
Governador Celso Ramos recebeu 
iradora

de
Expressiva mamfestaçao de solidariedade e de 

gosijo, recebeu o Governador Celso Ramos e 
a ilustre comitiva, por ocasião de sua visita ã 
-itibanos na última 4a feira, quando iria inau-l Ano XXV 
rar um_a das mais importantes obras de sua ari- 
inistração, no setôr energético.

À sua chegada no entroncamento da Encruzi- 
ada de Cui itibanos com a BR-2, considerável

íantidade de veículos 
guardava o Governador 
elso Ramos, que se fa- 
a acompanhar do De
itado Ivo Silveira, De
itado Osny de Medeiros 
?gis, Sr. Hermelino Lar 
Va, diretor comercial 

CELESC, Secretários 
Estado, Deputados Es- 

luais, assessores da a- 
ú administração esta 
il e outras autorida 

lageanas, que daqui 
ibém se deslocaram 

itamente com a comi- 
governamental.
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Dirigindo-se para Curitibanos, o Governador 
Iso Ramos recebeu apoteótica recepção por par 
4o seu povo, a maior até hoje tributada a um 
lem público, fazendo com que enorme corso de 
mios percorresse por longos minutos as perife 

centrais daquela progressista cidade. 
Deslocando-se a seguir para o local da inau 

ação, distante à 20 kls. da cidade, o Governa- 
Celso Ramos inaugurou posteriormente a Usi 

Hidroelétrica do Pery, e que servirá para su- 
T de energia aquela próspera região serrana, 
isa oportunidade vários oradores fizeram uso 
palavra, destacando a importância do aconte- 
ento, e o que ela viria representar para o pro 
sso industrial daquele Município. Na mesma o 
ão, o Governador Celso Ramos e os presentes 
im obsequiados com um finíssimo cock tail. 
Regressando para o centro da cidade, e ao a-

Íecer, o Governador Celso Ramos foi convida- 
i inaugurar o seu busto em uma das praças 
is, que simbolizavam uma patriótica homena- 

do bravo povo curitibanense ao Jbandei- 
e da energia elétrica naquele Município e em 
as zonas de nosso Estado, cujo acontecimento 
ificava um fato histórico de suma importância. 
No período da noite, realizou-se um desfile de 
giais empunhando tochas de fogo, e logo a se- 
o chefe do Executivo estadual acionava de- 

ivarnente a chave que daria p)r inaugurada o 
'ma de iluminação pública da cidade, cuja rê 
ie distribuição, também à mercúrio, foi cons- 
ia há pouco.
Posteriormente, no tradicional Clube 7 de Se- 
)to. com cêrca de 800 talheres, realizou se um 
uoso banquete em homenagem ao Governador 
o Ramos e sua ilustre comitiva, quando lá 
areceram as autoridades gcurrtibanenses e as 

as de maior destaque daquela cidade e adja- 
ias.

sa ocasião, conduzido por duas crianças, 
3o à mesa onde se encontrava o Governa 
•o Ramos e autoridades, um finíssimo bolo 
5 uma maquete da Usina Hidroelétrica do 
uma torre transformadora de luz, que foi 
por S. Excia. e distribuído a todos os pre- 
'Unda eufóricos pelos magníficos espetacu- 
que foi palco a hospitaleira CuritibanoN 
oradores fizeram uso da palavra, pondo 

aque essa obra magnífica que aquele Mu- 
icabava de ser Jaquinhoesdo por parte da 
ca administração do Governador Celso

s tantas manifestações de carinho e de ra
te um povo que a cada dia que passa,* “ 
Jm ideal de ver a sua terra mais Pr , P 
0 Governador Celso Ramos e sua la/;
1 retornou na mesma noite à Lages,
U O itn r

Promovido pelo Parti
do Social Democrático, 
será realizado hoje às 20 
horas, na Praça João 
Costa, um monumental 
comicio, que está fadado 
a ser o maior até hoje 
levado a efeito em La
ges

Grandes preparativos 
estão sendo concretiza
dos para que uma enor
me multidão compareça 
àquele local, para incen 
tivar e aplaudir os vários 
oradores que farão uso 
da palavra.

Antes de ser iniciado 
o comicio haverá uma 
grande concentração de 
veículos que aguardará 
no Bairro Coral a cara
vana procedente de São 
Joaquim, daí se deslocan
do para o centro da ci 
dade, onde uma enorme 
multidão, que por certo 
lotará totalmente a Pra
ça João Costa, tributará 
uma condigna recepção' 
aos componentes da re
ferida caravana partidá
ria.

Bombeiros de lages
Com a presença do Governador Lelso Ramos, 

Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, altas autoridades 
c:vis, militares, eclesiásticas, oficiais da Policia 
Militar do Estado, e una grande massa popular, 
realizou-se hoje às 10 horas da manhã, na Praça 
João Costa, uma demonstração do auto-tanque do 
Corpo de Bombeiros de Lages.

Esta demonstração foi muito aplaudida por 
parte das autoridades e povo presentes ao referi
do logradouro.

Êste auto tanque, que há dias chegou à nossa 
cidade, deverá ficar definitivamente ern Lages, 
como o primeiro veículo do Corpo de Bombeiros, 
que funcionará inicialmente em an *xo ã Prefeitu
ra Municipal, com um contingente de i2 soldados.

Porteriormente, como já é do conhecimento 
de todos, será construído ura Quartel do Corpo de 
Bombeiros, no Bairro São Cristóvão, cuja cons
trução faz parte das obras do Governador Celso 
Ramos em nosso Municipio.

Assim foi concretizado em realidade, a insta
lação do Corpo de Bombeiros de Lages, velho an
seio da população lageana, que terá a partir de 
hoje, um auto-tanque e ura contingent1 de ^ s o l 
dados para atendimentos de qualquer emergência.

Srta. Maria da

Ocorreu também, no 
último sábado, dia 18, o 
transcurso de mais um 
aniversário natalicio da 
gentil Srta. Maria daGra 
ça Melim, filha do Sr. e 
Sra. Joaquim Melim Fi
lho. pessoa d^ largo con
ceito no comercio e nos 
meios sociais da Prince 
sa da Serra.

Cumprimentamos à jo
vem nataliciante, com 
augúrios de muitíssimas 
felicidades.

imposto ile Renda sobre o 
«décimo terceírc» é legal
O Departamento do Imposto de Renda, do Mi 

nistério da Fazenda, baixou circular às suas De
legacias Regionais, Seccionais e Inspetorias escla
recendo que em face das disposições do artigo 28 
e sua letra «C» combinadas com as do artigo 63 
e seu parágrafo unico, do Regulamento do Impos
to de Renda aprovado pelo decreto ir 55.866, de 
1965, de 1964, «é irrefutável a legalidade da inci
dência do imposto de renda, na fonte sobre o ren
dimento correspondente ao 13- salário.

Informa ainda aquele departamento que quando 
o assalariado auferir, num mês, quantia superior 
ao limite de Cr$ 84.000 por força do acréscimo do 
13° salario, só ficará sujeito ao desconto do impos
to de renda, na fonte, que incindirá sobre a im 
portância total auferida naquele mês se a soma 
da sua remuneração básica com a cota mensal 
(duodecimo) correspondente àquele 131 salario, 
exceder o referido limite de Cr$ 84.000. ,

Vccê sa
be c aue 
X iô llif  É-
C 3  C A M P ?

Trigo para o Brasil
O Banco do Brasil anunciou a assinatura de 

contrato para a aquisição de trigo em grão, de 
procedência Argentina. Tal contrato está previsto 
no acordo firmado em Novembro do ano passado 
entre os governos do Brasil e da Argeuíina.

18576355
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Cartório Eleitoral da 21a Zona
0  Sr Juiz Eleitoral da 21a. Zona - Lages, 
ch am a a  aten ção  dos eleitores p ara  as  
disposições do novo Código Eleitoral e 
que entrou em vigor a  15 de Agosto

Art. 7' - O el?itor que deixar dc votar e não se justifi 
car perante o juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após a realiza 
ção da eleição, incorrerá na multa de 5 (cinco) a 20 (vinte) por 
cento do salário-mínimo da zona de residência, imposta pelo 
juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.

§ 1* - Sem a prova de que votou na última eleição, pa 
gou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, 
não poderá o eleitor:

1 • inscrever se em concurso ou prova para cargo ou fun 
ção pública, investir-se ou empossar-se nêles;

II • receber vencimentos, remuneração, salário ou pro
ventos de função ou emprego público, autárquico ou para es
tatal, bem como fundações governamentais, empresas, institu
tos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencio 
nadas pelo govêrno ou que exerçam serviço público delegado, 
correspondentes ao Segundo mês subsequentes da eleição;

III - participar de concorrência pública ou administrativa 
da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, ou das respectivas autarquias;

IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de e- 
conomia mista, caixas econômicas federais, ou estaduais, nos

Lages - S. C. -  25 - 9 • 65 fe ra  da cam a 
i c e c  d e p o *  t l c

 ̂ — _tnn nolo trnu c
melhor f i l e i r a * )  W

evitar tromboses, em°”_ 
iíhs e outras complica 
ções é os parturientes le 
vantarem-se quanto

Cora estas palavras
o Vnecólogo e cirurgião
Dr A Vogl fez face à 
o p in iã o ,  tão divulgada, de 
que depois do parto as

mães deviam
ra"‘ .Q u an to ?

social, bem como em qual 
institutos e caixas de PreV,de mantido pelo govêrno, ou de
quer estabelecimento de croa com essas entidades ceie
cuja administração este particip
bra. contratos; identidade;

V - obter passaporte ou carteira
. i m oefaheleeimento de ensino ofi-VI - renovar matricula em estabelecí

ciai ou fiscalizado pelo govêrno;
nimipr ato para o qual se exija quitaçaoVII - praticar qualquer ato PJ1

do serviço ^ “ “ o, ^"natoratizaJoo. maiores de
§ 2 ,° S . " ...... .. nos arts. 5' e 6 n. I. sem provi - WS mo.nv (j j sem prova

de S i í l S Z S t í S X Z "  -  -
„„ r „  grafo o o t e r . . . .  ,« •  "áo se alisto, a.é o , 19
anos ou o naluralizado que não so alistar ate  um ano depo.s 
“  òdquhid . a oaeionalidade brasileira ,ocorrera na m ulta de 

,  cenlo ,  3 (.rês) salários, mm.mos v .g o .t .»  na z .o r
imposta pelo juiz e cobrada .0  ato da m sertça . elo .toral a tra  
vés de sêlo federal inutilizado no proprio reqnei im ento.

SSí8Síí8$$888S8i

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga

L/LK/LS1111 
Mercedes-Benz
cabina semi-avançada

\i

Êste é o mais moderno veículo de 
transporte de carga fabricado no 
País. 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 pêso sobre os eixos. C h a ssis

com 3.600/4.200/4.830 mm de
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de 120 H P  
de fácil acesso, freio-motor, eixo tra
seiro de grande resistência e tôdas

as características M ercedes-Benz
de alta qualidade, No servi™  
jinuo, em curta, média e loíga dis* 
tancias, o L /L K /L S  1111 a 6 °
«»"«pçâ„im,;aLnss;i':leé™a ~ -

M E R C E D E S . . ___

a maior rêde de Concessionários Diesel

C O  R E M A  - C ia . Revenri j  
_ __ Motores e Autom A,?® .ora
Rua Manoel Thiago de Castro,

C O N C E S S IO N Á R IO  DA M E R C E D E S - B E N Z  ~ ~ S C atarina-------. ---------“ ' - “ ' ' ' « ' m i u  UA M E R C E D E S  BENZ D

Agora colaborando com plano de estabili.„ - ° BRASIL SA-

M; c6des ^  71
Visitem a C o rem a  çPm 908 com

sem «mproinis^os.
* oferece 
despesas

S‘a Ü impô7anl 
pacientes se í 
lü?° depois ?  

iTtíÇões muitos8.
gos ajnda estão81 
dos as velhas ' 

Coido argum„
v;,r d**ta t8e > «
gl aPf̂ senta
í,ara<?a<> conviS

. u,n despo,^
reiD.ou ínteniStermiQa u m /

atletismo,é exJ  
te Perigoso ãp- 
ama semana \L  
deitar-se na 2 
preciso reduzir,, 
tenta mente para 
perturbações uo 
circulatório e <ju
lisnio. 0  parto \s 
significa umd pr̂  
trema à qual se 
teu 0 erganistuo, va 
por isso, os 
princípios.

0  Dr. Vogl, 
chefe do Hospital 
cipal de Glücks 
presenta inúrnerus 
que confirmamohi 
te a sua teoria. Q 
bretudo três argu 
a favor de que as 
se levantem pouco 
do parto. Eai 1 L 
trabalho dGsmú$c; 
nima extrr-ordinà 
te 0 metabolismo, 
culatura doabdouie 
bacia fortalece se 
da mente. Alem di 
metabolismo co 
para a normaliza 
odo o organismo.

Segun íohs ei 
cias colhidas pd 
Vogl o seu üiéto 
processo mais 
combater 0 per| 
tromboses 
Mesmo que surjaa 
plicbções, 0 dr Vo 
força as suas p*J 
a se deitarem, 
corre a uma lij 
lástica.

Dt-sta maneira » 
sivel curar se mau 
damente a trombo 
minar.do-se 0 
urna tmbolia, 1111)1 
ior se a paciente 
de cama.

A terceira val1 
do método estái
independência dop

Continuando »!
lar e escassez - 
meiras nã« 
solução segjn .
Vogl, de confia® 
às mães logo “P1 
primeiro dia.

Mulheres que
oportunidade  
experiências c jj
métodos, 0 
com dez dias3 
e o dr. Vog . c0\  
em ser muito j, 
vantar-se tao*' | 
to possível

(Harald Oelke
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anco Brasileiros: Balanço da Situação

O último balanço da situação bancaria no 
,1, incluindo 62 bancos, revela que em junho 
o o disponível, em caxia, atinuia a Oi* nca

“ ilhr s- i«nko do ano passado a 
mbilidade de caixa era de 320 bilhões e 81 

ões. Os empréstimo em conta correDte oue 
unho de 64 somavam bilhões 333 milhões pIp 
m se a Cr$ 90 bilhões 170 milhões no mesmo 
de 65. Na rubrica de depositos à vista remis
se a seguinte progressão, em milhões de cru 
s: junho de 1963, 778.162; junho de 64 i f i o  
, junho do ano em curso, 2.550 732.-’ ’

pauta de exportação Urubú já rende 
divisas

rosseguem em escala razoavel a exportação 
ubús brasileiros para os Estados Unidos. Não 
nte a preferência pelo “urubú de um dia”, 
ém as aves mais idosas estão sendo embar 
s, via aérea, com destino à América do Nor- 
outros países. Na baixada santista - próximo 
emitério do íSaboó, em Santos - está localiza- 
maior exportador brasileiro, dispondo de ins

t e s  completas para a criação do urubú. Uma 
s aves, nos Estados Uuidos, alcança USS 73, 
anto que uma galinha é cotada apenas à ra- 
’e um dólar.

OTICI AS RIGOPLAN
os dias 21 e 2z, 3a e 4a feira, passados, es- 
m em nossa cidade os veterinários Drs. iMi- 
Kuriki e Murilo Loureiro, credenciados fun- 
rios do SIPAMA. a fim de fazerem a verifi- 

do terreno destinado à construção “FRIGO- 
", e colherem amostras das águas do Rio 

iras, o que foi devidamente cumprido, 
icaram, os ditos doutores muito bem impres- 
dos com o magnífico local escolhido, visto 
tende à todas as especificações e exigências 
inistério da Agricultura, do qual é subordi- 
o SIPAMA.
IPAMA é a sigla do “Serviço de Inspeção de 
tos Agro Pecuários e Materiais Agrícolas’,, 

como na própria denominação se pode veri* 
destina se à inspeção de Indústrias Alimen- 

, entre as quais se situa, naturalmente, os 
douros-Frigoríficos, como deverá ser o FRI- 
AN.
SIPAMA é serviço subordinado ao Depar- 

nto de Defesa e Inspeção Agro-Pecuária, 
, do Ministério da Agricultura, 
ssa inspeção é resultante da entrada, já to 
nte acabado, do projeto técnico referente ao 
‘ouro-Frigorífico, que deve ser aprovado por 
e serviço. É, sem dúvida, uma notícia alvi 
ra, já que uma vez concluída a verificação 
essária aprovação mencionada, poderá ser 
inicio na construção da magnifica obra. 
S8im, por informação colhida junto à direção 
ia firma, os serviços preliminares de terra 
gem terão inicio nos próximos dias, já que 
se considerar como certa a aquiescência do 
ério da Agricultura, não só por sua periei- 
omo também pelo valor que êle apresenta 
remento à pecuária da região.

apilão Jorge Barroso
correu na última terça feirs, dia 21, o trans- 
de mais um aniversário natalício do n 
dar amigo e leitor dêste jornal, ^ aP1 
Barroso, ehefe de tradicional família ae nos- 
pa, cidadão de largos predicados, e que „ 
-oefícios prestou à comuna lageana. 
-gosijosos com a passagem de mais u 
>o natalício do Capitião Jorge Barr° f ° 7 om 
unas o cumprimentamos efusivame >
08 de longas felicidades.

Sr. Carlos Macedo
Enconíra-se em São 

Paulo, desde há alguns 
dias, o Sr. Carlos Macê- 
do, laborioso diretor da 
conceituada firma AMA- 
PAL - A. Macêdo Auto
móveis Peças e Acessó
rios, concessionária SIM 
CA do Brasil em nossa 
cidade.

Na capital paulista, o 
Sr. Carlos Macêdo encon 
tra-se em permanente 
contacto com a SIMCA do 
Brasil, onde irá trazer 
mais algumas unidades 
do famoso SIMCA tufão 
1965, o veículo que está 
revolucionando o nosso 
comércio automobilístico.

Esses veículos çiue de
verão chegar vproxima- 
mente, e outros que a 
qui já se encontram, po
derão ser vistos em ex
posição em suas instala 
ções sita à Rua Hercilio 
Luz,'onde a AMAPAL es
tá modernamente equipa 
da Jcom uma completa 
oficina'mecânica.

Almejamos ao Sr. Car
los Macêdo os nossos vo
tos de boas vindas.

Ministro do Trabalho 

reduz prazo de 

eleições sindicais

O Ministro Arnaldo Sus 
sekind, do Trabalho, as
sinou portaria dia 16 do 
corrente, modificando o 
parágrafo 5’ da Portaria 
40, que regulamentou as 
eleições sindicais, redu 
zindo de 15 para 10 dias 
antes do pleito a data 
em que deverá se encer
rar o registro de chapas. 
A modificação permite 
agora que os candidatos 
não tenham o prazo de 
horas para que, após o 
conhecimento do edital 
de eleições, recorram às 
autoridades para solici 
tarem os atestados.

Viu transcorrer a pas 
sagem de mais um ani
versário natalício, na úl 
tima quarta feira, dia 22, 
a exma. sra. d. Raimun- 
da Buatim, digna esposa 
do Sr. Alfredo Buatim, 
do eomércio local e ele
mento dos mais repre 
sentativos em nossa ci
dade.

Destas colunas felicita
mos a Sra. d. Raimunda 
Buatim, com votos de 
inúmeras felicidades.

3a Pág ra

Desfile de Candidatas
« GAROTA BOSSA - NOVA »

Realizar-se-á na noite de hoje nos salões do 
Club l - de Julho, grandioso sarau-dançante duran
te o qual serão apresentadas as candidatas ao tí
tulo de ‘Garota Bossa Nova” e quando posterior
mente se fará a escolha da candidata que recebe
rá na mesma noite a faixa de “Garota Bossa No
va”. Para o maior brilhantismo do sarau animará 
o mesmo orquestra especialmente contratada.

Até o presente momento são as seguintes as 
candidatas ao título “Garota Bossa-Nova”: — Srtas. 
Auricelia Taranto, Alzira Guiomar Gamborgi, Vera 
Mareia Machado, Nara Godinho, Enir Pacheco, Eloi- 
za Helena Castro, Maria Lúcia Araújo, Mareia 
Lang, Lêda Barbetta e Carmem Domingues.

Melhor alimentação 
para melhor saúde
DNA. MARIA SILVEIRA

Diretora da Escola Royal

Faça em casa o Bôlo IV Centenário. Exata 
ment^, o que foi saboreado por trinta mil pessoas 
no Maracanãziuho. O maior bôlo até hoje feito no 
mundo — oferecido por Fleischmann e Royal.

Vamos preparar um, tamanho família, para re
petir aquela gostosura que Fleischmann e Royal 
fêz? Eis a receita:

Bôlo IV Centenário
4 xícaras x 2 colh. (sopa) ou 500 g. de farinha de 
trigo.
2 colh. (sopa) de Fermento em Pó Royal.
1 1/2 colh. (chá) de sal.
1/4 xícara ou 30 g. de leite em pó.
1 1/4 xícaras ou 270 g. de manteiga.
2 1/2 xícaras cu 400 g. de açúcar.
9 ovos.
300 g. de frutas cristalizadas, picadas.
1/4 xícara de rum.

Modo de preparar
Peneire juntos a farinha, fermento, sal e o lei

te em pó. Bata em creme a manteiga. Junte, aos 
poucos, o açúcar, batendo bem. Acrescente os 
ovos inteiros, aos poucos, batendo bem depois de 
cada adição. Adicione os ingredientes secos, mis
turando-os levemente.

Polvilhe as frutas cristalizadas com farinha de 
trigo e junte as à massa, revolvendo ligeiramente. 
Coloque em 2 fôrmas baixas (de camada), unta- 
das e polvilhadas com íarinha de trigo.

Asse em fôrno moderado durante 45 a 50 mi
nutos. Desenforme enquanto morno,• regue com o 
rum e, depois de frio, empregue o recheio e co- 
berfura de sua preterência.
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A n i v e r s á r i o s
M enino Cláudio Luiz M arcelino Rodrigues

Transcorre em data de hoje, a p u ssa g e m  
mais um aniversário natalicio do menino Llauo 
Luiz Marcelino Rodrigues, filho do Sr. Asteroiae 
Militão Rodrigues, funcionário dêste jornal e oe 
sua exma. e6pôsa d. Carmem Marcelino Rodrigues.

'' V >i
Ao feliz nataliciante enviamos as nossas con

gratulações.

Srta. Helena Seeber
Ocorreu na última quarta feira, dia 2 2 , o trans

curso do «aniversário natalicio da Srta. Helena Se
eber, dileta filha do Sr. João Seeber e de sua ex
ma. esposa d. Tereza Seeber, aqui residentes.

Destas colunas transmitimos á 
Seeber os nossos sinceros parabéns.

Srta. Helena

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

JUIZO ELEITORAL DO 21a.
Lages, 3 de Setembro de 1965

RORTARIA
O Dr. Abelardo da Costa Arantes, Juiz Elei

toral e Presidente da Junta Apuradora da 21a. Zo
na - Comarca de Lages, no uso de suas atribui
ções e de acordo com o disposto nos §§ 1. 2 e 3 
do art. 38 do Código Eleitoral.

R E S O L V E

nomear, para funcionar como escrutinadores e au
xiliares dos SERVIÇOS DE APURaÇÃO das elei 
ções de três de outubro de 19ò5, para as turmas 
abaixo relacionadas, os seguintes cidadãos

Primeira Turma Dr. Abelardo da Costa Arantes
Secretario 
escrutinadores

Secretário
escrutinadores

Boanerges Avila 
Vicente de Paulo Alves Cordeiro 

” Aureo Dirceu Neves dos Santos
» Sérgio Camargo
* Teimo Ghiorzi
» Ruy Roberto Beling

Segunda Turma Dr. Ao onio Alencar Araújo bur
tado
Julio Cesar Malinverni 

Walter Henrique Leopoldo Hoeschi 
" José Augusto Goulart1
» Manoel Rogério Ribeiro
» Adilio Socas
» Osni Oscar Westpa!

Terceira Turma Célio Batista de Castro 
Secretário Dr. Pregentioo Luiz Parizzi
escrutinadores João Otávio Neves Varela

* José Rodrigues Lopes Neto
* Antonio Prunner 

Antonio Carlos Kõerich
». Jonas Ramos

Funcionará como secretário geral o sr O so«r  
Werner Beller. ‘ uscar

Cumpra-se e comunique se

Abelardo da Costa Arantes
Juiz Eleitoral e Presidente da Junta Apuradora

rrONCO: » NOVA LINHA DA Pd
M - r - g - j r a . - l t S . S 3 i ' f í ^ s s

DV elravés da Ford D d co[no uuma simples litário, <ja 
“f.ion, lançou »,»«» •' “iagem ao centro da ci- na r0|,J tJ
nha 66 de automóvel < 8 prüjetado para uso Donald N p
anunciaodo ainda a £  fanto em auto estradas preaHente dafel
trodução de “®aJ '  de como fora dela.-, o novo e gerente g j
completamente n^ anflS p0rd é apresentado om Division. dj 8|
veículos, com “  trés estilos de caíroce Ford Bronco í,
quatro rodas, denomina tr^  esporte, perua e uti- do para, ao l i 1!'
dV u o v noC°Ford Broncoé H«no.

---------- -----------

o novo ruiu lIm raotor ae o uiiu.- ____o
um veiculo esporte e uu ]faba com 105 Ilm tpo ™ai«
h tá r io ,  com raodêlo «stam u m a  c a i x a  d e  c â m  ansPorte ao
dard» de traçao em duas com 3 Velocldadp|lf tempo prático e
e quatro rodas, 8Pr tôdas sincronizadas, fo tivo».
tando o mesmo desern , ___________

Atenção Senhores 
Proprietários de

V'

s m m

, ■ ■ •fP sl» • >?* * «•-* i '364
. - - '•fi 1 *

V . S. poderá comprara. 

em quatro anos de 

os implementos para 0 

T O BA TT A . como 

Pulverizadores, Carreta 

çadeiras, Sulcadeiras i 

dos os outros de us 

famoso MICRO-TRA 

TOBATTA

N O G U E I R A
PATENTE FEDERAL N.° 61223 REGISTF

MARCA

trator,

NOGUEIRA é a única máquina 
fabricada no pais que executa com
ro B T í20 tódas as 9PeraCões Indicadas 
CURTA, cana, capins, ramas, 
raizes e tubérculos.
MOE em qualquer espessura 
desejada tudo quanto possa servir 
como raçao para animais.
Alem diSt0i e a máquina mais 
perfeita para fazer fubá mimoso

emrQnUe |na° ®®quenta O produto em qualquer das operações
Funciona com motor elétrico

fodaeri'a9aSOloa' ,ransm'ssáo r° Pa d agua. Geep. etc
NOGUEIRA possui 5 pontos
Cadaal nriS!,C0S pa,enteado?_ >cada ponto reúne uma serie

ífflfasSíáÃ r»-

‘  J S S Í S  lhe da

(DPM-1, DPM-2.
pM-4), para atender 

La'quer nec®63idade,

fornecida '*  
com gorador
PGra Ni e fôrça.

Dpr, xaminar o material, a resistência de
N o n  iPiDAacabament0’ v - s - se csrtificai 
cniac a  a  ® 3 m®lhor fábrica de máquuuias da AmArir-o o..i

1 A G e  s

Garantidâ por )0 a„ ^  ^  ^
que só custa menos do que

‘ uma operação.

CORONEL c o r d o v a , 265
~  0 ~  S*.í

✓
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Estará comemorando 
próxima segunda fei- 
dia 27, a passagem 
seu 2o aniversário de 
dação, a Liga Atléti- 
Região Serrana-LARS 

tidade máxima dos 
sportos amadores em 
*a a zona da serra, 

ocürando dar cunho 
digno àquela data, a

Liga Atlética Região Ser
rana promoveu a vinda 
até nos da valorosa se-

í*e ^ola ao cesto e 
futebol de salão da cida
de de Brusque que aqui 
dara combate contra o 
selecionado lageano des
sas modalidades esportivas.

Êstes jogos serão rea

lurso 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, 

ce aos valiosos ensinamentos que presta atra- 
iés de suas lições?
abia que a Avicultura cresce a passos largos ofere- 

' ndo aos criadores lucros bastante compensadores? 
Sabia que os alunos têm à sua disposição, antes 
depois de feito o Curso, um Departamento de Con 

' ltas que os ajuda na solução de qualquer problema 
ie surja no criatório?
Sabia que todos os alunos gosam de DESCONTOS 
PECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
qualquer tipo de material avicola?
É ambicioso e busca uma profissão que o torne in- 
pendente dentro de pouco tempo?
Então dirija-se AGORA MESMO à nossa redação 
solicite, sem compromissos, informações sôbre pre- 
s e modalidades de pagamento do referido Curso, 
jornal está habilitabo também a fazer a sua ma- 

icula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.

lizados hoje às 14 horas 
e amanhã às 9 horas, Da 
cancha coberta do Colé
gio Diocesano, que naque
la ocasião será inaugura
do oficialmente.

Com dois anos de ati
vidades, a Liga Atlética 
Região Serrana, que tem 
a dirigir os seus destinos, 
o Vereador Cláudio Ra
mos Floriani, assessora
do por um grupo de gua
pos desportistas, vem 
dando uma diretriz se
gura ao nosso esporte 
amador.

Coroando os esforços 
da l.iga Atlética Região 
Serrana, e que contou 
com o apoio irrestrito de 
nossas autoridades, co
mércio, industria, estu
dantes, esportistas e ou
tras pessoas de diferen
tes classes sociais, Lages, 
estará participando mais 
uma vez dos VIo Jogos 
Abertos de Santa Cata
rina, que êste ano será 
levado a efeito em Brus- 

faue.

Destas páginas cum 
primentamos a Liga Atlé
tica Região Serraua pela 
passagem dessa gloriosa 
efeméride.

Menino Sérgio Luiz Campos
Decorrerá no dia de amanhã, domingo, a pas

sagem de mais um aniversário de nascimento do 
menino Sérgio Luiz Campos, dileto filho do Sr. 
Hélio Campos, laborioso agente local daTAC-Cru- 
zeiro do Sul, vice presidente da Liga Serrana de 
Desportos e de sua exma. esposa d. Marta Hostim 
Campos, pessoas estas bastante relacionadas em 
nossos meios sociais.

Enviamos ao pequeno aniversariante os nos
sos votos de frequentes venturas e alegrias.

Pesca lem
O Ministro da Agricultura entregou ao Presi

dente da República o ante projeto do nôvo Códi
go de pesca. A informação foi dada no Palácio 
das Laranjeiras a

Transcorrerá no dia de amanhã, o transcurso 
ais uma data natalicia do Sr Aldo Menezes 
uino, digno Inspetor da Fazenda da 10a Região 

al, com séde em Lages, e elemento dos mais 
eituádos em nossos meios sociais.
Entre o s  muitos cumprimentos q u e  por 
, o ilustre aniversariante receberá no dia de 

nhã por parte da família fazendária estadual e 
seus amigos e admiradores, juntamos os nos- 
com votos de contínuas felicidades.

Nota do Juizado de 
Menores

O Dr. Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Me- 
uores da Comarca de Lages, chama a atenção dos 
senhores pais e responsáveis, que a partir desta 
data, todos os menores que forem encontrados 
nas vias públicas, em estado de abandono ou va
diagem, serão imediatamente recolhidos, ao mes
mo tempo que serão responsabiiisados os faltosos 
por tais situações, inclusive penalmente.

Lages, 10 de Setembro de 1965

Abelardo da Costa Arantes

Juiz de Menores

/  ■ S. C. Cruzeiro
Transcorre no dia de 

amaDhã a passagem do 
13° aniversário de fun
dação do S. C. Cruzeiro, 
entidade social e espor
tiva que tem a sua séde 
à Rua Dr. Cândido Ra 
mos.

Procurando festejar

condiguamente a passa
gem de sua data máxi 
ma, a direção estrelada 
programou para o dia de 
amanhã a realização de 
um grandioso baile em 
seus salões sociais o qual 
será abrilhantado pela 
Orquestra de Danças

Guanabara.
Divulgando o acoD 

tecimeuto, destas colunas 
enviamos ao S. C. Cru
zeiro, representado pela* 
sua digna diretoria e as
sociados, os nossos vo
tos de eficientes e cres 
centes atividades futuras.

Recebemos os modelos 1965
do m a i s  r e s i s t e n t e  c a r r o  b i a s i l e i r o .

(provado em 120.048 km d e  e s t r a d a )

S I M C A M

■ lv'-

__

D E S E M P E N H O  • C O N F Ô R T O  *

m

(?)

E mais: nos modeto9 
Rallye e Prósidence
_ dois carburadores
com acionamento su
cessivo e automático. 
Na Jangada— estofa-

M
- diipio engate mento com nôvo plàs-

• Ignição transistorizada • Nova fechadura s de ap6io # Pai. ljc0 p0rfurado (maior
• Chave única para ignição e trava de cãmDio côreS-metálicas. ventilação),
ml estofado em no.as linhas • Nonas combinas»*

A. MACÊDO

Automóveis Peças e Acessórios
Rua H o m ília  í ii7. s /n  - Larres
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Modificações na lei 
do Impõsto de Renda

O presidente Castelo Branco encaminhará ao 
Congresso Nacional, até o fim dêste mês, mens 
gem sugerindo profundas alterações na atuai - 
gislação do imposto de renda, inclusive propona 
a atualização das taxas de incidência a partir 
1967, cora base nos coeficientes da correção mo 
□etária. O projeto sugerirá ainda nova tabela ae 
valores para ser aplicada já no próximo ano

Entre outras medidas, a mensagem presiden
cial vai propôr a anistia dos débitos atrasados e 
não comunicados até o fim do corrente ano, rela
tivos aos seguintes adicionais:

Empréstimo público de emergência, lei 4.065/62 
- Empréstimo Compulsório, lei 4.242/(53 - Adicional 
para Reaparelhamento Econômico, lei 1.474/5 - A- 
dicional de Renda das pessoas jurídicas, lei 2.862/ 
56 e Adicional de Proteção à Família, decreto lei 
3.200/41.

O projeto isenta da cobrança do imposto de 
renda os lucros decorrentes da venda de proprie 
dades imobiliárias residenciais, prevendo o cance 
lamento da cobrança de todos os débitos fiscais 
até o valor de 20 mil cruzeiros que deveríam ser 
liquidados até 17 de julho de 1964.

Propõe ainda isenção nos cinco primeiros anos 
aos técnicos ou cientistas estrangeiros contrata 
dos por entidades públicas ou privadas para pres
tarem serviços em todo o território nacional.

8*
H

Em banca atividade a, clínica j 
criancas do Dr. Sebastiao I. V*

o-

Pinheiros Vendemos 600 (seiscentos) 
localizados junto a BR-2 -15 

Klm. da cidade de Lages.
Tratar com Canuto à R. Emiliano Ramos 315 

Lages - Santa Catarina.

Pentaclorofenato de Sódio - imunocide

Vendemos 4 tambores deste produto que ser 
ve para banhar (imunizar) a madeira para expor
tação. - Preço de tabela~Cr$ 2.800 o Kg, vendemos 
a Cr$ 1 800 o Kg.

Tratar com Canuto à R. Emiliano Ramos 315 
Lages - Motivo - Vendemos a serraria.Claudino -

A única íirma especializada no ramo

Cobranças de qualquer espécie
FAÇA SUAS COBRANÇAS POR

Claudino - Cobranças
E RECEBA O SEU DINHEIRO TRANQUILAMENTE 

Visite nossos escritórios:
Rua Marechal Deodoro, 304 (Fundos)

Em frente à FORD

Conforme tiv^ !^ .mar 
portunidade de m

umaSmoderna

i s “ ':
Porto Alegre, da Um ver

O Dr. Sebastião J. Yiei 
ra trabalhou dois anos 
no Hospital Santo Antô
nio de Porto Alegre.

Dotado de instalações 
moderníssimas, o consul
tório do Dr. Sebastião 1. 
Vieira, conta com duas 
amplas salas de espera, 
sendo uma para < r»an^as,

clinicaçuo.
• ?  reíerldo C0|,
e dotado ah,]/, 
modernas sala/' 
nica e uma cosí!?1 
tetica que pefm 
paciente todo 
a que faz jús c#

A1,éP' de mani» ca dtana em sen 
tono, como já u. 
n° horário das L  
horas, o Dr. Seb? 
Vieira, atende 
chamados à d<

Porto Alegre, da L °iJ do1 esta devidamente apare sidade do Rio Grande do, esta a ^  brinquedos? a
Sul. o K ctiúnT Viei-ifim de que possa prepaO Dr. Seba^tiao L V ^ijlim   ̂ psiCològi-

módernamente tastalado camente, com v.stas a
à Rua Marechal Deodoro j
277 2o andar, está aten
dendo das 15 às 17 horas, j 
e contando com uma con^ 
siderável clientela, gra
ças ao conceito adquiri
do por aquele jovem me
dico, que possue lestágio 
no Berçário da Santa Ca
sa de Porto Alegre e no Dando inicio à  uma série de jogos ami 
Semço de Nutnçao d te re m o s  n a  tarde de amanhã no Estádio Mu 
Instituto de Nutnç. a d Ramos j uni0r, 0 encontro que reun 
Universidade do Bras.l pes do Q A Guarany e da A. A. TupS

!dade de Joinville. 1
Considerada a equipe ‘milionária do 

catarinense e dona de um Ibom conjunto e 
1 ciável cartaz, que a torna famosa em todo o 
do, a A. a . Tupy virá a Lages com todo 
poderio e cona os mesmos elementos que a 

;no campeonato estadual, ora em fase

E. 0. Guarany x O .  Tupy Pr
em nossa c i l

QUEM NÀO ANUNCIA 
-  Se Esconde -

Para seus anúncios procure 

CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 29i

Castelo anuncia
reorganização 

das empresas pri
vadas em 1966

O Presidente Castelo 
Branco, falando no Palá
cio das Laranjeiras, a 
uma delegação de ope
rários metalúrgicos do 
«Grupo Jafet», que lhe 
fêz entrega de um me
morial, afirmou, entre ou
tras coisas,

, O G. A. Guarany, por outro lado, que por 
i infelicidade não se classificou para os jogos 
Ido campeonato estadual, deverá mandara 
| uma formação algo diferente, isto poique irá 
'testes com alguns novos valores ora emfasd 
'experiência em seu elenco.

Portanto, prestigiem o esporte lageano. 
parecendo amanhã à tarde, no Estádio Mu 
Vidal Ramos Junior e participe das emo 
lances dêste grande cotejo inter-muuicipal.

Publicação recebí
Damos em nosso poder, a Revista Lus 

leira, referente aos mêses de Agosto e  ̂
do c o r r e n te  ano, editada em Florianópolis.

lizatão Ernani Rosa
d e  1 C C V I Ç C /  1 1 4  1

Técnico em Contabilidade,
Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais

Contabilidade — Auditoria — Advocacia
Escritórios:

Rua Pres. Nereu Ramos, 294 - Fone 355
L A J E S  — SANTA C A T A RIN A

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

vêrno PRtá L I  <<0(S0"I A Revista Luso Brasileira, que tem < 
pretende enviar e n-res Mario Fernandes Dias e Tereznh
gresso no próximo ^ on*.J?las’ Possue correspondentes em PoUUía
projeto *de ^ei^reorganL ° Verde ,,h* P pm dÍVe'
zando_ a emprêsa priva 
da, não só no que diz

também à aplicação dos

Labo Verde, Ilha da Madeira e em 
dos do Brasil.

Trata-se de uma revista que focaliza 
cariados assuntos, como esporte, assunto 
e culturais, além de notas internacional
sidades.

Gratos pelos dois exemplares que D 
enviados.!cuviaaosjAlbanezSiíva&Cia/

r J Z * 1 ' * * - * • * - * * * * - » *

^  "  / a n t a  < « " '
atacador° lQ?!iJnen6cios no vai

e V e n d ^ da£' Armarinhos,
—  MeldL PrOCte,os Colo‘—— Fumo etc.
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Plano Quinquenal de Eletrificação 
foi cumprido

| Na reunião do Conselho de Desenvolvimento 
cômico realizada há pouco, no Palácio das 
fetorias, ficou mais uma vez caracterizado o 
ànto nosso Estado transformou-se com a reali- 
jão do Plano de Metas do Governo Celso Ra-

No setor de energia elétrica foram realizadas 
pas de alcance tão elevado, que tomou-se co
zimento que há várias semanas a Usina Sotel- 
está fora de funcionamento, sem que isso tives- 

í afetado o mercado energético catarinense. “As 
Vas fontes geradoras construidas pelo atual Go- 
rno Estadual, de imediato supriram a retirada 

50 000kw, daquela usina térmica, fazendo com 
os consumidores não fossem afetados. Isso só 

staria para confirmar o acêrto com que a Co- 
ssão de Energia Elétrica projetou o Plano Quin 
mal de Eletrificação e o rigor com que foi cum 

|do.
Expondo ainda sôbre as atividades da CEE, o 

lg° Peter Schmithausen, Diretor Técnico daquele 
fgão, enumerou diversos projetos de usinas, li
lás de transmissão e rêdes de distribuição, ci- 
(ndo como um dos passos mais importantes dado 
Ira a solução futura de tôdas as áreas do Esta- 
>, no setor de energia elétrica, a interligação de 
|do o sistema estadual, cujo projeto já foi testa- 

e apresentou resultados satisfatórios, para uma 
Itura operação.

Afirmou o ilustre técnico aindo, que com os 
kbalhos que a CEE desenvolveu no campo da 
Jetrificação rural, Santa Catarina veio colocar-se 
n primeiro lugar entre todos os Estados, nêste 
íportante setor. Verificou-se ainda que não obs- 
mte já termos 64 cooperativas de eletrificação 
irai fundadas, os trabalhos prosseguem com o 
íesmo ritmo de dinamismo, não só para colocar 

lovas cooperativas em funcionamento, mas também 
[a ampliação dos sistemas já em operação, de 
íorte que a energia elétrica penetre cada vez mais 
) recôndito interior catarinense e leve seus bene
fícios a maior número de habitantes das áreas ru- 

tis. Perguntado pelo deputado Antonio Pichetti, 
Secretário da Agricultura, em que proporções o 
jovêrno Federal tem participado com recursos 
íêste empreendimento o Diretor Técnico da CEE 
)bservou que em 1964 não foi recebido absoluta- 
íente nada do govêrno Federal e para êste ano 
stá prevista uma participação de 350 000 000 (tre

zentos e cinquenta milhões de cruzeiros).

Posto
-  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

Supremo 
derruba a  
prorrogação 
de M P

O Supremo Tribunal 
Federal, por unanimida
de de votos (7 a 0), jul 
gou inconstitucional o 
ato da Assembléia Legis
lativa do Estado de Mi 
nas Gerais, que prorro
gou o mandato do Go
vernador Magalhães Pin
to até 1967- Todos os mi
nistros acompanharam o 
voto do relator, ministro 
Gonçalves de Oliveira, 
que disse que “dianteda 
fragilidade dos argumen
tos da Assembléia Legis 
lativa, que eram mais ar 
tifício do que argumen
tos, nada havia que pu
desse ser considerado.

r ■m serie

Revista do Sul
Assinaturas com o re

presentante local, neste 
Jornal.

Está alcançando "enorme sucesso era todc ô  
Brasil, o Cirande Concurso Renner, instituído pela 
famosa organização \ .  J. Renner S/A - Indústria 
do Vestuário, em colaboração com a sua vasta 
rêde de revendedoies.

Ao comprar a sua roupa ou calça Renner, o 
freguês estará concorrendo automaticamente à cen
tenas de prêmios, como automóveis SIMCA, tele
visores Admirai, refrigeradores Admirai, fogões 
Wallig, máquinas de costuras Renner, faqueiros 
Hercules, roupas Renner e calças Renner. Para 
tanto, basta atentar-se para o seguintK Cada com
pra de Cr$ 20.000 em roupas prontas ou sob-medi- 
da, ou em calças Renner, dá direito a uma cau 
tela numerada, que concorre a todos os sorteios 
do concurso, que correm pela Loteria Federal.

Assim sendo, já no dia 11 do corrente, re.li- 
zou-se o primeiro sorteio dêste grandioso concur
so, atravez de extração da Loteria Federal, que 
apresentou as seguintes cautelas premiadas:

Cautela n1 67.384 ■ Premiada c/ hum automóvel
SIMCA

» n- 72.384 -

» n 77.384 -

» n 82384 -
» n- 87 384 -

» n 38.667 -

» hum televisor
Admirai 

» hum refrigerador 
{Admirai 

» hum fogão Wallig 
» umi máquina de 

costura Renner 
» hum faqueiro Her

cules

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden 
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursos de Por
tuguês, Correspondente, Ta- 
quigrafia, Esperanto e Inglês 
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, apÓ6 o que 
serão coDÍeridos Diplomas aos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon 
dência.
Os interessados deverão es

crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal n* 
8600, São Paulo - SP.

Vccê sa
be c «u e  
X i ô n i f  i -
c a  c A m p ?

Por outro lado, foram premiadas 30 ciutelas 
com uma roupa Renner cada, e 50 cautelas c m 
uma calça Renner.

O próximo sorteio será realizado no próximo 
dia 9 de Outubro, pela Loteria Federal, sendo qie 
no dia 13 de Novembro, será realizado o último 
sorteio dêste palpitante concurso, ainda pela Lo
teria Federal.

Desta fórrna, os senhores interessados pode
rão concorrer facilmente a êste concurso, [bastan
do fazer uma visita ao revendedor Renn r local, 
a conceituada firma Hélios Moreira Cesar & C:a. 
sita à Rua Coronel Cordova, a qual se t cha de
vidamente entrosaria com o Grande Coactrso Ren
ner, e cujo concurso em Lages, está despertando 
o mais amplo interêsse por parte de seus freguê 
ses e a população lageana.

Sra. M a n ia  Maitoiano Pavão
0

Registramos no dia de hoje, a passagem de 
mais um aniversário natalicio da Sra. d. Magnólia 
Martorano Pavão, digna esposa do jovem médico 
Dr. Cláudio Pavão, pessoa esta radicada em nos
sos meios e que goza de alto conceito na socieda
de lageana. .

Noticiando a passagem do seu natalicio, apro 
veitamos o ensejo para cumprimentar a Sra. Mag
nólia Martorano Pavão, com augúrios de sucessi
vas felicidades.

P ara  suas cargas e enccmendas
Transportadora R O D O L A 6 ES

___dom fi|iai« nas principais cidades do país —
S e g u r a n ç a  e P o n tu a lid a d e

Matriz • Avenida Marechal f lo r i»  1 -ln n e  380 - t o a  Postal 1! - lajes-S.C.
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Miss Brasil 65 Srta. Maria Rachel de Audi
será a

Como acontece anualmente no dia 31 
de Dezembro, o tradicional Clube 14 de 
Junho, realiza o seu monumental «Reveil- 
lon», onde inúmeras meninas-moças fa
zem o seu debut dentro da sociedade Ia 
geana.

Êste ano, numa inovação toda espe
cial da atual diretoria do Clube 14 de 
Junho, encabeçada pelo seu digno presi 
dente, Sr. Romeu Vieira da Costa e sua 
esposa Sra. Edith Paim Costa, em coor
denação com os demais membros da di 
retoria e o Departamento Social do mes 
mo Clube, será realizada a «Festa das 
Velas», que se constituirá num «Reveil 
lon» inesquecível aos olhos de todos os 
seus associados e aqueles que lá presen
ciarem.

Para partilhar condignaraente dêste 
monumental acontecimento para a socie
dade da Princesa da Serra, teremos a 
honrosa presença entre nós, da Srta. Ma 
ria Rachel de Andrade, a encantadora

atpndendo e um
Miss Brasil 1965. que diretori» d® 
gentil convite uiesceu àquel» so-
Clube 14 de J “n^°pJ-onesse das debu- 
licitação, e será a lati ou
tantes de 1965. be]a brasileira a-
quele inolvidavel acontec.meni
qV  será o «Baile dasbvelases de 1965,
quente desfile da- (invJda a maior a- 
será sem sombia d1 1 lageana nos
tração dentro da bocjedade «K g|.
S K “S | e * ^ « » b e  14 de

corroborar essa assertiva, es.e- 
ve recentemente em iegf * Bragi| 1g65i
Andrade, progemtor dtí ^  tarl0s comqUe -nanteve pernianen.^cmilacm ^ ^

fosta° bem como aos demais componen- 
da diretoria e Departamento Social, 

onde mostrou se sumamente agradecido 
e desejoso que sua filha visite a cidade 
de LHges, decisão esta muito cavalhei

resca, e que bem demonstra n 
tado grau de hospitalidade Seu 
terra que lhe serviu de berç0Para

Assim sendo, divulgam 
íntegra de sua mensagem f 
ciedade lageana. e em que 
gurndH a sua livre manilesta^í j  
a mais bela brasileira se |SCj I  
ao tão aguardado «Baile da« o ®  
Clube 14 de Junho: eUj

08

Como Lageano e pai da 
Brasil n' 1, terei imenso 
a minha filha esteja 
«Keveillon» do Clube 14 der6 
em atendimento ao convite f 
por esta Sociedade para 8 

Patronesse das debutantes de* -

JOÃO ANDRADE 
20 09 65

tornes dos candidatos e coligações 
jue disputarão o pleito de 3 de Ou- 
ubro para Governador m 11 Estados
São os seguintes os 

candidatos a governador 
e a vice-governador com 
as respectivas legendas, 
nas eleições de 3 de ou 
tubro próximo, em 11 Es
tados:

Pará: PSD-PSP -  Gover- 
nador, Marechal Alexan 
dre Zacarias de Assun
ção; Vice, Hélio Gueiros.

UDN PTB- PTN- PR — 
governador. Major Alacid 
Nunes; Vice Renato Fran
co.

Maranhão: UDN — go
vernador, José Sarney; 
Vice, Antonio Dino.

PTB-PSD (ala) — Go
vernador, Renato Archer, 
Vice, Pedro Braga.

PDC-PSD (ala) — Go
vernador, Costa Rodri
gues; Vice, Antenor Bo 
géa.

Rio Grande do Norte - 
UDN — Governador, Di- 
narte Mariz; Vice, Tarcí
sio Maia.

PSD-PTB — Governa
dor, Monsenhor Alfredo 
Gurgel; Vice, Clóvis Mos- 
ta.

Alagoas — PSP — Go
vernador, Muniz Falcão, 
Vice, Cleto Marques.

P D C — Governador, 
Arnon Melo; Vice, Oséas 
Cardoso.

MTR — Governador, 
Geraldo Sampaio; Vice, 
Edmar Araújo Silva.

UDN — Governador

Ruy Palmeiro; Vice, Fran
cisco Oiticica.

Paraíba — PSD PTB — 
Governador, Ruy Carnei
ro; Vice, Argemiro Fi
gueiredo.

U D N ’— Governador, 
João Agripino; Vice, Se- 
verino Cabral.

Goias — PSD-PTB — 
Governador, Peixoto da 
Silveira, Vice, Armando 
Storni.

UDin-PSP-PDC — Go
vernador, Otávio Lage 
Siqueira; Vice, Osires 
Teixeira.

Mato Grosso — UDN — 
Governador, Lídio Coelho 
Vice; Hermes Rodrigues 
Alcantara,

PSD-PTB — Governa 
dor, Pedro Prerrossian; 
Vice. Lenine de Campos 
Povoa.

Minas Gerais — PàD- 
PTB — Governador, Is 
rael Pinheiro; Vice, Pio 
Cauedo.

UDN — Governador, 
Roberto Rezende; Vice, 
Lúcio de Souza Cruz.

Santa Catarina - PSD 
PTB - PSP - PRP — Go 
vernador, Ivo Silveira; 
Vice, Francisco Daligna]

UDN - PDC - PL - Go
vernador, Antônio Car 
los Konder Reis; Vice, 
Laerte Vieira.

Paraná - PSD 1 TB - 
MTR - PSP — Governa
dor, Munhoz da Rocha: 
Vice, Rafael Rezende.

UDN - PTN • PDC 
Governador, Paulo Pi 
mente); Vice, EdgardJTá- 
vora.

Guanabara - UDN-Go
vernador, Flexa Hibeiro; 
Vice, Danilo Nunes.

PSD - PTB - Governa
dor. Negrão de Lima; Vi
ce, Rubens Btrardo.

PSB - PDC - Governa
dor, Aurélio Viana; Vice. 
Joaquim Arnaldo.

PL Governador, Ama 
ral Neto: Vice, Paulo Du 
que.

PTN - Governador, Hé 
no Damasceao; Vice 
Charles Lyra.
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Chegou à São Joaquim o ps 
transformador enviado poli II

Registramos em 
<ie 18 d0 corrente „ í t ‘a

S T c i a ed ag ln m a sraita

Sra. Curt Anel i  Sr- e
comércio dema n ° alto
figuras de prmec!oÇa e ■oçiedado ,aP e£ a» na
viamos \saloseŝ8nte en‘
gratulações. con-

Momentos de intensa 
vibração e entusiasmo, 
apossou-se do hospitalei
ro povo de São Joaquim, 
na última 4a feira, quan
do da chegada, naquela 
cidade, do possante trans
formador que propulsio
nará à tão almejada e- 
nergia àquele próspero 
Município serrano.

Enviado pelo Governa
dor Celso Ramos, por in
termédio das Centrais 
Elétricas de Santa Cata
rina S/A “CELESC”, êste 
transformador d o t a r á  
São Joaquim de energia 
abundante vinda do Ca- 
pivarí, satisfazendo as
sim, um velho sonho da 
população joaquinense, 
que sempre ambicionou 
com essa melhoria, e que 
está sofrendo resolução 
graças ao govêrno pro- 
giesssista do Sr. Celso 
Ramos, que sempre sou- 
JJf compreender os ve- 
nos anseios daquela ter- 

ra, tao pródiga de vultos 
e economicamente poderosa.

h/ 01,.00^ 0 da chega- 
trflni esse monumental
contnf0rm ad 0r’ i á s e  e n 'í av;m  em São Joa- 
CFT p e r os diretores da
Remv r  T lusive o I)r. 
setor f,Go}llart. diretor do 
e enap ^ a.^es> técnicos 
n <̂enheiros daquele

ganismo estadual e

SADE, além deau' 
des locais e de 
vizinhas.

A solução de tão 
, gno problema 
época em São J 
pois que, com isso. 
le Município sofrerá 
siderável desenvol 
to em todos os seis 
tôres de atividade, 
cipalmente uo to 
indústria madeireira, 
de suas mais p" 
riquezas.

Dentro de niais 
dias, será iniciada 
talação dêsse 
mador, pois Q8®! 
São Joaquim, 1*3 
contram técnicos_e 
nheiros daCED*r 
DE, esta última e
responsável pda 
ção das torres de 
missão e estaçao 
dora, que cond_
energia do 
Lages.

De parabéns 
o bravo pov0 j1 ^ 
se, por esta inlr  
melhoria Que 2  
breve tempo *
realidade. ^
que a en&íPJ r  
ser o lenitivo ^  
mirá niaior ^  
laborioso ;'1UU
n, - _ T «o nllínl.
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