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LEONEL i l A
der Execu?ivnU!fr,d iTLe0nel Brizola- solicitou ao Po-ddn  z,ao sol,citar o seu InternamenTo Bras"

rio líriifff Sabe' 0 Con5e">o nacional de Govê do Uruguai, em atenção a „m . . * . " 1 .  \ e

. . Participa, com obras,
™ annrersano do lovêrno

. a d y ^ i ^ e » C « 8&  af“S-

?r £ «  V - M w *
como ?, UruguaT oâo‘U n eg a T m ^ o a  S q u e n ” 
tes comuns. Meu umco pedido é a oportunidade 
a çd« 7 e- e de proporcionar esclarecimentos 
aos honrados membros do Conselho Nacional

Celso Ramos
Participando das festi- 
dades e solenidades que 
arcaram a passagem do 
aniversário da admi- 

ação do Sr. Celso

didato e pelo Governa
dor.” E finalizou: “Ne
nhuma distorção deu a 
Einprêsa aos rumos que 
lhes foram dados pelo

• ° pi *L- GELt,Su-Cen- Sr. Celso Ramos. Porisso, 
is Elétncas de Santa tudo o que tem feito e 
tarina S A, por seus realizado, antes de tra

ctores Júlio Horst Za- 
zny. Hermelino Largu- 
e Wilmar Dallanhol, 

"teve em Palácio no úl- 
o dia 31, para assina 

de importantes con
tos que visam a reali 

ação de obras no setor 
fe linhas de transmissão 
|ae irão beneficiar vastas 

ricas regiões de Santa 
rina.
Palavras do Sr- 

Hermelino Largara
Referindo-se ao conhe- 
lento, como mais um 

|as60 no futuro e na 
andeza catarinense, o 

-r. Hermelino Largura, 
?etor Comercial e in- 
pretando o pensamen- 
da Diretoria, assegu- 
que “a CELESC, cuja 

'Jiâmica tem sido uma 
ia paralela à ação vi

rosa e construtiva do 
tente Governador Cel- 

Ramos, tem realizado 
seu programa espelhan- 
" a realidade barriga- 
frde consubstanciada na 
^taforma e no progra- 
a defendidos pelo can-

zer possíveis méritos pa
ra os seus dirigentes, os 
faz integrantes dos lou
vores e da admiração 
que o povo decanta Ca
tarina devota ao seu 
grande e realizador go
vernante’,.

As Obras
Na oportunidade foram

Cordeiros Brusque, c o m
36 km; Rio do Sul-Itupo- 
ranga, com 22 km; Taió- 
S a l e t e ,  c o m  1 6 k m; 
Trombudo Central-Pouso 
Redondo, c o m 2 5 k m; 
Curitibanos-Lebon Regis, 
com 24 km; Curitibanos- 
M a r o m b a s -  Liberata - 
Fraiburgo, com 38 km; 
Videira-Rio das Antas, 
com 15 km. e Curitiba- 
nos-Santa Cecilia, com
37 km. São, assim, mais 
213 quilômetros de linhas 
beneficiando dezenas de 
cidades, vilas e povoa 
dos, credenciando-os por

do Governo, frente às acusações infames e ridí
culas feitas a Chancelaria e ao Ministério do In
terior, pelo insolente embaixador da ditadura que 
impera em meu país, com o exclusivo propósito 
de perseguição política". P p 0

firmados contratos para èsse modo, a participa- 
execução das seguintes J rem mais ativamente do 
l i n h a s  de transmissão: i nosso desenvolvimento.

Dia dos Gráficos
Ocorre no dia de amanhã, a passagem da da

ta magna dos gráficos, classe valorosa e abnega 
da que reais benefícios vem prestando à coletiví 
dade em todo o mundo.

O gráfico do interior, aquele que conta com 
menos lecursos em comparação com o dos gran
des centros, tem o seu trabalho produzido com 
maior dose de sacrifício, razão porque a êle ren 
demos as nossas homenagens na data de amanhã

Ao assinalarmos a passagem ao Dia Nacional 
dos Gráficos, essa classe boa e amiga, valorosa e 
sobretudo sacrificada, além de outros qualificati
vos aue seriam difíceis de enumerá-los, enviamos 
a nossa saudação, com votos de francas prospe- 
ridades em suas atividades prolissionais.

Eleita a nova mesa da 
Câmara Municipal

Especialmente convocada pelo seu presidente, 
\ ereador Manoel Antunes Ramos, reuniu-se na 
última terça feira, a Câmara MuDicipal de Verea
dores, iniciando assim as suas sessões relativas 
ao primeiro período legislativo do corrente exer
cício.

Nessa oportunidade, cora o comparecimento 
de seus pares, realizou se a eleição da mesa da 
Câmara para o corrente ano, a qual por escrutí
nio secreto teve eleito os seguintes membros:

Presidente: Manoel Antunes Ramos (reeleito)
V>ce Presidente: Felipe Afonso Simão
1* Secretário: Evaldo P. Henckmaier
2 Secretário: Ary Cândido Furtado (reeleito)
Para lider da maioria, o Partido majoritário 

naquela casa escolheu o Vereador Ruj Zapeiini. 
que na legislatura passada exerceu a vice presi
dência da Câmara Municipal.

Or. leão B. Prêlo de Oliveira
Deverá seguir na próxima ^livei-

- V  Guanabara, o D ,  João 
- Diretor da Faculdade de Cien al jg de.

S Contábeis de Lages, que naquelas c f ^  
€rá ultimar as providências par e£sia0 sUperior 
-conceituado estabelecimento . em seu
e nossa terra, que uêste ano ja entrara em 
Sundo ano de funcionamento. , Oliveira
. Almejamos ao Dr. Joao A. Pfeiü 
a feliz viagem àquelas capi a ■ ____H o  sopre plebiscito

Filho referindo-se
O General Olimpio ^ ur.amandatos de 11 S°‘

tema da prorrogação dos República, assina- 
Hnadores e do Presidente d» ^  divergéncias, 
u Que, «diante de taDta c0 ‘ amüVa um plebisci- 
Preferíval que o governo 1 . e,a dc fato», 
éara saber o que o P0' 0

Eolace Matrimonial
Realiza-se hoje às 18 

horas, no Templo Pres 
biteriano de Lages, o en 
lace matrimonial da dis 
tinta Srta, Helena Ange 
la Wagner, dileta filha do 
Dr. Carlos Bello Wagner 
provecto advogado do 
fôro local e pertencente 
à alta sociedade lageana. 
e de sua exma. esposa 
d. Mariana Wagner, com 
o jovem Antônio Carlos 
Cordeiro de Azevedo, re 
sidente na cidade de 
Campos, Estado do Rio.

Noticiando o aconteci
mento, apreveitamos o 
ensejo para cumprimen
tar os distintos nubentes 
com votos de muitissi 
mas felicidades em sua 
vida conjugal.

Encerrou se quinta feira última, às 18 horas, 
> prazo para reqistro dos candidatos aspirantes à 
3refeitura da capital paulista. Foram inscritos no
ve candidatos no TRE, que são os seguintes: Ja
nuário Manteli Neto (PRT); Franco Montoro (PDC 
e PSB); Luiz Cristini (PRP); Pedro Geraldo Costa 
(PST); Brigadeiro Faria Lima (MTR e PR); Paulo 
Egídio Martins (UDN); Laudo Natel (PL): Auro Mou
ra Andrade (PSP-PSD) e Lino de Matos (PTN-PTB).

Quanto aos candidatos a vice-prefeito, somen
te os Sr». Leôncio Ferraz Junior (PR MTR); José 
Ferreira Alves Cirilo (PRP); Davi Lerer (PSD): Ma
noel Figueiredo Ferraz (PSP PSD) e Mário Teles 
(PL).

Depois de encerrado o prazo para registro, 
nenhum partido poderá retirar a candidatura que 
apresentou, mas única e exclusivamente o próprio 
caudidato.

1 ecibo não 
precisa de
De acordo com a nova Lei do Sêlo, não há 

mais necessidade de selar recibos comuns, como 
os relativos a faturas, duplicatas e todos aqueles 
que eram sujeitos a sêio simples. Ficaram tam- 
tém dispensados de selagem os recibos de alu 
guel de residências. Os recibos de pagamentos de 
contratos sujeitos à selo devem declarar o lato 
de o sêlo ter sido pago no contrato. No caso de 
locações comerciais, não havendo contrato, o se
lo proporcional deve ser pago através do recibo. 
E nos casos de recibos relativos a contratos de 
■sentos de sêlo, também o recibo estará isento.
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Assuntos
Femininos
Vigiem seus filhos 
durante as refeições

Muitas das doenças do 
estômago em adolescen
tes e adultos, t ê m  suas 
origens na infância, quan
do a criança, não sendo 
vigiada de acordo duran
te suas refeições, adqui
re o hábito de comer ra
pidamente e ingerir líqui
dos em demasia. Isto po
de ser provocado por 
estar a criança com al
guma tarefa por terminar 
ou por estar auciosamen 
te à espera de alguém. 
A mastigação insuficien
te da comida e a inges
tão de muito líquido du 
rante as refeições, faz 
com que o suco gástrico 
se dilua em demasia, 
provocando dilatação e 
dispepsia. Por isso, ami
gas leitoras, cuidem para 
que suas crianças façam 
as refeições com tempo 
suficiente e com pouco 
líquido. Será o melhor 
remédio para que nunca 
tenham problemas de es
tômago dilatado que po
derá, no futuro, acarre 
tar s é r i o s  problemas, 
principalmente para as 
môças.

No verão, feliz de 
quem vei à praia

Chega o verão, tarde 
êste ano, mas não menos 
quente, E com êle a des
preocupação, as férias, 
a vontade de não fazer 
nada. Feliz de quem vai

Gerais, um fato inédito at 
suscitou a curiosidade et< 
dos habitantes. Trata se m 
do acordo feito entre o .Ju 
eletricista Inácio de Pau- Ju 
la Pinto e a firma onde tái 
era empregado (Empré- El 
sa de Eletricidade de ao 
Cachoeira do Campo). se 

Devido aos atrazos dos a 
seus vencimentos, o eleV 
tricista solicitou rescisão :v 
de seu contrato, exigin- HC 
do a indenização dos 30,sr

Dezembro: 16 mil veiculos

No último mês do ano, as fábricas brasileiras 
de automóveis produziram 16.962 unidades. Com 
êsse resultado, durante 1964 f o r a m fabricados 
mais de 180 mil veiculos. o que corresponde a um 
acréscimo da ordem de 5,2% sôbre a produção do 
ano anterior. A maior produtora de automóveis 
continua sendo a Volkswagen do Brasil, que fa
bricou 66.418 unidades em 1964

Mulher forja progresso

É cada vez maior a participação do sexo fe
minino na atividade industrial brasileira. Na indús
tria automobilística as mulheres vêm se destacan
do na realização de importantes tarefas ligadas 
diretamente à produção. Exemplo característico 
dessa participação consta de dados divulgados pe
la Volkswagen do Brasil: dos 10 094 empregados 
dessa indústria, (m 31 de dezembro de 1964, 557 
eram do sexo feminino, representando uma parti 
cipação de 5,7% do total.

Dois milhões de refeições

Os quatro refeitórios para os empregados da. 
Volkswagen do Brasil serviram, até o último dia 
de novembro de 1961. 2 milhões, 120 mil e 756 re
feições, ao preço médio de 110 cruzeiros c a d a  
uma. O custo real da refeição é de 450 cruzeiros, 
havendo, portanto, um "déficit de 709 milhões e 
800 mil cruzeiros, coberto pela eraprêsa.

Brasileiros preferem a côr vermelho vinho

Levantamento feito pela Volkswagen entre 
seus revendedores dá conta que o comprador de 
automóveis daquela marca prefere a côr Vermelho 
Vinho para o S e d a n  (28%), Cinza Preta-Verde 
Amazonas para a Kombi (29%) e Branco Perola- 
Vermelho Vinho para o Karmann-Ghia (26%). Para 
o Sedan, pela ordem de preferência, as cores mais 
procuradas são as seguintes: Vermelho Vinho, Azul 
Atlântico, Verde Amazonas, Cinza Prata e Bege 
Areia.

Cs oito principais jornais inglêses somam uma 
tiragem diária de 10 milhões 727 mil 661 exempla
res. 0  jornal de maior circulação é o «Daily Mir 
ror» cora 4 milhões e 90ü mil enquanto o conser
vador «The Times» encerra a lista, com 256 mil e 
123 exemplares diários.

Visitem o MUSLU 

THIAGO DE CASTRO

Seu único pen

DR. ROGÉRIO SBRUZZI
Cirurgião Dentista

Formado pela Faculdade Nacional de 
Odontologia da Universidade do Brasil Refrigeração a ar 100% nacional

TRATORES. MOTORES. E GRUPOS GERADOhES

Venda, Peças e Serviços ncAtende exclusivamente com hera 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

Oficina Mecânica especializada na manutenção e reforma de 
TRATORES, CAMINHÕES E MOTORES DIESEL 

« L A  CAROL1NA -  o — BAIRRO CORAL

Pcirci §uã$ Cdrã9§ 0 ©recomendas
Transportadora R  O D O L  A C E

Ccbi filiais nas principais cidades do pais
Segurança e Pontua liriaH»
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Edital de 
Citação0 dr. Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias’

ou dêle couüecimento
tiverem que, por parte de 
DAKIO LEMOS DA CRUZ, 
brasileiro, casado, lavradorj 
residente e domiciliado no 
'istrito de Palmeira, desta 
'Comarca, foi proposta uma 
AÇÃO DE USUCAPIÃO sòbre 
uma gleba de terras própria 
wa as indústrias pastoril e 

agrícola, com a área superfi
cial de quinhentos e oito mil 
novecentos e cinquenta e se
te metros quadrados, situado 
no lugar denominado “Mato 
Escuro”, no distrito de Palmei
ra. deste município e comarca 
de Lajes, confrontando ao 
norte, leste e oeste com o 
Rio canoas, e ao sul com o 
Rio Camboim e com terras 
de Sebastião de Souza Cruz - 
Julgada a justificação de sua 
posse sòbre a referida gleba, 

[determinou êste Juizo a ci
tação dos conírontantes do 
do citado imóvel, por manda
do, e dos interessados incer
tos e desconhecidos, por edi
tal. publicando-se uma vez 
na Imprensa Oficial e três 
vêzes na imprensa local, pa
ra que todos tenham conhe-

P°«am°contesat!n1l<la aça° 
■>o prazo legal^dp'íiqUeijend0,

~  ° P - n l
incmos^d^ 08^ e í e s s S  
« ™ 2? V p í f d°->
mencionados - Dado ,fCIma 
«ado nesta cidade de Lates'
três dmfaSanta Catarin:‘. aos dlas d0 mes de fevereiro

doan° de mil novecentos e ses- 
,8ecnta,e cinco-Eu, Luiz Car-
Prflfpi1Va’ KScrivâ0> ° datilo- te ’ subscrevi e também 
assino. Selos afinal.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel.

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Vara Civel.

Edital de
Citação

O dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co 
marca de Lajes, Estado de 
oanta Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias, 
virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por parte de 
Kaulmo Carneiro de Souza e 
João Batista Ferreira da Luz, 
brasileiros, lavradores, resi
dentes e domiciliados no mu 
nicípio de Campo Belo do 
Sul, nesta Comarca, foi pro
posta conjuntamente uma 
Ação de Usucapião sòbre as 
seguintes glebas de terras a- 
nexas que, segundo a peti 
ção inicial, têm áreas, divi
sas e perímetro perfeitamen- 
te conhecidos, certos e res
peitados, saber. Raulino Car
neiro de Souza: uma gleba de 
terras própria para a agiicul-

Guarany derrubou o 
Internacional

Perante um bom público, que fez passar pelas 
bilheterias do Estádio Municipal Vidal Ramos Ju
nior. a soma de Cr$ 421.000, o Guarany derrotou 
parta feiia última o Internacional pelo escore de 
0 a 2, após 2 a 2 no primeiro tempo, em mais 
UtDa rodada do campeonato estadual.
[ Baiano 2 e Chiquinho marcaram os tentos do 
"ugre, ho passo que Sérgio consignou os doiò teu- 
l°s dos rubros.

Arbitrou a contenda o Sr. B e n j a m i m  do 
ci<Dento da Liga Canoinkense de Futebol,
Aguiar desempenho.

Nas- 
com um

Curso prático de Avicultura
por correspondência

“constituindo num grande irr 
grandcs criadores, 

presta atra-

Sabia da existência dêste Curso 
Sabia que êle vem se 

centivo e ajuda aos pequenos e 
Bce aos valiosos ensinamentos que
''es de suas lições? ,argos ofere
ç a  que a Avicultura cresce P compensadores? 
ccndo aos criadores lucros basun ‘•j. içIo> antes 

oabia que os alunos tem a „ . rrarnento de Con c depois de feito o Curso, um eP lUa|qUer problema 
que os ajuda na solução de qualquer p

ü̂e surja no criatório? . D E SC O N T O S
Sabia que todos os alunos ?í’ sa • os de um d:a 

ESPECIAIS para a aquisição de pmtos
' Qualquer tipo de material aeico . Q torne m.
. Ê ambicioso e busca uma p r o l ^  <« 
cpendente dentro de P°Uw°,-íc\iO a nossa redação 
Então dirija-se A G O R A  M EJ ^ ações sòbre pre-e solicite, sem compromissos, 1 referido Curso.

e modalidades de pagamen £azcr a sua rna 
ü. Prnal está habilitado também Escola.
tr,Cüla e encaminhá-la imediatamente

tura, com a área superficia 
de duzentos e quarenta 
dois mil metros quadrados, 
situada no lugar denominado 
rasso do Salto”, no munieí 

Pio de Campo Belo do Sul. 
desta Comarca de Lajes, con
frontando com terras dêle 
requerente, com terras do 
requerente João Batista Fer
reira da Luz, de Jovino Joa
quim Ribeiro e com um la
jeado. Joao Batista Ferreira 
da Luz: uma gleba de terras 
própria para a agricultura, 
com a area superficial de 
quatrocentos e oitenta e qua 
tio mil metros quadrados, si 
tuada no lugar denominado 
Passo do Salto”, no municí

pio dc Campo Belo, nesta 
comarca de Lajes, confron
tando com terras do reque 
rente Raulino Carneiro de 
Souza, com terras de Derci- 
lio Emiliano de Oliveira e 
com terras de Alziro Xavier 
de Lima. Julgada a justifica
ção de posses dos requeren
tes sobre as referidas glebas, 
determinou êste Juízo a ei 
tação aos conírontantes, por 
mandado, e dos interessados 
incertos e desconhecidos, 
por edital publicando-se uma 
vez na Imprensa Oficial e 
três vêzes na imprensa ofi
cial, para que todos tenham 
conhecimento da referida 
ação e possam contestá-la, 
querendo, no prazo legal de 
dez dias. Assim, passou-se o 
presente edital por meio qual 
ficam citadus os interessados 
incertos e desconhecidos dos 
termos e para os fins acima 
mencionados. Dado e passa
do nesta cidade de Lajes, 
Santa Catarina, aos três dias 
do mês de fevereiro do ano 
de mil novecentos e sessenta 
e cinco. Eu, Luiz Carlos Sil
va, Escrivão, o dutilografei, 
subscreví e também assino. 
Selos a final.

1 lorn alisía  l o t e i o  Azevedo
Unidos Traz tamMm f“?üna8' e Estados
Kat-ajás d „ A r á Z i a  A 08 e “ bÍetos <le íodios 
são do Brasil t/m í '  A, ,raPrÍDSa. rádio e telovi

apreciar* ? £  ^  ° “ e L a ^
conta tam bém  com 'o n g lo M »  . " S ? L  %

E ^ o la N ií m a l  e° Colég^ É T d u \T  V i^ l^ o g *

Praça João costa, hoje às 21 hor s. Entrada franca.
Na noite de ontem, o Jornalista Roberto Aze

vedo, já pronunciou uma conferência uo referido 
local sòbre aspectos da vida humana por êle ob 
servados no Amazonas, Brasil Central e Estados 
Unidos da América, onde esteve rmeniemente em 
viagem de estudos. A conferência foi ilustrada 
com slides e filmes coloridos, e contou com o 
comparecimento de um elevado número de pessoas.

iria do S. C. Catarinense

ABELARDO DA COSTA 
ARANTES 

Juiz de Direito da la. Vara 
Civel

LUIZ CARLOS SILVA 
Escrivão da la. Vara Civel

Vende-se
Uma propriedade sita 

à Rua Hercilio Luz, 490, 
esquina com a Rodoviá
ria, com 44 metros de 
calçada. Maiores deta 
lhes à respeito poderão 
ser obtidos nêste jornal.

A Sociedade Esportiva C< ral super campeã da 2a. Divisão 
de Profissionais filiada a Liga Serrana de Desportos afim 
de derimir dúvidas perante a opinião pública e principal
mente dar uma satisfação a sua imensa torcida (que diga- 
se de passagem - é grande) com relação a uma nota pu 
blicada no matutino CORREIO LAGEANO em 3o de janeiro 
de 1.965 sob o titulo

S. C. CATARINENSE 1 X S. C. CORAL 1 
vem por intermédio do mesmo Jornal, e. devidamente 

credenciada peia sua Diretoria que esta subscreve, dizer 
em resposta ao Catarinense que:

1) Acredita ser dirigida a Sociedade Esportiva Coral 
aquela nota, pois que, o S.C. Coral não existe em Lajes, atri
buindo a si o “OLÉ”, motivo porque compra A PARADA 
do suposto esquadrão S. C. Coral.

2 » Para uma simples conferência dá um retrospecto de 
algumas partidas jogadas com o S. C. Cutarineuse:

Dia 22/03/64 - S. E. Coral 5 X S.C. Catarinense 0 
Dia 10/05/64 - S E. Coral 1 X S.C. Catarinense 0Dia 10/05/64 - ~ - ........-  ----------------------------
O S.C. Catarinense levou para seus pupilos e para seus 

o Ools, mas O üols com números maiusculos.
Será que dentro do falado “OLÉ“

torcedores
Daí perguntamos

estão incluídas as partidas acima ?
3) A Sociedade Esportiva Coral ------------ —

ocasião do “OLÉ” com elementos vindos de outros i lubes
estes não entrosados no mesmo 

E' evidente então que não

realmente jogou na

■AT E NÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral

'procurem A PÉROLA 
i DE LAGES.

da 2a. Divisão, craques 
sistema de jogo de sua equipe 
poude dar ao público uma demonstração de seu jogo pa
drão, embora aqueles jogadores sejam bons, mas sem con
junto com os demuis elementos de sua equipe. Oxalá 
aqueles jogadores possam e venham assinar para a s.E. 
Coral, para futuramente darmos a RESPOSTA daquela no
ta ao S. C. Catarinense jogando foot-ball.

A referida pota esportiva a quem nos reportamos nao 
desmerecí u nosso entusiasmo nem tnesino feriu sentimen
to de esportividade. Pelo contrário nos entusiasma e 
nos dá mais uma dose de animo, porque uma equipe que 
oue vem tendo a muito uma colocação e não consegue, ê, , *    i~ iini omnufnbastante ao n< 
com a SUPER

Orgulham — ....... — -
EMPATE e nós ORGULHAMO-NOS 
d» 2a. Dlvlafio. a DIRETÜR1A
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Govêrno Realizador
O quarto aniversário 

do Govêrno Celso Ra
mos, traz, como saldo 
positivo, em qualquer ra
mo da administração pú
blica estadual, a graves 
e inadiáveis problemas 
que influíam no desen
volvimento catarinense, 
entravando a ampliação 
no setor da economia 
privada de novas fontes 
de produção e riquesas.

Evidentemente, que o 
conjunto governamental 
ajudou com êsse enca
minhamento a propulsão 
progressista da atualida
de catarinense. A expan 
são do crédito ao agri
cultor e o zêlo técnico

para a sua melhor orien
tação; a criação de mi 
lhares de unidades esco
lares primárias e a gra

tuidade do ensino médio, 
tranquilizando pais e res 
ponsáveis pela educação 
de crianças e jovens; a

Posto
-  D E  -  

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

realização de convênios 
com entidades hospitala
res do interior, assegu
rando assistência médi 
co hospitalar às popula
ções menos favorecidas 
e a interligação rodovia 
ria no eixo dinâmico das 
principais regiões geo- 
eeonômicas, dentre tan
tas outras iniciativas, fo 
ram providências que 
marcaram a linha para
lela dos novos rumos de 
Santa Catarina.

Entretanto, nenhum ou
tro empreendimento trou
xe melhores perspecti
vas e solidificou tão bem 
a estrutura econômica 
barriga-verde do que as

;|V

i

re s  e e ^ o

s !  s r s »

w m

m * s )

2l -- -«.-V. \v‘ *
V .

Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos SA
A u a n id a  D n /io id n n tâ  U o r r io o  4Q0C D n /1 T a I n in n n 1« in « n ___  m  „

realizações energéticas. 
Com um déficit de ener
gia que não apenas im
pedia qualquer avanço 
no terreno industrial mas, 
o retroagia para um caos 
eminente e com cidades 
e vilas vivendo um dra
ma social e político que 
desmantelava qualquer 
plano que tentasse soer- 
guê-las e ainda com 
enorme desvantagem na 
corrida desenvolvimen- 
tista nacional, o nosso 
estado, à época da pos
se do Sr. Celso Ramos, 
era 'na própria configu 
ração dos técnicos, a es
tagnação e a paralisia 
sócio-econômica.

O programa então tra
çado e imediatamente 
encampado pela Centrais 
Elétricas de Santa Cata
rina S/A. (CELESC) para 
breve e ininterrupto cum
primento, tinha a carac
terística da audácia, mas 
se sustentava na única 
maneira de reabilitar o 
ânimo para os investi
mentos e a segurança 
para o progresso.

Hoje, a verdade dis
pensa quaisquer disser
tações e se manifesta 
nas obras realizadas e 
nos resultados que esta 
mos colhei:do.

De Emprêsa desconhe
cida e quasi inoperante, 
a CELESC passou a ser 
a imagem da nova con
juntura catarinense, onde 
a riquesa aílue com mais 
vigor e o prugresso se 
reanima na certeza da 
sua continuidade.

QUEM NAO ANUNCIA 
- -  Se Esconde -

Para seus anúncios procure

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

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Cursos gratuitos por 
correspondência

P o r tu g u ê s , C o rre s p o n d  
t e ,  T a q u ig r a f ia ,  Espe 

r a n t o  e In g lê s

Acham-se abertas as ma 
cuias para os cursos de P 
tuguês, Correspondente, 
quigraíia, Esperanto e In 
por correspondência, do 
tituto Nacional de Ensino, 
gão sem finalidade econo 
ca e destinado à difusão 
mencionadas matérias. Os 
sos são práticos e comp° 
de poucas lições, após o 
serão conferidos Diplo®ttS 
alunos aprovados em Ex 
Final, também por Corres 
dência.

Os interessados deverá 
crever dando nome e e
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Sempre que as testemunhas de Tphv* ^  

t Dgressc temos a oportunidade de 
Úcões sobre estes congressos ò ?  lnfor 
recebemos em nossa redação, 'a visita ‘d o ^ ’

f e o v f  qUe represen' ° “ testemunhas 
B Nosso visitante relatou, que far-m 
J i cougresso na cidade de Curitiba no m“ s
irente.
f Será uma assembléia de distrito. Esta as 
ubléia reunira sete circuitos ou setores compos 
» ® la ,um f  varias congregações das testemm 
a« de -Jeová. Assim haverá cerca de !“>•> cnn 
gações representadas no conoresso 
O Sr. Butteríield relatou que o congresso du- 

rá quatro dias e tera por clima 0 discurso núbli- 
intitulado: “PAZ ENTRE OS HOMENS DE BôÀ 

ONTADE OU O ARMAGEDON -  QUAL?

Dr. Lêiío Rogério Ramos
(M édicc)

Clínica de Senhoras e Crianças 
Cirurgia — Partos 

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

Telefone: 267
Residência: Rua Nossa Senhora dos 

Prazeres, 56 — Telefone: 206
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Meeis de 56./ de veículos
em háfego são nacionais

B E T ^ O  C E S S O
(Á  minha mãe)

De um relance vejo a vida ao meu redor, 
iSem uma esperança secu:r de que tudo volte . . 
(Vida vivida . . .
Vida sofrida,
$ue tenho em minhas mãos,
Fotografada . , .

Um misto de desespêro 
Profanando a saudade,
Desejo ardente de voltar 
A ser feliz . .

perança Vã de poder 
'troceder o tempo, 
rançar do tumulo das recordações 
espectro vivo 
! tudo que passou, 
vivendo lágrimas 
*e seriam felicidades presentes 
0 tempo pedisse tempo 

ra voltar . . .

Continua marcha de desenganos 
Que em passos largos 
E não medidos 
Vão tornando o presente
Passado, , -
Num tumulto de recordações 
Não definidas, . lcmn
Lançando lágrimas no abi 
Que em luta, hn<5f.a de SAUDADE.
Marcha nas trevas em b

! resta uma esperança 
1 mágoa mal sentida,
Mma curvada e velha 
não sente,

0s olhos que secaram

“n t T a b V r í ^ d u z i r  eiu M * -
1 8entimentos de dôr 
) coração sentido . • *

Lágrima calada 
Do espirito sem PA^ • •

!Rf  .3 de Setembro de « A
;es, u

Tomando por base os 
dados fornecidos pelo 
Serviço Nacional de Re- 
cenceamento. que estima 
a população brasileira 
em 80 milhões, existem 
atualmente, no País, um 
veiculo para cada grupo 
de 44,6 pessoas. A frota 
motorizada nacional, ex
cluindo se motocicletas e 
t r a t o r e s ,  é calculado,

hoje, em 1 milhão 79] 
mil unidades, das quais 
56,9% de produção na
cional. Estima-se, ainda, 
que a industria automo
bilística brasileira deve
rá atingir, em menos de 
5 anos, a produção do 
veiculo nacional de nú 
mero 2.000.000, amplian 
do consideravelmente sua 
capacidade e, consequen
temente. proporcionando

a abertura de novas e 
amplas frentes de traba
lho e circulação da ri- 
quesa nacional. Recorda 
se que anteriormente à 
fabricação de auto-vei- 
culos no País a frota 
motorizada não atingia
a 800 mil veiculos, re
presentando uma unida
de para mais de 100 
habitantes.

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

OSNI COSTA SPINDOLA

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

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

L A G E S  — o — Santa Catarina

Albanez Silva & Cia. Ltda.
— —  Rua C ruz e S o u za , 560  -  fo n e , 477 -  f n l  íe l .  l a c i l  -  Caixa P o s la l, ? Í9  =

Lages -  /anta  Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

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

Mel, Cera, Fumo etc.

T O B A T T A

f i n a n c i a d o

ATÉ 
3 A N O S 

B. BRASIL

O M A I S  

VENDIDO 
N O

BRASIL

W L

m

„v
m

PULVERIZADOR

CARPIDEIRA COM ASSENTO

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Ru,  Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 Fone 228 - LAGES -

r \ *
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A tualidades & Gente

Por IPA

VALE A PENA /ADEP

0 Calendário Gregoriano
O ano do calendário em vigôr, usado por to

dos os povos, civilizados, é originário do Calen
dário Gregoriano, e é baseado no movimento gi
ratório da terra em redor do sol.

O tempo exato da giração é de 1365,5 horas, 
48 minutos e 46 segundos.

0 Calendário Gregoriano é originário do Ca
lendário Juliano criado por Julio César, em 47 A C., 
o qual já interpôs 3 anos de 365 dias, um ano bis
sexto de 366 dias, ficando portanto o ano médio 
em 365 dias e 1/4.

Mas, mesmo assim, consta uma diferença en
tre o tempo do ano do calendário e o tempo exa
to da giração da terra em tôrno do sol, que em 
129 anos, acresce um dia inteiro.

Disso resultou que o principio da primavera 
(em Roma) cm 1582 em vez de cair no dia 21 de 
março caiu no dia 11 dêsse mês, sendo que, por 
êste motivo, o Papa Gregório VIII decretou que 
nêsse ano fossem saltados 10 dias, e pôs em vigôr 
o Calendário Gregoriano.

Êsse conserva o mesmo número de dias que 
o Calendário Juliano, mas, para igualar a diferen 
ça de 3 dias que aparece em 40U anos, conside
ram-se anos bissextos somente os anos seculares 
divisíveis por 400. üs anos 1700, 1800, 1900 não 
foram bissextos. O ano 2000 é divisível por 400, 
portanto, será bissêxto).

Por causa da introdução do Calendário Gre
goriano a duração média do ano do calendário é 
somente de 26 maior do que o tempo de giração 
da terra em tôrno do sol, calculado astronômica- 
mente.

Assim, somente depois de 3 milênios, sucede 
uma diferença de um dia entre o princípio do ano 
astronômico e o calendário

NOTA -  Convém lembrar os leitores de um 
fato interessante: — ‘'O nome dos dois autores dos 
calendários (Gregoriano e Juliano), levam a termi
nação ano”.

A VOZ DO SERTÃO Álvaro Armando

T R O V A
Sofre, o teu pranto calando,
A ingratidão do teu bem,
Que é melhor sofrer amando,
Que nunca amar ninguém.

Muito cuidado se mentes,
Pois, se mentir te seduz,
Que a mentira é, das sementes, 
A que mais se reproduz.

A saudade êsse ai magoado,
Essa dor que na gente 
É a lembrança do passado,
A machucar o presente.

Nã te importe se ao teu lado 
Tens alguém a te invejar,
Que é melhor ser invejado,
Do que lástima causar.

JCNEI© Pedro Vergara

0 TEMPO
É o tempo que passou vago e profundo, 
Igual a um velho algibe misterioso 
Que nos mostra, distante, lá no fundo, 
Uns visos de água gélida em repouso.

Mas já não mais recolhe a vida e o mundo. 
Nem tem memória do perdido gôso,
E ao doce amor, e ao ímpeto iracundo, 
Responde, ausente, um nada silencioso.

E quando, à borda, elevas o teu brado, 
E tentas acordar a paz que dorme 
Nessa pupila de água do passado,

O que do tempo vem triste e informe 
E’ a voz de teu fantasma desolado,
Que geme e ecoa no silêncio enorme !

Presença de 
Espírito

Um sujeito telefona de 
São Paulo para um ami
go no Rio:
—Onde é que eu posso 
arranjar um quarto para 
dormir esta noite ?
—De onde é que você 
está falando ?
—De uma cabina telefô 
nica.
— Então tranque-se por 
dentro e durma bem!

Certeza
Uma senhora contrata 

os serviços de um ence
rado r.
—O Sr. encera bem ?
—Isto nem se discute, 
madame. Coisa que eu 
encero, não tenha dúvi
da, se não tomar cuida
do, o tombo é certo.

Goz a ç ã o
—Conheço um sujeito 

que, quando aparece, to
do mundo bota a mão 
no bolso!
—É batedor de carteiras? 
—Não! E’ condutor de 
bonde . . .

Feminilidades
Esposa ao marido:

—Tenho uma idéia ma
ravilhosa para um plano 
de economia, mas vai 
custar dinheiro !

— o —

Mulher ao m a r i d o  
quando chegam diante 
de um hotel com a indi
cação de que há quar
tos vagos :
—Não pare, Não pode 
ser grande coisa se tem 
quartos vagos !

— o —

Mulher ao marido : 
—Você vive dizendo que 
o dinheiro hoje não va
le nada e reclama quan
do eu gasto um pouco !

—o -

Dona da festa a uma 
convidada :
—Como estás bonita ! 
«Deves ter tido uma 
trabalheira . . .»

Responda se 
souber

Se 3 gatos matam 3
ratos em 3 minutos, _
Qto tempo levarão ’ 100 
gatos para matar 10o ra 
tos? (Resp. no próximo 
número.(

‘ Não há nada mais 
triste de ver do que 

a ignorância em ação”

COMENTA - S E . , ,
que o Nelsinho as vezes tem que bancar o va

lente com o -‘Romeu, Julieta e o violão*’ Isto é 
verdade, hein Nelsinho???

que tem muita gente cora saudades da Mara 
S. . Que achas, hein Olavo?! ?

q u e  certa pessoa quando dirige, pensa 
estar num foguete. Calma garoto, vamos chegar 
com mais calma? ! ?

que a Carmen voltou uma loira morena de 
Camboriú.

que o “Juan Bravo “é um grando toureiro*’!!!

que cada dia que passa a nossa cidade fica 
cheia de gente nova.

que a Suenia deixou muitas saudades por 
aqui. E’ verdade, hein Bley?! ?

que a Joselita e o Amilcar, não sei não?!?

que a Marise e o Zenon vão dar doces muito 
brevemente?! ?

que alguém no dia da tourada assobiou tanto 
que todo mundo saiu das touradas com dor de 
cabeça e zum-zum no ouvido.

que o Renatinho anda muito influenciado pa
ra ii para as praias de Camboriú.

que está passando os seus últimos dias lagea- 
nos o colega Carlos Davi.

que “saí da frente quando a Cidinha dirige**? ! ?

que o Nei depois de uns tempos para cá fi
cou um pouco mais quieto, por que “êle era o 
meio virado da turma” ?!?

que o Suenon voltou bem queimadinho da 
praia !!!

que alcançou grande sucesso o grito de car
naval realizado sábado passado nos salões do 
Clube 14.

que o Aloisio pretende agora nêste mês des
cansar um pouco, “porque trabalhou muito nestes 
dois últimos mêses”?!?

que o Geraldinho deu em trabalhar muito de 
uns dias para cá ?!?

que muita gente da cidade praiana de Itajaí 
se assustou com o fogo do Navio-tauque.

que a turma que tiverem dirigindo carros sem 
carteira, são multados.

Filmelandia
Noites no Papagaio Verde com o Paulão R.
Adorável M entirosa - com a Cidinha
Um garoto sacode a armada - com o João 

Abílio
O intocável com o Maurinho R.

Os inseparáveis com o Jonas ,João, Adilson e Lick
quando os irmãos se defrontara - com Tadeu B. 
e Rui B.

Em busca de um sonho - com Lúcia M.
Viva Las Vegas - com o Célio

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

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina
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1
0 Diretor da Faculdade de Ciência* •
beis de Lajee, de acordo com o o ie d i« n -nom'ca8e [to Interno, DETERMINa : que dl8Poe 0 Regi-

M- Ficam abertas, até o dia 15 de fpvC, QÍ„ 
inscrições ao Concurso de Habilitação aos C ursosTeTrn’ 
ua e Contador, no horário de 19 3o às ?1 ío h fcc 
Ciaria da Faculdade; ’ U âS 21'30 horas. aa

2- Os documentos exigidos são os seguintes- 
a. Duas f'chas18 e duas fichas 19. com os respecti

vos certificados de conclusão doe 1- e 2' ciclos 
b- Certidão de nascimento ou casamento- 
c- Carteira de Identidade ou Título Eleitoral- 
d- duas fotografias 3 x 4
e- apresentação da quitação com o serviço militar 

para os candidatos do sexo masculino maiores de 
18 anos.

3- Os acadêmicos dependentes de 2- época ou de 2 
chamada deverão requerer à Direção até o dia 

14 de fevereiro;

4 - Matrículas, em geral, estão abertas até o dia 25 
•  fevereiro corrente.

Lajes, 2 de fevereiro de 1965.

João A. Preto de Oliveira 
Diretor
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Guarany merecia melhor sorte 
no Gua-Nal inter-estaduai

Quem por ventura compa
receu domingo último para 
ver o S. C. Internacional, por 
certo saiu daquele local 
completamente decepcionado 
com a fraca exibição do 
quadro visitante.

O colorado gaúcho q u e  
era tido e havido como fran
co favorito da partida, capaz 
mesmo de aplicar uma tre
menda goleada no Guarany, 
saiu do Estádio Municipal Vi- 
dal Ramos Junior vitorioso 
com um magro 3 a 2, sen

do que a equipe local, com 
exceção dos primeiro trinta 
minutos da fase inicial, lutou 
palmo a palmo no restante 
do jogo e o placard foi algo 
injusto para as suas cores.

No periodo inicial o Inter 
nacional vencia p o r 2 a 0, 
com tentos de Enio Souza 
aos 13’ e 25’. No período der
radeiro Aécio descontou aos 
34’, para Darlan marcar para 
o colorado aos 43’ .No final da 
coLtenda, ou seja aos 45’ 
Aécio descontou novamente

Convite Missa
Antônio Corrêa e Familia, Enedino Corrêa e Família, 

convidam aos parentes e pessoas de suas relações para a 
missa do 3‘ mês de falecimento de sua saudosa esposa, 
mãe, filha e irmã, ELSA CORRÊA, que mandam celebrar 
no próximo dia 21, às 10 horas da manhã, na Igreja de 
São Judas Tadeu.

A todos que comparecerem a êste ato de religião 
e amizade, antecipam agradecimentos.

Lages, Fevereiro de 1965

A melhor fôrça motriz

D I E S E L

para qualquer tipo 
de aplicação veicular
Consagrados pelo uso constante de quase meio século no mundo in

teiro. os motores Mercedes-Benz Diesel -  pioneiros da industria 

automobilística nacional -  se impuseram como a melhor força motriz 

para qualquer tipo de aplicação veicular. Mais de 55.000 veículos 
Mercedes-Benz nacionais, entre caminhões e ônibus, que rodam pe

las estradas brasileiras, atestam essa consagração também em nosso 

país. Possuindo dimensões e péso bastante reduzidos que lhes faci

litam a colocação dentro de mínimos espaços, estes motores> po 

ser instalados em veículos de outras marcas, aumentando>
, . 3 aarantia da tradicional e mundialmente reco

e desempenho, com a gara equipados com Merce-
nhecida qualidade Mercedes-Benz. Veículos equ p Bande|rante 
des-Benz Diesel: utilitário, pick-up e perua Toyota Bandeirante, 

trator CBT, caminhões e ônibus Mercedes-Benz.

jr~y q-JIK

i-jT-anra

rosrzziCtEzsi

OM 32*

rom - cilmdrada 3 ,*0

OM 324 ( * r |l' 7 O C V D lN ' 7 0 c r e  3000  rpm -  cilmdrada 5.10 L)
rpm -    d , d .  ,0 .3 , t >

OM 326 (6  ell. >72 <-V u

para o bugre, dando cifras 
definitivas no marcador: In
ternacional (PA) 3 x Guara
ny 2.

As duas equipes atuaram 
com as seguintes constituiçõ
es: Internacional - Guaporé 
(Silveira) Carlos Alberto. Or- 
mar (Jorge) e Sadí; Ica (Rui) 
e Scala: Sapiranga (Croaré), 
Edmilson, Enio Souza (Dar
lan), Dorinho (Uga) e Gilber
to Andrade (Parobé).

Guarany: Orly (Henrique), 
Dante, Zé Otávio e Nadi; Ru
bens (Gozo) e Carlos; Almi
rante (Pilila), Zilvio, Johan 
(Aécio), Chiquinho e Baiano.

Na arbitragem esteve o Sr. 
lolando Rodrigues da FRGF, 
com ótimo desempenho.

A renda andou pela casa 
dos 2,5 milhões de cruzeiros.

Na preliminar o Agrimer 
da 2a divisão superou o as
pirante do Guarany por 5 a 
3, com uma excelente atua
ção do Sr. Aristeu Canuto, 
que dia a dia comprova ser 
um dos melhores árbitros de 
nossa região.

Concessionário da
Mercedes-Benz do Brasil S.A.

I
nmJMgft.TJai

C O  R E M A ' C i a .  Revendedora de 
Motores e Automóveis

, T h ia g o de  C as .ro . 174 -  la g e s  -  S. C a ta r in a  
Rua Manoel im «

Juizo de Direito da Primeira 
Vara Civel da Comarca de Lajes 

Estado de Santa Catarina

E d la l  ds C itação
0  dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cível da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.
Faz saber a todos que o 

presente edital de citação, 
com o prazo de 'trinta dias, 
virem ou dêle conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Ramiro Muaiz de Souza, bra- 
sileiro, casado, lavrador, re
sidente e domiciliado no dis
trito de Corrêa Pinto, nesta 
comarca, foi proposta uma 
ação de usucapião sôbrê uma 
gleba de terras, própria para 
a agricultura, com a área su
perficial de cento e seis mil 
e duzentos e treze metros 
quudrados (10o.213,0Um2), si
tuada na Fazenda São João, 
no distrito de Corrêa Pinto 
desta comarca de Lajes, con
frontando, atualmente, com 
terras de José Patrício do 
Nascimento, de Heitor Rodri
gues Pires e de AlmiroPaes. 
Julgada a justificação da sua 
posse sôbre a citada gleba, 
determinou êste Juízo a cita
ção dos confrontaDtes do imó
vel, por mandado, e dos in
teressados incertos e desco 
ntiecidos, por edital, publi
cando-se uma vez na Im
prensa Oficial de três vêzes 
na imprensa local, para que 
todos tenham conhecimento 
da aludida ação e possam 
contestá-la, querendo.no pra
zo legal de uez dias. Assim, 
e expedido o presente edital 
por meio do qual ficam ci
tados os interessados incer
tos e desconhecidos do6 tèr- 
mos e para os fins acima 
mencionados. Dado e passa
do nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa catarina, 
aos três dias do mês de fe
vereiro de mil novecentos e 
sessenta e cinco. Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão, o da
tilografei, subscreví e tam
bém assino. Selos a afinal.

ABELARDO DA COSTA 
ARANTES 

Juiz de Direito da la. \ ara 
Civel

LUIZ CARLOS SILVA 
Escrivão da la. Vara ( ivel
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Comunicação
A Associação Comercial de Lages, comunica 

aos interessados, que recebeu telegrama do hxmo. 
Snr. Delegado Regional do Imposto de Renda em 
Santa Catarina, dando ciência da criação nesta 
cidade, da lnspetoria do Imposto de Renda a ser 
brevemente instalada. Recebeu também telegrama 
do Exmo. Snr. Diretor da Sudene, informando que 
até meados de fevereiro estará em Lages para 
reunião com as classes, afim de instruir aplicação 
Industrial e Agricola no Nordeste, com abatimento 
do Imposto de Renda.

Lages, 1 de fevereiro de 1965

Dr Amelio Nercolini 
Presidente

ia LSI
Realizou-se na última 

segunda feira, dia 1\  na 
séde da L.S.D., a eleição 
da nova diretoria daquela 
entidade, que completará 
o mandato até 196b da 
diretoria anteriormente 
demissionária.

Foram eleitos para a 
presidência e vice presi 
dência da Liga Serrana 
de Desportos, pela unani
midade de clubes filiados, 
os^desportistas Armando 
1’aranto e Hélio Campos, 
respectivamente.

Btenção! Atenção!
Agora, Lages com novo Programa Radio

fônico de fama mundial, irradiado por mais 
de 1.500 emissoras, visando o bem estar da 
familia. Sintonize a Rádio 'Diário da Manhã”, 
todas as Segundas, Quartas e Sextas Feiras, 
ás 21,30 horas. Não perca.

Núcleo Regional do 
SES1 de Leges

Aviso
O Núcleo Regional do SESI de Lages, avisa 

aos beneficiados e dependentes que entrarão em 
férias coletivas de 8 de Fevereiro a 4 de Março.

Lages, 6 de Fevereiro de 1905.Sra. V iu t i ia  l H aesÉ I
Natalicía em data de amanhã, a sra. d. Vi- 

centina R. Hoeschel, pessoa bastante relacionada 
em nossos meios sociais.

Graças à uma série de atributos que engran
decem o seu carater, a feliz nataliciante será por 
certo muito cumprimentada na data de amanhã, 
cumprimentos êstes partidos do s e u  elevado 
circulo de relações e amizades.

Felicitamos a Sra. Vicentina R. Hoeschel, com 
votos de sucessivas venturas.

c r ia n ç a  ó r lã
O ORFANATO NOSSA 

SENHORA DAS GRAÇAS, 
abrigando atualmente 45 
meninas, vem lutando 
com sérias dificuldades 
para conseguir meios ne
cessários á manutenção 
daquela instituição.

Clube de Serviço, ins
pirado nos m a i s  sãos 
princípios de solidarieda
de à comunidade, o Lions 
Clube de Lages decidiu, 
mais uma vez, apelar 
para o alto espírito do 
povo lageano, lançando 
a “Campanha de auxílio 
mensal permanente” a 
fim de assistir aos me 
nos afortunados da sorte, 
assegurando-lhes u m a  
sobrevivência justa e dig
na.

Sob a presidência do 
CL Célio Castro, farão 
parte da comissão da 
campanha os CL Olavo 
Pereira Estréia, Oscar 
Schweitzer, Sady Rodri 
gues, Lugindo l)al'Asta, 
Jader Marques, Nelson 
Almeida. Hugo Bráscher, 
Alfredo Buatim e Belmi- 
ro Pereira Júnior.

Certo de que jamais 
faltará o apôio dos ho 
mens de boa vontade, o 
Lions, através da comis
são acima designada vi
sitará, a partir do pró 
ximo sábado, a indústria 
e o comércio em geral, 
afim de expor-lhes os 
detalhes desta altruistica 
campanha.

L / iC E If  C de Fevereiro de i

Noticias de São José do Cernto

Prefeito Cerritense 
presta contas de 

suas atividades em 64
Cumprindo dispositivo contido nu Lei Orgânica dos Mu

nicípios do Estado de Santa Catarina, o Pref. Jonas Corrêa 
Garcia encaminhou à Câmara Municipal de Vareadores. 
em sua primeira reunião do corrente exercício realizada 
dia 2 do corrente mês, o reiatório dos negócios adminis
trativos de São José do Cerrito referente ao exercício de 
1%4.

Redigido de maneira clara e simples, a mensagem do 
chefe da comuna cerritense espelha, fiélmente, as reali
zações do seu governo durante o exercício passado, des
tacando entre outras coisas a aquisição de uma motonive- 
ladora para os serviços rodoviários o município, a insta
lação e funcionamento do Serviço de Iluminação Pública 
da Cidade (S1PC), a construção de lu salas em convênio 
com o PLAMEG, o reajustamento dos vencimentos dos ser
vidores da municipalidade e, finalmente, a conservação e 
reconstrução das divei6as rodovias que integram o Plano 
Rodoviário de São José do Cerrito.

O relatório em questão foi recebido com muita sim
patia pela Câmara de Vereadores, pois o mesmo traduz 
de maneira fiél as realizações do Executivo cerritense 
durante o exercício de 1961.

Eleição da nova Mesa da Câmara
Para reger os destinos da Câmara Municipal Je São 

José do Cerrito durante o corrente exercício, foi eleita a 
2 do corrente a nova Me6a daquela Ca6a legislativa, que 
ficou assim constituída: Presidente - Ver Ari Heinzen; Vi
ce Presidente -Ver. Anastácio da Silva Mota; 1‘ Secreiário 
-Ver. Waldemar Rosa dos Santos; e 2 Secretário - Ver. 
Lauro Pires de Almeida.

Cumpre frisar que a chapa vencedora foi elaborada 
pelos vereadores pertencentes a ambos os partidos com 
assento naquela Casa, o PSD e a UDN, e da qual partici 
param representantes das aludidas agremiações políticas.

A liderança da bancada do PSD. no corrente exercí
cio coube à vereadora dona Terezinha Carlesso Agostini, 
em substituição ao Ver. Ari Heinzen que foi conduzido à 
presidência da Mesa.

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

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

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

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
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.
r,r,,^8tái Portac't0. o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser a 

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

Consorcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL. à Rua Presidente 
INereu Ramos, n' 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

3as. 5as. e sabado:

RI TO C A R
C L U B E  1* D E  J U I U C

fábatfo -  Dia 13 «Je fevereiro
Gira n je jh o g  9 fabB l°sa orquestra - atração do carnaval carioca e IV  centenário 

b k 1 n d o com suas cabrochas. passistas e comediantes. 'i x ~ - - - - - - - — ----- -  e cumeaiantes. —
Somente terão acesso os associados que estaião em dia com a Tesouraria
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