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Dr. Aigen Godinho Furtado

M á  m n i e  a visita às 
Obras Ferroviárias do t BR

Estava designada para o dia de ontem, uma visita que 
as autoridades locais e inúmeros convidados especiais fa 
riam às obras ferroviárias afetas ao 2o Batalhão Rodoviá
rio, no Tronco Principal Sul, em atenção a um gentil con
vite do Comando daquela Unidade Militar.

A referida visita que coincidiu com o falecimento o- 
corrido no dia de ontem, do Dr. Argeu Godinho Furtado, 
foi novamente adiada, dada à posição de destaque que o 
ilustre desaparecido gosava no seio de toda a comunidade 
lageana.

Trata se de uma deci6ão louvável do Cel. Samuel 
Augusto Alves Corrêa, denodado Comandante do 2' Bata
lhão Rodoviário, que procurava assim associar-se às ma
nifestações de pesar que envolvia a familia lageana pelo
falecimento daquela eminente figura de nossa vida política 
social, educacional e jurídica.

Vitima de um derrame 
cerebral que zombou de 
todos os conhecimentos 
e recursos da ciência 
médica, entregou sua al
ma ao Creador, na data 
de ontem, 13 do corren
te, o Dr. Argeu Godinho 
Furtado, elemento de in
vejável prestigio e pro
jeção nos meios sociais, 
politicos e" culturais da 
Princeza da Serra, seu 
céspede natal.

Filho de numerosa e 
tradicional familia lagea
na, o ilustre morto goza
va entre nós de honroso 
conceito, quer na sua 
profissão como advoga
do, culto e competente 
que era, quer como es
poso exemplar e amigo 
dedicado de todos que o 
veneravam e o estima
vam dadas as suas ine- 
gualáveis qualidades de 
espirito e de coração.

Filho dedicado, desde 
moço, ainda, assumira 
destacado papel na vida, 
digno dos maiores elo
gios, dotado de gênio 
alegre e coraunicativo|de 
todos se acercava, sem 
distinção de côr atenden- 
do-os com proverbial so
licitude no cumprimento 
de seus deveres de cuja 
vida honrou e dignificou 
a sua caminhada por es
te vale de lagrimas.

Lente catedrático de 
geografia do Instituto de 
Educação desta cidade, 
a sua atuação foi brilhan
te e proficua deixando 
entre os colegas e alu
nos verdadeiras amiza
des, pelos exemplos e 
pela linha retilinea que 
imprimiu no cumprimen
to do dever.

Vereador, pelo Partido 
Social Democrático, foi 
de invulgar eficiência o 
modo pelo qual se desin- 
cumbiu honradamente o 
seu mandato.

Secretário da Prefeitu
ra Municipal, no governo 
Henrique Ramos, foi fun
cionário de alto gabarito 
moral, fazendo se respei
tado e por todos admi
rado, pela oonduta no 
se* desempenho de sua 
vida.

Consultor jurídico da 
Prefeitura Municipal e fi
nalmente acessor jurídi
co da atual Câmara de 
Vereadores, os pareceres 
que deu em diversas o 
portunidades, engrande
cem-no e o fizeram o 
conselheiro e amigo 
respeitado, cujas deci
sões eram acertadas e 
justas.

Secretário quasi per
manente do Partido So
cial Democrático, de cu
jo Partido era figura de 
destaque e de merecido 
acatamento, o Dr. Argeu 
se impoz a admiração de 
todos que o cercavam e 
se sentiam felizes no rói 
dos seus incontáveis a- 
migos.

Na sociedade local, foi 
figura de merecido des
taque, tendo servido em 
diversas diretorias, no 
veterano Clube Primeiro 
de Julho.

Com tão inesperado 
golpe, perde a socieda
de lageana um dos seus 
mais autorisados lideres 
e o Partido Social Demo 
crático, em cujas fileiras 
foi de uma lealdade a 
toda a prova, foi profun
damente golpeado fundo 
perdendo uma das suas 
grandes reservas morais.

A Câmara Municipal 
prestou-lhe significativa 
homenagem velando o 
seu corpo, em câmara 
ardente, no salão nobre 
do Conselho Municipal, 
homenagem de apreço e 
admiração na palavra 
comovida do vereador 
Teimo Ramos Arruda que

proferiu brilhante or9ção, 
sendo o corpo carregado 
por vereadores a entra
da e a saida do Palácio 
Municipal.

Na Catedral Diocesa 
na, S. Revdma. D Da
niel Hostim celebrou Mis 
sa de requiem com gran 
de assistência, falando 
após o rev. Frei Adelino 
Barbosa, em comoventes 
palavras.

Orador fluente e de 
largos recursos, maneja 
va a palavra com extra 
ordinária facilidade.

Cidadão honrado, útil 
à Pátria e a familia o 
Dr. Argeu Furtado foi 
de uma vida exemplar 
deixando traços indelé
veis por onde transitou 
marcando o seu caracter 
e a sua personalidade de 
scol.

Associando se as sole 
nidade de seu prematuro 
passamento, o velho Club 
‘T  de Julho” do qual o 
extinto era a figura de 
relêvo hasteou seu pavi
lhão em funeral fazendo 
se representar em seu 
sepultamento No Campo 
Santo à beira do tumulo 
falaram Desembargador 
Mario Te xeira Carrilho, 
pelo Partido Social Demo 
cratico, Dr. Murad Mussi 
Sobrinho, pelo Forum lo 
cal e advogados Dr. Aze
vedo Trilha, pelo Magis
tério Púb ico onde em 
sentidas palavras focali
zaram com acerto a per 
sonalidade do i l u s t r e  
morto e sua atuação no 
seio da sociedade lagea
na, hoje desfalcada de 
um de seus proeminentes 
filhos.

A prantear lhe a mor 
te deixa viuva Da. Jaci 
ra Pires Furtado, sua 
progenitora a veneranda 
Da. Josefina Godinho 
Furtado e seu único ir
mão João Moisés Furta
do. alto funcionário da 
Casa Hoepcke, além de 
numerosa parentela e 
amigos.

Compartilhando com 
grande pesar o falecimen
to de tão ilustre lageano- 
que pela sua vida soube 
dignificar sua terra na 
tal à familia enlutada e 
ao Partido Social Demo 
crático enviamos nossos 
sentidos pezames.

150 correligionários pessedistas 
organizam diretório

A organização do diretório do PSD, no município de 
Ponte Alta, da Região de Curitibanos, constitui-se em acon
tecimento a66inalado pela presença de mais de 150 corre
ligionários, número que diz do entusiasmo com que a fa
milia pessedista local saudou o nascimento do seu órgão 
partidárii,.

O Dr. Walter Tenório Cavalcanti e o deputado Altir 
Webber de Mello, credenciados pelo Diretório Regional, 
conduziram as articulações.

Dentro de poucos dias, ou mais precisamente, após as 
festividades de Páscoa, ^será dada a conhecer a data da 
visita das autoridades locais e convidados às inúmeras o- 
bras ferroviárias do 2o Batalhão Rodoviário no T.P.S.

Cel. Samuel Augusto Alves Couta 
agradece ao nosso Jornal

Recebemos e agradecemos o oficio que abaixo trans
crevemos, que nos foi enviado pelo Cel Samuel Augusto 
Alves Corrêa, Comandante do 2' Batalhão Rodoviário:

Ministério da Guerra 
III Exército

2’ Batalhão Rodoviário
‘ BATALHÃO RONDON”

Lages — Santa Catarina
Em 8 de abril de 1965

Of N- 18-SRP Do Cmt do 2- B Rv
Ao limo0 Sr Diretor do Jornal 

“Correio Lageano”
Assunto: Agradecimento

Ao ensejo de encerramento das festividades que assi
nalaram a passagem do U Aniversário da Revolução Demo
crática Brasileira, nesta cidade de Lages, agradeço a V.S. 
a inestimável colaboração emprestada à execução do pro
grama elaborado por esta Unidade.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.S. os 
meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Samuel A A Côrrea
Cel Cmt do 2 B Rv

Nordeste vii comprar excedente 
da safra dc batata

Possivelmente, dentro de tempo razoável, o 
excedente da safra de batatinha, produzida em 
Urubici, Campos Novos, Bom Retiro e São Joa
quim, será vendida para um Estadj no nordeste 
brasileiro.

O entabolamento das negociações, foi iniciado 
com as determinações tomadas por dr. Antônio 
Pichetti, Secretário da Agricultura, recomendando 
elaboraçlo de expediente para ofertar o produto.

Segundo informações, o engenheiro-agrônomo 
Leno Caldas Saraiva, da Diretoria de Organização 
da Produção, encaminha os contactos iniciais para 
levantar os custos do transporte.

Novo Código Eleitoral
Ao que se anuncia nos meios políticos do País. 

a mensagem do novo Código Eleitoral, será envia
da ao Congresso no próximo dia 22.

O anteprojeto do govêrno sobre o assunto fot 
elaborado pelo TSE, mas reune sugestões enca
minhadas pelos Estados, através dos Tribunais Re
gionais Eleitorais.
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Distribuidor Exclusivo
VICENTE PASCALE 

Comércio e R epresentações
Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 Fone 228 -  LAGES - SC.

CARPIDEIRA COM ASSENTO
PULVERIZADOS /

Já está assegurado, a- 
través de financiamento, 
os recursos necessários 
para a construção de 
paióis de tela e (pie che
garão ao agricultor atra
vés da Carteira de Cré
dito Agrícola e Industrial 
do Banco do Brasil. Co
mo nêste ano as safras 
de milho se mostram ex
cepcionais, é urgente a 
construção de grande nú
mero de [paióis de tela, 
que permitam o armaze
namento do cereal na 
própria fazenda e em 
condições que [garantam 
sua perfeita conservação. 
De acordo com instru
ções do Dr. José A. T. 
Drumond Gonçalves, Di-

retor-Executivo da Co
missão de Financiamento 
da Produção, será feita 
uma instrução específica 
para as Agências do 
Banco do Brasil, no sen
tido de orientá-las para 
a realização de financia- j 
mentos maciços p a r a j  
construção em larga es
cala de paióis de tela.

ílevas Meeifôs 
Veui Há

Fo i iniciada n a  C a s a  
da Moeda a cunhagem de 
moedas dos novos padrões 
metálicos de 5. 10 e 20 cru
zeiros. As novas moedas, es
tarão circulando nos primei
ros dias de maio.

Renato Marcelo Ribeiro
Participa aos parentes e amigos de seus pais 

RENATO JOSÉ RIBEIRO 
e

RENATA SCHEUR RIBEIRO 
o nascimento de sua irmanzinha

Renata Rossana Ribeiro

Seu falão Vsle 
Um Milhão

Em breve, a Secretaria 
da Fazenda divulgará as 
novas bases do concurso 
«SEU TALÃO VALE UM 
MILHÃO», com a majo
ração do chamado «prê
mio milionário», que po
derá valer três vezes 
mais. Também estão pre
vistas inovações no se
tor de publicidade e fis
calização.

Prefeitura Mu
nicipal de Lajes

Estado de Santa Catarina 
P O R T A R I A  

de 5 de março de 19G5

O Prefeito Municipal de 
Lajes, no uso de suas atri
buições, resolve

Conceder Licença:
De acordo com o Art 172 

§ 1 da Lei n‘ 71, de 7 de de
zembro de 1949.

À JONAS VIEIRA RAMOS, 
ocupante do cargo isolado de 
provimento efetivo de TESOU
REIRO, Padrão R, do Quadro 
Ünico do Município de 12 
(doze) meses sem vencimen 
toe, a contar de cinco (5) de 
março do corrente ano.

Prefeitura Municipal de La
jes, em õ de março de 1965.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

-------A T EN Ç Ã 0 — —
Para os seus serviços 

de impressos em geral
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

lembre-se do velho ditado...

Para o seu FORD exija somente peças 
e acessórios legítimos FoMoCo na embalagem 
cinza-azul-branca, à venda em todo o Brasil! 
Quem avisa amigo é! p e ç a s  l e g í t i m a s

'•'Vo,.. '•
'x U i jX

■marca internacional da unica e verdadeira peça FORO garanUfe
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Prefeitura M unicipal de
' Estado de Santa Catarina

Requerimentos Despachados durante a segunda quinzena do mês de Janeiro de 1965
N

:«i
363
364
:«o
370
371
372
373

NOME 1)0 REQUERENTE

Fi-ma Eng* Luiz Gonzaga Melim 
Manoel Arantes Cardoso 
José Cardoso Yaciado 
AmeRa Mendes de Oliveira 
Arnoldo Schappo 
Henrique Nieoliu Reuter 
Hamilton Maluche Leite 
Cláudio Ramos Floriani

TEOR DO REQUERIMENTO

Lançamento imposto 
Lice ça construir casa de madeira 
I icença construir casa de madeira 
Licen«.a tratamento de saúde 
Licença fazer aumento casa 
Ligação dagua
Licença construir casa de madeira 
Requer licença para funcionar no legislativo

DATA DO DESPACHO

como requer - 26-2 965
sim cf. informação da DOY ” - 16-2-965
sim cf. informação da DOY - 16-*-9fc5
sim - 17-2-965
sim cf. informação da DOY - 19-2-965
sim - 17-2 965
sim cf. informação da DOV - 19-2-965
como requer - 16 2-965

Cigarros vão custar mais E c d c v i á r i a  (Se C a m p i n a s
A ri I. va i í Iw lí. ri r\ c iv jcco v in  O ono r...,,, í wms- 2  -JB __ A _____» ____•A nova tf.br la dos  

] leços d os cigarros, do 
ve;á ettar pronta no fi 
n*l d i corrente mês 0 
cígarr * de 200 cruzeiros 
passarão a cu6tar 250 
cruzeiros e os de 250

Os chamado > ciqarros de s e r a  a  m a ic r  cia A m é r ic a
luxo, segundo se infor-1

cesso a várias outras, desti-

Uruguai quer ser 
a sede da Cepa do 
Mundo de 1986

Eischovitz afirmou recentemente que "o piís que apresen-' h°ra. A plataforma principal 
ta a mais alta t.ixa de cre-c mento demográfico do mundo *era m ae extensão e a 
é o Brasil e que um aumento acelerado 'de nossa popula-' 
çflo poderá acarretar nos próximos anos um dos mais 6é 
rir s problemas socio-econômicoe: o da “inflação de habi
tai tce’\  e citou os números afirmando: na década de 193"/
4" o índice populacional entre nós era de 1,52%; em 194 /
50 sob u para 2,38'% passando para 3,2% entre 195",6 ".

Segundo ainda o Piofess r Estanislaw “a inflação po
pulacional não se deve tanto à natalidade ou à fertilidade 
da mulher, mas á queda da mortalidade, principalmente da 
iüfaiiul h vido a 8 grandes progressos das pesquiza* eien- 
tlliea e da m dicina atual,’. I)i6se também que os Estados 
Unidos, «éi lamente preocupados com o problema, vão apon r Acaba de ser enviado ; 
o co o,o dos nascimentos, não só dentro do próprio país, FIFA peias autoridades es' 
ci be n do estrangeiro, airives do um plano de assiN .. , ..
tó íca' oneluiu afirmando que ■» Brasil devo criar Portl' as do ruguai u,ria s
uma u. rvrço» para informar e o ientar os pais sô licitação para aquêle paL
bi a <• um quéncias d,> umento da fimílias’'. (AABel soja sede do Campeonato

_________________________________________ ______ 'Mundial de Futebol de 19S6.
O Uruguai justificou a sua 
pretensão uma vez que os 
campeonatos mundiais até 
aquela data já têm as suas 
sedes designadas: em 196.5 
será na Inglaterra; em 1970 
no México; e, 1974 na Espa
nha; em 1978 na Argentina e 
em 1982 na Alemanha.

1 urso prát C o  de Av cultura 
por t oi o

abi.1 da existen i <s urso?
Vibia que êle ven < i nstituindo num grande in* 

i > niivo c ajuda ms pequinos e grandes criadores,
I <■ aos valio cs ensinamentos que presta atra- 
' i de suas liçõ s?
> bia que a Avicultura cresce a pa mis largos ofere- 
t ' ndo aos criadores lucros bastante compensadores?

abia que os alunos têm à sua disposição, antes 
i depois dc feito o Curso, um Departamento de Con 
sulias que os ajuda na solução de qualquer problema, 
que surja no criatório?

Sabia que to lo s os alunos gosam de DESCONTOS 
I-8PECIA1S p.va a aquisção de pintos de um dia 
e qualquer tipo ele material avicola?

E ambicioso e busca uma profissão que o torne in
dependente dent o de pouco tempo?

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

A nova Estação Rodoviária, nadas aos passageiros. Na 
_ de Campinas - que deverá dnesma área serão construí-

ma, sofrerão aumento de estar concluída nos próximos dos quatro edifícios com lS
100 a 150 cruzeiros p o r dezoito méses - será a maiorda América do Sul e suplan

Itará, inclusive, a Estação Ro- 
n _----- doviária de Nova Iorque, aBrasil e o que iraiò creice em popelacãa

O Professor da Universidade da Guanabara. Estanislaw  ̂dua’s ,e interestaduais por

anda: es onde funcionarão 
escritórios, residências e lo
jas comerciais.

200 demons rações em 
Santa Catarina

O Governo catarinense deu o seu integral a- 
poio à Campanha Nacional do Paiol de Tela, au
torizando, imediatamente 200 demonstrações na- 
quêle Estado objetivando dar tôdas as informa
ções ao agiicultor catarinense para a construção 
de unidades armazenadoras em suas propriet' des. 
O overnaior Celso Ramos e o Secretário da A- 
írieultura, Antonio Pichetti, estão vivamente em
penhados na Campanha do Paiol.

í : s t o
— DE

C. Ui « h  V /-»í\‘O N I

Mna, O s, La 
c çào „ ... /  ç o

v ox

i c
>’ rtntóai anexo uma ofcind mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

Restaurante N  A PO L I
------------  DE ------------

OSNI COSIA SPINDOLA

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

« E e s t o l l l d i s f l e  NaPCSi » o seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280
L A G E S  — o — Santa Catarina

P a r a  s u a s  c a r a a s  e  e n c o m e n d a s
TransprUdora R O D O L A C E 1

—  Com filiais nas principais cidades do país —
S e g u r a n ç a  e P o n tu alida de

Matriz - A ve ia  Marechal M in o  388-fone 380 - Caixa Posíal II - Lapes-S.C.
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«| Prefeitura M unicipal d e  Laje^
Estado de Santa Catarina

Requerimentos Despachados durante a segunda quinzena do mês de Jâneiro de 19i
N. NOME DO REQUERENTE TEOR DO REQUERIMENTO DATA D0 1)hsPACH0

Licença gestação
Concessão perpetua
Licença construir casa de madeira
Requer dispensa das funções
Requer exoneração do cargo
Requer dispensa das funções
Requer dispensa das funções
Concessão perpetua
Licença construir casa
Ligação dagua
Ligação dagua
Transf. de terras
Ligação dagua
Ligação dagua
Licença demolir e reconstruir casa 
Retificação de nome 
Ligação dagua 
Ligação dagua 
Licença gestação

Juraci E. Stefenon Lchmkull 
Aurélio Paes Branco 
Nelcirio Belvig 
Lisete P. Goulart 
Heloisa Ramos Schmidt 
Maria Candida Teixeira 
Izaura Figueiredo de Souza 
Celestina Maria de Jesus 
Evandel Xavier Soares 
Otávio Horst
Jovino Arruda de Aquino 
João Pedro Melo de Liz 
Celso Neto Garcia 
Arnaldo Vieira de Arruda 
Léo José Klock 
Alda Teresinha Furtado 
Osmar Werlich 
Alcendino Alves de Souza 
Ione Baggio

Têrmo de Contrato 
de Locação de Serviço 
que entre si fazem a 
Prefeitura Municipal 
de Lages e o sr JÍE- 
REU DE UMA GÓSS. 
para o fim que nêle 
se declara.

Aos dezesseis dias do mês 
de março de hum mil nove
centos e sessenta e cinco 
(16 3 65), na Prefeitura Muni 
cipal de Lages, no Gabinete 
Jo Sr Prefeito Dr. VVolny 
Delia Rocca, ora denominado 
CONTRATANTE e de outro 
lado o sr. NEREU DE LIMA 
GÓSS, ora denominado CON
TRATADO, foi concluído êste 
contrato, na forma e sob as 
cláusulas seguintes:

Cláusula primeira
O CONTRATANTE usando 

de suas atribuições, contrata 
nêste ato, o sr. NEREU DE 
LIMA GÓSS, para na Prefei
tura Municipal de Lages, 
exercer as funções de DE
SENHISTA;

Cláusula segunda
O CONTRATADO, obriga- 

se a exercer seus serviços 
atinentes às spas funções, em 
período normal de trabalho 
ou extraordinariamente. 

Cláusula terceira
O CONTRATANTE, obriga- 

se a pagar ao CONTRATA
DO mensalmente, como re
tribuição aos seus serviços, a 
importância de SESSENTA 
MIL CRUZEIRO-; (Cr$ 60 000), 
que será efetuado na Paga- 
doria desta Prefeitura, por 
verba que o Orçamento con
signar.

Cláusula quarta
O presente contrato, terá 

sua vigência a partir do dia 
dois de janeiro do corrente 
ano (2 1 65) e terminará .seis 
(6) meses após, podendo ser 
prorrogado de acordo com 
as partes contratantes, bem 
como poderá ser rescindido 
em qualquer tempo por ini
ciativa de qualquer uma das 
partes, sem que caiba direi
to de indenizaçã) ou recla
mação judicial ou extrajudi
cial.

E para firmeza e validade 
io que ficou acima estipula- 

llo [foi lavrado o presente 
|êrmo, que vai assinado pe-

r  A o s e m P - ' "

_  rf\e\C,c  ̂ ~  rtu\Pa<̂ ° " c r
^ a S ,  O ” V  ..jecp” . eS n s .  W *

íiCrresenta o> a  f 8ÍüC(atW0
a£re_ óe u « * e ^ ente Vis\- 

iaf o  %otor S u o s  0 p!ssoa\mente
:S tf aV>a'hC3! so e cor^e^  p aS ap**>*?*'
’< > pr? S S à enS ^  Diesel 
• - 5 5 Ã ?  c o m  o  ^
l O  r  o0 r p.rr'. ncadaSrn u ' Èsl3mo-
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(VII)
Em trmpos idos foi o 

Velho Tanque, hoje Par 
que Monas Ramos”, o 
local de maior concen
tração da juventude da 
minha época para o s
seus costumeiros e varia
dos folguedos devido a 
vastidão que o circunda
va, de um lado, em fôr
ma de meia lua, fundos 
de quintais que conver
giam para o vistoso e 
aprazível lago, de oulro* 
e n o r m e  e provocante 
gramado em cuja cabe
ceira se balançava alto 
e encopado pinheiro, de
longos braços, quasi em 
frente a velha chácara 
de Dona Maria Moritz. 
onde fervilhavam as mais 
variadas qualidades fru- 
tífpras de então.

As suas águas claras 
se estendiam desde a sua 
cabeceira, a i n d a  ho j e  
existente, até quasi o
centro da atual rua Cae 
tano Costa, no seu cum
primento e, não era pe
quena a sua largura, em 
cujas margens se acoto
velavam brancas espu
mas de sabão que, siste
maticamente formavam 
as centenas de lavadei 
ras, que alí se serviam 
do precioso manancial. 
Empolgante, belo e visto
so era o Velho Tanque,
encravado numa das fa
ces da cidadesinha de 
então, que se espandia 
lentamente em todas as 
direções, acomodando os 
seus moradores, que bus
cavam melhor lugar pa
ra se alojarem, onde alí 
oferecia muitas vanta 
gens pela facilidade de 
agua para diversos fins, 
comprovando esta asser
tiva tem, no Museu Thia 
go de Castro um cartão 
posta), em cujas águas
se espelha, claramente, 
as torres da nossa mag 
nifica Catedral, por alí 
pode se calcular do seu 
imponente aspecto. Lógi
co e compreensível que 
o local era demasiada
mente sedutor e convida
tivo aos folguedos da 
nossa época e, quasi to
das as tardinhas a visi
tação da fina flor da 
molecagem, de então, alí 
af.uia em massa na ma 
ior e mais comunicativa 
alegria. Quando as chu 
vas eram abundantes, o 
que não acontece nos

tempos atuais, principal 
mente na estação inver
nosa, o Velho Tanque 
dilatava as suas esbran 
quiçadas m a r g e n s  e, 
quando o vento soprava 
forte as suas águas se 
encrespavam formando 
ondas que se empurravam 
umas as outras, como se 
fôsse, era miniatura, um 
mar revolto e, como era 
deslumbrante, vê-lo assim 
tão agitado, quantas fa- 
miiias que para lá acor
riam e se deslumbravam

na contemplação daquela ventude atual, onde 
fúria passageira, aos do sara t a r d e s  enl^v 
mingos à tardinha ou em variados folgu 
nos dias santificados? Lo- tradição que jamais 
gradouro p ú b l i c o  de rá abandonada, c ( 
grande e inegável aílu- aconteceu com a i 
êneia embora hoje muito laríssima Cacimba 
melhorado e ampliado, “Santa Cruz”, que 
ainda não perdeu as su
as feições características
de então, conservando o Hl^nm-ionôn 
seu estado primitivo, em- lil IlílIlB/nl dl 
bora reduzido, pois que UI yUBSgLU l̂lu

solução tristonha e des
prestigiada, sepultada no 
seio da terra maldizendo 
sua sorte pela incompre
ensão dos que não sa
bem cultuar tão gratas e 
doces tradições históricas.
(Cont. no próximo número)

íle  ÍE E V IÇ C Í 1 1 4  1
Técnico em Contabilidade,

Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais

Contabilidade — Auditoria — Advocacia
Escritórios:

Rua ?res . Neieu Ram os, 294 - Fone 355
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R IN A

Av. Camões (ao lado do Cine Avenida) Bairro Coral
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R IN A

Noía de Falecimento
Donervil Campos e familiares, com grande pe 

sar participam aos parentes e amigos, o faleei 
mento do seu irmão e extremado membro, EMI 
LIANO CAMPOS, residente em Curitibanos, e de
saparecido no dia 7 último, em um acidente rodo 
viário na BR 2, no Estado de São Paulo.

Lages, 14 de Abril de 1965

A melhor fôrça motriz

para qualquer tipo 
de aplicação veicular
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 fórça 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 es9a 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 C BT, caminhões e ônibus Mercedes-Benz.

Modelou: OM 324 (4  cil. 70 CV DIN-78 HP SAE -  3 00 0  rpm - cilindrada 3,40 
L ) OM 321 (6 cil. 110 CV 0 IN -I2 0  HP SAE -  3 00 0  rpm -  cillndrnda 5,10 L) 
<JM 326 (6 cil. 172 CV DIN-188 HP SAE -  2200 rpm -  cilindrada 10.81 L).

Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S.A

Z  O R E M A - Cia. Revendedora de 
Motores e Autom óveis

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

q u e m  n a o  a n u n c ia

— Sp Esconde —
Para seus anúncios procure 
CORREIO LAG EAN O  

Rua Mal. Deodoro, n° 29•)
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Após um longo período 
de férias, os alunos re
começam as aulas. Os 
calientes dias de verão 
já se vão.

O outono amenizante 
vem chegando, não es
quecendo de trazer con 
sigo um pouquinho de 
frio, para fazer a gente 
t-e lembrar que o inver
no breve chigará.

Os alunos, esperanço
sos. volvem às aulas, 
após aquele descanço 
suave das férias, vem 
concluir mais um ano de 
sua batalha pelo saber.

Porém, há alguém que 
i ão tem férias. Há uma 
luta sem ti éguas. Este 
alguém é um todo, é uma 
< quipe, é a J. O C. Esta 
lut i sem tréguas é a lu 
ia pela salvação da cias 
se 0( eráiia.

Esta JOC de sol a sol 
movimenta se intensa 
mente, procurando incu 
tir um espírito de luta 
dos jovens trabalhadores 
que se dizem católicos. 
Jovens êstes que por ou 
tra vfto à missa, coufes 
sam-se, porque alguém 
lhes mandou, não saben
do o que isto realmente 
significa.

Sim, amigos, não h- 
nada mais ti isto de ver 
d * que a ignorância cm 
ação”.

E nêste sentido, quan
tos ignorantes há nas 
fábricas, nas lojas, uos 
hospitais, nos escritótios, 
erfim em tantos lugares. 
Quantos operários igno- 

) a 1 a verdade de sua

missão divina!
Quantos vivem em ple

na [escuridão, num ver
dadeiro abismo!

Quantos não entendem 
o verdadeiro sentido de 
sua vida !

São inúmeros !
Mas, para levar a luz 

da verdade àqueles ope
rários obscurecidos dela, 
é que existe esta "tal de 
J u -<J. êste movimento 
fundado pelo Pe. Joseph 
Carpijn e que muitas ve
zes é tachado pelos in 
crédulos como sendo um 
movimeuto subversivo.

Embora esta luta seja 
árdua não ha desistência, 
não tréguas, ela é cons
tante. Estes jovens idea 
liotas. os jocistas, sabem 
lutar, sabem compreeu- 
der os problemas dos 
operários, sabem enfren
tar as incompreensões 
de muitos, sabem também 
receber as ofensas que 
lbe são feitas.

Contudo, seguem uni 
dos iodos num mesmo 
ideal, propagando seu le 
ma: Trabalhemos, n ã o  
discutamos, marchemos 
para frente” Prosseguem 
suu batalha lutando um 
por todos, todos por um, 
levando Cristo ao meio 
Operário, onde quer que 
sija, ia edificando um 
altar ao Stnhor. lá repre 
sentado e edificando a 
i g r e j a ,  lá pregando o 
verdadeiro cristianismo.. 
o "amor”.

Jc£é Proença e 
Luiz R Eicsa

D . él o R  i o é  o  K a m o s
(/H étlicc)

Clínica de Senhoras e Crianças • 
Cirurgia — Partes 

CONSULTAS: 14 às i6 horas
Consultório: Rua Cel. Córdova, 141 - Io andar 

Telefone: 267
Residência: Rua Nossa Senhora dos 

Prazeres, 50 — Telefone: 206

Tempo integrai só atingirá 
csrgos Técnlcss-C entifteon
Segundo declaração do Diretor Geral do DASP, o re

gime de tempo integral, objeto de decreto do Executivo e 
nao mensagem ao Congresso como fôra divulgado, será 
aplicado tão sòmente aos funcionários públicos, que te- 
nt am cargo técnico-cientifíco de nível superior. O decreto, 
eK be ecerá condições de tempo integral de serviço, para 
efeitos de aposentadoria.

Déficit de Moradia Diminui
,, P  Banco Nacional de Habitação construirá cêrca de 

mil residencia3 no Distrito Federal ainda êste ano, se
gundo informou o sr. Jorge Almeida Magalhães, Superin
tendente do Serviço Federal de Habitação de Brasília, ao 
chegar hoje a Capital Federal. Além de conjunto de 1.080 
casas que estão sendo construídas em Taguatinga. outros
Brasília08 ^  erguidos em diversos pontos de

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública
Para exploração dos serviços de transporte 
coletivo de passageiros em ônibus, dentro do

perímetro da cidade.
De ordem do Sr. Prefeito Municipal e de conformidade ao que dispõe 

o Código de Posturas Municipais nos seus artigos 285 e 286, e, tendo em 
vista que o prazo de validade do contrato da atual concessionária se ex- 
tinguirá em 31 de Maio próximo vindouro, levo ao conhecimento dos inte
ressados que se acha aberta a concorrência pública para a exploração dos 
serviços de transporte coletivo, pelo prazo de cinco (5) anos, dentro do pe
rímetro desta cidade.

0 prazo para a apresentação das propostas fica estabelecido em trin
ta (30) dias, a contar da presente data.

As propostas deverão ser apresentadas era envelopes fechados e ins
truídas com os seguintes documentos:

1 ) _  prova de idoneidade moral, técnica e financeira;
2 ) — prova de quitação com as Fazendas, Federal, Estadual e Mu

n ic ip a l;
3 ) — tratando-se de pessoas jurídicas, prova de sua constituição

legal;
4 ) — informação sôbrp o capital a ser empregado;
5 ) — justificação de cálculos das tarifas;
6 ) — apresentação dos planos das instalações e explorações do

serviço;
7 ) — declaração de que concordará com o julgamento da comissão

na escolha da melhor proposta apresentada;
8 ) — número de ônibus que serão empregados nos serviços, o qual

não poderá ser inferior a dez (10), bem como descrição das
condições que se encontram, podendo esta, ser instruídas com
fotografias;

9 ) — declaração pela qual se comprometa a manter um determina
do prazo as tarifas propostas;

10) — documento pelo qual se comprometa a depositar nos cofres
municipais o valor da caução de garantia de cumprimento do 

contrato na importância de quinhentos mil cruzeiros (CrS 500.OfU);
11) — declaração pela qual se comprometa a iniciar suas atividades

trinta (”>0) dias após o julgamento da concorrência.
A concorrência será julgada de acôrdo cora as seguintes condições:
a) — As propostas serão abertas na presença dos interessados ou

quem os representar no dia 30 de abril do corrente ano, às 
quinze (15) horas, na Secretaria da Prefeitura e julgadas por 
comissão prèviamente designada pelo Sr. Prefeito que pre
sidirá o julgameuto

b) — E reservado o direito de a comissão rejeitar tôdas as propos
tas. caso as mesmas não consultem os interesses do Município, 
devendo ser levado a nova concorrência.

Para assinatura do contrato deveião ser obedecidas as normas legais 
estabelecidas pelo Código de Posturas Municipais, aprovado pela Lei n- 134 
de 7 de junho de 1963.

O proponente cuja proposta for aceita, deverá comparecer dentro de 
cinco (5) dias após o julgamento, na Secretaria da Prefeitura Municipal mu
nido do recibo a que se refere o item dez (10) do presente edital, para as
sinatura do contrato. Nesta ocasião, deverão ser apresentados todos os 
certificados de propriedade dos veículos a serem utilizados.

As demais normas da presente concorrência obedecerão os dispositi
vos legais previsto no Código de Posturas Municipais.

Prefeitura Municipal de Lages, em 30 de março de 1965

CLÁUDIO RAMOS FLORIANl
P/ Secretaria Administrativa

Albanez Silva & Cia. Ltda.
=  Kua Cm; t Souza. 560 - fui, «I - Enl. lei. íilml - Caixa Postal, 219 -------

Lages -  /a n ta  C atarin a
Gêneros alim entícios no varejo e  

atacado - Bebidas, Armarinhos, Compra 
e V enda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fumo etc.
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onde outras camionetas atolam. 
Faça o teste do litro de leite, ou o da 
bola de futebol, tamanho oficial. A Kom- 
bi é a única que passa. (Sem quebrar 
o litro ou estourar a bola...)
Mas o melhor mesmo é fazer o teste de 
estrada. Quanto pior a estrada, quanto

Eevendedcr a u tc riza d c :

S.A .-
Avenida Marechal Floriano, 373 Fone 252 LAGES Santa Catarina
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CORREIO LÂGEÂNO
inaugura suas novas instalações L A C E li  14 de A b r i l  <le13€:5
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Sabado último, por vol
ta das 17 horas, foram 
inauguradas solenemon- 
te as novas instalações 
da conceituada firma, 
Organização J. Berlim 
Indústria e Comércio, si
ta à Rua São Joaquim, 
1266. ;

Compareceram á cila 
da inauguração inúmeros 
convidados especiais, des 
tacando-se representan
tes do poder legislativo, 
eclesiástico, imprensa 
escrita, comerciantes, in
dustriais, bancários e 
funcionários daquela po 
derosa fiima.

A bênção das novas 
instalações foi dada pe
lo Padre Waldemar Bo- 
hner, cuja solenidade foi 
prosseguida por um gos 
toso cock tail, gentilmen

te servido aos presentes 
pelo diretbr daquela fir 
ma, Sr. James Gilson 
Berlim, pelos seus dig
nos familiares e funcio
nários.

Posteriormente, dentro 
de um clima de ampla 
fidalguia e camaradagem, 
usaram da palavra, dis 
sertando sôbre a impor
tância do acontecimento,
os seguintes oradores: 
Dr. José de Castro Gam 
borgi, Jornalista Névio 
Fernandes, em nome des
te bi semanário, Sr. José
de Souza, Sr. Waldemar 
Marinho, Sr. Germano 
Souza, Sr. Harry Annu- 
seck, Sr. Estefano * da 
Silva, Sr. Norberto Lan 
ger, Sr Joel Berlim, Sr 
José Berlim, prcgonitor

LB5/X anuncia  
desccberta 

cie um a
sunerciviBizaçãc

Extraordinários sinais de rádio, que se recebem regu
larmente do espaço estelar, sugeriram aos astrônomos so
viéticos “que não estamos sós no Universo, segundo infor
mou "a Agência Tass

“Os sinais recebidos de um objeto espacial provàvel- 
mente procedem de sêres inteligentes, membros de uma ci
vilização muito desenvolvida, na opinião dos astrólogos de 
Moscou.

A notícia qualifica o fato de “descobrimento extraor
dinário", e diz que embora os cientistas tenham já recebi
do sinais misteriosos anteriormente, os estudiosos soviéti
cos fundam sua opinião de que os sinais não [foram “cria
dos pela natureza, e sim por sêres dotados de razão”, no 
fato de que se repetem regularmente a cada 100 dias.

A fonte dos sinais que deram lugar a estas conjetu- 
turas é um “assombroso centro de emissão de rádio”, ba
tizado com os símbolos “STA-102”.

À Tass acrescenta que a existência dêsse centro já 
foi assinalado há um ano pelo dr. Nikolai Kardashev, cien
tista do Instituto Astronômico Sterneberg, no “Jornal Astro
nômico” da Academia Soviética de Ciências.

O despacho cita, também, palavras de Kardashev, afir
mando que “foi descoberta uma supercivilização”.

Cem m ilhões de dólares da 
AID para o Brasil

Cem milhões de dólares é o total da assistência finan
ceira quo Govêrno dos Estados Unidos prestará ainda êste 
ano ao Brasil, através da Agência para o Desenvolvimento 
Internacional (AID).

Comércio e Industria João Duarte Silva 
Júnior S/A.

Assembléia Geral Ordinária 
C O N V O C A Ç Ã O

Convidamos os senhores Acionistas a se reunirem em 
ô??e,m£léia Geral. Ordinária, em sua sede social, à praça 
\ ulal Ramos Sênior, 32, no dia 20 (vinte) do corrente, às 
dez horas, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) Apresentação e aprovação do Balanço Geral en
cerrado em 31 de dezembro de 1964, Relatório da 
Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal;

b) Eleição da nova Diretoria;
c) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o exer

cício de 1965;
d) Outros assuntos de interesse social.

NOTA. Acham se a disposição dos senhores Aci 
tas, na sede da sociedade, os documentos de que tr 
aitigo 99 do Decreto Lei 2G27 de 26 de setembro de

Lajes, r  de abril de 1965

EVARISTO DUARTE E SILVA - Dirctor-gcrente

Santa Catarina cm primeiro legar 
como Estado

do diretor [daquela em
presa, e finalmente, o Sr. 
James Gilson Berlim, que 
em nome da Organiza 
Ção J. Berlim Indústria 
e Comércio, teceu pala
vras de agradecimento 
pela presença dos senho 
res convidados àquele 
importante acontecimen
to.

Todos os oradores fo
ram ir Animes em fazer 
considerações elogiosas 
ao estabelecimento que 
recém inaugurava as 
suas novas instalações, 
e o que mesmo viria 
contribuir para o pro
gresso industrial e co
mercial de nossa terra, 
na expansão dos inúme
ros produtos de sua fa
bricação, hoje sobeja 
mente conhecidos em to
do o Estado.

Atravéz destas colunas, 
reiteramos os nossos a 
gradecimentos pelo hon 
roso convite que nos foi 
formulado, e aproveita 
mos o ensejo para dese
jar à Oiganização J. Ber
lim Indústria e Comércio 
as maiores produtivida- 
des em suas futuras ati
vidades.

•  Frefeitiira Mu- 
. nicipa! de Lajes

Estndo de Santa Catarina

P O R T A R I A  
De 13, abril/1965

O Prefeito Municipal de La
jes, no uso de suas «atribuições,

R E S O L V E :
Associando-sa às homena 

gens Póstumas prestadas pe
lo Legislativo Municipal, ao 
extinto Dr. Argeu Godinho 
Furtado, considerar Ponto 
Facultativo em todas as Sec- 
ções desta Prefeitura no dia 
de hoje (13/4/1965).

Prefeitura Municipal de La 
jes, em 13 de abril de 1965.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Segundo recente publi
cação do Anuário Esta 
tistico, s a n t a  Catarina 
colocou-se em 1’ lugar 
como Estado alfabetiza
do no ano de 1964.

Levando-se em consi
deração que há outras 
Unidades da Federação 
mais adiantadas nos mais 
variados setores de ati
vidades, não deixa de 
ser honroso para Santa

A Centrais Elétricas de 
Santa Catarina S/A (Ce- 
lesc), vem de receber 
um importante emprésti
mos do.Banco Interame- 
ricano para o Desenvol
vimento (BID), no valor 
de 3 milhões e 500 mil 
dólares.

Catarina, a sua posição 
de destaque no plano de 
alfabetização.

Isto bem denota, o ca
rinho e a disposição que 
o Governador Celso lia
mos devota para com a 
escolarização em nosso 
Estado, uma das metas
fundamentais desde que 
ascendeu a chefia do 
Executivo estadual.

Trata se de um valio
so empréstimo para a 
CELESC, que asídm da
rá sequência às suas im
portantes obras energéti 
cas em todo nosso Esta
do dinamizando todas as 
regiões geo econômicas 
de Santa Catarina.

Comércio e Industria João Duarte Silva 
Júnior S /A

Assembléia Geral Extraordinária 
C O N V O C A Ç Ã O

Convidamos os senhores Acionistas a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, em sua sede social, a 
praça Vidal Ramos Sênior, 32, no dia 29 (vinte e nove) do 
corrente ás 10 (dez) horas, para deliberarem sobre a se
guinte ordem do dia: ^

a) Aumento de capital, com reavaliação do Ativo;
b) Alteração dos Estatutos sociais;
c) Outros assuntos de interesse social.

Lajes, P de abril de 1965. —

EVARISTO DUARTE E SILVA — Diretor-gerente

Brasil receberá trigo do Uruguai
Fontes do Itamarati informaram, que o embaixador 

Pio Corrêa, em Montevidéo concluiu o acordo para o for
necimento de 90 mil toneladas de trigo ao Brasil.

CELESC recebe valioso 
empréstimo do BID

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

melhor o público vhjante da região serre, 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 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, Santas, São Paulo e Rio. 

às 1,3:30, para: Porto Alegre 
às 14:?0, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 0800, 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 
V Mores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

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

02368119
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