
Cine Marrocos
Obra Arquitetônica de Imoressintiant* ,

eza ‘  P r i o r e s  Ricamente Decorados -  Arrojada Iniciativa de um Grupo de Homens de Negócios 
Marrocos, Orgulho de Lages, Uma Jóia de Cinema Para os Amantes da Sétima Arte.

jorna- 
suntuosas

Há certos momentos na vida do repórter em 
que as palavras e os escritos, por si sós não
mda™~a a.eTfa e{EF?-.todo um toaa u.xaa alegria. Esta foi a exoressão do
lista, apos visitar demoradamente
instalações do Cine Marrocos.

Temos acompanhado com vivo interesse os 
empreendimentos e às iniciativas de caráter par 
ncular na Princesa da Serra. Nunca, entretanto 
nos chamou tamanha atenção, a arrojada constru-’ 
çao do majestoso Cine Marrocos.

Acompanhando o progresso vertiginoso de 
nossa cicade, o Cine Marrocos, aparece como 
uma joia incrustada no coração de Lages, cidade 
que mais cresce, fadada a ser a maior de Santa 
Catarina.

A iuauguração do Marrocos, para o dia de 
amanhã, constituir se-á num dos acontecimentos 
mais expressivos para a vida social de Lages.

O Cine Marrocos, imponente obra arquitetô
nica de impressionante beleza, está situado na 
Rua Governador Jorge Lacerda, de propriedade 
da Empresa Lageaua de Cinema e Teatro Socie
dade Anônima. Sua diretoria constituída dc ho
mens de larga visão comercial, verdadeiros títe- 
res do progresso, sua contribuição decisiva para 
o embelesamento de nossa cidade, ficará registra
da nos anais da história de Lages e passará para 
a posteridade como um verdadeiro monumento.

Para o ato inaugural, que terá lugar às 16 
heras, esiarão presentes as mais destacadas per
sonalidades do mundo social de Lages, autorida
des civis, militares, eclesiásticas, gerentes e re
presentantes das companhias cinematográficas. A 
presença da mais bela catarinense Srta. Salete 
Chiaradia, dará um colorido todo especial na tar 
de engalanada de amanhã.

Detalhes técnicos do Cine Marrocos, colhidos 
pela nossa reportagem

As películas que serão exibidas ao público a 
partir de amanhã, passarão através de dois apa
relhos ultra modernos, tipo Bauer B 14, importa
da Alemanha, som ótico, magótico, magnético e 
estereofônico, únicos no Brasil.

Tela de nylon, côncava, panorâmica, onde se
rão projetados os filmes que possuem 17,50 mts. 
de comprimento por 6.80 de aitura.

O palco do Cine Marrocos com uma área de 
250 metros quadrados, tem condições de apresen 
tar números de ballet, orquestras sinfônicas e re
vistas musicais . , , ,

No interior do Cine Marrocos esta instalado 
um sistema de calefação, com renovação de ar 
perfeito, somente entrará em funcionamento apos 
a ligação da energia elétrica de Gapivari, pois 
seu consumo é de trinta mil Watts.

A iluminação do monumental Marrocos e cons
tituída de quatrocentas lâmpadas fluorescentes e 
incandescentes.Com suas mil e doze poltronas eBtofadas dis
tando uma da outra noventa e cinco cent*“ ^r°8, 
proporciona ao expectador o máximo c o o -

Todo o material empregado n a , ^ - f K e s d e  Cine Marrocos, é de primerrissrma qualidade desde
o mármore até os vidros, que sao de cristal

P°rtFi!cameDte decorado o Marrocos fa z jú s  ao 
lulo. de mais suntuoso e confortável cinema

'"Nas próximas edições do J ^ r r e t o  UgeanoJ
iremos amplo noticiário ^  tarde de amanhã.

inaugurais que acontecera congratula
Ao concluirmos esta Laguna de

o-nos com a diretoria da E P do nóvel Cine 
>nema e Teatro S/A.. P' °P sPU Diretor Presiden- 
arrocos, representada pel ^ iretor Gerente, Sr.
• Sr. Werner Hoeschel. se Diretor Secre-
ário Leopoldo dos Santos, augurando-lhes
Jto. Sr. Ademar Neves BI iniciativa que muito tènos sucessos nessa notável iniciai.
°nrará a Princesa da Serra.
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Sra. fllica R. 
Oalla Rocca

Vê passar no dia de 
hoje, a passagem de 
mais um aniversário na- 
talicio, a exma. sra. d. 
Alice Rudorf Deila Roc
ca, virtuosa consorte do 
Sr. Pedro Delia Rocca, 
do alto comércio desta 
praça, e progenitora do 
Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca.

Dama de exemplar 
predicados, a sra. d A- 
lice Rudorf Delia Rocca, 
que possue um lastro de 
amizades, será muito 
cumprimentada ao ense
jo do seu natalicio, mo
tivo porque, também nos 
associamos com tão sig
nificativo acontecimento, 
almejando lhe os nossos 
melhores votos de felici
dades.

CB quer priori
dade para Lei 

Eleitoral
-  Enquanto o sr. Pedro 
Aleixo, leader do gover
no, afirma que somente 
depois da lei Eleitotral, 
cujo projeto está na de
pendência das sugestões 
do TSE. será possível 
tratar dos estatutos dos 
partidos, nos demais se 
tores há informações se
guras de que o proble
ma não somente está 
sendo estudado pelo go
verno como poderá ser 
objeto de imediata men
sagem ao Congresso.

Subscrição parti
cular de ações

(Sòmsnte para os que já são Acionistas)
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - “ PETROBRÁS” 

avisa que, a partir do dia 14 de setembro, efe
tuará, nesta cidade, por intermédio do Banco In
dústria e Comércio de Santa Catarina S/A, a su 
bscrição particular de suas ações preferenciais 
para integralização do aumento de capital apro
vado pela Assembléia Geral Extraordinária de 
Acionistas, realizada em 10-12-63 e 23 1 64.

O valor subscrito deverá ser integralmente 
realizado no ato, em dinheiro e/ ou em obrigações 
ao portador, de emissão da Empresa, aceitas 
estas pelo respectivo valor nominal e cora os cu- 
pões de juros n s 18 e seguintes.

É imprescindível que o acionista apresente, 
no ato da subscrição, a cautela representativa 
das ações de sua propriedade.

A subscrição poderá ser feita até o dia 2 de 
outubro, na forma estabelecida na Lei n‘ 2.627, de 
26-9 40, ou seja, na proporção de 2 ações por 5 
ações já possuídas.

Banco Nacional de
Habitação já é lei

O «Diário Oficial» já 
publicou a lei sanciona
da pelo presidente Cas
telo Branco que institui 
a Correção Monetária 
nos contratos Imobiliá
rios de Interêsse Social, 
o Sistema Financeiro pa
ra Aquisição da Casa 
Própria, o Banco Nacio
nal de Habitação, a So
ciedade de Crédito Imo

biliário, as Letras Imobi
liárias e o Serviço Fede
ral de Habitação e Urba
nismo, além de dar ou
tras providências.

Por outro lado o pre
sidente da República a- 
provou o enquadramento 
das funções gratificadas 
no quadro de pessoal 
do SAPS.

:ira), às 20
a sessão cinematográfica inaugural do magestoso 

CINE MARROCOS, com a grandiosa pelicula

TEMPERO DO AMOR
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Exportadora Lajes S. A. - Indústria e Comércio
(em organização)

ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 
Edital de Convocação

São convidados os senhores subscritores de ações da 
Exportadora Lajes S.A. — Indústria e Comércio, em orga- 
nizaçfto, a comparecerem no dia L de outubro de 1961, às 
14 horas, à rua Frei Rogério, n' 415, nesta cidade de La- 
jes-SC, afim de deliberarem sôbre a aprovação do Projeto 
iie Estatutos Sociais, Constituição definitiva da sociedade, 
eleiçào da primeira diretoria e Conselho Fiscal e fixação1 
dos respectivos honorários, além de assuntos gerais

Lajes, 10 de setembro de 1964
Amoldo J. P. Silveira 

Encarregado da Organização

Prefeitura Municipal de
I atado de Santa Catarina

de
DECRETO N- 31 

19 de agosto de 1964

O Prefeito Municip&l de 
Lajes, no uso de 6uas atri- 
puições,

DECRETA:

Art. r  — Fica aberto, por 
con'a do excedo de arreca- 
d ição do corrente exercício, 
o crédito de trinta e treis mi
lhões, cento e noventa e sete 
mil, seiscentos e oitenta e

sete cruzeiros (Cr$ . . . •
33.197,687,00). que se destina 
a suplementar as seguintes 
dotações do ort, a nento v - 
gente:
0-2C-1 
0 - 20-2 
0-4C-1 
0 4C-3 
0 40 4 
0-40-O 
0 41-1 
0-70-1 
0 70-2

Cr$ 744.000. 00 
33P.ior,io 
472.500,oo
321.000. 00 
210 ooo,« o 
22C.5oo,ou
270.000. 00
435.000. 00
315.000. 00
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O que há de nôvo no Volkswagen 1964?
O tamanho do porta-malas dianteiro 
foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais.
E é só ?
O estofamento dos bancos agora é 
dotado de faixa central de tecido, 
de ótima qualidade.
Vantagens: é mais agradável no 
calor e muito mais bonito com qual
quer tempo.
E v. vai gostar muito das 5 novas

e lindas côres do Sedan Volkswagen 
e das 6 novas côres do Karmann 
Ghia.
E na Kombi?
Bem, há novos pisca-piscas dian
teiros.
A tampa do cofre do motor agora 
tem mola que facilita a ação de 
abrir, fixar e fechar.
E a Kombi Luxo e a Kombi 6 Por
tas foram equipadas com esguicha-

dor de pára-brisa.
Quase esquecemos de mencionar que 
também a linha Kombi tem novas 
côres: 3 para a Standard e Furgão 
e 3 combinações de côres para a 
Luxo Crealmente muito bonitas).
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 
de bom senso.
Faça-nos uma visita.

0 70-4 
0-70-6 
0-90-1 
0-90-3
0 90-4 
0-90-5
0- 90-6
1 00-1 
1 00-2
1- 0r-3 
1-00-4 
1-00-S 
1 00-6 
1-01-1 
1- 20-1
1- 20-5 
1- 21-1
2- 94 5 
3 00-1
3- 30-1 
3-30-2 
3-30 3 
3-60-1
3 60-3 
3-60-4
4 31-1 
6-30-2 
6 30 4 
6-30-5 
6-30-6 
8-00-3 
8-00-5 
8 - 00-6 
8-00-9 
8 00 11 
8- 00-12 
8 - 01-1 
8 - 20-1 
8-50-1 
8-71-1 
8-90-1 
8-90-2
8- 90-3 
8 90-4
9- 00-1 
TOTAL

456 ooo.oo
™ ° ° .00

210.000. 00
232.500.00
189.000. 00 
231_ 000,00

35.925.00
472.500.00 
•167.5oo,oo
27.5000.00
313.500.00 
258.15 ■>,oo
786.500.00
858.822.00 
630.noo.oo 
13").65o ,oo

452.800.00 
1 95o.ooojoo

47 '5oo!oo 
10.946 621,oo

185.250.00
29.094.00

315.000. 00
273.000. 00

13.650.00 
1.681 Soo.oo

220.500.00
210.000. 00 
£34.ooo,oo
189.000. 00 
214.500 oo 
33?.ooo,co 
367.5oo,( o 
318.nno,o0 
232.5oo,io

27. >z5,oo 
2.183.ooo,oo

465.000. 00 
229.25 i.oo 
60.ooo,oo

232.500.00 
1 89 0 0 0 ,0 0
232.500.00 
18y.ooo,oo

1.774.55o.oo
Cr$

REVENDEDOR AUTORIZADO:
L A JE /  j /a  ■ A utcm cveis e

AcesscricsAvenida Marechal Floriano. 373 - Fone, 225 -  Lages - S. C.

33.197.687.oo

Art. 2‘ — Êste Decreto en
trará em vigor Da data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de La
jes, 19 de agosto de 1964.

Ase. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicadi o 
presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura, em 19 de 
ago6to de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/ Secretaria

—  Ã t e n ç i o  =
Para os seus servi

ços de fotos em geral, 
revelações de filmes etc. 
procurem o F O T O  
S A N T A  RITA, à Rua 
Hercilio Luz. em frente 
ao Centro Operário.

Rapidez e Perfeiçãolira o seu Carnel Milionário C R E D I - Y O R K
e concorra mensalmente à maravilhosos prêmios

Caso o seuJCarnet não seja premiado, você poderá retirar o 
valor do mesmo em artigos de sua livre escolha.

l e i a  u m  fe liz a r d o  — A d a u ir a  lá  o seu

CAfütET MIUONAKIO C RE9I-YORK
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Resultaifo dc Sarau Beneficienfe 
de Miss Santa Catarina
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Receita
Renda de mesas e ingressos

Despesa
Pago conjunto melódico Sincopado 

» uma faixa 
» diversos telefonemas 
» Porteiro
» comissão de cobrança de mesas 

Lucro destinado as Associações Assistenciais

Cr$ 405.407,00

Cr$ 60.000 00 
2.000.00 
5.737,00 
1.000,00 

670,00 
336.000,00

Cr$ 405.407,00
Entidades de assistência beneficiadas:

Sociedade Lageana de Assistência aos 
Necessitados:
Orfanato Nossa Senhora das Graças 
Conferência Vicentina de Lages 
Associação Espirita «Berço de Jesús» 
Associação Pão dos Pobres de Santo Antonio 
Campanha da Criança Excepcional 
Associação Beneficiente Santa Isabel 
Glicério Pereira da Silva Filho (para recupe 
ração da perna).

90.000. 00
80.000. 00 
80.000,00 
20.000,00
36.000. 00
10.000.  00 
10.000.00

10.000,00

Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 
Lanche) * Lages • S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en
dereço acima

336.000,00

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?

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

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

P a r a  as su as refeições
VA AO

Hotel e Churrascaria Pegorini
0. p,o-nto■ filefreiido- p,ala òtu p.atada\

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
B A IR R O  CORAL

Lages — Santa Catarina

A D V O G A D O
C a u s a s  C ív e is , C o m e r c ia is , C r i

m in a is  e T ra b a lh ista s
Rua Barão do Rio Branco, N* 63 - 17'andar - Conjunto 

1.710 Fones: 4-9411 e 4-9522 - Ramal 302.

Curitiba - Paraná

Promoção HELENA RUBINSTEIN de 8 
a 18 de Setembro na Farmacia Nova

Está de p a ra b eD S  o muDdo ferninioo de Lajes.

HELENA RIj BINSTEIN, a maior autoridade mundial em assuntos de 
beleza, enviou a esta cidade a sua Assistente Pessoal Da. EDNA 
rpjjp^gjjçsris que oferecerá uma completa onentaçao sôbre os cui

dados da pele.

A Consultora de Beleza de Helena Rubinstein atenderá de 8 a 18 do 
corrente na Farmácia Nova, â Praça Joâo Costa, onde 

você poderá marcar hora para uma consulta grátis.

Exportação: medica
mentos ocupam o 

primeiro lugar
Nossos produtos manufatu

rados ganham, a cada dia 
que passa, maior destaque no 
campo da exportação. Em re
cente pesquisa, constatou-se 
que os medicamentos estão 
na liderança da exportação 
aérea com 27 por cento do 
total, numa evidência de que 
a indústria farmacêutica na
cional traz divisas para o 
País, além dos benefícios 
qne presta à população. Nos
sos produtos farmacêuticos 
estão sendo enviados para os 
E.U.A., México, Colombia, 
Portugal, Panamá, Venezuela 
e República Federal Alemã

Ao Sr. Hedator do 
Jornal Correio Lageano

Na oportunidade, cumpre- 
me, como dever de gratidão, 
vir de público, atravéz das 
colunas dêsse simpático orgão 
de publicidade, manifestar os 
meus mais sinceros votos de 
agradecimento a todos com 
quem tive a felicidade de pri 

I var durante minha permanèn- 
' cia nesta esbelta e hospita
leira cidade catarinense. 
Confesso que vindo proceden
te de Porto Alegre, alem de 
associar-me às homenagens 
fúnebres ao saudoso e por de
mais conhecido Herdenante 
José Pereira de Sá falecido 
à 24 de julho p/ passado; na 
qualidade de genro do extin
to, não poderia deixar de ex
pressar meus agradecimentos 
ao generoso povo desta terra 
que acompanharam e partici
param nas ultimas homenagens 
àquele ente querido.

O signatário do presente 
artigo por motivo óbvios, é 
desprovido de preconceitos e 
como tal, desincompatibilizado 
da função que exerceu na vi
da militar, visto ter sido re
centemente transferido para a 

ireserva, não viu razões para 
indistintamente corresponder 
todos aqueles de quaisquer 
camadas social que aproxima
ram-se da sua pessoa, prestan
do-lhe homenagem extra ofi
cial numa demonstração de 
carinho e apreço.

Por principio de justiça não 
poderia jamais deixar de agra
decer a maneira fidalga com 
que fui tratado pelo brilhante 
economista e topógrafo Dr. 
Walter Taggesell com quem 
mais intimamente privei na 
execução de trabalhos pro
fissionais de topografia lá 
pelo Município de Campo Belo 
do Sul, proporcionando me 
oportunidade de travar conhe
cimentos com a brava gente 
do interior, a qual no seu es
pirito cavalheiresco, aliado ao 
despreendimento do Dr. Walter 
imprimiram na minha alma 
gratidão que jamais será olvi
dada.

Contando que o valoroso re
dator do conceituado Jornal 
Correio Lageano dará guarida 
ao meu artigo confesso-me su
mamente grato.

Gregório Alves Verlindo 
Cap. da BM.

Lages. 5/9/64.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure

CORREIO LAGEANO  
Rua Mal. Deodoro, n° 294

P a ra  suas cargas e encomendas
Transportadora R O D O L A O E S___Com filiais nas principais cidades do país —

Segurança e Pontualidade
Matriz - Avenida Marechal Floriam 388-fw  380 - Caixa Pnslal 72 - Lages-S.C.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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P refe itu ra  M unicipal d e
Estado de Santa Catarina

DECRETO N° 32 
de 19 de ago6to de 1.964

0 Prefeito Municipal de La
jes, no uso de suas atribui
ções,

DECRETA:

Art. 1' - Fica aberto, por 
conta do excesso da arreca
dação do corrente exercício, 
o crédito de vinte milhões, 
cento e trinta e sete mil cru
zeiros (Cr$ 20 137.000,U ). que 
se destina a suplementar as 
seguintes dotações do orça
mento vigem •:

6 31-1 
8-11-t 
8-51 1 
8-91-4 
8-91-2 
8 91-3

TOTAL

Cr$ 1.800 000,001 Registrado e publicado o 
9.350.000 001 presente Decreto na Secreta

riada Prefeitura, em 19 de a- 
gôst) de 1964.

8.450.000.00
273.000. 00
164.000. 00
100.000. 00

CrS 20.137.000,00

Art. 2' - Este Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de La
jes, em 19 de agosto de 1.914

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp p/ Secretaria

LEI N- 190
de 25 de agosto de 1964

Dôa um terreno à 
União Lageana dos 

Estudantes (ULE)

Eu. Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os ha 
bitantes dêste Município que 
a Câmara Municipal Decre
tou e eu sanciono a seguinte

Art. P - Fica o Executivo 
Municipal autorizado a doar 
à União Lageana dos Estu
dantes (ULE), um terreno 
com a área de trezentos e
sessenta e dois metros e cin
quenta decímetros quadrados

$  o

í* >i

• ' • . r

r

\ ep * r K \ n s .
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^ a P ° ^ e ’ _ r e s s a u ^ e S '  ,, c 0 m  0  ^  B\% te intet®* ..Jeep c°
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-  ̂ . fc”,. PUJ-02-11

(362,50m2), anexo ao terreno 
doado de conformidade com 
a Lei n 178 de 5 de j„nhp 
de 1964, situado nas proxi- 
midades do antigo Estádio 
Municipal, zona A urbana 
desta cidade, para construção 
de canchas desportivas ane 
xas à sede daquela Entidade 
Estudantil.

Art. 2 - As despesas cotn 
transferências correrão por 
conta da beneficiada.

Art. 3' - Se o terreno doa
do não fôr fechado e utiliza
do de acordo com a legisla
ção vigente e relacionada ao 
assunto, dentro de dois (2) 
anos a contar da data da 
publicação desta Lei, ou no 
caso de extinção ou modifi
cação das finalidades da do
natária, o mesmo reverterá 
ao Patrimônio Municipal.

Parágrafo Unico - A cláu
sula de reversão estabeleci
da pelo artigo 3, deverá cons
tar da escritura.

Art. 4’ - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, 25 de agosto de lbbl.

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a pre
sente Lei na Secretaria da 
Prefeituia, em 25 de agosto
de 19o4.

Asdrubal Guedes de Sou
sa Pinto

Resp. p/ Secretaria

Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veiculos S. A.

Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Ttl. Planaltina Fone, - 444 - Cx. pr»stal, 333 Lages --

L E I N- 189
De 25 de agosto de 1964

Autoriza Permuta de Terrenos

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os ha- 
bitaDtes dêste Município que 
a Câmara Municipal Decre
tou e eu sanciono a seguin
te

L E I :

Art. r  - Fica o Executivo 
Muuicipal autorizado a per- 
mutar com os senbores Elvi- 
no Antunes e sua mulher D. 
Maria da f  onceição Muniz 
Antunes, sem ônus para o 
Município, um terreno com a 
área de oitocentos e sessen
ta e oito metros quabrados 
(868m2), situado no Bairro 
Conta Dinheiro, confrontando 
com terreno dos mesmos, 
por outro terreno com a área 
de novecentos e trinta e seis 
metros quadrados (936m2), 
que pertencia aos requeren
tes e foi ocupado com a a- 
bertura de uma rua nas pro
ximidades do Estádio Vidal 
Ramos Júnior, Bairro Conta 
Dinheiro.

Art. 2‘ - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação.

Art. 3‘ - Revogadas as dis
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de La 
jes, 25 de agosto de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada t 
presente Lei na Secretari 
da Prefeitura, em 25 de agòs 
to de 1964.

Asbiubal Guedes da Sousi 
Pinto

Resp. p/Secretaria
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Elelro Oiese! Battistella S. fl.
Lages — Santa Catarina

CONVOCAÇÃO
Eraprêsa a fimCde°se°reunirp0reS acionistas desta 
ral Extraordinária na 2  “  assembléia Ge- 
Floiiano 870, nesta cidade de^T ' a Av- Marechal 
Santa Catarina àa S l n S L J l  Lages’ Estado de 
nove de setembro de fg6ie,Sn h° ras do dia S e 
guinte ordem do dia ’ Para ateoderera a se-

C C C C C 1 C  U G E 4 N C 5a pagina

1 ’) -

2 )

3)

Aumento do capital social decorrente
auert?«XhílÇa<Vd° QUV0 iraobilizado de
4337*6^ ir^íart-,g1? 3' ( terceir°) da Lei 4Jo'> de 16 de julho de 1964.

o!íntnca° d0. artig° 5‘ (quinto) dos Estatutos sociais.

Outros assuntos de interesse social. 

Lages, r  de setembro de 1964

Enio Mario Marin
Diretor Superintendente

Prefeitura 
Municipal de 

Lajes
LEI N 191

de 25 de agosto de 1964

Autoriza o Prefeito a 
firmar convênio com a 
Secretaria da Fazenda 
do Estado de Santa 
Catarina, de acôrdo 
com o Decreto Esta
dual N SF 23 04 63/218, 
A kT. 6

Eu, Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os ha 
bitantes dêste Município que 
a Câmara Municipal Decre
tou e eu sanciono a seguin
te

L E I :

Art. Io - Fica o Prefeito 
Municipal de Lajes autoriza
do a, em nome da Prefeitu
ra. firmar convênio com a 
Secretaria da Fazenda do 
Estado, em atendimento ao 
que determina o art. 6o do 
Decreto Estadual n° SF 23-04- 
63/218, para que possam ser 
cumpridos os demais dispo
sitivos do mesmo Decreto.

Art. 2o - Os têrmos do 
convênio deverão ser os da

minuta aprovada com
Lei- esta

Comercial Araldi S/A.
CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas da “ COMERCIAL 
ARALDI S/A.” para a reunião de Assembléia Geral Ordi-1 
nária a reelizar-6e à6 15 horas do dia 26 de setembro do 
corrente ano, na séde social à rua Cel. Serafim de Moura 
n. 104, nesta cidade de Lages, para deliberarem sôbre a 
seguinte:

Ordem do Dia

1') Apresentação, discussão e votação do relatório da 
diretoria, balanço geral, demonstrativo de lucros e perdas 
e parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício en- [ 
cerrado em 30 de junho de 1964;

2 ) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e res-| 
pectivos suplentes;

3 ) Aumento do Capital Social com revaliação do a-| 
tivo imobilizado, a que se refere o art. 57 da Lei 3.470 de 
28 de novembro de 1958, obrigatório, por determinação | 
prevista no art. 3' da Lei n- 4.357 de l6 de julho último.

4 / Outros assuntos de interesse da sociedade.

Lages, 4 de setembro de 1964

Antonio Araldi - Dir. Presidente

S/A Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio]
CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária

Convocamos os srs. Acionistas a se reunirem, em as
sembléia geral extraordinária as 9,00 horas doi du - j  de 
setembro de 1964, em sua séde social, à rua Cel. Seralim 
de Moura, n‘ 176, em Lajes SC., afim de deliberarem sô-j
bre o seguinte: „

Ordem do Dia

a) — Aumento do capital;
b) — Alteração dos estatutos, . interêsse socialc) — Quaisquer outros assuntos de interisse

Lajea (se), em 1- de setembro de 1964

Emilio Lâurindo Casarin. Idalina M -^ T . Ca
sario e Ovidio S. Todeschmi, Uirelores-Mario Teixeira Carrilho

sembarffadcr Aposentado)
A dvogado
Rua H e rc il io  Luz, 3 7 2

■one, 226 - Caixa Postal, 19
Santa Catarina

Art. 3o - Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dis
posições em contrário.
Prefeitura Municipal de La
jes, 25 de agosto de 1964.

Ass: Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada apre
sente Lei na Secretaria da 
Prefeitura, em 25 de agosto 
de 1964.
Asdrubal Guedes de Sousa 

Pinto
Resp. p/Secretaria

Restaurante N  A  P O  L I
---------------- D E  ---------------

OSNI COSTA SPINDOLA

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

« R e s t a u r a n t e  N a p o l i  » o seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal)

L A G E S  — o — Santa Catarina

S A G E C I  S.J»
Engenharia e Comércio

Oficina mecânica especializada em manutenção e reforma de Motores
Diesel, Caminhões e Tratores

Técnicos com longa prática no ramo e com curso de especialização em São Paulo 

Serviços de tôrno em geral - Solda elétrica - Consertos de material leve e pesado

Prensa hidráulica - Tôrno Promeca im 500 - Furadeira 

Avenida Presidente Vargas • Vila Carolina - Lages - Santa Catarina

TOBATTA

o M A I S  

V E N D I D O  
N O

B R A S I L

CAP.riDZiRA COM ASSENTO
PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 Fone 228 - LAGES SC.
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Já não é pequeno o número de visitantes que 
diáriamente acorrem em visita a este Museu, on
de se conservam, com carinho, tantas relíquias do 
passado que f alam bem alto da nossa civilização 
e da nossa cultura, na permanente exaltação das 
nossas mais caras tradições sociais e culturais.

Compreendendo êsses construtivos objectivos, 
já registramos o interesse despertado na oferta de 
fotografias e objectos antigos, muitos dos quais de 
valor histórico, que pouco á pouco vae enrique
cendo o acérvo de tantas relíquias, onde se espa
lham os usos e costumes da nossa vida de pacata 
cidade do interior para conhecimento dos que por 
aqui transitam e se mostram surprêsos diante tao 
variada coleção, num respeitável culto ao nosso 
passado.

Agradecendo êsses expontâneos donativos, re
gistramos coleções de jornaes locaes devidamente 
encadernados, carinhósamente ofertados pela inte
ligente compreensão do sr. João Gualberto da Sil
va Filho, juutamente com um fac-simili, em massa, 
modêlo para fundição de uma medalha comemora
tiva ao primeiro centenário de Blumenau 1850-1950 
em homenagem ao chefes do Govêrno-Imperador 
D. Pedro II e Marechal Eurico Gaspar Dutra, na 
época, Presidente da República.

Também penhorado, agradecemos a valiosa 
oferta de três exemplares do “O Painelense", de 
números 2, 3 e 4, de 1911, sahidos á publicidade 
no visinho distrito de Painel, naquele ano, jornal 
humorístico e literário, onde colaboraram penas 
brilhantes como Antônio Joaquim Henriques, o po
pular professor Tóta, consagrado poéta e jornalis
ta, orgão independente e noticioso com diversos 
colaboradores, destacando-se o acima citado e ou
tros como Rufino de Figueiredo já por demais co
nhecido nos anaes da imprensa lageana, autor des
te donativo que veio enriquecer o nosso Museu. 
O importane periódico “ O Painelense” era manus
crito. o que vem realçar o esforço dos moços 
painelenses daquela época a quem reverenciámos 
neste modesto agradecimento.

Com donativos de valor inestimável, a esta 
altura, registramos o estimulo prestado na vene
ração aos nossos homens do passado, bem como 
o interêsse na divulgação da nossa vida passada 
o que, sobremaneira, nos orgulha como incentivo 
ao mais amplo enriquecimento deste Museu em 
homenágem aos cultores da nossa civilização e 
progrésso.

Thiago Vieira de Castro
__________________ __________ D i r e t o r __________

Dr. Aron Kipel
A L T A  CIRURGIA

Doenças de Senhoras -  Vias urinárias -
Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas Ramos, 193 - Fone 415 
Consultório: Rua Hercilio Luz, 12

H orá r io , das 10 às 12 horas e das 
13 ,30  às 18 horas

LAGES -  SANTA CATARINA

6a pagina

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários

Delegacia no Estado de Santa CatarinaAVISO AS EMPRESAS
0 Delegado do INSTITUTO DE APOSENTADORIA E 

PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS - IAPC - no Estado de 
SBnta Catarina, em cumprimento ao Ato Normativo n° 14 
do DNPS, avisa ás entidades vinculadas a êste Instituto 
que, na conformidade do disposto nos artigos 70 e 8* da 
Lei 4.357, de 17 de julho de 1964, as dívidas, ficarão su
jeitas a correção de seus valores, inclusive juros e multas, 
segundo as variações do poder aquisitivo da moeda nacio
nal, de acordo com a tabela a ser elaborada pelo Conse
lho Nacional de Economia, se não forem liquidados nos 
prazos e nas formas a seguir:

1 — Até 0 dia 14 de novembro próximo 1'uturo, as de 
valor inferiores a CrS 50 >.000,00;

II - Em duas prestações mensais e iguais até 15 de ou
tubro e 15 de novembro próximos futuros, as de valor en
tre CrS SOO.' 00,00 e CrS 600.000,00.

III — Em, no máximo de 20 parcelas iguais e suces
sivas de valor não inferior a CrS 300.000,00 cada uma, a 
primeira até 15 de outubro próximo futuro e as demais em 
igual data dos meses subsequentes, quando 0 débito fôr 
de valor superior a 600.000,00.

Os débitos liquidados no prazo de noventa dias a con
tar da data mencionada na Lei, gozarão da redução de 
50% do valor das multas respectivas.

A correção monetária a que se refere a citada Lei, 
abrange todos os débitos não recolhidos nos prazos supra 
indicados, inclusive os ajuizados, não garantidos por de
pósitos em dinheiro.

As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito 
com êste Instituto, por falta de recolhimentos de suas'con
tribuições no prazo legal, não poderão, sob pena da lei, 
distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, dar ou 
atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, 
bem como a seus diretores e demais membros dos órgãos 
dirigentes, fiscais ou consultivos.

Florianópolis, 31 de Agosto de 1964.

As. Gualter Pereira Baixo
Delegado

Edital de Citação com 0 prazo de trinta dias
O Dr. Wladimir d’Ivanenko 
- Juiz de Direito da Co
marca de São Joaquim, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

FAZ SABER, a todos quan
tos 0 presente edital de ci
tação, com o prazo de trinta 
(30) dias, virem ou dele co
nhecimento tiverem, que por 
parte de Aurea Batista Cou 
to, viuva; Leda Maria Couto 
Martorano, casada com dr. 
Egidio Martorano Neto, Lea 
Couto de Oliveira Varela, ca
sada com Jatir Ogibe Varela 
Junior, Lia Couto de Oliveira, 
Luiz Afonso Couto de Oli
veira e Ligia Couto de Oli
veira. domiciliados e resi
dentes neste Estado, por in
termédio do seu procurador 
dr. José Geraldo Batista, foi 
requerido usucapião de um 
terreno situado nesta cidade 
de São Joaquim, que mede 
onze metros e trinta centí
metros (ll,30m.) de frente, 
com igual metragem de fun
dos, dividindo com terras de 
Fulvio Amarante Ferreira 
por um lado, e, por outro 
lado, com terras de herdeiros 
do dr. Aristorides Stadler, 
pela frente, com a rua Ma
noel Joaquim Pinto e fundos] 
com a rua Marcos Batista, 
tendo sessenta e seis metros 
e trinta centímetros (66 3om.) 
de comprimento, perfazendo 
um total de 749,20m2.

E, para que chegue ao co 
nhecimento de todos, mandou 
expedir o presente, que será 
publicado uma vez no “ Diá 
rio de Justiça’’, trez vezes 
no jornal “ Correio Lageano’’ 
e afixado no lugar de costu

me nesta cidade. Dado e pas
sado nesta cidade de São 
Joaquim, aos dois (2) dias do 
mês de setembro do ano de 
mil novecentos e sessenta e 
quatro (1964). Eu, Sebastião

de Souza Vieira, escrivão, 
datilografei e subscreví.

Wladimir d‘Ivanenko

Juiz de Direito

Posto de Molas Brasil Ltda
Com Fábrica própria de molas para veiculos -  Vendas e 
Serviços ~ Serviços especializados de adaptações em geral 
Arqueamento de molas com nova têmpera - Fabricantes de 

molas para qualquer tipo de veiculo

Maquinário moderao recentemenlü adquirido
em São Paulo

Avenida D. Pedro II. s/n° -Bairro Coral - Caixa Postal, 300

LAGES SANTA CATARINA

BANCO NACIONAL DO PARANÁ E 
SANTA CATARINA S/A.

R A P I D E Z  -  E F I C I Ê N C I A  -  / E G C E A N Ç A

Matriz em LONDRINA - RR.
N O S S O B A N C O

SUCURSAIS -
Agências

EM SANTA CATARINA

CUBITIBA. FL0R1AN0P0L1S E S lO  PAÜL0
nas seguintes cidades:

NO PARANÁ
Blumenau Alto Paraná
Criciúma ArapongasIbirama Astorga
Joaçaba Bela Vista do Paraíso
Joinville Bonsucesso
Lages Cambé
Tubarão Guaravera

Jandaia do Sul
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Paranavai
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Firma exportadora de madeiras procura 
funcionário(a) que tenha conhecimentos gerais 
de escritório, de preferencia no ramo de ma
deiras, datilografo, firme em cálculos. Paga-se 
bom salario.

Carta indicando: idade - grau de instrução 
atual ou último emprego - pretensões quanto 
salario Caixa Postal 218 - Lages - SC.

Degladiaram-se no úl
timo domingo, no Está
dio Vidal Ramos Junior, 
as valorosas equipes do 
S.C. Internacional, cam
peão da 3a. zona e o 
C A. Ferroviário, de Curi
tiba, encontro êste que 
levou à praça de espor
tes da municipalidade la- 
g e a D a  uma considerável 
assistência que propor
cionou uma excelente ar
recadação superior a 
quatrocentos mil cruzei
ros.

Depois de noventa mi
nutos de bom futebol, ti
vemos a espetacular vi
tória da esquadra escar 
late da Princesa da Ser
ra pelo escore de 2 a 1

Hoje em Curitiba
Como segundo prélio 

de uma melhor de duas, 
Internacional e Ferroviá
rio estarão terçando ar
mas novamente hoje à 
noite em Curitiba, sob os 
refletores do Estádio Do
rival de Brito.

Este cotejo que tem 
um sentido de revanche, 
terá no C. A. Ferroviá
rio um adversário dificil 
de ser vencido em seus 
próprios domínios, com 
vários fatores a seu fa
vor, fazendo com que a

equipe lageana tenha que 
desenvolver todas Jas 
suas energias para a ob
tenção de um resultado 
honroso, reeditando em 
parte a sua excelente 
conduta do último do
mingo em Lages.

A equipe colorada que 
já se encontra em Curi
tiba para o cumprimento 
dêste dificil compromis 
so, seguiu para aquela 
capital em condução es
pecial, e provavelmente 
alinhe o mesmo onze do 
último domingo.

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Joia. que fez sua es
tréia e Nininho consigna
ram os gols dos interna- 
cicnalistas, ao passo que 
Paulo Veechio marcou o 
tento de honra do qua
dro curitibano.Metropol eliminou o Grêmio da 6a. Taça Brasil

Espetáculo esportivo 
dos mais emocionantes, 
tivemos domingo último 
no Estádio Adolfo Kon 
der em Florianópolis, 
quando o Metropól de 
Crisciuma, tri campeão 
estadual derrotou a fa
mosa equipe do Grêmio 
Futebol Portoalegrense, 
bi campeã gaúcha, pelo 
escore de 2 a 0, após 
um empate de 0 a 0 no 
período inicial.

Com êste resultado, o 
Metropól eliminou o Grê
mio da 6a. Taça Brasil, 
e garantindo o direito de 
prosseguir disputando a- 
quela competição, tendo 
como seu próximo advei- 
sário a impetuosa repre
sentação do Clube Atlé 
tico Mineiro de Belo Ho
rizonte, uma das maiores 
glórias do futebol mon 
tanhez.

Está assim de parabéns 
0 pebol catarinense, com 
esta grande vitória da
equipe metropolitana, que 
desta maneira continua 
honrando as tradições do 
desDorto barriga verde.

Mais
con

e um mundo de novidades!)

Poinel, agota, lodo estofado Com 
todos os comandos agrupados Com 
gaveta para cigaitos, ò esquerda  
do volante. Dois atendedores. Três 
q u eb ia -sò c, também estalados, que 
protegem motorista e possogciros, 
goiantindo visibilidade permonente

0  nôvo Sim ca Tufão é superorejodo. 
Jonelos am plos. Nôvo vidro deflelor 
com maior angulação e desvlodor 
de c h u v o . Dois co n d u to re s gro- 
d u á v e is  q u e  co p ia m  ar ex te rn o  
v e n ti la n d o  o in t e i ia r  do v e icu lo .

Os novos o ssen lo s são  extrem am ente  
m acios. De conformação anatôm ica, 
sã o  fo r ra d a s  d e  no vos m a te r ia is  
luxuosos e ultro-resistentes. Hd m ais  
espaço interno, graças ao teto reto 
e à  m aior distância entre bancos.

motor TUfAO, de 100 HP, 
ca Chombord (Tufão Super, 

HP, nos Rollye e  no Prést- 
é muito m ais possante. Tem  
orque. Foz a s  distâncias me- 
os v iagens m a is o nienos.

o  nôvo Simca Tufão no seu Revendedor

C ia  Revendedorc d"' 1v'r̂ toi Automóveis
Santa CatarinaM anoel Thiago de Castro, 174
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Juízo de Direito da Primeira ¥ara Cível desta --------------- Comarca de Lajes -
O doutor Abelardo da Cos

ta Arantes, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta Co- 
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, no forma da 
lei, etc.

Edital de Protesto pa
ra Ressalva de Direito

FAZ saber a todos quantos
0 presente edital de protesto 
para ressalva de direito, vi
rem, interessar possa, ou dê- 
le conhecimento tiverem, que 
por parte de INDÚSTRIA DE 
.MADEIRAS P R A T E N S E  
LTDA., por seu procurador, 
dr. Amélio Nercolini, me foi 
dirigida a seguinte PETIÇÃO 
INICIAL: “Kxmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la. Vara da 
Comarca de Lajes, SC. Indús
tria de Madeiras Pratense 
Ltda., pessoa Jurídica de di
reito privado, com séde e fô- 
ro na cidade e comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, devidamente represen
tada neste áto por seu Dire
tor Presidente, Snr. Artur Po- 
land, brasileiro, casado, in
dustrial, residente e domici
liado na cidade e comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma do instru
mento de procuração anexo 
(doc. n. 1), por seu advogado 
abaixo assinado, vem ante 
V. Excia., para expor e afi
nal requerer o seguinte: —
01 — Que em data de 30 de 
abril de 1964, convencionou 
a compra de 500 dúzias de 
táboas de pinho serrado, pa

ra entrega dentro -do prazo 
de sessenta dias a contar da 
referida d a t a  ã Miguel
Scheuer, firma individual
com séde e foro na cidade
e comarca de Lajes, com o 
Estabelecimento industrial de
nominado “ Beneficiamento 
São Miguel", tudo na forma 
do constante do doc. n. 2 
anexo. 02 — Que na data de 
3o de abril de 1064, a Spte. 
aceitou em favor de Miguel 
Scheuer, treis duplicatas de 
n. 43 - 44 e 45, correspon
dentes as faturas anexas 
(does. n. 3-4 e 5) que toma
ram o número ue aceite 
2677/64 - 2b)8/64 e 2679/64, 
com vencimentos de 3o/?/64 - 
30/8/64 e 30/9/64 e vaiores 
de CrS 1.00U.ou0,00 cada uma 
respectivamente e totalizan
do a quaniia de CrS . . . 
3.0o0.üdO,uO, montante da com
pra uas referidas madeiras. 
03 — Que apesar de vencido 
o prazo de entrega das ma
neiras aoquiridas e que ex
pirou em 30/6/64, a Spte. 
não recebeu a madeira cor- 
responuente ao saque das 
duplicatas já mencionadas e 
objeto da compra do doc. n. 
2. 04 — Que o doc. n. 2 diz 
textualmentc o seguinte: “En
trega. - Para efeito dos pa 
gamentos nos vencimentos 
acima, tôda a madeira deve
rá ser entregue dentro de 60 
dias, a contar desta data. Caso 
não for entregue, deverão 
ser as duplicatas prorroga
das pelo atrazo. "05 — Está 
evidente a vinculação das

Aos Associados do
Clube Io de Julho

A DIRETORIA do Clube Io de JULHO, comu
nica aos seus distintos associados que, a partir 
do próximo mês, estará proporcionando giandes 
programações sociais, na séde completamente re
modelada.

Na séde campestre as “piscinas” estão em 
fase final e será agora atacada a parte de vestiá
rios, buate e bar.

ABELARDO DA COSTA 
ARANTES

Entretanto, necessita a atual Diretoria do a- 
pôio maciço de todos os associados e solicita
para que, coloquem suas mensalidades da Sede Juiz de Direito da la. Vara 
Social e Campestre em dia. Para tanto, queiram) Cível
se dirigir ao Ponto de Cobranças com o sr. Ângelo

mencionadas duplicatas ao 
cumprimento do contrato, o 
pedido n. 15/64 (doc. n. 2), 
pela entrega total da madei
ra para ensejar a liquidez e 
exigibilidade das duplicatas 
n. - 43-44 e 45, já referidas. 06
- Havendo, portanto, eviden
te inadiraplemento da obriga
ção contratual pelo vendedor, 
não tendo efetuado a entrega 
das 500 dúzias de madeiras 
ocasiona islo a não obriga
ção do comprador em pagar 
as duplicatas, que de resto 
ferem também o art. 1' - § 
4- da Lei n‘ 187 de 15 de Ja
neiro de 1930, por não re
presentar uma venda efetiva 
e real ainda. 07 - Em tais 
condições, e na forma do dis
posto nos arts. 720 e seguin
tes do Cód. de Processo Civ., 
quer a Spte., interpor o pre
sente Protesto Judicial, para 
prevenir responsabilidades, 
prover e ressalvar direitos, e 
para que não sejam, no futu
ro, alegadas dúvidas ou igno
rância, por parte de tercei
ros interessados, requer a 
publicação de editais, na con
formidade do disposto no Ca
pitulo V - Título 111, arts, 177 
e seguintes do Cód. de Proc. 
Civ., para amplo conhecimen
to de terceiros interessados. 
08 - Requer outrossim o cum
primento de todas as formali
dades legais e findo o que, 
requer a devolução dos au
tos, independente de traslado, 
para os fins de direito. Com 
o valor fiscal de CrS 1O.Ü00.0Í). 
Termos em que, Pede e Es
pera Deferimento. Lajes, 12 
de Setembro de 1961. (ass.) 
p.p. Amélio Netcolini. - DES
PACHO:» A. Como Requer. 
Lajes, 14-9-64. (ass.) Abelar
do da Costa Arantes - Juiz 
de Direito da la. Vara Cível:»
- E para que ninguém alegue 
ignorância muito especial
mente os terceiros interessa
dos, passou-se o presente 
edital para publicação na fôr
ma da lei. - Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
quinze dias do mês de Se
tembro do ano de mil nove
centos e sessenta e quatro. - 
Eu, LUIZ CARLOS SILVA, 
Escrivão da la. Escrivania 
Cível, o datilografei, subscre
ví e também assino.

I AGE/» 16.de fetcmbrr_deItêde cfágua será estendida ao Parque do Conta Dinheiro
A Prefeitura Municipal, 

por intermédio do Pre
feito Wolny Delia Roccu, 
acaba de firmar com o 
PLAMEG um importante 
convênio que visa esten
der a rêde d‘água até o 
Parque de Exposições da 
Associação Rural de La
ges, sito no Bairro Conta 
Dinheiro.

Trata-se de mais uma 
patriótica iniciativa da

edilidade lageana em co
laboração com o Piano 
de Metas do Governo 
que dotará aquele recin
to, de água em grande 
abundância, quando se
sabe que no próximo mês 
de Novembro teremos a 
realização, no Parque do 
Conta Dinheiro, da Expo
sição Estadual de Ani 
mais e Produtos Deriva
dos.Crefisul vende mais de um bilhão de letras de câmbio em agosto

A CREFISUL — Companhia Crédito Financia
mento e Investimentos do Sul, que tem a testa 
de sua direção renomados homens de negócios 
como os Srs. Henrique Sirotsky, Assis Litvin, Ativo 
B^rwig e outros, acaba de vender somente no 
mês de Agosto cerca de Cr$ 1.056.810 000,00, ou 
seja quase a metade do total negociado pelas ou
tras 9 Companhias que operam no vizinho Estado 
do Rio Grande do Sul.

Isto vem comprovar a grande aceitação das 
Letras de Câmbio que a CREFISUL vem nego
ciando, tenda já atingido nos seus dois anos de 
«xistência, a mais de 7 bilhões de cruzeiros, re
velando desta madeira o seu real prestigio como 
Companhia de Crédito e Financiamento, hoje co
nhecida em quasi todo o país.

Sr. Henrique Nicolau Reuter

A Tesouraria
LUIZ CARLOS SILVA 

Escrivão do Cível

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarira, depois de reiniciar 
os seus voôs para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PORTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao 
público viajante, os seguintes vãos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e fias. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 0800, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.

3as. 5as. e sabado:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

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

Nataliciou no dia 10 
do corrente, rodeado da 
alegria e do carinho dos 
seus pa lentes e amigos, 
o Sr. Henrique Nicolau 
Reuter, pessoa de larga 
projeção em nossos meios 
industriais e sociais.

Por ocasião do seu a- 
niversário natalicio, o Sr. 
Henrique Nicolau Reuter 
foi muito felicitado por

inúmeras pessoas de suas 
relações, que acorreram 
à sua residência, onde 
realizou-se uma recep
ção íntima.

Registrando o aconte
cimento, destas colunas 
felicitamos o Sr. Henri
que Nicolau Reuter, au- 
gurando-lhe perenes fe
licidades.

Ia Exposição Estadual de Animais e 
Produtos Derivados

COMISSÃO EXECUTIVA

A V I S O
A Comissão Executiva da Ia Exposição Es

tadual de Animais e Produtos Derivados avisa aos 
Senhores Pecuaristas e expositores em geral que 
se acham abertas as inscrições para êste certame, 
devendo portanto os interessados procurarem a 
Associação Rural de Lages para o cumprimento 
das formalidades regulamentares.

Evaldo Amaral e 
Terezinha Bibas Amaral

Participam aos parentes e pessoas amigas, o nas
cimento de um garoto, ocorrido a 5 do corrente na 
Maternidade Teresa Ramos, que na pia batismal rece
berá o nome de

Eduardo Antonio
Lages, Setembro de 1964
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