costa, presidente do 
Partido Social Democrático; Georges Mac Clenahan, 
Chefe do Serviço de Imprensa da Embaixada da 
França no Brasil; Raul Goelzer Engelsing - Repre
sentações e Conta Própria; Administração e Fun
cionários da Agência do Banco Mercantil e Indus
trial de Santa Catarina S/A - BAMERINDUS; Olin- 
kraft S/A - Celulose e Papel; Editora Globo S/A: 
e Cia. T. Janér Comércio e Indústria.

Bispo Ia ICDB lelicita o nosso Joma
Recebemos e agradecemos o seguinte oficio: 

LAGES, 22 de dezembro de 1964.

Exmos. Srs.
Diretoria do Jornal "CORREIO LAGEANO"
Nesta.

Atenciosas Saudações.

Atento ás atividades do vosso conceituado 
Jornal - Correio Lageano • vimos, mui cordialmen
te, cumprimentá-lo. augurando-lhe as mais fecun
das Bênçãos Divinas, para o prosseguimento de 
sua missão democrática e na oportunidade do glo
rioso transcurso do seu Jubileu de Prata.

Com v o t o s  de um Feliz Natal e abençoado 
ANO NOVO, extensivos a tôda a equipe de tra
balhadores do nosso "Correio Lageano*’, aprovei
tamos o ensejo para Nos subscrever, mui atencio 
samente, em Cristo pelo Brasil;

D. ANTÍDIO J. VARGAS
Bispo Diocesano e Decano Orientador 

Geral da I.C.A.B.
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E N L A C E  M A T R IM O N IA L
Realizou se sábado úl

timo, dia 26, o enlace 
matrimonial do distinto 
jovem Francisco Rui Mar
ques, filho do Sr. Anto- 
nio Marques e de sua 
exma. esposa d. Maria 
Marques, residentes na 
capital paulista, com a 
prendada Srta. Iolita San
tana, dileta filha do Sr. 
Alcides Santana e de sua 
exma. esposa d. Jorgina 
Santana, residentes nes
ta cidade.

O casamento religioso 
r^alizou-se na Catedral 
Diocesana, e foi celebran
te S. Revma. D. Daniel 
Hostim, digno Bispo Dio
cesano.

A cerimônia do civil 
efetivou-se no Clube Re
creativo Juvenil, onde os 
senhores convidados fo
ram festivamente recep
cionados com uma farta 
mesa de bebidas, doces 
e salgados.

Apresentamos ao no

vel par, extensivos aos 
seus ilustres progenitores 
e demais familiares, as 
nossas sinceras felicita
ções.

QUEM NAO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAG EAN O  

Rua Mal. Deodoro, n" 294

Gostaria de saber qual 
a maquilagem que devo 
usar todos os sábados à 
tarde quando saio com 
minhas amigas.

Como não se trata de 
festas de gala. não é 
o mais indicado para 
uma jovem como você.

O mais aconselhável 
será usar maquilagem 
como a maioria das jo

Ver*

• ts s fc .o
a , PerVóns e ç> ' c o < ^ ' pes- sen-

s e rP  c o ' m o to r  ***>••

?• « r s w com « - . . g s í ^ ^ s
. . « a

ÚS..

OO
c o ^ c

E S S \ 0

PUJ-02-11

 ̂ Concessionário exclusivo:
Agencia Planaltina de Veículos S. A.

Avenida Presidente Vargas. 1898 - End. Tel. Planaltina Fone. - 444 - Cx. Postal, 333 • La*es

vens estão fazendo, isto 
é. compacta, base e pó 
num só produto, com 
tons que se harmoniza
rão perfeitamente com 
seu vestido. Pinte os lá
bios discretamente, se
guindo sempre o contorno 
de seus lábios. Isto dará 
a seu rosto um colorido 
muito mais bonito.

Há diversos matizes a 
sua escolha, como por 
exemplo: o granado, o 
cálido e o moreno. Os 
estojos da maquilagem 
compacta são delicados, 
muitos femininos, e fá
ceis de carregar, quase 
não ocupando espaço em 
suas bolsa.

Comece hoje mesmo a 
usar esta maquilagem, e 
note o efeito maravilho
so que sua cútis ganhará.

Miss Polly Ponds

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden
te, Taquigrafia, Espe- 

ranto e Inglês

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

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

— s.c.
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de genie e de luz
lair (eoni

reveillon - clube 14
Dentre tantas grandes e bem montadas pro

moções sociais lajeanas, chega finalmente aquela 
que se antevê como a grande noite.

A mais bela dentre tantas.

Através o Clube 14 dc Junho, trinta meninas- 
moças farão a sua estréia em sociedade.

Trinta corações que acalentam com carinho 
especial o sonho azul de tôda inenina-moça.

Relacionamos por ordem alfabética e de apre
sentação o nome das debutantes de 1964.

Angelita Goss — Belisária N. Pereira
Correspondente em Curitibanos

L A I R  L E O N I

Hêsle C i t i o  de P az!...
por Lair Leoni

Extingue-se 1964.
1965 é ainda uma incógnita.
Esta incógnita nos leva a pedir ao PAI, ante

rior a qualquer outra vontade que, guie os diri
gentes do mundo pelo caminho branco e ilumina
do da Paz!

Feliz daquele que possa respirar Liberdade 
em seu cantinho de Paz !

E é ela quem melhor acalenta a a l ma  dos 
poetas.

Dessa tranquilidade brota a inspiração e en
tão ... o poema.

Escolhemos para o encerrar de nossas men
sagens líricas dêste ano o trabalho do professor, 
contista, jornalista e hoje poeta — VASCO IOSE' 
TABORDA.

Eis, dêste respeitável .nome de letras o seu 
canto de alegria, o seu

Carmen Lucia Fornari — Carmen Myrian Castagna, Representando o 
Clube r  de Julho.

Edna Vaiente — Eglé Souza Machado
Ismenia Rodrigues Borges — Representando a Sociedade de São Joaquim 
Julieta Elvira Ramos — Kátia Rosa
Sena Arruda — Maria Aparecida Arruda.
Maria Aparecida Vieira — Maria da Graça Arruda 
Maria da Graça Melim — Maria da Graça Ramos Batalha 
Maria da Graça Ribeiro — Maria da Graça Marks 
Maria Helena Camargo — Maria Helena Schmidt.
Marli B Ribeiro — Marlene V. Borges 
Neusa Marlene Ramos — Olga Ines Costa Silva 
Rita Ramos Batalha — Rose Marie Ruthienez — Representando a 

Sociedade de Guarapuava - PR
Rute Silveira — Vânia Amaral
Vera Regina Cunha — Vera Maria Ribeiro
Zenita Sell Duarte.

—  o  —

Decoração êste ano em estilo de um templo grego foi o que idealizou 
o Dr. Carlos Alberto Dariano (de Pôrto Alegre)

Do sucesso alcançado em ano anterior prevê-se já com expectativa 
de olhos e coração o ver de grande beleza e o sentir de maior emoção.

Música vem de São Paulo: Manfred Fest e Cláudia Barroso.

Os mesmos artistas escolhidos pelo Santa Mônica-Clube de Campo 
(Curitiba), quando de sua reabertura ao quadro associado.

Excelência de qualidade em soro de bôa música.

Da presidência do Dr. Renato Valente veio-nos o convite honroso pa
ra a apresentação.

Faremos empenho de, ao lado de tão credenciados nomes realizar a 
contento nosso agradável trabalho.

E após êste desenvolver em equipe que não se detam diante de um 
grande trabalho, só poderá ser sucesso a noite de «reveillon» que o Clube 
14 de Junho oferecerá às suas meninas moças e quadro associado.

A l E L U I l
— Por que
— Por quem

exalam as flores tanto perfume 
cantam os pássaros e as crianças insontes 
se debate o mar bravío com intérmina ansiedade 
e o colorido refulge ao toque da luz

— Por que
— Por quem

crescem as árvores com tamanha pujança 
estorcem-se os rios pelas brenhas escuras 
deslizando plácidos pelas campinas 
e no peito dos homens 
o sentimento se aninha

— Por que
— Por quem

os sêres se exaltam buscando mistérios 
os espíritos se alteiam pelo sofrimento 
e se avantajam e sublimam pela fé 
cauterizando rancores e ódios 
com o fogo singelo da amizade

— Por que
— Por quem

giram os astros planetas satélites 
no abismo universai 
o átomo se parte benéfico e terrífico 
transformando coisas 
extasiando multidões

— Por que
— Por quem

a palavra doura incendeia 
sobrepujando o trono dos canhões 
a terra cobre-se de searas 
e dela o homem tira o sustento 
a suar em longa peregrinação

— Por que
— Por quem 

Por DEUS ! 
pela Sua Glória !
Êle é Motor é Criador é Fiat!
Luz puríssima inesgotável 
Fonte Caminho Eternidade !

R e t a 1 h © S ...
Até então, 

final
—  o  —

Melhor e mais tranquilo 1965, desejamos.

—  o  —

de SÊNECA

Minha primeira lágrima caiu dentro dos teus olhos. 
Tive mêdo de a enxugar: para não saberes que

[havia caido.
No dia seguinte, estavas imóvel, na tua forma

[definitiva,
modelada pela noite, pelas estréias, pelas minhas

[mãos.
Cecilia Meireles

Goza na mocidade: ela foge em uma rápida carreira.

—  o  —

Em sete dias, voltaremos.

Ver. Ruy Zappelini Lauro Floriani

e e

Jurema Zappelini
Têm  a honra  de par t ic ipar  aos paren tes  
e amigos, que sua filha ROSILENI con
tra tou  casam ento  com o Sr. LAURO 
LAELIO FLO RIA N I

Maria *Julia Floriani
Têm  a honra  de partic ipar .aos paren tes  
e ,  amigos, que seu filho LAURO con
tra tou  casam ento  com a Srta . ROSILENI 
ZAPPELINI

Av. Camões, 236

Lages, 25 de Dezem bro de 1964.

Av. Camões, s /n°

O beijo da mulher!
Ó sinfonia louca
da sonata que o amor improvisa na bòca

Menotti Del Picchia
Não fala o coração, mas adivinha.
Que o triste as mais das vêzes não se engana.

Antonio Sardinha

No mínimo serão máximas!
As mulheres são fracas porque só se susten

tam pelo coração (Pitágoras)
Certamente nada é mais belo para o homem 

do que a prudência (Cícero)
Quanto mais nos elevarmos, menores parece

mos aos o l h o s  daqueles que não sabem voar. 
(Nietzche).
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Rio Negro, 7 de De
zembro de 1Ü64

Prezado Thiago V. de 
Castro

LAGES
Apreciei deveras os

Históric» « la g o

seus escritos no «Correio 
Lageano», sobre assun
tos do Museu Histórico 
«Thiago de Castro». Clu
be 1* de ‘.Julho», «Lages 
do Passado desfilando na

passarela do Jpresente» e 
Homenagem a SylvioJNe- 
ves Bleyer - como sem
pre, revelando não so
mente os seus dotes in
telectuais e morais, co
mo acendrada dedicação 
a tudo quanto recorda a- 
conteciruentos da terra 
natal de ontem e de ho
je, traços de união da 
cultura que muito digni 
fica os lageanos desde 
primórdios de nossa ci
vilização.

Despertou-me a aten
ção «A Grande Injustiça» 
revivendo um aspecto in 
teressante do passado 
histórico em que figura 
a CAXIMBA DA SANTA 
CRUZ, relíquia extermi
nada de nossas tradições 
e que deve ser restabe
lecida.

Â leitura de suas no
bres manifestações de 
amor aos assuntos de 
nossa cultura, principal
mente como índice do 
elevado espírito patrióti
co dos nossos ancestrais,

ocorreu-me a iniciativa 
de inveitigar também, 
embora em campo diver
so, uma dessas facetas 
tradicionais históricas 
que durante algumas dé
cadas imprimiram na fa 
roiiia lageana os acordes 
de sentimentalismo reli 
gioso oriundo das emoti- 
vidades cristãs que nos 
legaram os destemidos 
bandeirantes.

ino começo deste sé
culo, ainda ecoavam nos 
templos católicos de La
ges os sons maviosos de 
órgão acompanhado pelo 
violinista Lourenço Ba
tista, pai do maestro Ba
tista Junior, interpretan
do o « Padre Nosso » — 
oração ensinada p e l o  
próprio Jesus, - nas vo 
zes de todo o povo, nas 
festivas solenidades de 
antanho

Tentativa um tanto di 
fícil, dado a distância do 
tempo, em cuja voragem 
desaparecem os contem
porâneos daquela época

ie Castro»
Transcrevemos a seguir a carta que o profes

sor Venceslau Muniz, de Rio Negro no Paraná, 
transmitiu ao nosso dedicado colaborador sr. 
Thiago Vieira de Castro Diretor do Museu Thiago 
de Castro que o vera trazendo ao par de tudo 
que escreve pelas colunas do nosso jornal, sobre
tudo sobre o passado, reconhecendo no velho 
professor conterrâneo, há tantos anos daqui dis
tante. aquele mesmo espírito vibrátil e cintilante 
de um velho e ardoroso apaixonado por tudo que 
dtz respeito ã nossa terra natal que tem na pes
soa do ilustrado professor um dos baluartes cul 
turais que tanto dignificam e enobrecem a Prin- 
ceza da Serra, como expoente da velha e solida 
cultura lageana.

Thiago Vieira de Castro
Diretor

A melhor força motriz

bem longinqua, talvez 
possamos ainda, se não 
encontrados os originais, 
fixar em caracteres mu
sicais uma palida impres
são dessa saudosa remi- 
niscência, que certamen
te a muitos iria empol
gar, de vez que traduzi
ría as tradições de um 

' povo que assim de ma
neira tão emocionante 
demonstra a sua fé e os 
seus próprios sentimen
tos de religiosidade, ele
vando em voz conjunta 
com os acordes da mú
sica sacra, as suas súpli
cas ao Criador.

Reproduzida na época 
dos festejos da próxima 
data do bi-centenário da 
fundação de Lages, sem 
dúvida contribuiría para 
rememorar uma cena e- 
vocativa de nossa cultu
ra, correspondendo às 
louváveis recomendações 
do Concilio Eucumênico 
atuai.

Não deixarei de opor
tunamente transmitir ao 
ilustre Diretor do Museu 
Histórico «Thiago de Cas
tro» -  o resultado de 
minhas pesquisas histó
ricas, recorrendo tam
bém a indispensável co
laboração de respeitáveis 
elementos investidos de 
responsabilidade na vida 
religiosa de Lages.

(Ass.) Venceslau Muniz

i

i

para qualquer tipo  
de ap licação  veicular
Consagrados pelo qso 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 

pais. Possuindo dimensões e pêso bastante reduzidos que lhes faci
litam a colocação dentro de mínimos espaços, ésles 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.

Modelos: OM 324 (4  cil. 70 CV DIN-78 HP SAE -  3 00 0  rpm -  cilmdrído 3 4 0  
L ) OM 321 (6 d l. 110 CV DIN-120 HP SAE -  3 00 0  rpm -  c.lmdr.da 5,to ' L) 
OM 326 (6 c.l. 172 CV DIN-188 HP SAE -  2200 rpm -  clindroda 1C.8I L).

Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S.A.

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

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

Prefeitcra Mu
nicipal de Lajes

Estado de Santa Catarina

JTêrmo de prorroga
ção e alteração d e 
contrato celebrado en
tre a Prefeitura Muni
cipal de Lajes e o Se
nhor João Pedro Gui
orzi. para o fim que 
nêle se declara.

prorrogado até o dia seis de 
junho do ano de Hum mil 
novecentos e sessenta e cin
co (6/6/1965), o prazo previs
to na cláusula Quarta do con
trato celebrado entre esta 
Prefeitura e o Senhor João 
redro Guiorzi, registrada às 
tis. 96 do Livro n- 12.

Fica elevado para quaren-
ía *e.r CÍnco m * 1 cruzeiros <cr$ 45.oo0.00) o sálario men
sal a ser pago pelo contra
tante, nos termos da cláusula 
terceira do referido contrato 
a partir de seis (6) de dezem
bro do corrente ano.

Prefeitura Municipal de La- 
J1964 6m 15 de dezembr° de

Wolny Delia Rocca 
Contratante

João Pedro Guiorzi 
Contratado

procurem A 
DE LAG
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3 P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de  L a j e s  Conc“ rao »ara fo s
1 Tributos do l.fl.a.estado  de santa catarina

q - n os Despachados pelo sr. Prefeito Municipal aguar- 
an o o comparecimento na Tesouraria da Prefeitura para

a retirada dos mesmos --------------------

N.°
2395
1116
466

1267
õ91

2275
2666
2259
2327
2225
2224
1634
834

1258
431
991 

1372
908
155
341
496
674 

1179
717

1725
146
381

1182
2012
2315
2555

13
48

200
865
967

1187
1988
253

1011
1185
1371
1389
1524
1789
1792
1817
2055
2303
2482
2611
115 
130 
134 
166 
421 
426
541
542
691
692
992 

1137 
1155 
1229 
1305 
1360 
1332 
1686
1762
1763 
2269 
2284 
2283 
2951 
2325 
2411 
2633 
2831
116 
513

1171
1554
1835
2376
2576
2689
2732
234
390
652
675 

1769 
1987 
2203

ANO
1964
iaem

Continuação do numero anterior

NOME DO REQUERENTE
Domingos F. de Abreu 
Darci Paes Bueno 
Dalila Pinheiros 
Difice Dal Farra 
Dimas Costa
Evilasio Rodrigues Bueno 
Evaldo Laelio Melo 
Ecilda Esteves Nunes 
Evilasio Vieira 
Eliseu Coocer
Ezaltino Lopes de Sá Sobrinho 
Elza Vieira de Camargo 
Edevino Lianth 
Edson Flavio Machado 
Elisiario de Camargo Branco 
Elvira Casagrande Neto 
Euclides Campos 
Epaminondas Spindola
ErnaDi Carlos, Luiz Carlos, Lucia Helena Fernandes 
Erenita Cesar Osorio 
Fortunato José Vieira 
Florencio Castro
Firma Lajes S/A Automóveis e Acessórios
Felipe Lourenço Dexheimer
Firma Irmãos Sens
G^lno Moreira Cesar
Generoso Alves Madruga
Graceelau Silveira
Germauo Sá
Gumercindo Simplicio Ramos
Giovani Fornari
Herd. de Osvaldo Batista
Henrique Pruellage
Henrique Nicolau Reuter
Hildeberto L. Sens
Hercilia Ribeiro Gomes
Hitler Rogério Godoy
Heitor Freitbag
Idalino Alves de Scuza
Ind. e Comercio de Madeira Pratense Ltda.
Irineu Oliveira Ortiz
Ivo Pamplona Schlischting
Ivone Vieira de Camargo
Ivo Paulo Schlischting
Irineu de Oliveira Ortiz
Irineu de Oliveira Ortiz
Isauro Ramos Machado
Irineu de Oliveira Ortiz
Irmãos Chioca
Ivo Andrade de Souza
Ivo Otto Lohmann
João Maria Borges
José Maria dos Santos
José Laureano da Conceição
José Xavier Leite
João Climaco Waltrick
João Gonçalves de Souza Neto
Jacob Tavares Filho
João Walmor Pereira
Jordelino Fernandes
Jair Andrade Bastos
João Manoel Floriani
José Nunes
Jovino Arruda de Aquino
Juvenil Rodrigues Nunes
José Pires Cabral
José Antonio Amaral
Jorge Santos da Silva
Joaquim Correia Xavier
Juvenil Rodrigues Nunes
José Jordão dos Anjos
José Ovidio Machado
Jaime Aguiar
Joel Pereira dos Anjos
João Francisco da Silva Mota
Joel Pereira dos Anjos
José Rodolfo Bianchini
João Maria Maluche Leite
José Serafim Antunes
Lindo Cuco
Laerte Floriani
Lino João Vieira
Laurindo Corso
Liry Zanela
Leonildo Calegari
Leonço Pereira de Jesus
Luciano Baggio
Léo José Klock
Maria de Lourdes da Silva
Maria Coelho da Rosa
Maria Mariza Ruzzo
Maria Estelita Ribeiro Delfes
Marcos Pereira
Mario Fraithag
Marcelino Lopes de Souza

Continua no próximo número

A Inspetoria-Fiscal Regional do Instituto do Açúcar e 
«1o Álcool em Curitiba receberá, entre 28 do corrente e 18 
de janeiro próximo, pedidos de inscrição para o concurso 
de Fiscal de Tributos daquela Autarquia, cujas provas se
rão realizadas pelo D.A.S.P. e estão programadas para mar
ço de 1965.

Os Fiscais de Tributos do I A.A. percebem a remune
ração inicial de 305 mil cruzeiros, mais cotas-partes em 
multas, e o certame constará das seguintes provas: Legis 
lação e Noções Gerais de Direito; Contabilidade Geral, In
dustrial e Pública; Português e Matemática, e Estatística 
e Geografia Política e Econômica, sendo eliminatórias as 
três primeiras, segundo consta das Instruções Especiais 
para o concurso, publicadas no Diário Oficial da União de 
12 de Outubro último.

Os interessados residentes no Estado de Santa Cata
rina poderão inscrever-se por via postal, desde que solici
tem à Inspetoria do I.A.A. em Curitiba (Caixa Postal 2413) 
as fichas competentes, que, depois de devidamente preen
chidas e até o dia 18 de janeiro, deverão ser encaminha
das à citada repartição fiscal, acompanhadas de duas fo
tografias 3x4, sem chapéu, e do título de eleitor, que será 
restituido ao candidato com o cartão de inscrição e um 
exemplar do programa completo do concurso.

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

DR. ROGÉRIO SBRUZZI
Cirurgião Dentista

Formado pela Faculdade Nacional de 
Odontologia da Universidade do Brasil

Atende exclusivamente com hora marcada

Consultório Rua Pies. Nereu Ramos 103 ■ Sala 103
ATENDE de 8 às 12 e de 2 às 6 horas 

L A J E S  — Santa Catarina

Posto F ox
— DE -

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

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

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

Lages - Santa Catarina

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

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

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

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

Sabia que todos os alunos gosam de DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e qualquer tipo de material avicola?

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

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

A prof“ Sandra Cavalcanti, presidenta do Ban
co Nacional de Habitação anunciou que 1965 será 
o ano da iniciativa privada no setor imobiliário 
e que ao inicio do período, será determinado, em 
todo o país, ura processo para dar casa própria a 
todos os brasileiros. Acrescentou que. em 19(15. não 
haverá melhor negócio do que construir casas pa
ra vender. Dentro do espírito do Plano de Habita 
ção, o Banco dará garantia a tôdas as operações 
feitas no setor habitacional.

N O I V A D O S
Em 18 de Dezembro, 

realizou-se o c o n t r a t o  
nupcial do jovem Irani 
Z a n a t t a ,  o p e r o s o  
industrialista nêste Muni 
cípio, e filho da Exma. 
Viúva d. Catarina Zanat
ta, com a Srta. Odete 
Nunes Martins, filha do 
casal. Sr. Cel. Adolfo 
José Martins e Exma. 
Sra d.- Isabel N u n e s  
Martins.

XXX

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

OSNI COSIA SPINDOLA

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

« Restaurante N a p d i  » O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280
L A G E S  — o — Santa Catarina

Dia 24 de Dezembro, 
ocorreu o noivado do 
estudante Sálvio Nunes 
Martins, conceituado fun 
cionário do banco “Bame- 
rindus*’ desta cidade, e 
filho do Senhor Cel. Adol 
fo José Martins e Exma. 
esposa d. Isabel Nunes 
Martins, com a prendada

Srta. Nara Salete Ramos, 
filha do casal Sr. Gilber
to Ramos e Exma. Sra. 
d. Marina C. Ramos.

Ambas as noivas são 
professoras normalistas.

Aos distintos noivos e 
progenitores enviamos os 
nossos cumprimentos.

Srta. Elizabete Cam pos 
A m aral

Transcorre na data de 
amanhã, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio da Srta. Elizabete 
Campos Amaral, dileta 
filha do Senhor Leônidas 
Campos e de sua exma. 
esposa d. M a r i a d a  
Conceição Amaral Cam

pos, pessoas eslas bas
tantes relacionadas em 
nossos meios.

Divulgando êste acon
tecimento social, destas 
c o l u n a s  formulamos à 
feliz nataliciante os nos
sos votos de muitíssimas 
felicidades.

T O B A T T A

FINANCIADO 
ATÉ 

3 A N O S 
B. BRASIL

O MAIS 
VENDIDO 

N O

BRASIL

CARPiCEfRA COM ASSENTO

&
PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

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

Mercadc nesrc 
dá prisãc

Fortaleza-Por ordem do major José Edemar 
Uchoa soldados do Exército e da Polícia Militar, 
em operação conjunta, ocuparam as feiras-livres, 
mercados e super-mercados com ordens de pren
der os comerciantes que continuam desrespeitan
do tabelamento da carne. Presos, vários deles fo
ram levados ao 10' Grupo de Obuses e autuados 
por crime contra a economia popular.

Eleição para a 
Presidência da UDN

A bancada udenista no Senado dirigiu uma 
circular reservada aos Diretórios estaduais e go
vernadores eleitos pelo Partido, solicitando apoio 
à candidatura do sr. Bilac Pinto na presidência 
da UDN. Quatorze Diretórios manifestaram-se fa- 

! voràvelmente à indicação do sr. Oliveira Franco, 
bem como três governadores cujos n o m e s  são 
mantidos em segredo. A circular está encabeçada 
pelo sr. Irineu Bornhausen. Os senadores ora no 
Rio reuniram-se no Palácio de Monroe e deram 
um balanço da situação. Acreditam que a candi
datura do sr. Oliveira Franco será vitoriosa. Aplau
diram a entrevista que o senador concedeu à im
prensa, acentuando que está perfeitamente integra
do na campanha do sr. Carlos Lacerda, mas se 
tiver que optar um dia entre o candidato e a Re
volução não hesitará em ficar com o presidente 
Castelo Branco.

IPara suas carôas e encomendas
Transportadora R O D O L A O E )

Com filiais nas principais cidades do país —
Segurança e Pontualidade

Matriz - f e i a  Marechal F lu i*  388-lone 388 - Caixa Postal 12 - Lages-S.C.
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Certame estadual será reinicia 
= d 8  dia 10 prix íta i
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Conforme tabela apro
vada pela Federação Ca
tarinense de Futebol, e 
já dada à divulgação, o
certame estadual de fu
tebol, referente à chave 
Serra Oeste, será reini

ciado no próximo dia 10, 
com a realização da pri
meira rodada do returno 
e que compreenderá qua- 
tro jogos.

Assim sendo, a tabela 
em referência marca pa

ra aquele dia os seguin
tes jogos: em Canoinhas 
— Santa Cruz x Sadia; 
em Joaçaba — Comercial 
x Guarany; em Lages — 
Internacional x Cruzeiro; 
e em Caçador — Caça- 
dorense x Chapecoense.

Aniversariou o Sr. Albanez Silva
Ocorreu na última ter 

ça feira, dia 29 dc De
zembro, o transcurso de 
mais uma efeméride na- 
talicia do Sr. Albanez 
Silva, do alto comércio 
desta praça e pessoa vas 
tamente relacionada em

GUA NAL dia 17
Todas as atenções do público futebolístico 

dessa cidade e da região, estão voltadas para o 
próximo dia 17, quando ^será realizado mais um 
clássico Gua-Nal, referente ao certame catarinen
se de futebol.

Este clássico Gua-Nal é o primeiro da atual 
temporada, e terá características de equilíbrio, da
da à ótima colocação que internacional e Guara
ny ocupam nesta competição.

nossos meios 
comerciais.

sociais e

Por ocasião de sua da
ta natalicia, o Sr. Alba
nez Silva foi muito cum
primentado pelo seu se- 
lelo circulo de amigos e

E s ta d o  d c  R io t e r á
in o v e s  C a p i t e l

Alguns vereadores da cidade de Friburgo e 
de cidades vizinhas, iniciaram Cimpanha, visando 
a transferência da capital fluminense, de Niterói 
para aquela cidade serrana. Comunicara aquêles 
homens públicos, que Friburgo dispõe de ligações 
rodoviárias e ferroviárias com tôdas as regiões do 
Estado, além de possuir articulações com rodo
vias federais, que chegam a Vitória, Guanabara, 
Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Argumenta, 
que Friburgo encontra-se no ponto central geográ
fico do Estado e que esta nova região, de terras 
férteis e produtivas, bem como possuidora de con
sideráveis reservas minerais, proporcionará maio
res possibilidades ao interior.

admiradores, que o tem 
como um cidadão hon 
rado e fiei cumpridor de 
suas obrigações.

Divulgando êste acon
tecimento social envia 
mos ao Sr. Albanez Sil
va os nossos respeitosos 
parabéns.

Solicita
noticias

Francisco Leandro, re
sidente era Lages, solici
ta noticias de sua irmã, 
Benvinda Maiorky, espo 
sa do sr. Adriano Maior
ky, que supõe residir na 
2a. Companhia do Bata
lhão Rodoviário, situado 
em Vacaria.

Qualquer informação 
da mesma, poderá ser 
enviada à Caixa Postal, 
356 - Lages - S.C.

Sociais Curitibanenses
Fazem aniversários:

Dia 3 - D. Cida Maria, esposa do Eng. Temis- 
tocles Formighieri;

Dia 6 - Maria Luiza, filha do Dr. Antônio Hé
lio Amaral e de sua exma. esposa d. Liege Amaral.

Dia 7 - Prefeito Dr. Hélio Anjos Ortiz;

Dia 8 - Celso F°, filho do Sr. Celso Eduardo 
Broering e de sua exma. esposa d. Mary Broering;

Dia 9 - D. íolanda Basco da Silva, esposa do 
Sr. Oricimbo Caetano da Silva, presidente do di
retório municipal do Partido Social Democrático.

Erasil poderá importar madeira
O deputado federal, sr. Newton Carneiro, au

tor do projeto do Código Florestal, fêz importantes 
declarações relativas às florestas brasileiras.

Regressando de Brasília, onde estudos efetua
dos demostraram que nossa área florestada, ao 
contrário do que se imagina, é relativamente pe
quena: cêrca de 24% do território nacional.

Esta proporção é tanto mais significativa 
quando se sabe, baseado em estudos efetuados, 
que em outros países da América Central e Cana
dá, a proporção chega a ser de 40%.

Estamos abatendo - declarou o parlamentar - 
em média 300 milhões de árvores por ano e, ca
so permaneça êste índice, dentro em breve o Bra
sil terá de importar madeira”. Afirmou ainda o 
sr. Newton Carneiro, que a aprovação do Estatu
to da Terra abre novas possibilidades para a 
aprovação do Código Florestal.

G Governador de Pernambuco 
mandou buscar a mulher que 

comeu a safra inteira
RECIFE - Por determinação do Governador 

Paulo Guerra, uma equipe de funcionários do Es
tado deslocou se ao município de Bom conselho, 
para trazer a esta capital a mulher considerada 
como a mais gorda do mundo, que pesa 250 qui
los e da qual se afirma que comeu a safra inteira 
de verduras, legumes e frutas de uma fazenda da 
quela cidade, levando ao desespêro seu proprie
tário.

Chama-se D. Inocência, o fenômeno, e o obje
tivo do Governador é, atendendo pedido do Bispo 
de Garanhuns. interná-la no Hospital Osvaldo Cruz, 
para que seja examinada, afim de se descobrir a 
razão pela qual seu organismo exige refeições 
completas de hora em hora. Por dia, D. Inocência 
bebe seis litros de leite e come 12 quilos de fei
jão com arroz, além de dois a três quilos de car
ne e bôa quantidade de sobremesas. Para que na
da falte à nova cliente, a direção do hospital^ já 
está providenciando a compra diária de maior^vo- 
lume de alimentos.) . ... j t.
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LAGEANO Deputado tvilásio Nery Caon
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Belga venceu a São 
Silvestre de S. Paulo

Decorreu em meio à grande emoção, a tradi
cional corrida internacional de São Silvestre, le
vado a efeito às 23,45 hs. do dia .31, na cidade de 
São Paulo, e patrocinada pelo jornal «A Gazeta 
Esportiva».

O Corredor belga, Gaston Rolant, venceu de 
maneira expressiva mais esta São Silvestie, se
cundado por Mariano Sisneros da Espanha.

Às demais colocações couberam aos seguintes 
países: 3 lugar - Noruega; 4' - Portugal; 5 - Itália; 
(>• - Inglaterra; 7 - Antonio Nogueira Azevedo - 
Brasil; 8 - Iugoslávia; !) - Japão; e 1 0 '- Argentina.

Cerca de um mJbão de pessoas acorreram às 
ruas de São Paulo para presenciar tão extraordi
nária competição atlética, sendo que foram utili 
zados 8000 policiais para guarnecerem o trânsito 
no percurso da prova.

Encontra se nesta ci
dade desde ha alguns 
dias, o Deputado Evilá
sio Nery Caon, lider pe- 
tebista n a Assembléia 
Legislativa do Estado.

O referido parlamentar 
veio á Princesa da Ser
ra com a finalidade de 
passar juntos aos seus 
familiares as festividades 
de Ano Novo, e ao mesmo 
tempo vem  mantendo

contacto com seus ami
gos e correligionários.

Desejamos ao Deputa
do Evilásio Nery Caon 
uma ótima estada em 
nossos meios.

Tarifas pastais sofreram 
aumento de 100 o /3

As tarifas postais de toda a espécie sofreram 
um aumento em média de lUOn/0 a partir da data 
de ontem ern relação aos preços vigentes até 31 
de Dezpmbro último

Uma carta simples custará Cr$ 30,00. Uma mis
siva aérea simples custará Cr$ 3Õ.U0. Uma carta 
registrada passará para CrS 110,00, e assim por 
diante.

Kruei seria nomeado para o Esta
do Maior do Exército

Segundo rumores vei
culados p e l a  imprensa 
nacional, o G e n e r a  1 
Amauri Kruei, Coman 
dante do II Exército se

ria afastado dessas fun
ções, para ser nomeado 
para o Comando do Es
tado Maior do Exército.

N O I V A D O
Contrataram casamento no dia 30 de Dezem

bro último, o distinto jovem Joel Vilela, fi 
Iho do Sr. e Sra. Noé Botelho Vilela, residentes 
em Curitiba, com a prendada Srta. Lucia Helena, 
dileta filha do casal Sr. e Sra. Constantino Bertuzzi. 
do alto comércio desta praça e pessoas das mais 
representativas nos setores sociais da Princesa da 
Serra

Noticiando êste festivo acontecimento social, 
destas colunas enviamos aos distintos noivos e 
seus dignos progenitores, os nossos sinceros para 
bens.

Contraio nupcial
Contrataram núpci as  

no dia 31 de Dezembro 
último, o distinto jovem 
Nilo Momm, filho do Sr. 
Jacob Momm e de sua 
exma. esposa d. Emilia 
Momm,  pertencentes à 
alta sociedade íloriano- 
politana, com a prendada 
Srta. lone leda Loha- 
mann, Acadêmica da Ea 
culdade de Farmácia de 
Florianópolis, dileta filha 
do Sr. Ivo Otto Lohmann,

diretor da poderosa fir
ma, Agência Planaltina 
de Veículos S/A e de sua 
esposa d. Ivone Lohmann, 
pessoas estas bastantes 
relacionadas na socieda
de lageana.

Aos distintos noivos 
Nilo Momm-Ione I. Loh
mann, extensivos aos in- 
signes progenitores e de
mais familiares, envia
mos as nossas congratu
lações.

1
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Drá. Rosiris Arruda Sombra [

Acaba de bacharelar-se em Farmácia, pela Faculdade Nacio
nal de Farmácia da Universidade do Brasil, a Srta. Rosiris Arruda 
Sombra, dileta filha do General José Pinto Sombra, Superintenden
te da Campanha Nacional de Merenda Escolar, pessoa vastamente 
relacionada nos setores sociais e rurícolas da Princesa da Serra, e 
de sua exma. expôsa d. Rosita Ramos .Arruc^.

A bacharelanda Rosiris Arruda Sombía colocou-se em um bri
lhante 31 lugar em sua turma.

Enviamos à Dra. Rosiris Arruda Sombra os nossos respeito
sos cumprimentos, extensivos aos seus ilustrados progenitores.
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Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, se .npre  p rocurando  serv ir ,  cada vez 

melhor o público v ia jan te  da região se r ra  de S an ta  C atarina ,  depois de re in iciar os seus 
vôos para JOAÇABA, capital do Oeste  C atarinense , volta agora a  se rv ir  es ta  região, 
com PO RTO  ALEGRE, capital do vizinho Estado do Rio G rande  do Sul,

Assim é que, sendo a tu a lm en te  a única C om panhia  de Aviação Com ercial a 
serv ir  nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SU L que sem pre  procurou 
serv ir  a zona da S e rra ,  ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora  ao público 
v ia jan te , os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08:00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba, 

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

ville e São Paulo.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 

novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que {continua a ser a 
pioneira da Aviação Comercial em ,nossa Região.

Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 
Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua ^Presidente 

tNereu Ramos, n- 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

3as. 5as. e sabado:
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