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Entrou em funcionamento o modernissimo
POSTO SHELL HOEPCKE

Prefeito Di. Wolny Delia 
Inanguracão da Usina X

Acompanhado do Ve
reador Manoel Antunes 
Ramos, presidente da Câ 
mara Municipal e do Sr. 
Carlos Jofre do Amaral, 
diretor da Rádio Clube 
de Lages, seguiu no dia 
de ontem para Tubarão, 
o Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca, em atenção a um 
gentil convite que lhe foi 
formulado pelo presiden
te da SOTELCA, para 
assistir a inauguração da 
Usina Termoelétrica do 
Capivarí, que dar se-á na 
data de hoje.

À inauguração daquela 
Usina, que representará 
um marco de progresso 
para o nosso Estado, de
verão estar presentes o 
Presidente Castelo Bran
co, o Ministro das Minas 
e Energia, Sr. Mauro Thi- 
bau, o Governador Celso 
Ramos, além de outras 
autoridades civis, milita
res e eclesiásticas.

O regresso do Prefeito 
l)r. Wolny Delia Rocca e 
seus acompanhantes está 
previsto provàvelmente 
para o dia de amanhã.

A partir de hoje, en 
trou em funcionamento 
à Rua Cotreia Pinto es
quina com a Rua Fausto 
de Souza, o modernissi- 
rao Posto Shell Hoepcke, 
uma organização que se 
propõe a servir com efi
ciência a todos os senho
res motoristas.

Òtimamente instalado 
em plêno coração da ci
dade, o Posto Shell Ho 
epcke, pela sua constru
ção e pelo esrnêro com 
que foi aplicado às suas 
diversas linhas, é inegà 
velmente um dos mais 
bem apresentáveis Postos 
do sul do País, dando um 
aspecto elegante ao lo 
cal e contribuindo ainda 
para o embelezamento 
de nossa cidade.

Com um serviço esme 
rado, atendido por pes
soal especializado e a 
parelhamento moderno, 
os senhores motoristas 
deverão encontrar no 
Posto Shell Hoepcke tudo 
o que necessitar desde a 
gasolina e óleo até à la 
vagem e lubrificação.

Detalhes principais do 
Posto Shell Hoepcke

0 moderno Posto Shell 
Hoepcke terá trê9 bom
bas, sendo duas para ga
solina e uma para óleo 
diesel. O mesmo consta 
de completo serviço de 
lavação e lubrificação,

onde são oferecidas tô 
das as proteções aos 
veículos que alí serão 
levados.

Êste novíssimo Posto 
que hoje entrou em fun
cionamento, possue um 
sistema de iluminação à 
mercúrio dos mais efi
cientes, proporcionando 
uma quantidade de luz 
equivalente a 10 mil watts. 
Em tôdas as bombas ha
verá um completo jogo 
de luz, que fará com que 
os senhores motoristas 
se sintam perfeitamente 
à vontade no momento 
de seus veículos serem 
servidos com combustí
veis ou lubrificantes. A 
parte inteina do Posto 
Shell Hoepcke será cons
tituída de uma sala de 
recepção, com modernas 
poltronas, aposentos para 
vestuário dos seus fun
cionários e completo ser 
viço de instalação sani
tária tanto para homens 
como para senhoras.

Êsses são alguns dos 
requisitos que o Posto 
Shell Hoepcke oferece 
aos motoristas de Lages e 
também aqueles de ou
tras plagas que se ser
virem de suas modernas 
instalações.

Administração e íun 
cionários garantirão a 
eficiência dos seus ser

viços

A administração geral 
do Posto Shell Hoepcke, 
estará confiada ao Sr. 
Nelcy Waltrick, pessoa 
bastante relacionada era 
nossos meios comerciais, 
e sobretudo, portador de 
uma série de virtudes que 
o dignificam como um 
homem honrado e cum
pridor dos seus deveres.

Será auxiliado no seu 
mistér por uma equipe 
de 11 funcionários, dis 
tribuidos nos vários se
tores do Posto, cujos fun 
cionários, graças à longa 
prática profissional do 
ramo, garantirão por si 
só o desenvolvimento 
das varias atividades do 
nóvel estabelecimento.

Cumpre esclarecer que 
êsses funcionários esta
rão labuta ndo dia e noi
te, para que o Pôsto Shell 
Hoepcke, possa diutuioa- 
mente oferecer aos se
nhores motoristas o que 
de melhore mais eficien
te existe em matéria de 
lubrificação e lavagem, 
assim como venda de 
gazolinas e óleos

Noticiando êste acon 
tecimento. cumprimenta
mos a direção da tradi 
cional firma Carlos Hoe
pcke S/A, em dotar à 
Princesa da Serra com 
êste moderno Posto Shell, 
e que reais benefícios 
trará aos automobilistas 
de nossa terra.

Custo de vida em P u lo  Alegre eslá p l  estabilizado
O aumento médio geral 

do custo de vida, registra
do no mês de Junho últi
mo, em Porto Alegre, foi 
apenas 0,23%, segundo es-

Prorrogada tabela dos remédios
A Sunab prorrogou a vigência das tabelas dos 

remédios incluídos nas listas de medicamentos es
senciais, que deveria extinguir se dia 30.

A informação ê do superintendente Guilherme 
Borghoff, que anunciará nas próximas horas um 
novo prazo de vigência para as tabelas.

tudos do Instituto de Pes
quisas Econômicas da Facul 
dade de Ciências Econômi
cas da URGS. O índice re 
fere se á classe sócio-econô- 
mica dos operários empre

gados na indústria de trans
formação do Município de 
Porto Alegre.

Corno se nota, o custo de 
vida em Porto Alegre, está 
quasi estabilizado, o que 
vem de encontro à atual 
política de estabilização do 
atual govêrno do Marechal 
Castelo Branco.

Isto índice é muito im
portante, mòrmente quando 
o mesmo é apresentado num 
dos Municípios mais pro
gressistas do Brasil, como 
é o de Porto Alegre, capital 
de um dos mais categoriza 
dos Estados da Federação.

Enlace matiimonial
Realizou-se ontem pela manhã, na Catedral 

Diocesana, o enlace matrimonial do Vereador E- 
valdo P. Henckmaier, diretor do Ginásio Industrial 
Vidal Ramos Junior, e elemento de grande desta
que em nossos meios sociais e educacionais, com 
a prendada Srta. Maria Terezinha da Luz, funcio
nária da agência local do IAPI, dileta filha do ca
sal Sr. e Sra. Cirilo José da Luz, pessoas estas de 
influente prestígio na sociedade lageana. Foi cele
brante, o Revdo. Pe. Oldemar Vieira da Luz, irmão 
da cônjuge e filho do Sr. e Sra. Cirilo José da 
Luz

Divulgando o acontecimento, destas colunas 
formulamos ao jovem par uma vidal conjugal ple
na de venturas e alegrias.

Intensa procuia de novas moedas 
no Rio e São Paulo

Tem causado o maior sucesso na Guanabara 
as novas moedas de dez, vinte e cinquênta cru
zeiros, particularmente a última, do tamanho da 
de cinquênta centavos, já fora de circulação. Dia
riamente, centenas de pessoas compareceram às 
agências do Banco Central trocando muitas vezes 
quantias superiores a cem mil cruzeiros, pelas no
vas moédas, principalmente os colecionadores.

Em São Paulo também tem sido grande a pro
cura de moedas.

Estão em circulação 16 milhões de cruzeiros, 
compreendendo duzentos pacotes de cada moeda, 
assim especificados: dez milhões de cruzeiros em 
moeda de cinquênta, quatro milhões de vinte e 
dois milhões de dez cruzeiros.

O público, espontâneamente tem procurado a 
agência Central do Banco do Brasil, encarregada 
da distribuição, mas a direção do estabelecimento 
bancário acha que a soma de dezesseis milhões 
é irrisória e o Banco central, na Guanabara, terá 
que realizar numerosas outras remessas de regu
lar montante, para que o meio circulante de São 
Paulo seja totalmente suprido.

EE-UU- satisfeitos com a polííica 
econômica do gov. brasileiro

O embaixador norte-americano Lincoln Gordon 
regressou ao Rio, dizendo haver observado nos 
meios norte-americanos ura clima de otimismo 
quanto à politica econômico financeira adotada pe
lo govêrno brasileiro.

Disse o embaixador: "A política econômico- 
financeira do presidente Castelo Branco é consi
derada nos EUA como excelente e altamente sa- 
neadora. Pude colher, mais uma vez essa impres
são nas visitas e contatos que mantive com altas 
figuras do executivo, legislativo e meios financei
ros oficiais, destacando-se, por exemplo, o BID, AID 
e Banco Mundial”.
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S A L V E  13 DE M A I O !
Em meio das mais jus

tificadas alegrias foi cou- 
dignamente festejado, em 
Florianópolis, o transcur
so d o quinquagéssimo 
aniversário de fundação 
do conceituado orgão da 
imprensa catarinense “O 
Estado", que se edita na
quela capital, solenidade 
verificada a 13 de Maio, 
proximo passado.

O festejado aniversa-

ética profissional, carreá- 
ram para o benquiste diá
rio invejável auréola de 
prestigio e de inegável 
popularidade que cresceu 
e se avantajou no decor
rer dessa espinhosa e 
memorável caminhada de 
cincoenta anos de profi 
cúa existência. Nesse tra
balho estafante de tantos 
anos delutasjininterruptas 
e de indomável força de

riante do dia 13 de Maio, | vontade e perseverante 
que foi alvo das mais1 desejo de vencer, fôssem 
expressivas demonstra [ quais fôssem os obstácu- 
ções de apreço e carinho los à transpor, o nosso
da parte de seus dirigen
tes, funcionários, colabo
radores, assinantes e ad
miradores, é o mais an
tigo diário de Santa Ca
tarina.

Nessa longa, agitada e

festejados diário i l h é u  
que tão garboso e pro
metedor se apresentava 
em público, pela primei
ra vez, aos 13 de Maio 
de 1915, com seu traba
lho construtivo e patrió-

construtiva caminhada de tico, renovou e deu ma- 
cinco décadas de util e ior colorido ao lisongeiro 
preciosa existência, to-!e respeitável conceito 
das elas bem orientadas1 que já gosava lá fora a 
e bem vividas ao calor imprensa catarinense 
de um honroso conceito Cintilante expressões da
que se consolidou na for
ja patriótica e entusiásta 
de um trabalho intenso 
e inteligente, onde equi 
pes bem formadas e me
lhor ajustadas, de um in- 
contésíe corpo de inte
lectuais de escól, traça
ram diretrizes, defende
ram princípios e susten
taram normas afinadas 
sempre ao bom nome e 
prestigio do valoroso or
gão, para quem se volta
vam as atenções do pú
blico ledor, ante os me
moráveis artigos que pu
blicava. Normas que fo
ram cumpridas à riscas, 
embora se verificassem, 
por vezes, divergências

nossa cultura tiveram 
destacada atuação na vi 
da do valoroso baluarte 
da imprensa barriga-ver- 
de, óra na direção, óra 
como colaboradores, so
bressaindo-se dentre eles 
o saudoso conterrâneo 
Dr. Rubens de Arruda 
Ramos, o incontéste prín
cipe. do jornalismo cata
rinense Jú, como todos 
o conheciam.

Muitos dos que em
prestaram a fulgurauçia 
de sua inteligência, atra- 
véz tantos escritos nas 
paginas do veterano or
gão, esmaltándo lhe o 
conceituado prestigio e 
popularidade, já se en-

de idéias que se alinha-• contiam na Eternidade, 
vam em campos opostos, que reverenciados foram 
todas elas obedecendo a na passagem da festiva

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

Curso de cirurgia ocular na Santa 
Casa de São Paulo

(Serviço do Prof. JACQUES TUPINAMBÁ)
Consultório: Praça João Costa, 10 

Io andar
Lages Santa Catarina

data, entre sentidas e 
expressivas m anifesta
ções de car inho e de sau 
dades, sendo visitados na 
ultima morada, onde um 
tumulo, há pouco recém 
aberto, se encontra sub
merso em meio de tantas 
flores, ainda frêscas, que 
falam em comovido afe
to e eloquência do valor 
e da pujança do “titan" 
jornalista que alí repou
sa tranquilo, há bem pou 
co ai rançado do meio 
material em que vivia 
e que, espirítualmeute, 
contiuúa vivendo na nos 
sa lembrança e imorre- 
doira saudade, iniciará, 
certamente, uma nova 
caminhada em busca da 
felicidade, felicidade a 
qui tão bruscamente in
terrompida pela força do 
determinismo, mas que 
será completada na outra 
margem da vida, para 
onde se transferiu, con
tra a nossa vontade e, 
para onde levou largo 
cabedal de viitudes e 
construtivos ensinamen
tos recebidos num lar 
honrado, cristão e feliz.

Compartilhando das eu 
volventes vibi ações de 
júbilo e de tristeza que, 
simultaneamente, assina 
laram a passagem da 
festiva data, embóia tar 
de, vai aqui a minha ho
menagem envolta num 
foite abraço ao seu atual 
dirigente Domingos Fer
nandes de Aquino, meu 
velho e particular amigo, 
um dos dinâmicos artí
fices da grandeza do 
"0 Estado" que colhe, ho 
je, os nossos merecidos 
aplausos, pelo esforço e

dedicação com que 
houve em favor do 
Iho e conceituado diário. 
Em meio de tanta alegria 
contagiante e justificada 
que, também envolveu 
manifestações afetivas 
em tristes recordações, 
junto aqui a minha pálida 
homenagem ao inesque
cível amigo Jú, ex dire

6e|tor que tombou em plena 
ve-11 jta e às vesperasda gran 

de vitória concretizada à 
13 de Maio, passado, ho
menagem simbolizada em 
flores que melhor sinte
tizam a minha custaute 
e comovida saudade.

Lages, Maio de 1965 
Thiago Vieira de Castro

Gover. Celso Ramos 
cidadão Lagunense
Como reconhecimento pelo muito que vem rea

lizando em beneficio de Laguna, o Governador 
Celso Ramos, por ocasião de sua recente visita ao 
sul do Estado, foi alvo de justa e significativa ho
menagem pelo povo lagunense, através de seus 
representantes, na Câmara Municipal, conferindo- 
lhe o título de “Cidadão Honorário de Laguna"

. Celso Ramos 
próximos dias.

visitará a 
Nessa o-

Novas moedas já 
em circulação
Já entraram em circu

lação as moedas de 10, 
20 e 50 cruzeiros. Na 
Guanabara, a distribuição 
está sendo feita pelo Ban
co Central. Nos demais 
Estados, pelas agências 
do Banco do Brasil.

Informa se que o sr 
cidade de Caçador, nos 
portunidade, inaugurará, entre outras realizações, 
giupo escolar e ponte.

De outra parte, o chefe do Poder Executivo 
determinou providências para a instalação da a- 
gência eaçadorense do Banco de Desenvolvimento 
do Estado de Santa Catarina S. A.

C a n i i É  óa menina moca
Com o frio, tenho no- tis sêca, pois sua pele 

tado que minha pele se necessita de umidade ex- 
apresen a muito áspera, tra que a ajuda a pre-
Como deverei proceder 
para que ela ganhe um 
pouco de oleosidade?

Restaurante N A P 0 L I
— DE

GENC ÍCliM IG T
Gostosos pratos à moda da casa - Cosinha de primeira ordem 
Refeições a Ia minuta a cargo de cosinheiros competentes

« RESTAURAI!E »
O ponto predileto do seu bom paladar 

Rua Marechal Deodoro (Edificio Danúbio Hotel) - Fone, 280 
L A G E S  o— Santa Catarina

O tratamento indicado 
para seu caso é a apli
cação de uma fina ca
mada de crême para cú- Miss Polly Ponds

servar os óleos naturais.
Uma ótima sugestão 

que você poderá adotar, 
é a aplicação de um crê
me de limpeza todas as 
noites antesjde deitar se, 
após lavar o rosto com 
água e sabonete, para 
que sous poros possam 
respirar livremente.

No dia seguinte você 
novamente aplicaiá'urra 
camada fina de crên e 
para cútis sêca, rep< ti i- 
do êsse tratamento dià 
riamente, e já nos pri 
meiros sete dias você 
notará o resultado.

izati Ernani Rosa
d e  I C C V I Ç C Í  P G C F I Í J I C N 4 I /

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais

Contabilidade — Auditoria — Advocacia
Escritórios;

Rua Pies. Nereu Ramos, 294 - Fone 355
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R I N A

Av. Camões (ao lado do Cine Avenida) Saiiro Coial
L A J E S  —  S A N T A  C A T A R I N À
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de gente e de luz
lair leoni

três de parabéns

A sociedade curiiibanense reunida no Pinheiro 
Tenis Clube, festejou segunda feira última, a dala 
festiva de três ilustres nomes da vida social da 
Capital da Madeira.

Dr. Helio Amaral, Sr. Emilio Driessen e Ed
gar Ko Freitag, os três aniversariantes da semana.

Durante o jantar, serviu nos de Mestre de Ce
rimônia, Dr. Ilse Costa.

E para homenagear seus amigos, Dr. Orozirabo 
Caetano da Silva, em curta e significativa orató
ria, disse muito.

Com música e “show” a noite foi a madrugada.

noite de são joão

Na residência dos amigos, sr. e sra. Dr. Osny lAIR leoni 
Granemann de Souza, quinta feira, 24, a mais bra- „ J .Sileira de todas as festas. Correspondente em Cur.t.banos

Com fogueira, bandeirinhas e musica, foram servi los os pratos tradi
cionais para a noite junina.

Para as crianças nada foi tão belo, como o espetáculo pirotécnico.
Myrthes. preparou a noite em feitio de sonho colorido.

desfile de penteados
Foi um sucesso que só o aplauso maior, justificaria.
As moças se encaminharam bem para a arte de desfila!1.
O INSTITUTO RAPSÓDIA, brilhou pelas criações perfeitas, carinho

samente executadas por Iracy (Tutti)
As manequins: Vairene Melo, Hilda Di Domênico, Juliana Dotti, Vera 

Mareia Broering, Alba Marila Tortato, e Sônia Mara Silva.
Pelo INSTITUTO ELITE. Helena brilhou pelo seu trabalho harmonioso.
As manequins: Dicléia Novak, Vera Lucia Ronk, Nadir Garcia, Edna 

Gaboardi, Norma Felipe, Nelci Bordignon e Ivoneide.
NISTITUTO JARSON, uma surprêsa feliz. Madelaine, seu talento aper

feiçoado em Curitiba, penteou e criou um estilo.
As manequins: Dinair Rodrigues, MarLey Berto, Eroudina Fiamoncini, 

Ione Berto, Celia Moura e Juely Tortato.
O desfile feminino mostrou precocidade à manequim de Zulmara 

Kohhann. Abrindo o desfile, mamãe Tutti, mostrou em sua filhinha que 
também as pequeninas precisam trato e arte em seus cabelos

Antecedendo ao desfile masculino com impaciência aguardado, o pro 
grama apresentou talentos novos e consagrados.

Cleuza Ko Freitag, Suely Fiamoncini, Margareth Magalhães Kern e 
Dicléia Novak.

LOS CANTARES, internacionais em sua fama, também fizeram sucesso.

king s men na passarela
Foi quando a noite alcançou seu ápice.
Criações especiais para esta noite de LOJAS AVENIDA E RENNER.
Os moços surpreenderam a qualquer expectativa.
Desfilaram por Lojas Avenida: Carlos Alfredo Kilian, Percy Gans, 

Derby Waltrick e Emilio Driessen Junior.

Por Lojas Renner: Roberto Hartmann, João Henrique Arndt, Romeu 
Dias, Gerson Guérios, Jose Enriconi e Edison Guérios.

pianistas
Para o desfile feminino, Iedda Hartmann. e suas talentosas mãos.
O desfile masculino mereceu o talento do sr. Prof. Plínio Calomeno.
Êstes os retalhos que a noite ofereceu para vestir-se tôda de sucesso.

clube 1* de julho
Em Lages, esta noite, associados em gala para o aniversário do clu

be r  de Julho.
Música: todo o l'show” que é NORBERTO BALDAUF e conjunto me

lódico.
curitibanos bilionário
A “dobradinha” de S. João veio enriquecer Curitibanos.

O bilhão da Loteria Federal foi, é. e há de continuar como assunto 
favorito na cidade que mais cresct em Santa Catarina.

Fôsse “pouco1’ o bilhão, mais três carros (dois Simca e um Gordini) 
no mesmo dia foram sorteados em S. Catarina e aqui encontraram seus 
novos donos.

Parabéns!

de SALÚSTIO

A fortuna não pode dar nem tirar as qualidades da alma
—o—

Em sete dias, voltaremos

N E S T E  CANTINHO D E  
P A Z  í . .
Q ?  C Çjaot <̂ eorvc

LILINHA FERNANDES, trovadora maior brasi
leira, nos traz de sua alma aquecida de sonho, o 
trabalho melhor para ura destaque de uma cole
tânea com tema invernal.

Para LILINHA, reservamos de agosto proxi- 
mo, o cantinho mais suave para uma alma trova
dora, cantante de paz espiritual.

De Lilinha Fernandes,

NOITE DE
Todos os dias, quando anoitecia, 
sentada junto a nós, mamãe contava, 
histórias lindas que ela decorava, 
gostosas lendas que ela conhecia.

Era um homem simples que do mal fugia; 
um rei que a plebe seu apoio dava; 
o cura que na igreja agasalhava 
quem de noite na estrada se perdia.

Hoje, vendo essa fúria em que se agitam 
os povos desalmados, em contendas, 
e tanta gente da maldade escrava.

pergunto porque os homens não imitam, 
os personagens das bonitas lendas 
que, antigamente, rainha mãe contava.

%

R e t a l h C S . . .

Foi para vós que ontem colhí, senhora, 
êste ramo de flores que hora envio.
Não nos houvesse colhido e o vento e o frio’ 
tê las iam crestado antes da aurora

MANUEL BANDEIRA

Inverno, eu temo a tua hora de tortura, 
pois já não tenho a fonte de ternura 
que era Ela, o seu ardente coração!

SERAFIM FRANÇA
Garôa - frio adequado 
para a minha solidão 
pois também levo, enevoado 
garoando, o coração.

J. G. de ARAÚJO JORGE

Enquanto a geada as vezes cai lá fora,
E a pobre mãe o filho aquece ao seio,
Naquêle teto, onde a penúria mora 
Tristeza angustiante a que eu pranteio!...

J. AMAZONAS

N O  M Í N I M O  S E B l O  M Á X I M A S !
Há índoles que nasceram afeiçoadas para a obs
curidade.
Incomoda-as a demasiada luz. Umas plantas que
rem ar, e sol e luz; outras vivem aí em qualquer 
canto escuro e obscuro e lá mesmo dão flor.
(JULIO DINIZ).
A velhice é um inverno tempestuoso (DIÓGENES)

Esperança! doce palavra feita da bruma efêmera 
que o clarão do ideal enche de iris maravilhosos
(COELHO NETO)

Participação de Noivado — Participação de 
Nascimento — Convite de Missa —

Agradecimento e seus anúncios mensais, 
procure êste JORNAL.
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Prefeitura Iflu- 
■ D i c i p a l  de Lajes

Estado de Santa Catarina

L E I n- 239
de 8 de junho de 1965

Dispõe sôbre deno
minação de via públi
ca.

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages,

Faço saber que a Câmara 
Municipal Decretou e eu 
sanciono a seguinte 

L fc 1 :
Art. P - Fica denominada 

ARGEU FURTADO, uma rua 
de nossa cidade, ainda sem 
nomenclatura definitiva.

Parágrafo - Ünico Na pla
ca indicativa deverá conter 
os seguintes dizeres:

Rua Argeu Furtado 
Vereador

Art 2' - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação. revogadas as dispo 
sições tu contrário.

de fósforos na CLD
Os r epetidos e exagera

dos aumentos nos pre
ços da caixinha de fós
foro vão levar a SUNAB, 
possivelmente, a passar

QUEM NAO ANUNCIA 
•- Se Esconde —

Para seus anúncios procure

C O R R EIO  LACiEAN O  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

Prefeitura Municipal de La
ges, em 8 de junlio de 1965.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei, na Secretaria 
da Prefeitura, em 8/6/65

Cláudio Ramos Floriani 
p/ Secretaria Administrativa

a controlar também, êsse 
produto.

Um dos membros do 
Conselho Deliberativo 
dessa autarquia, segundo 
apurou a reportagem vai 
solicitar dos órgãos téc

nicos da mesma a reali
zação de estudos visan
do a incluir os fósforos 
na relação de artigos 
com os seus preços con
trolados p e l a  fórmula 
CLD.

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

mmmm
W

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L /L K /L S 1111
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

Êstgr é o mais moderno veículo de 
transporte de carga fabricado no 
Pais. Confortável cabina semi-avan
çada, de largo espaço interno com 
possibilidade de colocação de leito. 
Total facilidade de embarque e de
sembarque. Ampla capacidade de 
carga, resultante da grande extensão 
do chassi e da favorável distribuição 
do pèso sôbre os eixos. Chassis

com 3 .6 0 0 /4 .2 0 0 /4 .8 3 0  mm de 
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de 120 HP, 
de fácil acesso, freio-motoivqixo tra
seiro de grande resistência e tôdas

as características Mercedes-Benz 
de alta qualiefade, No serviço con
tínuo, em curta, média e longa dis
tâncias, o L /L K /L S  1111 é uma nova 
concepção em transporte.

a maior rêde de Concessionários Diesel do País

p m C O  R E M A  - Cia- Revendedora de 
Motores s Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S. Catarina
CONCESSIONÁRIO DA M E R C E D E S -B E N Z  DO B R A S IL  S.A.

mosAo960veiculos° !i? ' ã o ).e,lqu?drados Portaria 71. oferece-reduzidas. na entrada e financiamentos longos, com despesas

Visilem a Corema, sem compromissos.

Juízo de Direito da Pri
meira Vara Cível des
ta Comarca de Lajes

0  doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de 
Direito da 2a. Vara Civel 
desta Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina* 
na forma da lei, etc.

Edital de 
Praça

FAZ SABER a todos quan
tos êste edital com o prazo 
mínimo de vinte dias virem, 
que o porteiro dos auditórios 
dèste Juízo, ou quem suas 
vezes fizer, trará a público 
pregão de venda e arrema- 
tação a quem mais der e 
maior lance oferecer 6ôbre a 
avaliação, no dia trinta (30) 
do mês de Julho, do corren
te ano, às dez horas, à porta 
do edifício do Forum Nereu 
Ramos, desta cidade, dos bens 
penhorados a REMULO MAR- 
CEL1NO DAMINELLI, na A 
ção Executiva que neste Juí
zo lhe move Constâncio A- 
marante Machado, a saber: 
Uma parte de campos, com 
1.283 ms2, dividindo de um la
do, com herdeiros de Sofia 
Jacinia Moritz de Carvalho; 
pelos fundos, com terrenos 
do dr. Walmor Ribeiro Bran
co e na frente, com a servi
dão denominada Frey Rogé
rio; uma parte de matos, com 
680 ms2, em comum, dividindo 
tôda a comunhão, com terre
no do sr. Gregório Lélio Mo
ritz de Carvalho, por um la
do, com terreno de Ernesto 
Batista de Góss, pelos fundos, 
com o Rio Carahá; e pela 
frente, com a servidão deno
minada Servidão dos Alaga
dos, situa, digo, Alagados. 
Devidamente transcritas sob 
o nr. 16.632 do Livro nr. 3,U. 
à flsr?32, v. a 234, avaliadas 
ne6tes autos, a área de 1.283 
ms2, na quantia de Cr$ 15U.L00 
e a área de 680 ms2, na im
portância de Cr$ 80.000; Na 
área de terras, com 498.75,60 
ms2, com as seguintes confron
tações: ao norte, com a rua 
Frey Rogério, herdeira Ruth 
Strugo Daminelli, e Lourival 
Lisbão; ao sul, com os su 
cessores do dr. Walmor Ri
beiro Branco; a leste, com o 
dr. Hélio Ramos Viei
ra, e ao oeste, com herdei
ros de Guilherme de Souza 
Soccas, devidamente transcri
to sob o n- 24.212, à fls. 277/ 
278, do livro n' 3-B-1I, e 
24.213, do livro n 3/11, fls. 
277/78, do Primeiro Oficio de 
Imóveis, desta comarca, ter
reno êsse avaliado na quan
tia de Cr$ 70.000, na presen
te Ação Executiva. E para 
que chegue a notícia a todos 
que os queiram arrematar, se 
passou o presente que será 
publicado e afixado de acor
do com a lei. Dado e passa
do nesta cidade de Lages, 
aos vinte e oito dias do mês 
de Junlio, do ano de mil no- 
ventos e sessenta e cinco. 
-Eu, LUIZ CARLOS SILVA, 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscreví e também 
assino.

JOSÉ PEDRO MENDES 
ALMEIDA

DE

Juiz de Direito da 2a Vara 
Cível

LUIZ CARLOS SILVA 

Escrivão do Cível
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Conheça o C aran á C. Muniz
Vimos alguma coisa 

sobre estradas asfaltadas 
como p o n t o  principal 
destas notas e não va
mos entrar por outras 
estradas para não en- 
compr.dar muito este con
vite que fazemos aos ir
mãos Catarinenses.

Entremos um p o u c o  
no setor ferroviário. Um 
dos objetivos do gover
no tem sido a Estrada 
de Ferro Central do Pa
raná. como elemento de 
ligação entre Apucarana 
e Ponta Grossa. São 334 
quilômetros equivalente 
a 49% dessa obra. O al
to custo de uma ferrovia 
tem sido a causa da sua 
demóra, mas o paranaen 
se com a sua vontade 
ferrea de vencer todas 
as distancias dentro em 
breve dominará o pro

blema e teremos uma es
trada que realraente irá 
desenvolver uma vasta 
região e ao mesmo tem
po baratear o custo dos 
transportes.

O setor aéreo tem si
do cuidado com carinho. 
Os caminhos estão mais 
fáceis e mais seguros. O 
Departamento aeroviario 
do Estado, cuja função 
principal é suplementar 
a atividade da União, 
tem feito u m esforço 
magnífico Destacam-se 
os aeroportos construídos 
e com inúmeros melhora
mentos ampliados, os de 
Cascavel, Francisco Bel
trão e Cândido de Abreu 
no oeste o de Jacarezi- 
nho no norte e o de Gua 
ratuba no litoral.

A vastíssima rede ro 
doviaria fazendo par com

V E N D E - I E
SERRARIA SERRA-F1TA

2 armações c/ volantes de 1,35 e 1,10 m 
Totalmente automatizada

Locomovei «Lanz» 120 HP. normais 
Registro 1NP Sta. Catarina 

Tratar com MADEIREIRA JAQUIRANA LTDA.
R. Mal. Floriano, 1 094 

CAXIAS DO SUL - RGS.
End. Teleg. «Jaquirana»

Curso prático de Avicultura 
por Correspondência

Sabia da existência dêste Curso?

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

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

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

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

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

a ferroviária e a area, 
levam progresso para to
do o Estado, conduzindo 
principalmente pa r a  o 
porto de Paranaguá. Gra
ças a isto, este porto 
passou a liderar as ex
portações de café. Em 
quatro anos apenas, man 
dou p a r a  a exterior 
20 000.000 de sacas de 
café. Novos equipamen 
tos foram introduzidos 
no porto e seu apogeu 
foi em 1964 quando ex 
portou 535 000 toneladas. 
Outros portos também 
movimentam a exporta 
ção bem como a impor
tação; são eles os seguin
tes: Antonina, Guaraque- 
çaba e Guaratuba, alem 
dos portos fluviais de Foz 
do Iguaçu, Guaira e Por
to Mendes, sendo que o 
primeiro é o especializa 
do em exportação de 
madeiras para os merca 
dos platinos,

O sistema portuário pa- 
lanaense, dada a sua or 
ganização aliada a ad 
ministração eficiente e 
honesta, tem dado ao 
Brasil maior saldo de di
visas, pois em 1964 deu 
400 milhões de dólares

No proximo capitulo 
iremos resumir o sistema 
de energia eletriea. para 
cujo assunto pedimos a 
maior atenção, principal 
mente para os números 
que serão fornecidos. Va
le a pena.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponder! 
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursos de Por
tuguês, Correspondente, Ta- 
quigrafia, Esperanto e Inglês 

1 por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os cur 
sos são práticos e compõe-se 
de poucas lições, após o que 
serão conferidos Diplomas aos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon 
dência.

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

Mbanez Silva & Cia. Ltda.
—  Ui  Cruz e Souza. 560 -  fone. f f l  -  End. Tel. A H  -  C aiu Postal, 219 =

Laaes - /a n ta  C atarin a
Gêneros alimentícios no varejo e 

rtacado - Bebidas. Armarinhos, Compra 
e Venda de Produtos Coloniais,

Mel, Cera, Fumo etc.__________

5a p3gina

MINISTÉRIO DA GUERRA 
III EXERCITO

2 BATALHÃO RODOVIÁRIO

Edital de Concorrência
De ordem do Sr. Cel. Cmt. do 2' B. Rv, faço público 

que se acha aberta a concorrência para fornecimento de 
carne verde bovina à Unidade.

1 - Objeto de Concorrência
1.1 - A presente concorrência tem por finalidade o forne-_

cimento de carne verde bovina aos servidores civis e 
militares do 2' Batalhão Rodoviário.

2 - Da apresentação das propostas
2.1 - Julgados idôneos os concorrentes, serão recebidas as

propostas na hora, dia e local abaixo indicados.
2.2 - As propostas serão apresentadas em envólucro lacra

do, datilografadas, sem rasuras ou emendas e assina
das pelo concorrente, até às 1400 horas do dia 15 de 
julho de 1965, ao Gr. Cel. Cmt. do Batalhão, para aber
tura e julgamento.

2.3 - As propostas deverão conter o preço unitário de cada
tipo ou classe de carne a fornecer.

2.4 - Abertas as propostas serão todas rubricadas pelos con
correntes, pelo Presidente e demais Membros da Co
missão Julgadora.

3 - Do julgamento das propostas
3.1 - Não serão tomadas em consideração as propostas que

estiverem fora das bases do presente edital.
3.2 - Também não serão consideradas as propostas que a-

presentarem apenas uma redução ou abatimento abai 
xo do menor preço.

4 Da Caução
4.1 - Para garantia da assinatura do ajuste e execução do

fornecimento, os concorrentes deverão fazer antes do 
julgamento das propostas, uma caução na Tesouraria 
do Batalhão, do valor de Cr$ 100000 (cem mil cruzeios).

4.2 - A caução será restituida, após a assinatura do têrmo
de contrato, ao vencedor e, após o julgamento, aos de
mais concorrentes. *

5 - Do prazo de duração do contrato
5.1 - O contrato terá a duração de um (1) ano, podendo ser

renovado após êste periodo, desde que seja julgado 
conveniente por ambas as partes.

6 - Do inicio do fornecimento
6.1 - O fornecimento terá inicio a partir do dia l - de agos

to de 1965.

7 - Dos artigos a fornecer
7.1 - As propostas deverão conter apenas preços unitários

dos seguintes tipos de carne:

a) carne verde de la. classe
b) carne verde de 2a. classe
c) carne com osso (25% de osso)
d) filé mignon

8 - Das obrigações do fornecedor
8.1 - O fornecedor fica obrigado as seguintes condições:

a) entregar semanalmente, às Terças e Sextas 
Feiras, no Açougue do Armz Subs do Bata
lhão, as quantidades solicitadas;

b) fornecer mensalmento a quantidade de mais 
ou menos 14.000 quilos do citado produto, na 
base de 2 vezes por semana.

9 - Dos pagamentos
9.1 - Os pagamentos serão efetuados entre os dias 10 a 15

do mês subsequente ao do fornecimento, na Séde do 
2- B. Rv.

10 Disposições gerais
10.1- 0  Comando^do Batalhão se reserva o direito de anu

lar em parte ou no todo a presente concorrência, des
de que assim aconselhem os interesses da Unidade, 
sem que assista qualquer direito aos proponentes.

10.2- 0  reajuste de preço, quando solicitado, sómente será 
concedido se for constatado que, pela alta de custo 
do gado, é inexequível a manutenção pelo fornecedor 
da tabela em vigor, devendo os novos preços serem 
inferiores aos menores da praça de Lages.

Io 3- As informações ou esclarecimentos que se fizerem ne
cessários serão prestados diáriamente,tdas 0800 às 1000 
horas da manhã e das 1400 às 1600 horas da tarde, 
pelo Fisc. Adm do SAS, no 2' Batalhão Rodoviário.

Quartel em Lajes, 24 de Junho de 1965

DEVAN1R PINTO - Cap Fisc Adm/SAS
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Clube I a de Julho comemorará 
a passagem do 69' 

aniversário dá fundação
Realizou-se quarta fei

ra à noite, no Maracanãn- 
zinlio, o concurso para a 
escolha de Miss Beleza 
Internacional do IV Cen
tenário da Guanabara, 
quando concorreram cêr- 

- ca de 22 beldades estran 
geiras.

A representante dos Es
tados Unidos foi a ven
cedora dêste concurso de 
beleza internacional, em 
que pese a brilhante a- 
presentação das candida
tas dos dentais paizes 
concorrentes.

Hoje o concurso para a

escolha de Miss Brasil
Hoje à noite, ainda no 

Estádio do Maracanãnzi 
nho, e com as presenças 
de 24 beldades regionais, 
será procedida a escolha 
de Miss Brasil 1965.1

A esta festa de beleza 
da mulher brasileira, es
tarão ipresentes também 
as representantes dos vá
rios paizes que concorre
ram áo concurso de Miss 
Beleza Internacional do 
IV Centenário da Guana 
bara.

0 júri de “Miss Brasil 
1965”, ao que se anuncia,

será formado somente 
por ex-Misses Brasil e 
pela atual Miss Brasil. 
Êste júri seria formado 
por Ângela Vasconcelos, 
leda Maria Vargas, Marta 
Rocha Xavier de Lima, 
Maria Olivia Rebouças, 
Emilia Corrêa Lima, Vera 
Lucia Ribeiro e Terezi- 
nha Morango.

A Srta. Sonia Maria Pi
nho, Miss Santa Catarina 
1965, está sendo consi
derada conto uma jdas 
favoritas aos 8 primeiro 
lugares.

Em data de 1' do cor 
rente, relembramos com 
as mais vivas saudades, 
a passagem do 69' ani
versário de fundação do 
tradicional Clube 1' de 
Julho, a mais veterana 
das atuais sociedades re 
creativas.

O veterano Clube 1 de 
Julho, por ocasião de 
sua fundação e durante 
longos anos, foi o cená
rio das mais animadas 
e excepcionais concen
trações s o c i a is  que 
se realizaram na Prince
sa da Serra As datas

que assinalavam a sua 
fundação eram motivo 
da maior preocupação 
por parte de sua direto
ria e associados, que a 
elas emprestavam o má
ximo de seu ' apoio e o 
requinte d  ̂ sua elegân

cia no mais apurado gos
to.

Revivendo a passagem 
desta gloriosa efeméride 
para tôda a sociedade 
lageana, a sua atual di
retoria estará realizando 
na noite de hoje, um mo
numental baile que será 
abrilhantado pelo reno 
raado conjunto Melódico 
de Norberto Baldauff.

Como se trata de um 
magno acontecimento pa
ra a sociedade princesi- 
na, ao baiie de hoje a 
noite do veterano CJube 
r  de Julho, deverão com
parecer todos os seus 
associados, além de con
vidados especiais perten
centes ao nosso fino so- 
ciety.

Srta. Julieta W altrick 
Fernandes

Esteve durante alguns 
dias em nossa cidade, 
em visita a seus proge- 
nitores, a gentil e inteli
gente Srta Julieta Wal
trick Fernandes, dileta 
filha adotiva do Sr. Pe
dro Delia Rocca, do alto 
comércio desta praça e 
da sociedade lageana, e 
de sua exma espôia d. 
Alice Delia Rocca.

A Srta. Julieta Wal- 
rick Fernandes, que a- 

tualmente reside em Cu
ritiba. onde está cursan
do ensino superior, apro
veitou a oportunidade 
3ara passar o aniversá
rio natalicio do seu pai, 
Sr. Pedro Delia Rocca, 
transcorrido na última 
terça feira, dia 29

Sr. Pedro Paulo 
Lisboa

Festejou a passagem 
de mais um aniversário 
natalicio, no dia 29 últi 
mo, o Sr. Pedro Paulo 
Lisboa, ex-Presidente do 
tradicional Clube 14 de 
Junho, abastado fazen
deiro neste Município e 
pessôa de elevado desta
que na sociedade lagea
na.

Por ocasião do seu na
talicio, o Sr. Pedro Pau
lo Lisboa, foi muito cum
primentado pelo seu vas
to circulo de relações e 
amizades.

Divulgando a passa
gem desta data natalícia, 
enviamos ao digno ani
versariante os nossos e- 
fusivos cumprimentos.

Concessionário exclusivo:

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

I
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Guarany x Peri Ferroviário em 
=  interessante cotejo =

Encerrando as disputas 
do primeiro turno do cer
tame estadual da 4a zo 
na. degladiar se-ão ama
nhã à tarde, no Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior, os fortes conjun
tos do G. A. Guarany de 
nossa cidade e do Peri 
Ferroviário de Mafra.

Embora situados em 
posições não muito des
tacadas na tábua de clas
sificação, Guarany e Pe
ri Ferroviário prometem 
um bom cotejo a todos 
os assistentes que se des
locarem àquela cancha 
esportiva.

0 Guarany que vem'de 
um brilhante triunfo em 
Caçador frente ao Vasco 
da Gama, promete reedi

tar aquêle resultado, e 
com isso melhorar a sua 
colocação na atual com
petição, onde surge co
mo um dos mais sérios 
candidatos à classifica
ção para as semi-finais 
do estadual.

Por outro lado, o Peri 
Ferroviário, situado na 
última posição na tabela, 
já conseguiu um honroso 
empate em São Joaquim 
frente ao Nevada local, 
cujo resultado incutiu lhe 
maior ânimo para os seus 
compromissos futuros na 
4a zona.

Em função disso, Gua
rany e Peri Ferroviário 
prometem um desenrolar 
dos mais interessantes,

capaz de levar ao Está
dio Municipal Vidal Ra
mos Junior ura apreciá 
vel público, que propor
cionaria uma arrecada
ção superior a quinhen
tos mil cruzeiros.

Pela sua notável atua 
ção desenvolvida domin
go último era Caçador, a 
direção técnica bugriua, 
confiada em bom mo
mento ao famoso crack 
Cleuson. pretende con
servar a mesma consti
tuição com que vitoriou- 
se frente ao Vasco da 
Gama, ou seja: Henrique 
Dante, Zé Otávio e Ru
bens; Carlos e Waldir; 
Pilila, Chiquinho, Aecio, 
Johan e Baiano.

Um dos mais difíceis 
compromissos no atual 
campeonato, terá o S. C. 
Internacional, na tarde 
de amanhã em irão Joa 
quim, quando terá opor 
tunidade de defrontar-se 
contra a equipe do S C. 
Nevada.

O colorado que vem 
realizando uma campa
nha regular no atual cer
tame, pretende redimir se 
dos seus doi s  últimos 
empates, que absoluta
mente o colocaram nu
ma posição na tabela que 
não se ajusta ao renome 
que ocupa presentemen 
te, como vice-campeão 
catarinense.

Colocado no segundo

sério jogo em
pôsto, com dois pontos 
de desvantagem sôbre o 
lider da tabela, mas a- 
meaçado rèriamente por 
um rebolo de outros clu
bes nas colocações sub 
sequentes, o Internacio 
nal terá que conquistar 
um triunfo na tarde de 
amanhã em São Joaquim, 
sob pena de ver piorada 
a sua situação na tabela.

O quadro joaquinense, 
por outro lado, colocado 
ao lado do Guarany, na 
4a colocação tem se apre
sentado regularmente no 
atual certame, embora 
atuando c o mo  caloura 
daquela competição.

O S. C. Nevada, que

Santa Ciuz x Vasco da Gama
Saldando mais um com

promisso no atual certa 
me estadual, ou seja o 
último do primeiro turno, 
o Santa Cruz, lider ab 
soluto e invicto da tabe
la. receberá no dia de 
amanhã, a visita do Vas
co da Gama de Caçador, 
num jogo em que os ca- 
noinhenses têm tudo pa 
ra vencer.

A não ser por motivos

alheios à decorrência 
normal dêsse confronto, 
o Santa Cruz perdería o 
mesmo.

O que se sabe, pela 
lógica, com os fatores 
campos e torcida, o San
ta Cruz deverá vencer 
êste jogo, e com isso, 
mantendo a sua posição 
de vanguardeiro da ta
bela, no primeiro turno.

luta por uma classifica
ção para a fase final do 
estadual, não poderia e 
nem deveria sofrer um 
tropeço no jogo de ama 
nhã.

Para o jogo que será 
travado na tarde de ama
nhã, em São Joaquim, 
não há qualquer favori 
tismo, embora se saiba, 
que o Nevada é benefi
ciado por alguns fatores 
como campo, torcida etc.

Biasil 3 x Suécia 1
Cumprindo o seu ter

ceiro compromisso n o 
exterior, a seleção d o 
Brasil, conseguiu um a 
explêndida vitória contra 
a Suécia pelo escore de 
2 a 1, em jogo realizado 
em Estocolmo.

Pelé e Gerson marca 
ram os tentos nacionais, 
sendo que o dêste último 
foi marcado no crepús
culo da partida.

No dia de amanhã, o 
Brasil realizará o seu úl 
timo jogo da atual tem
porada, defrontando se 
contra a seleção da Rús
sia, em Moscou.

Grêmio Esportivo Htlio Moritz
Lajes (SC) 25 de maio de 1Ü65

Ofício circular n- 001/05
Da Secretaria Geral do G. E. Hélio Moritz
Ao Correio Lageano

Prezado(s) senhor(s).
Temos a grata satisfação de comunicar lhe 

que nesta data. foi eleita e empossada a nova di
retoria de nosso clube, a qual terá a seu cargo a 
missão de reger os destinos do G. E. Hélio Moritz 
no seu 18’ ano de atividades, e que ficou 
constituída:

Presidentes de Honra
Dr. Acácio Ramos Arruda Filho 
Sr. Osvaldo Husadel 
Dr. Galileu Craveiro de Amorin 
Sr. Pedro Duarte

____________________________________ 7^ Página

assim

Presidente 
1' Vice Presidente 
2• Vice Presidente 
3- Vice Presidente 
r  Secretário 
2‘ Secretário 
1’ Tesoureiro 
2' Tesoureiro 
Orador

Celso Paese 
Heins Joaquim Rau 
Wilson F.oriani 
Agnello Neves de Arruda 
Waldeck Aurélio S. Filho 
Éclair Rogério da Cruz 
Roberto José Probst]
Carlos Fiúza
Dr. Cláudio Ramos Floriam

Departamentos:
Médico

Tenis de mesa
Tenis
Ciclismo
Basquete
Salonismo
Volei
Propaganda
Atletismo

Dr. Nilson Biavatti e Dr. 
cio Arruda Filho 
Tadeu Borges 
Dr. Carlos Andrade Lopes 
Domingos Tomé de Souza 
Álvaro Rogério Muniz 
Augusto Pires Lopes 
Carlos Ramos 
Aldo Pires de Godoi 
João Luiz Ramos Lucena

Aca-

Conselho Fiscal: — Francisco R. Martins, 
Waldeck Sampaio José Yared, Ari Croda, Mauro 
Sell. Athanasio Bouthers, Éclair Cruz, Plínio Maines, 
Mauro Nerbass, Hélio Schmidt e Aristides Farias.

Suplentes: — Edú Furtado, Moacir Bernardi- 
no Ern, Rogério Borges, Nelson Yared, Dalmo San
tos Arruda, Antero Adão Aroldi, Wilson Busato, 
Wilmar Marin, Orly Souza, Maiiano Pires Lopes, 
Edson Hogue, Leoni Croda.

Sendo o que se nos apresenta, despedimo nos 
e enviamos nossas mais calorosas,

Saudações Esportivas 
Celso Paese

Presidente
Éclair Hogério Cruz

Secretário

Tipógrafo precisa-se
Estamos necessitando de um tipógrafo 

que saiba compor e impaginar. portador de 
bons antecedentes disciplinares, para serviço 
neste jornal.

Inútil se apresentar sem os requisitos acima.
Os interessados devem dirigir se à reda

ção dêste bi-semanário em seu horário nor
mal de trabalho, para melhores informações.

P a ra  suas carõas e  e n c c m e u d a s

Transportadora R  O D O L A 6 E S
—  Com filiais nas principais cidades do país —

Segurança e Pontualidade
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A adoção de uma ta
xa adicional é apontado, 
pelo sr. Fernando Gaspa 
rian.como a solução ma
is indicada para o pro
blema das sucessivas tri
butações de ura mesmo 
produto.

Ao examinar a ques 
tão do imposto de ven
das e consignações, 11a 
reunião do Conselho Na
cional de Economia, dis
se êle que a formula su
gerida “só trará vanta
gens*’.

Benefício
Para o Sr. Fernando 

Gasparian, a taxação adi
cional “ajuda a pôr em 
movimento a máquina 
comercial, que está em
perrada, diminui o exces
so de tributação sôbre

um mesmo produto e Dão 
acarretará nenhuma di 
minuição na receita dos 
Estados menos desenvol
vidos”.

"Viria a medida — 0- 
pinou — beneficiar a to
dos, produtores e consu 
midores”.

Parecer
Decidiu 0 CNF, em fa

ce das ponderações apre 
sentadas, encaminhar ao 
Legislativo parecer no 
sentido da aprovação do 
projeto governamental 
que modifica a fórmu'a 
de cobrança do imposto 
de vendas e consigna
ções.

Vai 0 Conselho ultimar 
os estudos sôbre o as
sunto, a ser focalizado

em profundidade, ofere
cendo diversas alternati
vas, tendo em vista os 
aspectos conflitantes da 
matéria.

Jovem Paulo R. Baggio
Ocorrerá no dia de 

amanhã, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio do distinto jovem 
Paulo Roberto Baggio, 
dileto filho do Sr. José P. 
Baggio, diretor dêste bi- 
semanário e do alto co 
raércio desta praça, e de 
sua exraa. consorte d. 
Scylta Antunes Baggio, 
pertencentes todos à alta 
soc:edade de nossa terra.

O digno aniversariante 
deverá concluir simultâ
neamente êste ano, 0 
curso científico do Colé

gio Diocesano e 0 curso 
comercial p e l a  Escola 
T é c n i c a  de Comércio 
Santo Antonio. cujos es
tudos vêm desempenhan 
do com raro brilhantismo.

Aos muitos cumprimen
tos que por certo, o jo 
vem Paulo Roberto Bag 
gio. receberá na data de 
amanhã por parte de se
us inúmeros parentes e 
pessoas das suas rela
ções e de seus ilustres 
progenitores, juntamos 
os nossos com votos de 
inúmeras venturas.

\ is tc  betum ineso  
em nesse Estacle

Em futuro próximo deverá ser feito 0 levanta 
mento geológico da faixa compreendida entre os 
Municípios de Três Barras e Canoinhas no norte 
do Estado, onde recentemente se fizeram sentir o- 
corrências de xisto betuminoso. Também a região 
do Tronco Principal Sul, entre Lages e Ponte Al
ta. será incluido neste levantamento.

Êste levantamento deverá ser feito pelo órgão 
especializado da Petrobrás, visando futura indus
trialização caso seja positivo 0 estudo feito.

Realraente sensacional foi a experiência feita 
pela “British European Airways” ao fazer aterri- 
zar um avião de passageiros no Aeroporto de 
Londres, sem que ninguém pilotasse 0 aparelho. 
Trata-se de um nôvo sistema de controle remoto, 
que os técnicos chamara de “caixa prêta”, que 
paia fazer pousar suavemente em qualquer pista 
um avião, necessita somente que o comandante 
ponha a belonave em posição de linha com a pis- 
la. Após sair do aparelho, o piloto afirmou que 0 
pouso fora um dos mais perfeitos até hoje por 
êle realizado. Os estudos continuam e, no máximo 
em três anos, os aviões poderão aterrisar sozinhos 
sob qualquer condição climatérica. Os passageiros 
do gigantesco avião só vieram a saber da mano
bra quando desembarcaram no aeroporto.

Sr. Pedro 
Delia Rocca

Rodeado da estima e 
carinho dos seus dignos 
familiares e pessoas de 
suas relações, viu passar 
na última terça feira, dia 
29, o transcurso de mais 
um aniversário natalicio, 
o Sr. Pedro Delia Rocca, 
elemento dos mais con
ceituados nos meios co
merciais e sociais da 
Princesa da Serra.

Por ocasião da passa
gem daquela significativa 
efeméride, o feliz natali- 
ciante, viu afluir à sua 
residência um elevado 
número de parentes e 
pessoas amigas, que o 
foram cumprimentar, nu
ma demonstração de a- 
mizade e efetuosidade.

Destas colunas cumpri
mentamos o Sr. Pedro 
Delia Rocca, com votos 
de muitíssimas felicidades 
para maior gáudio de 
sua exma. familia e de
mais pessoas que lhe são 
caras.

Miss Guanabara 
65 é filha de 

lageano
Segundo fontes fidedig

nas de crédito e que fo
ram confirmadas à nossa 
reportagem, a Miss Gua
nabara 1965, Srta. Maria 
Rachel de Andrade, e 
que hoje à noite estará 
concorrendo ao título de 
Miss Brasil, é filha do 
Sr. João Doutel de An
drade, natural de Lages, 
e sobrinha do Sr. Nica- 
nor Andrade, aqui resi
dente.

A Miss Guanabara 1965, 
segundo os críticos mais 
atuantes, é uma das mais 
categorizadas concorren 
tes ao título de Miss Bra
sil 1965, cujo concurso 
será realizado logo mais 
no Estádio do Maraca- 
nãnzinho, no Rio de Ja
neiro.

Assim, caso seja vito
riosa no concurso que 
apontará a representante 
máxima da beleza da mu 
lher brasileira, será mo
tivo de justo orgulho pa
ra a população de Lages, 
que assim veria coroada 
como Miss Brasil 1965, 
uma filha de um nosso 
conterrâneo que há lon 
gos anos reside no Esta
do da Guanabara.

CORREIO LAGEANO
L A 6 E I»  3 de Julhc de19C)<5

i-se os Pleitos (!l|
Terão observado, é certo, os que leem êstes 

articulados, que em nenhum deles desassociamos 
os nomes de Celso Ramos e Ivo Silveira, 0 atual 
e o futuro Governador de SaDta Catarina.

Sempre que nos referimos à administração 
que há de concretizar Ivo Silveira, fazemos refe
rências, também, à 'que idealizou e tornou reali
dade Celso Ramos.

É que ambos estão afinados pelo mesmo dia- 
pasão e imbuídos dos mesmos anseios no que res
peita ao presente e futuro do nosso Estado.

E não se pode divorciar, por is60, a obra que 
um realizou da que há de concretizar 0 outro a 
fim de que não sofra de continuidade 0 progresso 
da terra barriga verde.

Ambos os governos se interpenetram, pois que 
obras há que foram iniciadas pelo primeiro e te
rão sua continuidade e conclusão no quinquênio 
que se avizinha assim como outras constantes do 
Plano de Metas do atual govêrno, terão início e 
andamento no alvorecer do govêrno que se insta
lará em 31 de janeiro de 1966.

E confiamos nós, os do Partido Social Demo 
crático, que o eleitorado catarinense sufragará era 
3 de outubro próximo 0 nome que a Convenção 
partidária apontou no memorável conclave de 13 
de junho último para suceder ao senhor Celso 
Ramos.

Eis que êsse candidato não desmentirá jamais 
as tradições da Agremiação que 0 escolheu e, co
mo seu antecessor, governará Santa Catarina de
bruçado sôbre o mapa de seu território levando o 
progresso aos mais longínquos rincões e auscul- 
tando os anseios dos habitantes de todas as Co
munas da Região.

Não subestimamos 0 valor de outros concor
rentes ao mandato e, por isso mesmo, dentro em 
breve iniciaremos a nossa campanha dizendo ao 
povo barriga-verde, embora já o saiba êle, que a 
bandeira pessedista que tremulou heroicamente no 
Palácio Roseo desde 1961. não pode ser arriada e 
continuará como 0 farol que aponta 0 roteiro do 
progresso, das grandes realizações, da administra
ção invulgar que teve 0 condão de colocar Santa 
Catarina na vanguarda dos demais Estados da Fe
deração, muitos dos quais buscaram aqui os mol
des e exemplos nos quais espelhariam suas rotas 
administrativas.

E diremos ainda, na oportunidade, não obstan
te ser público e notório, da inteligência invulgar, 
da visão administrativa, da operosidade inconteste 
e demais dotes pessoais do candidato Ivo Silvei
ra, cujos méritos o recomendam, com sobradas 
razões, para o alto posto de Governador do Esta
do de Santa Catarina no pleito que se avizinha.

J. P. GHIORZI

Enlace matrimonial
Realiza se hoje às 18.30 horas, na Igreja São Jo

sé, em Porto Alegre, 0 enlace matrimonial do dis
tinto jovem César Rogério Valente, filho da Vva. 
d. Luize Charlote Werhmann Valente, pertencente 
à alta sociedade local, com a prendada Srta. Ma
ria de Lourdes Casarim, dileta filha do casai. Sr. 
e Sra. Emilio Laurindo Casarim, residente naquela 
capital, e pessoa bastante conceituada nos setores 
comerciais e sociais da Princesa da Serra.

Divulgando êste acontecimento, destas colunas 
felicitamos os dignos cÔDjuges Cesar Rogério Va
lente e Maria de Lourdes Casarim, extensivos aos 
seus dignos progenitores.
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