
mais uma patriótica iniciatina do Douerno federal
A fira de dirimir certas d ú v i d a s  relacionadas com o nosso noticiário intitulado "Patriótica iniciativa do Govêrno Federal”, da nossa edição de 24 do corrente, devemos esclarecer que a redução dos sálarios mais altos uos pmpregados das em presas privadas e dos ser vidores civis e militares, inclusive do Legislativo e Judiciário, que será pro posta ao Congresso na primeira q u i n z e n a  de Março, recairá sôbre a remuneração líquidas, descontada portanto, outras incidências legais, como o Imposto de Ken- da e as contribuições aos Institutos.Na faixa de CrS 600 a Cr$ 800 mil, a redução sera de cinco por cento; de CrS 800 a CrS 1 milhão,

10 por cento; e, além de CrS 1 milhão, além da redução de 10 por cento, mais 5 por cento por cada parcela de CrS 200 mil cruzeiros.A arrecadação Jd a s quantias resultantes da redução será feita através da própria folha de pagamento das emprêsas, órgãos públicos e recolhida ao Banco Nacional de Habitação, objetivando o financiamento do programa de construção da casa popular.A nova tributação, fri sou o Ministro Luiz Viana, chefe do Gabinete Civil da Presidància da Repú blica, não representa e- conomia vultosa, porque poucos serão os que serão atingidos pela medi da.Como se vê trata se de

mais uma patriótica iniciativa do Presidente Castelo Branco, somadas às muitas que vêm tomando em seu govêrno, revertidas todas em benefício da população brasileira.

A redução que ora será proposta ao Congresso Nacional pelo Presidente Castelo Branco, fará com q u|e aqueles que tenham melhores remunerações contribuam de uma maneira toda es

pecial para que todos em conjunto possam proporcionar ao Banco Na cional de Habitação os necessários meios no seu programa de financiamento para construção da casa popular.
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Deputado Aureo Vidd Ramos
Encontra-se em nossa cidade, juntamente c o m  sua exma. família, o Deputado Aureo Vidal Ramos, ativo representante de nosso Município na Assembléia Legislativa, onde integra a bancada do Partido Social Democrático.Em Lages, o Deputado Aureo Vidal Ramos deverá passar as festis  carnavalescas, e aproveitará a oportunidade para entrar em contacto com seus amigos e correligionários.Almejamos ao Deputado Aureo Vidal Ramos, uma ótima estada em nossos meios.

Domingo e terça feira os 
desfiles carnavalescos

Segundo conseguimos apurar junto a comissão organizadora do carnaval lageano, os desfiles de carros alegóricos, escolas de samba e blocos em geral, serão realizados na noite de amanhã e na 3.a feira, com inicio previsto para às 20,30 horas.
No desfile da 3.a feira, será dado o veriditum final sobre àqueles que mais se destacaram no carnaval de rua, cujo resultado será dado por uma comissão fiscalizadora.
Tudo leva a crer assim, que o desfile de amanhã e 3.a feira será coroado de êxito total.
Cora respeito ao trânsito nos dias de desfiles, o tráfego de veículos será desobstruído a partir das 18 horas no trecho compreendido entre a agência Ford. na Rua Marechal Deodoro até a firma Carlos Hoepcke, à Rua Correia Aínto.

Assista 0 participa do
carnaval lageano de 1965

Esteve em n o s s a  cidade, o Sr. Mário Ma- fra, procurador do Plano de Metas do Govêrno (PLAMEG), que veio a Princesa da Serra com a finalidade específica de escriturar o terreno onde será construído o no

vo Aeroporto Municipal.Como já é do conheci- cimento de todos, o referido terreno está situado n a s  proximidades d o Bairro Guarujá, em terras do Sr. Tito Bianchini.c onforme conseguimos apurar, dentro de poucos

Prefeitura Municipal 
está reestruturando 

as sinaleiras da cidade
Medidas das mais justas 

e benéficas tanto para os 
senhores motoristas como para os pedestres, está to
mando a Prefeitura Muni
cipal de Lages, com a reestruturação total das sinaleiras da cidade.

Assim é, que foram recompostas duas sinaleiras 
novas, uma na esquina das Ruas Ilercilio Luz e Mare
chal Deodoro, e a outra na 
esquina da Praça João Costa com as Ruas Correia Pinto e Presidente Nereu 
Ramos.

Dentro de mais alguns 
dias, serão colocadas mais duas sinaleiras novas em 
diferentes locais do centro 
de nossa urbe, e posteriormente, serão instaladas mais 6 sinaleiras, conforme enco
menda que a Prefeitura 
Municipal de Lages já efe
tuou.

Com isso, a Prefeitura 
Municipal de Lages, com 
inteira exclusividade tomou 
a responsabilidade de dotar

a nossa Cidade com um per 
feito serviço de sinaleiras, 
que rivalizará mesmo com os centros mais adiantados.

Pois, com o intenso mo
vimento de veiculos e de pedestre que dia a dia no
ta-se em nosso trânsito, fazia se necessário a reestrutu
ração desse setor, que reais benefícios trará a coletivi
dade lageana.

Municípios receberão quotas de um a só vez
Às quotas dos Impostos 

de Renda e de Consumo 
devidas aos municípios se
rão pagas inlegralmente, e 
de uma só vez no terceiro 
e quarto trimestres respec
tivamente, de cada ano de 
acordo com o projeto apro
vado pela Câmara.

dias será aberta concorrência pública para a construção do Aeroporto Municipal, cuja obra é para ser concluída num prazo de 180 dias.

Acompanhado de sua exma. familia, c h e g o u  ontem a esta cidade pro cedente do Estado da

Guanabara, o General José Pinto Sombra. Superintendente da Campanha Nacional de Merenda Escolar.O General José Pinto Sombra e sua exma. familia, deverá passar os festejos de Carnaval na Princesa da Serra, retornando a seguir ao Estado guanabarino.Almejamos ao General José Pinto Sombra e seus exmos. familiares uma feliz estada em terras la- geanas.
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Melhor alimentação 
para melhor saúde

Da M aria Silveira 

Diretora da Escola Royal

A primeira refeição do dia, ou seja, o desjejum, c de grande importância, principalmente na idade infantil, quando a criança desprende maior energia e requer por isso mestno, uma alimentação que lhe assegure o 
pleno fancionamento de seus orgãos vitais.

Um bom desjejum, para que corresponda aos seus 
fins, deve conter alimentos de valor nutritivo, como o 
leite, frutas, pão, queijo, melado, etc..

Para enriquecer o seu desjejum e de sua família, 
aqui está a nossa receita de hoje, preparada com alimentos nutritivos, tais como o leite, ovos, manteiga, e 
ainda mais enriquecida com geleia e passas.

ou

Fantasia de Passas

Farinha de trigo peneirada — 5 xícaras (600g) Leite - 1/2 xícara (125g)
Açúcar — 1/2 xícara + 2 colheres (chá) (90g)
Sal — 1/2 colher de chá Manteiga — 1/4 xícara — (SOg)Água Morna — 1/2 xícara (125g)
Fermento Seco Fleiscbmann — 2 colheres de sopa 3 talletes (45g)
Ovos — 2
RECHEIO
Passas — 1/2 xícaraGeleia — 3 colheres de sopa.Manteiga derretida
Ferva o leite, misture 1/2 xícra de açúcar, o sal e a manteiga. Deixe amornar.
Meça a agua morna numa vasilha; junte as 2 colheres de chá de açúcar e polvilhe com o fermento, (co

mo se tivesse colocando canela). Deixe descançar 10 minutos depois mexa bem.
Adicione à farinha as misturas de fermento, leite e os ovos. Misture tudo muito bem e, em superfície enfarmhada bata até obter uma massa macia e homogênea. Coloque em vasilha funda untada; en- gordure também a parte superior. Cubra e deixe crescer em lugar quente livre da corrente de ar, até dobrar de tamanho (aprox. 2 horas). Toque a superfície da massa com a ponta dos dedos. Se esta começar a encolher e afundar, está pronta.
Caso contrário deixe-a por mais alguns minutos.
A massa estando pronta, abaixe-a em superfície enfarinhada divida-a em 3 partes iguais. Estenda cada porção em feitio de retângulo (30 cm x 25 cm).
Pincele com manteiga derretida, espalhe uma colher de sopa de geleia e algumas passas. Corte cada retângulo em 7 tiras iguais; empilhe-as e corte novamente em 0 pedaços. Coloque cada pedaço (com o lado cortado para cima) em forminhas un- tadas (7 cm x 4 cm).
Cubra, deixe crescer em lugar quente, longe de corrente de ar aproximadamente 30 a 40 minutos. Asse em fôrno moderado (190°C) durante 20 a 30 minutos ou até ficarem dourados.Dá para 10 pãezinhos.

VIAGEM DE JOHNSON A0 BRASIL
O embaixador Lincoln Gordon confirmou a no ticia de que o presidente dos Estados Unidos tem programada uma visita ao Brasil êste a no .  A agenda de viagens oficiais de Lyndon Johnson

já e s t á  praticarnente pronta e prevê uma viagem à Europa, de 15 dias, além de visita a países da América Latina,'demorando-se a maior parte do tempo no Bra- sii. Em princípio, essa

<ARBEL
Complexos de inferioridade Hipnose 

por indicação Medica. Eliminação do vi
cio da embriaguez Magnetismo. Conflitos 
Sentimentais. Orientação Psicológica.

Anormalidades do carater e da con
duta.

HOTEL PARIS — Defronte a Estação 
Rodoviária — Lages.

As dez mais poderosas 
emprêsas do Brasil

A reavaliação dos ativos, realizada recente
mente pelo Governo Federal modificou a lista das 10 mais poderosas
emprêsas que atuam no Brasil. Agora a classifi
cação é esta, em bilhões de cruzeiros:
1. a — Belgo Mineira (aço— MG) — CrS 70
2. a — Ishikawajina doBrasil (estaleiros GB) — CrS 54
3. a — Matarazzo (industrias diversas SP) CrS 52

4. a — Volkswagen (automóveis SP) CrS 45
5. a - Willys (automóveis SP) — LrS 44
6. a — Brahma (bebidas— GB CrS 38
7. a — Mercedes B e n z(automóveis — SP)— CrS 37
8. a — Souza Cruz (cigarros — GB) — CrS 36
9. a — Ford (automóveisSP) CrS 31
lo a  — Esso Brasileira (petróleo) — GB) — CrS 29

visita está prevista para o meio dêste ano. o que seria, aliás, uma época das mais favoráveis, pois coincide cora a ocasião em que o Congresso dos Estados Unidos estará votando as verbas de a- juda externa para o próximo exercício financeiro. A data, contudo, ain- ba deverá ser confirmada até fins de março, admitindo-se t a m b é m  que, na impossibilidade de a visita realizar-se no primeiro semestre, será adiada para agosto. De qualquer forma, para o nosso país êsse contato mais direto com o primeiro mandatário da grande nação é de fundamental importância, pois permitirá o estreitamento de relações entre dois países que for- çosamente devem man ter-se unidos, para sobrevivência do mundo iivre.

¥ende-se
Uma propriedade sita 

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

QUEM NAO ANUNCIA  
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Restaurante N A  P O LI
-----------  DE -----------

OSNI CO STA  SPINDOLAI
Gostosos pratos à moda da casa a cargo d© cosinheiros 

competentes - Todos os sábados oferece saborosas feijoadas

« R e s t a u r a n t e  N a p r 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 t o  t  Souza. 568 -  F m .  « I  -  Eid. Fel. I l t o ii  -  Caixa Postal, m - - - - - - -

L a s e s  -  / a n t a  C a t a r i n a
Gêneros alimentícios no varejo e 

atacado - Bebidas, Arm arinhos, C om pra 
e V enda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fum o etc.
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de gente e de luz
por lair leoni

noite havaiana
De nôvo outra promoção do Clube 7 de Setembro foi realizada em feitio de sucesso.Carnaval autêntico, tal a animação que reinou durante a noite.Havaianas “prata da casa”, vestidas pelo encanto tropical nascido na mais bela ilha do mundo. Havaianos também não faltaram. A “marinheiro’’ e turista êles pularam e foi para valer!Música também “prata da casa”: Conjunto Serenata voltou a agradar.
destaque
para Vera Márcia Broéring, Rita e Elaine Ri- Correspondente em Curitibanos beiro. As três moças tinham muito das nativas dasilhas do Pacífico. Vestimenta perfeita em seus detalhes e além um tanto de graça e outro de alegria (estas, brasileirissimas!)

NESTE CANTINHO 
DE P A Z !...

por lair leoni
JOSE' M AR CO NI JUNIOR. poeta paulista dos dias atuais é hoje nosso focalizado.
Quando da primeira impressão desta coluna foi seu o primeiro nome a merecer destaque.
E eis porque: anunciavamos então que havia sido encaminhado ao prelo E COS DO ETERNO 

M ADRIGAL livro de poemas dêste confrade nosso e do qual honrosamente haveriamos de ser madrinha pois que de nossa inspiração nasceu para êle o título.
O livro deverá ser lançado este ano.
Dêle em antecipação trazemos uma amostra.
De JOSE’ M ARCONI JUNIOR.

dulce-“sua magestade foliona ’
As três horas da madrugada de domingo foi anunciada a vitória de Dulce Lemos. — Rainha do Carnaval de 1965.O clube 7 orgulha-se em ter tão bela rainha. Secundada em votação Jueli Tortato, eleita la. Princêsa.E não poderia ninguém ser melhor indicada para tão honroso lugarJueli é foliona autêntica e com Dulce Lemos na côrte momesca teremos associada beleza à alegria na maior festa brasileira: o Carnaval.

— o —clube 14 • lajes
Da presidência do Dr. Renato Valente veio nos a confirmação de ter sido contratado em Pôrto Alegre o excelente conjunto de Norberto Baldauí para a grande noite de aniversário do clube.Peia antecipação de interêsse da Diretoria, preve-se já que a noite será outro grande destaque lajeano.

Quando tudo perderes nesta vida um dia quando cegarem os olhos para ti quando os ouvidos não mais te ouvirem Lembra. . . só a ti eu preferi.Quando os verdores dos anos se passarem E em ti, apenas as lembranças tantas do passado Dormitarem em teus cabelos prateados Lembra . . . só a ti eu quis.Quando de bôca alguma tu sentires O hálito quente de palavras que consolam E ninguém em teu desespero, consolar Volve os olhos aqui estouprêsa perpétua dêsse teu olhar.
—o—

santa mônica-clube de campo-curitiba
Programação para a quinzena entrante:27 de fevereiro — 14 horas — Concurso de Dansas6 de março — 15 horas — Ponto chic (Desfile de Modas)7 de março — 14 horas — üs pequenos se divertem20 horas — Noite de “Hully Gully”

—o—
de ROBERT L. STEVENSON

Embora penses, ura dia te esqueci Volve o rosto à estrada íngreme da vida E encontrarás quase descolorida A minha imagem . . .- Eu te segui ! . . .
—Atônita espantada Verás que nunca em momento algum Morreste em mim !

Os espíritos tranquilos não se confundem nem se atemorizam: 
continuam em seu ritmo próprio na ventura ou na desgraça — como 
os relógios durante as tempestades.

—o—Em sete dias, voltaremos.

R e t a l h O S . . .
Adormecí sorrindo qual criança ingênua.
Pensava em ti . . .

Adelia Maria Garcia

Companhia Planalto 
de Frigoríficos “friplaí

(Em organização)
Os fundadores da Companhia Planalto de Frigoríficos—“FRIGOPLAN”-(Em  organização), convidam os senhores subscritores de capital a comparecerem á Assembléia Geral de Constituição, que se realizará dia 6 de Março próximo, às 16 horas, na séde da Associação Rural de Lages, para tratarem dos seguintes assuntos:
1. — Aprovação do projeto de estatutos sociais;2. — Constituição deíiniüva da sociedade;3. — Eleição da primeira Diretoria e Consê-lho Fiscal; outros assuntos de interêsse social.

Lages, 20 de Fevereiro de 1065
Ass. Os Fundadores: Waldo da Costa ÁvilaAureo Vidal Ramos Teimo Ramos Arruda

Completou m a i s  u m  
aniversário no dia 24 do 
corrente, o Sr. Arman
do Tortatto, industrialis- 
ta em Curitibanos.

Também, na data de 
h o j e ,  e s t á  festejando 
mais uma efeméride na 
talicia, o S r .  Ramiro 
Gritti, pessoa bastante 
relacionada nos meios so
ciais da capital da ma
deira.

A ventura de quem sofre E sofrer sem dizer nada.
Menotti Del Picchia

E em torno de nos dois 
0 distante, o depois . . .

Cassiano Ricardo

N O  M Í N I M O  S E B Á O  M Á X I M A S !
Só te amar é divino ! Vinicius de Moraes

Um homem pode considerar-se velho no dia em que tiver saudade no lugar do sonho
(John Barrymore)

A pureza e a felicidade de nossas vidas dependem em grande parte da sábia escolha de uossos companheiros e de nossos amigos
Se são Maus, fazem-nos decair; se são bons, ele
vara-nos (Lubbock)
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A C O N T E C E U ! . * *
Lá pelos idos de mil novecentos e poucos, segundo testemunha idônea, presente a um Baile de Gala, realizado no principal Club de uma cidade do nordeste, isto aconteceu:Após verificar se que todos os convidados estavam presentes no salão, o Coronel Prefeito deu um sinal convencionado por antecipação, ao mestre da Banda para que rompesse as barreiras da formalidade e fossem iniciadas as danças.O Maéstro, dentro da sua gravidade, formalizou-se, pigarreou e após levantar do chão o seu incompaiável Bombardi no, que, diga-se de passagem era o seu instru mento preferido, deu com uma Batuta improvisada, um costumeiro aviso aos seus comandados, obedecido a ura só tempo todos tomaram posição de sentido.Na parte principal do Salão, o Coronel Prefeito com os olhos faiscan tes de satisfação, remexia-se dentro de uma casaca vistosa ao uso da época.A sua camisa muito alva, ue peito duro dava-nos a impressão de que estouraria com os seus botões tal a garbo- sidade um tanto sofisticada daquela varonil figura.O momento era verda. deiramente de grande es- pectativa, pois, durante ura mês inteirinho não houve outro assunto de baixo do sol, somente o Grande Baile de 7 de Setembro euchia todas as conversas.A sua repercussão atin giria, certamente, as fronteiras estaduais e seria motivo de inveja para as sociedades rivais.A muito digna esposa do Coronel Prefeito, ba bava se de satisfação, prelibando o sensacional acontecimento e anteci pando os comentários que seriam feitos daquela grandiosidade.Quando lhe passava pela mente qualquer de talhe ela ficava arrepia- dinha de emoção e, não aconteceu outra coisa durante aqueles compri- dissimos trinta dias de espera em que ela permaneceu arrepiadíssima pois, não se falou noutra coisa.

A própria política, que sempre foi o assunto forte do lugar, ficou relegada e postergada para outro plano muito abaixo daqueles acontecimentos.

C. Muniz
Mas não desviemos o assunto e, os nossos lei tores que voltem conosco ao imponente salão todo enfeitado com papéis de seda multicolori dos. além das clássicas correntes entrelaçadas que circundavam e deveríam acorrentar os brilhantes convidados daquela bonita festa.
E, eis que os foguetes espoucam pelos ares e a Banda rompe com abertura sensacional,
O Hino Nacional ecoou pelas quatro paredes do magistral salão.Espectativa geral. O

Coronel Prefeito, no auge da emoção incontida, infla o peito e dirige um olhar de simpatia para a sua querida esposa, ro deando-a incontinenti com seus vigorosos braços, para deslizar em seguida, rodopiando e valsando pelo salão de uma assistência maravilhada.
Ao defrontarem se com a Banda, o Bombardino parou de súbito e o ma estro, delicadaraente, ex plicou que aquilo era o Hino Nacional.
O casal, agora ruborizado pela gafe, voltou ao primitivo lugar dis-

Dr.Cêlio Rogério Ramos
(Médicc)

Clínica de Senhoras e Crianças 
Cirurgia -  Partos 

CONSULTAS: 14 às 16 horas
Consultório: Rua Cel. Córdova, 141 1 andat

Telefone: 267
Residência: Rua Nossa Senhora dos 

Prazeres, 50 — Telefone. 20 0

farsando um s o r r i s o  
amargo.Alguns convidados que 
reconheceram o Hino, 
colocaram a m ã o  em 
frente aos dentes res 
tantes para não exprimi

rem um sorriso malicio
so.O Baile de Gala continuou até o raiar do sol e a sua repercussão, conforme o previsto, ul trapassou as fronteiras estaduais.
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Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veículos S/A.
Avenida Presidente Vargas. 1898-Eod.Tel. Planaltina - Fone, 444-Cx. Postal, 3 33 - LAGES - SC.
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Consultório de orientação sentimental e psicológico
Pni nossa próxima edição vamos iniciar um consultó

rio sentimental e de orien
tação psicológica para nossos leitores de ambos os sexos.

Este consultorio que es 
tará ao cargo do Professor Carlos Caibei vai segura

mente preencher uma lacuna nOs jornais desta ci
dade. Deste modo qualquer 
dos nossos inúmeros leito res poderá fazer sua cônsul ta, ocultando seu nome com 
um pseudônimo e logo receber a resposta criteriosa 
e exata do ilustre Professor

Carlos Carbel. As pessoas 
que estejam atravessando periodo de aflição, angustias. incertezas, vão ter no 
nosso consultorio a opOrtu- dade de orientar-se para seguirem rumo claro nos seus futuros.

Basta enviar uma Carta

D E U T Z
Refrigeração a ar — 100% nacional

TRATORES, MOTORES. E GRUPOS GERADORES

Venda, Peças e Serviços na

S A 6 ECI S/A
Oficina Mecânica especializada na manutenção e reforma de 

TRATORES, CAMINHÕES E MOTORES DIESEL 
VILA CAROL1NA -  o — BAIRRO CORAL

detalhando perfeitamente qual o problema da sua vida, sem esconder a verdade, 
e esperar a sua resposta no consultorio que publiCare mos periodicamente. As con sultas serão gratuitas. Em cada edição do nosso jornal daremos um cupom que o

correspondente deverá remeter dentro da sua carta.
Com isto esperamos am

pliar os serviços que este 
jornal oferece aos seus lei
tores. Aguardem o nosso 
proximo exemplar e o cu
pom que publicaremos.

T O B A T T A

F I N A N C I A D O  

ATÉ 
3 A N O S 

B. B R A S I L

O MAIS 
VENDIDO 

N O

BRASIL

CAftPIDEIRA COM ASSENTO
PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

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

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

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

E s c o la  de S s rg e n lo s  das « f in a s  —  In s criçã o  paia M a trícu la
O Comandante do 2 Batalhão Rodoviário comunica aos interessados que se encontram abertas, de 1' a 30 Mar 65, as inscrições para matricula na Escola de Sargentos das Armas. Condições:—Pertenceras classes de 1942 a 1948, inclusive.— Reservistas de la e 2a Categoria que tenham sido licenciados no ‘'Bom” comportamento—Pagar a Taxa de Inscrição de Cr$ 1000 (hum mil cruzeiros).

Maiores informações poderão ser obtidas onS ecção de Operações e Instrução do 2‘ Bata- I alhãRodoviário. —

Agência Planallina de Vecilos S/A.
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 14 horas do dia 19 de março vindouro, em nossa Séde Social à Avenida Presidente Vargas nr. 1898, nesta cidade, para deliberarem sôbre a seguinte.
Ordem do dia

P) Apresentação, discussão e aprovação do relatório da diretoria, balanço geral, conta de lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, alusivos ao exercício de 1964;2) eleição da diretoria;3 ) eleição dos membros efetivos e suplentesdo Conselho Fiscal e4 ) outros assuntos do interêsse social.
Aviso

Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas que se acham à sua disposição, na Séde Social em Lages, à Avenida Presidente Vargas nr. 1898, os documentos de que trata o Artigo 99 do Decreto-Lei nr. 2627 de 26 de setembro de 1940.
Lages, 12 de Fevereiro de 1965

Gunter DeekePresidente-Interino

P a r a  s u a s  c a r e a s  e  e n c c i t i e n d a s
Transportadora R O D O L A 6 ÍES

—  Com íiliais nas principais cidades do país
S e g u r a n ç a  e P o n tu a lid a d e

Matriz - Avenida Marechal M ano 308-lone 310 - Caixa Postal 12 - Lages-S.C.

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



Lages - S. C. -  27 - 2 • 65 C C JR C EIC  I A G E A N C 6a Página

S e r á  in ic ia d o  hoje
o Grande Carnaval Lageano de 1965

Finalmente hoje, os foliões lagtanos e as st- ciedades recreativas de n o s s a  cidade estarão
vibrando com a chegada do carnaval de 1965, que promete ser o mais animado dos últimos tempos em Lages.E quando se fala no monumental c a r n a v a l  que’èste ano está fadado a acontecer, não podere mos deixar de mencionar q u e  a organização

O clichê fixa u famosa equipe r;90. da rtádio Clube de Lages, liderada por Cam argo Filho, 
e composta por Ari Fernandes, Luiz Zanella Sobrinho, Armando Taranto, Hélio Campos e 

Adão Filho, que estara comandando as transmissões do Carnaval de 1965, 
com organização daquela popular emissora.

quasi total do mesmo, principalmente na parte referente com os desfiles de c a r r o s  alegóricos, shows na Praça João Costa e outros detalhes,

brinho Armando Taranto, Hélio Campos e Adão Filho, deverá comandar as tramissões alusivas do sensacional cai naval

dêste ano, tanto nas ruas como por ocasião dos bailes carnavalescos nos diversos clubes locais.Por outro lado, pelo

entusiasmo que v i m o s  notando nos ensaios car navalescos em todos os clubes de nossa cidade, nota se em todos os seus

dirigentes e associados, entusiasmo dos m a i s  contagiantes, bastando diz-r-se que todas as mesas estão vencidas.

Prisão e pesadas multas para 

quem sonegar imposto federal

cabe exclusivamente à popular Rádio Clube de Lages, que todos os anos lidera em Lages as alegorias de Momo.
Êste ano, por exemplo, a Radio Clube de Lages solicitou junto a Câmara Municipal para que votasse e aprovasse a verba

destinada a distribuição de troféus e outros prê mios que serão conferidos aos campeões do car naval de 1965. que visa
premiar o melhor carro aUgórico. a melhor es cola de samba, o melhor bloco, a melhor orquestra e outras distinções, como estimulo aos bra
vos foliões e entidadrs recreativas que todos os anos contribuem com o seu quinhão para o maior êxito do carnaval lagea no.

A equipe esportiva 690, magistralmrnte liderada por Camargo Filho, e integrada por Ari Fernandes. Luiz Zanella So-

Fontes do Palácio do Planalto informaram que, segundo projeto de-lei que o presidente Castelo Branco, enviará ao Congresso no próximo mês de março, o crime de sonegação fiscal passará a ser definido c o m  a maior amplitude possível e, aqueles que forem a- cusados da sua prática, serão punidos com pena de detenção de seis meses a dois anos, além de pesadas multas. O contrabando, o descaminho, a receptação e o comércio de mercadorias en

tradas ilegalmente no país sofrerão severas co- minações. As penas serão aplicadas em dôbro, caso as mercadorias tenham sido contrabandeadas através de transporte aéreo. Reforçando o projeto já aprovado na Câmara dos Deputados, será transferida para a alçada penal com a consequente instauração de processos nas Varas Criminais de Repressão, o delito de sonegação fiscal, anteriormente passível de repressão em escala mais atenuada.

Computador analisará 
índice do custo de vida

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

Sabia da existência dêste Curso?
Sabia que êle vem se constituindo num grande incentivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 

face aos valiosos ensinamentos que presta através de suas lições?
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos oferecendo 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 independente dentro de pouco tempo?
Então dirija-se AGORA MESMO à nossa redação e solicite, sem compromissos, informações sôbre preços e modalidades de pagamento do referido Curso. O jornal está habilitado também a fazer a sua matricula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.

Um computador eletrô nico que deverá ser ins talado nos próximos meses no Ministério do Trabalho, calculará com pre-

Sr. Almirante 
Soares

Transcorreu domingo último, dia 21, a passa gem de mais um aniversário natalicio do Sr. Almirante Soares, do co mércio desta p r a ç a  e elemento bastante conceituado em n o s s o s  meios.Ao Sr. Almirante Soares enviamos os nossos efusivos parabéns.

í P r à t i c a m e n t e  a -  
h o l íc la  a  i n c i d ê n 
c i a  da t u b e r e u l e s e

Uma noticia muito ani madora, esoecialmente par» os países sub desenvolvidos o n d e  é maior o indice de mortalidade, foi publicada no ultimo número da revista “AIF”. Trata-se de ura estudo sôbre a taxa de mortalidade por tuberculose que, segundo pesquisas levadas a efeito recentemente, cairá de cêrca de 90% durante o corrente ano. Em 1900, diz aquela publicação, a tuberculose figurava em primeiro lugar entre as causas de mortalidade em todo o mundo. A par

cisão a taxa de elevação do custo de vida em todos os pontos do país, segunda acaba de revelar o Ministro Arnaldo Sussekind. O computador vai substituir as máquina de contabilidade e será utilizado também pa ra o preparo e controle de pagamento de pessoal

tir de 1947. revolucionários progressos da terapêutica, principalmente com a industria de antibióticos, começaram a debelara doença, trazendo esperanças concretas.Já em 1960. o índice dêste mal, que existe desde antes de Cristo e que era chamado ‘‘Peste ou Flagelo Branco caiu para 5,6 por grupo de 100.000 habitantes. Hoje, graças aos esforços em conjunto empreendidos em quase todos os países se espera pràtica- mente abolir a presença dêste terrível mal.

e ainda prestar os mais diversos serviços estatis ticos.Segundo revelou o Ministro do T r a b a l h o ,  a compra do computador facilitará ao Govêrno — tanto em eficiência como em rapidez — estar a par da situação econômica de cada Estado.

Posto F ox
—  D E  —

PEDRO VANONIG asolina, Oleos, Lubri ficaçâro 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
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Finais do Estadual com 6
futebolSegundo nos meios do Estado mente nos

se propala futebolísticos e principal- corredores daFederação Catarinense de Futebol, mais uma marmelada estaria por acontecer em nosso esporte, quando alguns naredros estão estudando uma fór-

clubes poderá eclodir crise no 
catarinense

mula para que as disputas do campeonato estadual seja disputado com 6 equipes, ou seja com três da la. e 2a. zona, e três da 3a. e 4a. zona.Ao se concretizar tal

fato, que viria a ser tomada pela Federação Catarinense de Futebol, sabe-se que os clubes Internacional e Santa Cruz, já classificados, e mais os clubes Olimpico de

Blumenau e Hercilio Luz de Tubarão, possíveis classificados na zona 1 e 2, não disputarão as finais do (campeonato estadual. o que fatalmente viria eclodir crise das

J U V E N T U Sd e  í ã c  P a u l o ,  d i a  
1 4  e m  L a ô e s

Mais um encontro amis toso futebolístico interestadual, que marcará época em nosso desporto, está determinado para o próximo dia 14 de Março. quando virá à Lages, a categorizada equipe do C. A. Juventus da capital bandeirante, integrante da divisão especial da Federação Paulista de Futebol, que dará combate contra o S.C. Internacional, campeão da 3a./4a. zonaA realização dêste e- mocionante cotejo amistoso inter estadual constituir se á em sério teste para a equipe colorada para os futuros jogos fi nais do campeonato estadual de futebol.
O C. A. Juventus, cog- nominado como o “Moleque Travesso”, dado aos seus constantes sucessos contra os grandes do futebol paulista, por ocasião dos campeonatos daquele Estado, possue em suas fileiras alguns grandes astros de fama nacional, como o arqueiro Claudinei, o médio Hi- dalgo, os atacantes Jair Francisco, ex-integrante do Fluminense do Rio, Rodart, Habibi e outros.
Portanto o prélio do próximo dia 14, em que pela primeira vez uma

equipe de São Paulo nos visitará, estará se constituindo em acontecimen to de^larga repercussão em nossos meios futebo listicos, capaz mesmo de bater record de bilheteria no Estádio Municipal Vidal Ramos Junior,

INTERNACIONAL E SANTA CRUZ 
empataiam no primeiro pôsto

Após a realização dos jogos de domingo, Guarany 2 x Cruzeiro 1, Santa Cruz 4 x Comercial 2, Chapecoense 2 x Sadia 1, correspondentes à última rodada das semi-finais na chave 3 e 4, eis como ficou a classificação dos clubes concorrentes:
P Internacional 2' Guarany 3* Comercial 4' Cruzeiro5- Sadia6- Chapecoense

e Santa Cruz

mais catastróficas no futebol de nosso Estado.Somos inteiramente favoráveis às disputas das finais com apenas 4 clubes, conforme foi decidido e delineado era Assembléia da própria FCF, e não seria concebível agora que tal decisão fosse por água abaixo, apenas para beneficiar A ou B, cujas equipes não reuniram méritos suficientes para a devida classificação, e buscam uma tábua de salvação atravez da porta da cozinha ou dos fundos como queiram.Acreditamos que o bom senso dos homens que regem o futebol catarinense deve prevalecer, e nunca atentarem para àqueles que apenas que rem a morte do esporte bretão em nosso Esta do.

A melhor fôrça motriz

p ara  qualquer tipo  
de a p licação  veicu lar
Consagrados pelo uso constante de quase meio século no mundo in

teiro, os motores M ercedes-Benz Diesel -  pioneiros da indústria 

automobilística nacional -  se impuseram como a melhor fôrça motriz 

para qualquer tipo de aplicação veicular. Mais de 55 .000  veículos 

Mercedes-Benz nacionais, entre caminhões e ônibus, que rodam pe

las estradas brasileiras, atestam essa consagração também em nosso 

país. Possuindo dimensões e pêso bastante reduzidos que lhes faci

litam a colocação dentro de mínimos espaços, êstes motores podem 

ser instalados em veículos de outras marcas, aumentando o seu valor 

e desempenho, com a garantia da tradicional e mundialmente reco

nhecida qualidade Mercedes-Benz. Veículos equipados com Merce

des-Benz Diesel: utilitário, pick-up e perua Toyota Bandeirante, 

trator CBT, caminhões e ônibus Mercedes-Benz.

iisr

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden 
te, Taquigrafia, Espe- 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri cuias para os cursos de Por tuguês, Correspondente, Ta- quigrafia, Esperanto e Inglês por correspondência, do instituto Nacional de Ensino, or- gão sem finalidade econômica 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 escrever dando nome e ende- rêço para a Caixa Postal n 8600, São Paulo - SP.

i-- m a * » r m

OM 324

Modelos: OM 324 (4  ell. 70  CV DIN-78 HP SAE -  3 00 0  rpm - cihndrnda 3.40 
L ) OM 321 (6 cil. 110 CV DIN-120 HP SAE -  3 00 0  rpm -  cilmdrada 5.10 L) 
OM 326 (6 ciI. 172 CV DIN-188 HP SAE -  2200 rpm -  cilindrnda 10,81 L).

Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S.A.

isB in
,«g*tii

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

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S Catarina
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Bilac Pinto eleito presidente da Câmara
O sr. Bilac Pinto foi elei

to quarta feira última, presidente da Câmara dos Deputados. A votação acusou os s e g u i n t e s  resultados:

Bilac Pinto, 200 votos: Ra- nicri Mazzilli, 107 votos: 
Ovidio Abreu, 1 voto; Gus tavo Capanema, 2 votos; 
Raul Pilla, 1 voto; em bran

co, 19; nulos 3. Logo após a proclamação, o sr. Bilac 
Pinto assumiu a presidên 
cia dos trabalhos.Os demais postos da me

sa da Câmara ficaram as sim constituídos: 1' vice, 
Batista Ramos; 2‘ vice, Hamilton Prado; 1’ secretário, Nilo Coelho; 2’ secretário,

Henrique La Rocque: 3' secretário, Emilio Gomes: 4' 
secretário. Nogueira Rezende; Suplentes, Dirceu Cardoso e Gabriel Hermes.

Auro reeleito no Senado CORREIO LAGEANO
Sera qualquer surprê sa, o Senado reconduziu quarta feira última o Senador Auro de Moura Andrade (PSD-SP) à presidência da Casa, para

dirigir os trabalhos da s e s s ã o  legislativa de 1965, verificando se 52 votos favoráveis e 4 em branco Foram dados um voto ao Senador VValfri-

H í  Cláudia Ramos Floriaií
Ocorreu no dia 22 p p.. o aniversário natalício do Vereador Cláudio Ramos Floriani, atualmente respondendo pelo expediente da Secretaria da Prefeitura Munici- ----------------------------------------------pai, presidente da Liga Atlética Região Serrana, e pessoa vastamente relacionada em nossos m e i o s  sociais, politicos e esportivos.Na oportunidade do seu nata licio, o Vereador Cláudio Ramos Floriani, foi muitíssimo cumprimentado pelo seu vasto circulo de amigos e parentes.Ao noticiarmos a passagem do seu aniversário natalicio, aproveitamos o ensejo para enviarmos ao Vereador Cláudio Rarnos Floriani. votos de um futuro radiante de felicidades e alegrias.

do Gurger, do PSD do Rio Grande do Norte e um ao Senador Menezes Pimentel do PSD do Ceará. A mesa do Senado foi completada com os seguintes membros; primeiro vice - presidente, Nogueira da Gama; segundo vice - presidente, Dinarte Mariz; primeiro secretário, Gilberto Ma- rinho; segundo secretário, Adalberto Sena; tterceiro secretário, Catete Pinheiro; quarto secretário, Joaquim Parente; primeiro suplente, Guido Mondim; segundo suplente, Vas coucelos Torres.

Sra. Isola

LAGCl^ 27 de Fevereiro 5

nu

V? reunião de represen
tantes da CNME

Com a colaboração da USAID, a Campanha Nacional de Merenda Escolar, promoveu de 1- a 12 de Fevereiro do corrente ano, em Salvador, Bahia, sua 5.a Reunião de Representantes de todos os Estados do Brasil.
A reunião constou de palestras, conferências e debates, e foi presidida pelo Snperintendente da < ampanha, General José Pinto Sombra, contando ainda com a participação de técnicos, os mais categorizados que passaram em revista, durante o conclave, os problemas relacionados com as diversas representações e setores.
O Setor Regional de Lages, se fez representar pela sua chefe Sra. Zenaide Ávila de Castro.

Decorreu na ú l t i m a  quarta feira, dia 2 4, a passagem de mais uma data natalicia da exma. sra. d. Isolina Gamborgi Branco, digna consorte do Senador Celso Ramos Branco, e que gosa de merecido conceito na sociedade lageana.
Ao ensejo do seu natalicio, a sra. d. Isolina Gamborgi B r a n c o  f o i  muito cumprimentada pe lo seu vastíssimo circulo de relações e amizades.
Divulgando 0 aconte cimento, destas colunas formulamos à sra. d Isolina Gamborgi Branco, os nossos cordiais cumprimentos.

Procuradoria administrativa de 
Santa Catarina em Brasilia

Recebemos o seguinte telegrama:Senhor Diretor Correio Lageano 
Lages — Santa Catarina
Prazer comunicar instalação Procuradoria Administrativa de Santa Catarina em Brasilia pt Referida Procuradoria tem função representar govêr- no do Estado junto aos poderes e órgãos federais vg também atender solicitações interesses municípios ou entidades particulares pt Cordiais saudações Rubens Nazareno Neves Procurador

General José Miterato Souto Maior
Viu transcorrer a passagem de mais ura ani versario natalício na última quinta feira, dia 25, o insigne General José Liberato Souto Maior, o ficial dos mais cultos e honrados e que gran- geia um vasto conceito em nossos meios sociais À testa de muitas iniciativas de vulto era nessa cidade, mui principal

mente na campanha de proporcionar melhores dias à classe humilde, o General José Liberato
Souto Maior, tem sabido elevar bem alto a sua
dignidade de homem culto e trabalhador.

Cumprimentamos o General José  Liberato Souto Maior com votos de sucessivas felicidades.

AVIS
A DIRETORIA DO SERRANO TENIS CLUBE, avisa aos seus associados que os bailes carnavalescos’. realizar-se-ão nos dias 28 de fevereiro e 2 de março, respectivamente domingo e terça feira, e tarde infantil terça feira.
As mesas estão a venda na alfaiataria CHIC com o Snr. Abdon Siqueira
É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA SOCIAL. A DIRETORIA

A V I S O
A DIRETORIA DO SERRANO TENIS CLUBE, solicita a seus digníssimos associados e dependentes, a apresentação de suas carteiras sociais também no portão de entrada.
Solicita outrossim, aos que ainda não as pro videnciarem para que o façam com brevidade.

A DIRETORIA

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, se.npre procurando servir, cada vez melhor o público viajante da região serre, de Santa Catarina, depois de reiniciar os seus 

vôos para JOAÇABA, capita! 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 SUL. 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, Joinville e São Paulo.

3as. 5as. e sabado:

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 agênoia do Consórcio TAC -  t RUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente Nereu Ramos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.
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