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Na foto acima podemos ver o Presidente Castelo Branco, o 
Governador Celso Ramos, o Presidente do Banco Interameri- 
cano do Desenvolvimento, os Ministros Roberto Campos, Paulo 
Paranaguá e entre outras autoridades, o Senador Atilio Fonta
na, Deputado Osni Régis, Procurador Rubens Nazareno Neves, 
por ocasião da assinatura do contrato, no Salão de despachos 

da Presidência da República.

No corrente mês o Governador Celso Ramos, no Pá- 
lacio do Planalto, em Brasília, na presença do Senhor Pre
sidente da República Marechal Humberto Castelo Branco 
e altas autoridades nacionais e internacionais, assinou o 
importante contrate de empréstimo externo com o Banco 
lnteramericano do Desenvolvimento.

O referido empréstimo no valor US$ 3.500.000 (três 
milhões e quinhentos mil dólares), destina-se à execução 
de amplo programa de expansão do sistema de energia 
elétrica a ser executado no Estado pela ‘CELESG’.

O financiamento reveste-se da mais alta importância 
para a economia regional e representa considerável cola
boração ao Plano de Investimentos do Estado

A efetivação da operação constitui a primeira com
pensação ao esforço desenvolvido pelo Estado de Santa 
Catarina, no sentido de ampliar a sua capacidade de in
vestimento, através de recursos externos.

De parabéns está, pois, Santa Catarina e o Governa
dor Celso Ramos.

Presidente Castelo Branco 
visita c nosso tEstaúo

Ontem por volta das 11,30 horas, chegou ao A- 
eroporto Hc-rcilio Luz, em Florianópolis, o Presiden
te Castelo Branco, numa visita oficial de d o i s  
dias.

Ao meio dia, o chefe do govêrno brasileiro 
chegou ao Palácio Agronômica, que funcionará 
como o Palácio presidencial durante a sua estada 
em Santa Catarina.

Às 13 horas participou de um almoço informal 
no 5* Distrito Naval e às 15 horas, foi homenagea
do na Assembléia Legislativa, quando recebeu o 
título de cidadão catarinense. Sm seguida manteve 
audiência com repre/sentações, delegações do Le
gislativo, do Judiciário, diretores de partidos polí
ticos, Associação Comercial, Federação das Indús 
Irias, Federação das Associações Rurais, professo 
res, estudantes, sindicatos etc.

Às 20 horas, o chefe do govêrno brasileiro, 
foi homenageado com um banquete pelo Governa
dor Celso Ramos, ao qual compareceram autorida
des civis, militares e eclesiásticas.

Hoje pela manhã, o Presidente Castelo Branco 
se deslocou para Blumenau, onde visitará a indús
tria leve e pesada daquela cidade, e manterá en
contro com delegações e representações das clas
ses produtoras do Vale do Itajaí. Às 13 horas será 
homenageado com um almoço em Blumenau, e a 
seguir retorno para Florianópolis, de onde rumará 
para o Rio de Janeiro.

O Presidente Castelo Branco, à sua chegada 
no dia de ontem em Florianópolis, foi carinhosa 
mente recepcionado pela população ílorianopolita- 
na, que acorreu às ruas para saudá-lo, quando de 
sua passagem em carro aberto juntamente com .o 
Governador Celso Ramos.
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Com uma previsão de 
arrecadação de mais de 
Cr$ 1 trilhão, e a esti
mativa de que '500 mil 
pessoas devem ter feito 
declaração era todo o 
Brasil, encerrou se o pra
zo para entrega de de
claração do lmpôsto de 
Renda.

A arrecadação do tri
buto. que êste ano pode
rá ser pago era seis par 
celas - entre julho e de
zembro segundo o di
retor do Departamento 
do lmpôsto oe Renda, sr. 
Orlando Travancas, de 
verá supeiar tôdas as 
expectativas, «pois sò 
mente uma t niprêsa de 
verá recolher aos cofres 
públicos mais de Ci3 12 
bilhões, enquanto outras 
declaiam ronda de 5 a í 
vêzes mais elevadas qm 
no ano anterior».

Depois de afirmar qm 
espera ver eh vado o nú 
mero de pessoas físicas 
que rec lheraru mais Cifc 
200 milhões no exercício 
anterior - uma do Rio « 
outra de São Paulo - ( 
>r. Orlando Travanca sre 
velou que deverão au 
tnentar também as qut 
pagaram mais de Ur$ 
100 milhões dez em 
lüo4 - principalmente na 
Guanabara e na Capital 
paulista, onde a arreca
dação do tributo repre 
senta mais de 75% do 
total.

O rendimento do Im
posto de Renda que du 
rante o primeiro trimes 
tre de 1905 alcançou Cr$ 
200 bilhões, representan
do u m aumento de 
mais de 200% t ra relação 
ao ano passado, com Ci$ 
80 bilhões, poderá supe
rar, ainda, as estimativas 
do Govêrno, caso seja 
aprovado pelo Congresso 
o projeto que estabelece 
o lançamento “ ex officio” 
d e rendas consideradas, 
diante da ostentação de 
riqueza.

Concretizada a vinda 
da Rainha e Princesas 
da Festa da Uva no 

dia 29

Leia na última página

Gover. Celso Ramos visi
tará a Região Serrana

Conforme programa que publicamos abaixo, de
verá visitar a região serrana oe nosso Estado nos 
próximos dias 28, 29 e 
30, o Governador Celso 
Ramos, que aqui cumpri
rá um vasto programa 
de inaugurações.

Eis na íntegra o pro 
grama governamental em 
nossa região:

Dia 28 - 8 horas - Par
tida em au
tomóvel de 
Florianópolis 

12 horas - Alrao 
ço em Bom 
Retiro
Pernoite em 
São Joaquim

Dia L9 - 9 horas - Inauguração da Delegacia de
Policia de bão Joaquim

- Partida de São Joaquim
- Inauguração da Ponte Dr. Agri 

pa de Castro Farias sôbre o 
Rio Lavatudo

- Churrasco
- Partida para Lages
- Chegada em Lages, com re

cepção à Praça João Costa
18 » - Inauguração da Sub Estação

Abaixadora Vidal Ramos Jor. 
Dia 30 - 9 » - Audiência com os Prefeitos

da região serrana
20 » - Banquete oferecido a S. Excia.

pelas classes conservadoras 
locais e entidades sociais

10
1 1

12
14,30
16

Assumiu sábado último, dia 15, o elevado car
go de Sub-Comandante do 2* Batalhão Rodoviario- 
Batalhão Rondon, o brioso oficial de nosso Exér
cito, Ten.Cel. Wilson Gomes da Silva, portador de 
um acêrvo de bons serviços prestados às nossas 
gloriosas Forças Armadas.

O novo Sub-Comandante do 2* Batalhão Ro 
doviário, que aqui chegou no dia 8 proveniente 
da Guanabara, desempenhava naquele Estado, as 
funções de Instrutor da Escola de Comando de 
Estado Maior do Exército.

O Ten. Cel. Wilson Gomes da Silva possui o 
curso de oficial de Estado Maior, além de outras 
distinções em nosso Exército.

Noticiando a sua posse como Sub Comandante 
do 2- Batalhão Rodoviário, destas páginas formu
lamos ao Ten. Cel. Wilson Gomes da Silva os nos
sos votos de um feliz desempenho nesta gloriosa 
Unidade Militar de nosso Exército.
.!*&«*■-fogi , , . ,,Aproveitamos ainda o ensejo para desejar-lbes 

votos de uma feliz residência em nossos meios.

17396551
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DO
(VIII)

Continuação do 
número anterior

1'liiago de Castro, seguiu 
do-se “O Rebate'’, em

189.1, orgão do Partido 
Republica no Federa lista, 
ainda sob a orientação 
do Cel. José Joaquim de 
Cordova Passos, “O Mu- 
nicipio1’' em 1896, e, fi
nalmente, “A Região Ser

Doces e Salgados
Para casamentos, batizados, aniversários 

e reuniões sociais

Aceita-se encomendas-Tratar no Edifício Ma
cedo n° 4ü0 - Apartamento n° 211 - 2* andar

com a Senhoia Hilda Rodolfo.

rana” , em 1897, ambos 
com u m a credenciada 
equipe de horm ns de im
prensa que, com tanta 
inteligência e patriotismo, 
prognosticaram a nossa 
ascenção progressita e 
cultural.

Consolidada a nossa 
cultura com a existência 
de vários focos, irradian
do luzes intelectuais, eis 
que surge dêsse movi
mento expansionista que 
contaminava a n o s s a  
gente, sob as mais beias 
e construtivas esperanças, 
a primeira sociedade re
creativa e cultural da ter
ra. o Clube ‘T  de Julho’*,

em 1896, marco indiscu
tível de progresso, apon
tando às gerações vin- 
doiras diretrizes certas e 
seguras para maior en 
grandecimento social e 
cultural de nossa terra 
natal.

Nesses indestrutíveis 
alicerceres que vieram 
do passado, sem solução 
de contiuuidade, firmou- 
se a sociedade lageana 
na consolidação de tan 
tos sonhos e de tantas 
esperanças, no desdobra 
mento de outras tantas 
sociedades recreativas e 
culturais, como na am
pliação do serviço de

n V \o
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imprensà que tantos lau- 
réis vem conquistando 
para o nosso engrande- 
cimento.

Reverenciando à me
mória d o s  incansáveis 
batalhadores na forma- 
çãe das nossas bases 
culturais, argamassadas 
c o m  tantos sacrifícios, 
espírito patriótico e cons
trutivo, aqui a minha 
profunda admiração e o 
meu grande e imutável 
respeito, congratulando- 
me, ainda, com a minha 
terra natalj na sua firme 
e luminosa trajetória.

Thiago Vieira de 
CastroRegulamentado o uso de Táxis- Minm

O Conselho Nacional 
de Trânsito decidiu que 
todos os táxis mirim de 
duas portas deveião ter 
apenas o assento do mo
torista e o banco de 
trás.

O CNT determinou tam
bém que os táxis mirim 
só poderão circular com 
ciutos de segurança 

A de.isão vale para 
todo o País.

Concessionário exclusivo:

Agência Planai tina de Veículos S/A.
Avenida Presidente Vargas, 1898-End.Tel. Planaltina - Fone, 444 Cx. Postal, 333- LAGES - SC.

Serrano 
Tenis Clube
Edital ds Convocação

De ordem do Sr. Pre
sidente convoco os se
nhores associados do Ser
rano Tenis Clube para 
uma Assemblé a Geral 
Extraordinária à realizar- 
se dia 5 de junho às 14 
horas na séde do Clube, 
cora a seguinte Ordem do 
Dia.

.Alteração dos estatu
tos em seus artigos 27 e 
40.

Lajes, 19 de Maio de 
1963

Carlos Hoberto Lopes
1* Secretário

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde -

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO 

Rua Mal. Deodoro, n° 29-i

ATENÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.
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NÊSTE CANTINHO DE PAZ?..

Para pi atar o Rio, busca o Poeta no cená rio 
próprio,

côres para o melhor quadro.
Azul é céu !
Verde é mar!
Luar é “prata” de pobre !
Sol é ouro do rico !
A palêt i é de Amor feita; os pincéis são de 

Sonho e a paisagem é a mais bela do mundo ! .. .
—o—

"Nêste cantinho de paz !. . é hoje carioca 
da gema”.

Lilinha Fernandes, autora nascida na Cidade 
Maravilhosa,

assim poetou o seu

K l ©  D E  J A N
LAIR LEONÍ

Correspondente em Curitibanos

Como Cristo do alto da montanha 
 ̂ de braços abertos que recebe o estrangeiro 

Ama a hospitalidade. É genial!
Se lhe perguntam porque é assim, 
responde com orgulho, prazenteiro:
-P o r  ser filho do velho Portugal 
e ter nascido em solo brasileiro!

Lilinha Fernandes

Rua: Dr Carlos Pimentel 91 - ap. 101 — 
Agência do Estácio — Rio, Gb

R e t a l h o s . . .
As vêzes gosto de flanar à toa pela beira dos cais, 
Nas horas de descanço ou pela noite a dentro 
quando tudo está em paz . .

—nos cais onde há guindastes curvos, pensativos 
e navios parados que descançam, quietos, 
e navios que partem, fumegantes, vivos . . .

Já foi menino o Rio de Janeiro . . . 
uma ingênua criança 
que ria sem pensar na ingrata sorte, 
e acreditava em sonhos e em esperança.
Foi moleque. Empinou pipas,
jogou pelada, pulou carniça, rodou pião.
Andou de pés descalços, satisfeito,
—Um Casimiro de Abreu de braços nus 
e camisa aberta ao peito.
Como bom cristão foi batizado.
É seu padrinho São Sebastião.
Foi indio bravo como o do poema 
onde vive uma virgem de lábios de mel 
e cabelos mais negros que a asa da graúna, 
que José de Alencar batizou de Iracema.
Foi plebeu e foi nobre.
Vestiu casaca, usou cartola,
mas não ria do pobre
que para se manter pedia esmola.
Foi boêmio famoso. Em noites calidas, 
quando a lua acendia a candeia de prata, 
unido ao violão saia à rua 
a fazer serenata . . .
Hoje, quatrocentão, ainda está forte !
Adora a natação — gosta de esporte.
Após o banho deita se na areia 
e fica horas a fio extasiado . . .
O que mais o atrai, eis a verdade, 
não são as curvas das praias, 
são as curvas das banhistas,
É que o meu além de ter bon gosto 
é o mais requintado dos artistas.
Como pintor faz deslumbrante telas.
Pinta alvoradas, poentes, noites lindas 
recamadas de estrelas.
Gosta de óperas e é sambista também.
Às vêzes, sobe o morro 
assobiando um samba original.
Quando não tem cuica, ganzá ou rece-reco, 
com uma caixa de fósforo 
faz a marcação.
Meu Rio é o Tal ! v
Alegre, bom, folião, sentimental.
É o torrão feiticeiro 
elogiado pelo mundo inteiro.

J. G. de Araújo Jorge

Quero-te tanto bem, cidade em flor,
Que és do mundo o recanto mais amado.
Cidade idílica de um Sol doirado,
da Natureza em festa és o,esplendor

Olavo Dantas

Como hei de falar de ti,
sem que me ocorra a poesia?
Rio: poesia mural.

J. G. de Araújo JorgeNO MÍNIMO SEBÂO M1XIMÃS!
A civilização é a razão de igualdade (Camilo 

Castelo Branco)

No samba, a fôrça interior e expresiva está 
ná própria rudeza e na sua liberdade desabusada.

Exprime a alma popular, o fundo inconsciente 
da gente com enlevo ou zombaria, mas cheio de 
emoção e encanto (Renato Almeida)

Há uma originalidade em nós, há um caráter 
próprio; existe uma alma brasileira, como existe 
uma natureza brasileira (Magalhães de Azevedo)Sra. Isa Ribeiro de Andrade

Ocorreu no dia 17 último, a passagem de ma
is um aniversário natalicio da Sra. d. Isa Ribeiro 
de Andrade, digna esposa do fcr. Cezar Andrade, 
abastado fazendeiro nêste Município, e pessoa vas
tamente relacionada em nossos meios sociais.

Por ocasião de seu natalicio, a feliz natalici- 
ante recepcionou o seu largo circulo de relações 
e amizades, com uma festiuha intima em sua re
sidência.

Noticiando o acontecimento, destas colunas 
formulamos à sra. d. Isa Ribeiro de Andrade, os 
nossos votos de sucessivas felicidades.

FUNDO COBRASA SAMARCO
P L A N A L T I N A  II—

Adquira agora o seu « GORDINI » ou qualquer outro veiculo da linha

Com apenas C r $  C C . C C C  mensaisW I L L Y S  -
INSChEVA-SE

em Liges na Agência Plaoaltina de Vticulos S/A.
« A MAIOR BARBADA DO SÉCULO »>

em Blumenau Da COBRASA
oü em Itajai na SAMARCO
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Estado de Santa Catarina

Têrmo da contrato celebrado entre a: 
Prefeitura Municipal de Lages. Estado 
de Santa Catarina, e o Senhor Valde
vino Vieira de Souza, brasileiro, casa
do, comerciante, residente e domicilia
do na Cidade e Comarca de Lages, 
para concessão privilegiada dos servi
ços de Transporte Coletivo de Passa
geiros, em auto-onibus, dentro de perí
metro urbano da cidade de Lages, na 
forma seguinte:

Aos cinco dias do mês de maio, do ano de um mil e no- 
vecentos e sessenta e cinco, (o5 o5.l965). na Secretaria da 
Prefeitura Municipal de Lages, Estado de Santa Catarina, pre
sente o Sr. Prefeito Municipal, Sr. Dr. Wolny Delia Rocca, 
compareceu o Snr. Valdevino Vieira de Souza, declarando que 
vinha assinar o contrato, por ter sido sua proposta aceita na 
Concorrência pública realizada nesta Prefeitura Municipal, de 
conformidade com o Edital de Concorrência Pública, de 30 
de março de 1963. publicado nos jornais: Correio Lageano, 
Correio do Povo, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina 
e Portaria da Prefeitura Municipal, e obedecidas as formali
dades determinadas pela Lei Muni mal n. 48 de 12 de novem
bro de 1953, obedecendo as cLluj Ias e condições abaxo 
transcritas:

01 O Sr. Valdevino Vieira de Souza, neste instrumento 
denominado “ concessionário” , obriga-se a fazer o transporte 
de passageiros, em ônibus, a partir do dia 01 (primeiro) de 
junho do ano de 1965, às 6 00 horas, nos itinerários a seguir 
citados; a) - Praça Tte. Ary Rauen ao 2‘ Batalhão Rodoviá
rio, pela Av. Mal. Floriano, Rua Mal. Deodoio, Praça João 
Costa, Rua Correia Pinto, Av. Presidente Vargas e Av. Ca
mões, até o retorno \ ela Vila Militar e voltando pelas mes
mas vias já referidas: b) - Transcurso ria Praça Vjdal Ramos 
Sênior, até as Casas Populares, peli Rua xv de novembro, 
Praça João Ribeiro, Largo da Igreja Matriz, Rua Frei Gabri
el Aeroporto Municipal, até o final da linha; c) - Transcurso 
rio 2' Batalhão Rodoviário, á Praça Tte. Ary Rauen, prosse
guindo pela Rua Mal. Deodoro, até a Rua São Joaquim, e 
por esta até a Praça Tte. Ary Rauen, retornando pela mes
ma via.

02. Os horários dos percursos das linhas referidas, na le 
tra “ A”, deverão ser realizados, em média, de dez em dez 
minutos, dos 6,0J horas da manhã às 11.00 horas da noite. 
Os horários dos percursos das linhas referidas nas letras “ B” 
e “C”, deverão ser feitos às 7.oo, 7,3o, lo,oo, 12,oo, 13,oo, 
13,3o, i6,oo, l8.oo, 19.3o, e 22,3o horas, diáriamente.

03. O prazo de vigência da concessão, será de 5 (cinco) 
anos, contados desta data, digo contados do dia P de iunho 
de 1965.

04. As tarifas seião de CrS 60 (sessenta), por passageiro 
e com o desconto de 30% (trinta por cento) quando vendidas 
em blocos de cinquenta ou mais passagens, à estudantes, o- 
perários, comerciários e funcionários, para transportes em ô 
riibus. Na hipótese de se fazer o transporte em ônibus, digo 
microônibus, ou lotação, será cobrada a tarifa única de Ct$ 
75 (setenta e cinco cruzeiros), por passageiro.

05. A Prefeitura Municipal, poderá introduzir novos horá
rios ou alterar a tabela existente, sempre que julgar conve
niente para o serviço, bem como. se abrir novas vias de trá
fego, dentro dos percursos referidos na ciáusula primeira, fi 
canrio assegurada a exploração do respectivo serviço de 
transpoit°, ao concessionário em igualdade de condições iá 
convencionadas.

06 Nos cias de realização de jogos no Estádio Municipal 
e ou outras íestividades, que necessitem o uso de ôuibus pa
ia transporte de passageiros, o concessionário se obriga a 
lazer o serviço de transporto, em ônibus especiais, diretamen 
te paia a referida praça ou em outro local dentro do perí 
metio urbano, sem prejuízo dos horários normais das linhas 
<e que trata a cliusula primeira, e desde que, cientificado 
expressamente, pela Prefeitura Municipal, com antecedência 
de vinte e quatro horas.

07. Os preços estabelecidos na cláusula quarta, terão a 
duraçao dos doze (!2) primeiros meseà do contrato, sendo 
que apos esta data, os preços só poderão sofrer reajustes, à 
cacta seis meses e por arbitramento, tomando-se por'base os 
ind ces oficiais de alteração do custo de vida.

08. O concessionário fica obrigado à observância fiel das
íianUm06! d0M( 0dig0 de Pcsturas d0 Município de Lages, e ieguLimentos Municipais. Estaduais e Federais, em vigor ou 
que venham a vigorar futuramente.
fiKP « ^ * l í rHfeÍtUra MuniciPal- ficará com ampla liberdade de
nanenitÇ «Tfim H8eiV.Ç08 c,on<:edidos- mantendo um fiscal permanente, afim de zeiar pela fiel observância das obrigações

mp ppnntu38' , al íisca,.i?aÇão* também se estenderá a"o exame e controle da contabilidade do concessionário no que diz

respeito à receita e despesa, como t ambém ao que se refere 
à conservação do seu patrimônio, afim de que a mesma Pie- 
feitira Municipal, possa conhecer os eventuais prejuízos que 
o concessionáHo sofrer ou os lucros que obtiver os quan nao 
poderão exceder à justa remuneração do capita e atendidas 
as necessidades de melhoramentos e expansao dos serviços
de transporte, dos passageiros. .

10 O concessionário manterá, em companhia idônea, um 
seguro contra os riscos de acidentes, em valoi suficiente para 
cobrir plenamente sua responsabilidade pelos danos e prejuí
zos que seus veiculos possam eventualmente causai a pessoas 
0 coisas.

11. Durante a vigência deste contrato, o concessionário
não poderá, vender, trocar ou transferir, nenhum dos ônibus 
empregados no serviço, sem autorização escrita rio ^nr. 1 re
feito Municipal que julgará da conveniência ou nao das tran
sações. Para cumprimento desta cláusula, o concessionário 
apresentará os certificados de propriedade dos veiculos atin
gidos, para as devidas anotações. .

12. Os veiculos a serem utilizados pek) concessionário, 
em todo o periodo de duração da concessão, deverão preen
cher satisfatoriamente tis condições de comodidade, plena se
gurança e estarem de acôrdo com us exigências regularoen 
tares de tráfego e ou à outras leis de regência da espécie.

§ único - A Prefeitura Municipal poderá impedir aqual- 
quer momento, o tráfego de veiculos que nao satisfaçam as 
condições exigidas, de conforto, segurança e higiene, bem 
como, poderá exigir que o concessionário mantenha veiculos 
de reserva para substituição imediata dos que sofrerem ava
rias e carecerem de recuperação.

13. Os empregados e prepostos do concessionário que 
trabalharem nos veiculos de transporte coletivo de passagei 
ros, além da obrigação do uso do uniforme nas horas de ser
viço, deverão ter uma chapa com o número de ordem, e 
guardarão a maior correção no vestir e deverão tratar o pú
blico, com urbanidade e deferência.

14. Fica fazendo parte integrante deste contrato, o talão n. 
624 desta data, do depósito da caução de Cr$ õoo.ooo (qui
nhentos mil cruzeiros), ft ito pelo concessionário, junto à Te
souraria da Prefeitura Municipal, era atendimento ao disposto 
no item dez, do Edital de Concorrência Pública de que trata 
êste instrumento, firmado cora o concessiouário, pela aceita
ção e aprovação unânime da sua proposta, pela comissão jul
gadora. Ü referido depósito, responderá pelo fiel cumprimen
to do ptesente pacto, e reverterá em favor da Prefeitura Mu
nicipal, se porventura o concessionário abandonar os servi
ços  ora contratados, ou por qualquer forma, der causa à res
cisão deste contrato.

15. Na violação de qualquer 'cláusula deste contrato, e 
para cuja violação não esteja prevista pena especial, confor
me a gravidade da mesma falta, poderá a Prefeitura Munici
pal, impôr a multa de até cinquenta por cento (50%) do sa- 
látio mínimo regional, multa essa, que deverá ser paga pelo 
concessionário, dentro de quarenta e oito horas, a contar da 
data da notificação administrativa.

16 Além e'as causas gerais de rescisão contratual resul
tantes de culpa do concessionário dará também motivo à 
rescisão do presente contrato, a incidência em violações su 
cessivas e punidas na forma da cláusula anterior e cuja re
petição demonstre a interição do concessionário, de não cor
rigir os defeitos do serviço, apontados.

17. As dúvidas emergentes da interpretação das cláusu
las deste contrato, seião dirimidas, de preferência, por arbi
tramento c< m árbitro de reconhecidos conhecimentos técni
cos da matéiia. n< meando se nara tal fira, um árbitro para 
cada parte contratante, e, não chegando êste a um acôrdo, 
lavrarao 0 respectivo laudo e, em comum escolherão um 
terceiro desempatador, o qual dará solução final à controvérsia.

Io. Fíca também, desde já eleito o foro da Comarca de 
Lages, para dirimir ás- dúvidas, que não pudeiera ter solução 
pela ai bitragem, ja prevista, bem como, nas omissões deste 
instrumento, se regerão pelo que dispõem as leis civis no 
que forem aplicáveis à espécie.

19. Assim, ceitos e avençados, firmam o preseute instru
mento particular de contrato, por si e sucessores legais, jun
tamente com duas testemunhas a tudo presentes para que 
valha na melhor forma de direito. ’ ■ 1

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lages, Estado de
Santa Catarina, em cinco de maio do ano de um mil no
vecentos e cinquenta e, digo sessenta e cinro.

Prefeitura Municipal de Lages sc - DR W O I NY DFTTA ROCCA - Prefeito Municipal. WULIMI UhLLA
\ aldevino Vieira de Souza - Concessionário 
la. Testemunha Jonas Vieira Ramos 
2a. Testemunha Ilton Machado

Onde se lê Rua XV de novembro, na cláusula primeira, 
.tem b do contrato de concessão de serviço público firmado 
nesta data, leia-se: Rua Presidente Nereu Ramos 

Lages, 05 de maio de 1965

píew íor“ lu“ ictpal.al ^  UÍ<iS' DR- W ° LNY DELLA HOCCA’ 
Valdevino Vieira de Souza, concessionário 

la. testemunha Jonas Vieira Ramos 
2a Testemunha Ilton Machado
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- Sim! - Uma vida nova. 
plena de beleza, de conforto, 
de satisfação!
Adquira AGORA os MÓVEIS 
CIMO que faltam em seu lar! 
Anote as condições:-
À vista

de desconto ou 
pagamentos iguais 

sem acréscimo!

Vá conhecer de perto os ma
ravilhosos conjuntos CIMO e 
dê nova vida à sua vida, a- 
proveitando as ofertas real
mente vantajosas de mais u- 
ma sensacional p r o m o ç ã o  
MÓVEIS CIMO!

Na compra do seu dormitório 
você recebe de presente. 
luxuoso colchão de molas.

E na compra de seu conjunto 
estofado, tinissima mesa de 
centro.
Aproveite portanto!

1 , M a  quaMadf comprovada í
b$g|fp<>5~|fp$q)( p S a lÍpSa! ^T^TIlpSãl õ g q n ip g q líp g q lf ^ q l i õ ^ q  fp^ãliP^qljpQcal

irão íônieote durante o mês de Maio: Em homenagem ás noivas, que terão 
NOVA VIDA EM SUA VIDA »!

APROVEITE. -  HOJE MESMO VISITE O

resident” *Tereu Ramos, 296 — 306 — 316 Fones 293 e 298 LAGES SC.
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Serrano Tenis Clube Da. Rachel Neves Godinho
Lajes, 19 de maio de 19b'5 
Ilruo. Sr.
Diretor do Jornal Correio Lajeano 
Nesta

Levamos ao conhecimento de V.S. que foi 
empossada a nova diretoria do SERRANO TENIS 
CLUBE, para o biênio 65-G7, ficando assim
constituída:

Presidente 
Vice-Presidente 
1* Secretário 
2’ Secretário 
r  Tesoureiro 
a* Tesoureiro 
Orador
Departamento de Esp 
Diretor Social
Conselho Fiscal

Hélios Moreira Cesar 
Nelson Almeida 
Carlos Roberto Lopes 
Alaor Neveis Arruda 
Hugo Brascher 
Ary Borges 
Amélio Nercolini 
Rodolfo Costa Neto 

Cláudio Pavão

Por telegrama particular 
que rae foi mostrado, tomei 
conhecimento do falecimento 
de Da. Rachel Neves uodi- 
nho, a 5 deste, na capital 
paulista, onde residia há 
muitos anos, vitima de um 
derrame cerebral de que fô- 
ra acometida há tempos e 
cujo melindroso estado de 
saúde se agravava progres
sivamente.

Pessôa que me era muito 
afeiçoada, alem de parente, 
cujo decesso me surpreen 
deu, não me era possível si
lenciar diante de tão doloro
so acontecimento, embora já 
o fosse esperado, o que faço 
aqui, nesta rápida biografia, 
como homenagem mui since
ra e amiga.

Vicente Cordeiro 
Emilio Batistella 
Oscar Schweitzer
Suplentes
Werner Hoeschel 
Alberto Santos 
Enio Marim
Sendo o que se apresenta no momento 

crevo-me
Atenciosamente

Carlos Roberto Lopes
r  Secretário

subs

Era a distinta 6enhora viu
va do nosso conterrâneo Ju
venal Godinho, progenitora 
dos Srs. Acácio Neves Godi
nho, aqui residente, Aldo Ne
ves Godinho, Albertina, Alba 
e Tereza, residentes naquela 
capital e filha do saudoso 
conterrâneo Ernesto Augusto 
Neves.

Filha desta terra que a viu 
sorrir pela primeira vez, Da. 
Rachel era descendente de 
grande e tradicional familia

Albanez Silva & Cia. Ltda.
=  Hua Cruz e S o u za , 560 -  Fo n e , 477 -  fn d  íe l . AH -  Caixa Po s ta l, 219

Laâes -  /anta Catarina
Gêneros almentícios 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. B R A S I L

O M A I S  

VENDIDO 
N O

BRASIL

Distribuidor ExclusivoVICENTE PASCALE Comércio e RepresentaçõesRua C o rrei. Pinto 122 -  C * . Postal 28 Fone 228 -  L A G E S - SC

lageana, senJo sua morte 
muito sentida entre a sua 
enorme parentela, amigos da 
familia e, em especial à so
ciedade local, onde ao seu 
tempo foi figura de marcada 
projeção e de merecido des 
taque, dadas as 6uas finas 
qualidades e dotes de espíri
to e de coração boníssimo 
que a tornavam elemento de 
real valor e prestigio em o 
nosso meio social, onde viveu 
cercada de todas as atenções 
e se projetou pela fidalguia 
de 6eu trato siDcero e ma
neiras distintas paia com a- 
queles que dela se acerca
vam e primavam da sua ami
zade.

Espírito alegre e comuni
cativo, despida de vaidades 
e preconceitos, quando moça, 
sempre brincando, usando de 
inegável jovialidade, irradia
va simpatia aos montões e a 
todos se insinuava como os 
cativava, envolvendo-os no 
rói dos seus inúmeros admi
radores, foi a Rachel do seu 
Ernesto, como era conhecida 
por todos, a alma brilhante e 
animadora dos nossos salões, 
em especial do veterano «T 
de Julho», onde ensaiou os 
seus primeiros passos e ali 
formou a sua personalidade 
em meio de vasto circulo de 
admiradores que a sua inte
ligência soube crear, perden
do, anos mais tarde, e6sa na
tural jovialidade após seu ca
samento, mesmo assim, ainda 
conservou a sua brejeirice e 
vivacidade, quando foi, ines
peradamente surpreendida 
pela viuvez, onde feneceram, 
aos poucos, aquele espírito 
lúcido, alegre e expansivo,

traço característico e conta- 
giante com que se apresen
tava.

Gom o correr dos anos, foi 
envelhecendo de corpo e al
ma, já exausta pelos sofri
mentos que lhe acabrunha- 
vam, embora feliz e alegre 
no convivio dos filhos dedi
cados e dos netos traquinas, 
em torno da vovó querida, 
foi esmaecendo aquele fulgor 
de outrora, que se ia pagan
do lentamente, desfigurando 
por completo aquela fisiono
mia que personificava tanta 
alegria e vivacidade expres
sivas que tanta resonáncia 
tivera entre nós na socieda
de do nosso tempo.

Dominada pela moléstia 
que a ia consumindo as ener
gias, outrora tão expansivas, 
seus olhos materiais se fe
charam para 6empre na noi
te de 5 do corrente, aos 68 
anos de idade, carreando pa
ra os seus aquele sofrimento 
moral e aquela tristeza que 
fére profundo e abate só a- 
queles que já os sentiram, 
em toda a sua extensão, gol
pes ccmo êste.

Associando-me ao pesar 
que envolve à famila Neves, 
especialmente aos dignos fi
lhos e irmãos da 6empre lem
brada Rachel, vai aqui, nes
ta homenagem, o meu como
vido abraço pela perda de 
tão carinhosa Mãe e Irmã, 
homenagem mui especial ao 
meu part cular amigo e pa
rente Acácio, nesta sinceraje 
amiga manifesteção da minha 
comovida solidariedade.

THIAGO VIEIRA DE CASTRO

Representante
M c t c r i z a d c

Necessitamos de um Vendedor, honesto e 
de intensa responsabilidade, com tratamento 
fino, ambicioso, e vontade de progredir, idade 
acima de 27 anos, experiente em extração de 
notas fiscais, possuidor de caminhonete ou 
Kombi, para distribuição de cigarros, a trinta 
anos conhecido em n/ comércio. Ótimo salário. 
Para trabalhar nas cidades de: Lages, Campo 
Belo do Sul, Anita Garibaldi, S. José do Cer- 
rito e circunsvisinhos. O candidato que consi
derar-se apto, queira escrever enviando «cur- 
riculara vitae» para: «sou vendedor honesto» 
Caixa Postal, 56 - Florianópolis - S.C.

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Posto F ox
— DE —

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

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

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

Lages - Santa Catarina
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t a p l s n :  Desconto nu salário 
já r

O presidente da República assinou, decreto 
regulamentando os nrts. 1* a lü da lei ir 4021, de 
19 ,3. que trata da subscrição compulsória de obri
gações reajustáveis do Tesouro.

Segundo n regulamentação o desconto compul
sório obedecerá aos seguintes índices:

Classes derendimen 
tos mensais

Até CrS 6U0.000
entre CiS 600.001
entre. CrS 800.001
acima de CrS 1.000.000

Subscrição compulsó
ria por íaixa de ren 

dimentos
Isento

CrS 800 000 10%
CrS 1 000.000 20%

30%

O artigo r  estabelece que “as pessoas físicas 
residentes no Brasil que auferirem mensalmente, 
rendimentos classificáveis na cédula *‘C” nos têr- 
mos do arl. 28 do Regulamento aprovado pelo de
creto n. 55'866, de 23 de março de 1965 em impor
tância superior a seiscentos mil cruzeiros, estão 
sujeitas à subscrição compulsória de obrigações 
reajustáveis do Tesouro Nacional de que trata *o 
decreto n. 51252 de 3 de outubro de 1964.

G o r a »  a i t e á  1 ,9  tr ilh ões  êsle ano 
em í r s I k é s  em  todo o  traís

O Plano de Ação do Governo Federal prevê, 
para o corrente ano a aplicação de 4 trilhões e 
950 bilhões de cruzeiros, como total d- investi 
mentos públicos, nas áreas Federal, Estadual e 
Municipal, conforme recente estudo realizado pelo 
setor de Orçamento e Finanças do Ministério do 
Planejamento e Coordenação Econômica.

Assinala o estudo do Ministério do Planeja
mento que, para o próximo ano, a programação 
d*i investimentos será bastante facilitada, tendo em 
vista a introdução do método de Orçamento Pro
grama no Orçamento da União, 'que s*-*rá introdu 
zido com a Reforma Tributária qu 1 o Governo 
pretende sugerir ao Congresso Nacional dentro dos 
próximos dias.

GprovA E stalo  Foíüics
A Câmara Federal aprovou o substitutivo Tar 

so Dutra ao Estatuto Nacional dos Partidos Polí
ticos.

Segundo fontes parlamentares, o novo Estatu
to decretará a virtual extinção dos pequenos par 
tidos, pois desaparecerá o partido que não conse
guir eleg. r, por sete Estados, pelo menos doze de
putados federais.

O substitutivo aprovado, que foi apresentado 
na Comissão de Constituição e Justiça, não apre
senta muitas alterações sôbre o projeto original. 
Daí a sua aprovação pelo plenário.

Militar brasileiro no 

Comando das Forças 

de Paz da OEA

O General Orlando 
Geisel, Comandante da 
P Região Militar, e irmão 
do General Ernesto Gei
sel, chefe da Casa Mili
tar da presidência da 
República, foi escolhido 
p̂ a r a Comandante em 
Chefe das Forças de Paz 
da Organização dos Es
tados Americanos na Re
pública Domincana.

Trata-se de uma gran
de disti.ição da Organi
zação dos Estados A- 
mericanos para o com 
Exercito de nosso País.

CORREIO LAGEANO
I ■ N 2 2  <!e Maio de D f í

FMM terá 39bilhões de capital
O presidente Castelo 

Branco sancionou o pro- 
jeto-de-lei que autoriza o 
Poder Executivo a pro
mover a elevação do ca
pital da Fábrica Nacio 
de Motores S. A., de 18 
bilhões de cruzeiros pa
ra trinta bilhões.

Segundo os termos da 
lei, os atuais acionistas 
têm preferência na su
bscrição de ações.

Concretizada a vinda da Rainha e Princesas da Festa da Uva no dia 29
Estiveram cm Caxias do Sul na última quinta 

feira, dia 20, o nosso colega de imprensa Sr. Nelson 
Brascher e exma. esposa, Sra. Maura Cunha Ribas, 
Sita. Maria de Lourdes Ribas e a Sra. Mercedes 
Siqueira, os quais foram àquela cidade, assentar 
os detalhes principais relacionados com a visita à 
Lages da Rainha da Festa da Uva e suas Prince
sas, dentro dos festejos de São João de 1905 do 
Serrano Tenis Clube.

Do resultado desta viagem à Caxias do Sul 
das pessoas acima referidas, e que são festeiros 
de São João do Serrano Tenis Clube, ficou con
cretizada para o próximo sábado, dia 29, a visita 
ã nossa cidade da Srta. Silvia Ana Cclli, Rainha 
da Festa da Uva de 1905, acompanhada de suas 
4 Princesas.

Aquelas beldades da Pérola das Colonias par
ticiparão naquele dia de um cock tail oferecido 
pelos festPiros de São João de 1905 do Serrano 
Tenis Clube, e à noite, tomarão parte em um gran
dioso baile daquela sociedade, ostentando na oca
sião os seus trajes típicos.

Conseguimos apurar ainda, que naquela data, 
deverá vir de Caxias do Sul, especialmente pira 
as referidas festividades, um ôninus conduzindo 
inúmeras senhoras, senhoritas e jovens pertencen
tes à alta sociedade caxiense.

As mesas para aquela grandiosa promoção dos 
festeiros de São João de 1965 do Serrano 1'enis 
Clube, já se acham à venda na Alfaitaria Chie, 
cora o Sr. Abdun Siqueira.

t € d a s  d e  P r a i a
Transcorrerá no dia de 

amanhã, a passagem do 
25( aniversário de matri
mônio do distinto casal 
M1. e Sra. Ulisses Ribas 
(Maria Petronila), do ai 
to comércio de nossa ci
dade, e pessoas que go 
sam de um elevado con 
ceito dentro da socieda
de da Princesa da Serra 

O transcurso d e s t a  
prazeirosa efeméride, se
rá motivo de justo orgu 
lho e alegria, não só pa- 
ia os seus dignos fami 
liares, como também de

todos aqueles que se ir
manam com os ilustres ju- 
bilares em suas relações 
de amizade.

Aos muitos cumprimen
tos que por certo o ilus
tre casal Sr. Ulisses Ri
bas e Sra. Maria Petro 
nila Duarte Ribas rece 
berá ao ensejo de suas 
Bôdas de Prata, transmi
timos os nossos com au- 
gúrios de constantes fe
licidades junto aos seus 
familiares e pessoas que 
lhe são relacionadas.

Enlace
matrimonial
Efetivou-se no dia 15 

último, o enlace matrirao 
nial do distinto jovem 
Mario Sell Duarte, dileto 
filho do casal Sr. e Sra. 
Evaristo Duarte (Arlita). 
do alto comércio desta 
praça, com a prendada 
Srta. Salette Granzotto, 
distinta filha do casal Sr. 
e Sra. Euclides Granzotto 
(Ana Maria), pessoas es 
tas bastante conceituadas 
em nossos meios sociais.

O enlace religioso rea
lizou se na Catedral Dio
cesana, às ’ 8 horas, cu
jas dependências estavam 
totalmente tomadas por 
um elevado número de 
pessoas componentes das 
relações de amizade dos 
conjuges e seus dignos 
prngenitores.

Após a cerimôuia reli 
giosa, os senhores convi
vas foram hospitaleira- 
mente recepcionados nos 
salões sociais do Serrano 
Tenis Ciube por parte 
das ilustres familias de 
anfitriões.

Noticiando êste evento 
social, destas páginas al 
rnejamos ao nóvrl par 
uma vida conjugal toda 
repleta de felicidades, e 
aproveitamos do mesmo 
modo, para cumprimen 
tarmos os dignos proge- 
nitores e demais familia
res por tão significativa 
cerimônia.

Bôdas de Praia
Com moraram vinte e cinco anos de uma fe

liz união conjugal na data de ontem, >* distinto 
casal, Sr Constantino Bertuzzi, do alto comércio 
desta praça, e sua exma. esposa d. Maria Inês 
l uirte Bertuzzi

Os ilustres jubilares gosam de um vasto con
ceito na sociedade lageana, graças à uma série 
de atributos que lhes ornam o carater. motivo por-, 
que, êste significativo acontecimento foi recebido 
com incontido júbilo por parte de seus inúmeros 
familiares e pessoas de suas relações.

No dia-anterior, foi celebrada solene missa em 
ação de graças na Catedrul Diocesana, oportuni
dade em que compareceram, além dos familiares 
do casal Sr. e Sra Constantino Bertuzzi, mais as 
pessoas que formam o seu vastíssimo circulo de 
amizades.

Ne mesmo dia, o distinto casal que ora co
memoraram as suas Bôdas de Prata, seguiram 
viagem para Porto Alegre

Noticiando êste feliz evento social, destas co
lunas cumprimentamos o digno casal Sr. e Sra. 
Constantino Bertuzzi (Maria Inês), com votos'de 
pertnes felicidades, ao lado de seus familiares e 
das pessoas que lhe são caras.

C O N V I T E
Os festeiros de São João do Clube 1 4 de Ju

nho, convidam os associados do Clube, bem como 
os socios do V de Julho e Serrano Tênis Clube, 
para um SARAU. a realizar-se dia 22, sábado 
próximo, com início às vinte uma horas.

As mesas serão livres.
OS FESTEIROS

E L E T R E C I S T A S
OLINKRAFT-CELULOSE E PAPEL LTDA. - Está 

admitindo pessoas habilitadas para os Cargos acima 
mencionado.

Os Candidatos interessados deverão dirigir-se mu
nidos dos respectivos Documentos ao Dept0. Pessoal 
em Igaras, Estrada Geral Lajes - Rio do Sul Km. 5<>
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