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Conforme nos reportamos 
em edição anterior, realizou- 
se segunda feira última, no 
Grupo Escolar Melvin Jones, 
do Bairro Morro do Posto, u- 
ma solenidade especial come
morativa à passagem do Dia 
da Arvore, que transcorria 
naquela data.

Na oportunidade, foram 
plantadas dez mudas de pinus 
elliot no páteo daquele edu- 
candário, enviadas especial
mente pelo Instituto Nacional 
do Pinho, para tão importan
te solenidade.

Ao ato, estiveram presen
tes o Prefeito Dr. Wolny Dei- 
la Rocca. o Tte. Cel. Olavo 
Pereira Estrela, representan
te do 2 Batalhão Rodoviário, 
Vereador Manoel Antunes Ra
mos. presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Paulo Londero 
Sperb, presidente do Rotary 
Clube de Lages-Norte, Sr. 
Célio Batista de Castro, pre
sidente do Lions Clube de 
Lages, personalidades gradas 
do nosso mundo oficial e so
cial, além dos corpos docen
te e discente do Grupo Es
colar Melvin Jones.

Inicialmente falou o Inspetor 
Regional do Instituto Nacional 
do Pinho, Sr. Cicero Couto, 
que pronunciou o seguinte 
discurso:

Exmo. Sr. Prefeito Mu
nicipal

Cumprindo a honrosa 
missão que me foi con
fiada, pelo Exmo. Sr. Pre
sidente do Instituto Na
cional do Pinho, passo 
as vossas mãos para se-j 
rem plantadas em local i 
por V.S. indicado, diver-j 
sas mudas de pinus elliot, 
em comemoração ao Dia 
da Arvore que hoje trans
corre.

Lembro as DD. Autori
dades e demais pessoas

p r e s e n t e s ,  que não 
so no dia comemo
rativo da Arvore que ho- 

íje transcorre, como to- 
! dos os dias do ano, em
penha-se o Instituto Na
cional do Pinho, na pes
soa de seu presidente 
Cel. Silvio Pinto da Luz 
no plantio e ireplantio dè 
espécies florestais, na in
cessante tarefa de pro- 
pugnar pela reconstitui
ção de nosso patrimônio 
florestal, erroneamente 
considerada como fonte 
de renda inesgotável, e 
não só por ignorância 
mais também por neces
sidade destruída pelo fo
go em [consequência de 
queimas de roças, por 
pequenos agricultores, na 
luta pela sobrevivência.

Contra estes fatores 
meus senhores, atua o 
Instituto Nacional do Pi
nho, empenhadamente 
com o emprego integral 
de seus recursos técnicos, 
humanos e financeiros.

Receba pois senhor 
Prefeito, mandando-as 
plantar por autoridades 
crianças e demais pes
soas presentes, as mudas 
que em nome do Cel. 
Silvio Pinto da Luz, DD. 
Presidente do Instituto 
Nacional do Pinho, vos 
ofereço.

Por último, dizendo do sig
nificado daquela data, falou 
o Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca, que a seguir convidou 
várias autoridades presentes 
para que efetuassem o plan
tio das 10 mudas, o que foi

realizado sob vibrante sal
va de palmas dos presentes.
Parque de Formação 

de Mudas
Segundo conseguimos apu

rar junto ao Sr. Cicero Cou
to, operoso Inspetor Regional 
do Instituto Nacional do Pi
nho, êste órgão, que tem na
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presidência o valoroso oficial, 
Cel. Silvio Pinto da Luz, vem 
mantendo entendimentos com 
a Prefeitura Municipal de La
ges, para que a edilidade la- 
geana doe um terreno ao 
INP, para a instalação de um 
Parque de Formação de Mu
das, a quem necessitar por 
prêço bastante acessível.

O referido Parque de For
mação de Mudas, virá pres
tar inúmeros benefícios para 
o futuro, afim de incentivar 
o replantio de pinus elliot.

Esta concessão está depen
dendo exclusivamente da Pre
feitura Municipal, pois é fir
me propósito do INP a insta
lação dêsse Parque em Lages.

CORREIO
LAGEANO
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■ O clichê fixa o momento em que o Sr. C,c^ °  p^o^fazia
I dicado Inspetor Rc&'°na!_J? í^eü^B oC ca do vasilhame con- I *ntrega ao Prefeito Dr. Wolny mesmo iniciasse a
I tsn Jo as mudas de pinus elliot, para q páteo do GrupoI ^lenidade de plantio das refer.das mudas no pateo
I Escolar Melvin Jones.

. *1

aue o Prefeito Dr.
L A objetiva reproduz o ™ Pereira Estréia este
r ° ln v Delia Rocca e o Tte Cel pr0cediam ao p ant.o
r*pr. sentando o 2 Batalhao Rod" jo do Dia da Arvor .
| e un>a muda de pinus elliot, ao

t a p̂| Çprnin Miss Santa Catarina regres- 
üGI uGlylU sou j J q  Litoral Sul do Estado

Regressou na última terça feira a nossa cida
de, procedente do litoral sul catarinense, a Srta. 
Salete Chiaradia, Miss Santa Catarina, que naquela 
região visitou as cidades de Laguna e Tubarão, à 
convite de várias sociedades locais.

No último dia 18, sexta feira, a Srta. Salete 
Chiaradia, participou de uma grandiosa soirée do 
Clube Congresso de Laguna, onde teve oportuni
dade de desfilar com os trajes típicos e de baile 
com que desfilou no Maracanãzinho.

No sábado, Miss Santa Catarina, esteve parti
cipando da soirée do tradicional Clube Blondin 
daquela histórica cidade catarinense, onde sua 
presença foi recebida com grandes aplausos e sim
patia.

Ainda naquele dia, esteve na cidade de La
guna, S. Excia. o Governador Celso Ramos, que 
na ocasião inaugurou o monumento à Anita Gari- 
baldi, a “Heroina de Dois Mundos”, o Conjunto 
Educacional Almirante Lamego e a Sala Gov. Cel
so Ramos, no Museu de Anita Garibaldi.

A essas comemorações, que contou com a vi
sita do Governador do Estado, também se associou 
Miss Santa Catarina, que foi uma das convidadas 
especiais da comissão dos referidos festejos.

Em Laguna, a mais bela catarinense, foi hós
pede na residência do Sr. Fernando Guedes, pre
sidente do Clube Congresso, que se mostrou de 
um cavalheirismo à toda prova para com a Srta. 
Salete Chiaradia.

No domingo, dia 20, Miss Santa Catarina, par
ticipou de uma concorrida soirée do Clube 29 de 
Junho de Tubarão, onde hospedou-se na Casa de 
Hospedes da Companhia Siderúrgica Nacional.

Durante a sua permanência na Cidade Azul, 
a Srta. Salete Chiaradia, t r a v o u  contactos 
com o Sr. e Sra. General Francisco das Chagas 
Melo Soares, diretor superintendente da Estrada 
de Ferro Teresa Christina e o Sr. e Sra. Dr. Ma
noel Martins, engenheiro da SOTELCA, pessoas 
estas bastante conceituadas na sociedade lageana.

O Sr. Ministro da Guer
ra. em recente portaria 
nomeou o Ten. Cel. Eng. 
Sérgio Schmidt Neves 
para exercer as funções 
de Professor da Cadeira 
de Mecanica Técnica da 
Academia Militar das A- 
gulhas Negras.

O Cel. Sérgio, natural 
desta cidade, é engenhei 
ro militar de construção 
e fortificação, serviu no 
2' Batalhão Rodoviário 
aqui sediado e presente
mente é chefe da Secção 
Técnica do 1’ Batalhão 
Ferroviário, com séde em 
Bento Gonçalves.

Nossas congratulações 
pela honrosa designação.

Sra. Magnólia 
Martorano 

Pavão
Defluiu na data de on 

tem, o transcurso de ma
is um aniversário natali- 
cio da exma. sra. d. Mag
nólia Martorano Pavão, 
digna consorte do Dr. 
Cláudio Pavão, pessoas 
estas bastante conceitua
das em nossos setores 
sociais.

No decurso de tão sig 
nificativa efeméride, D. 
Magnólia Martorano Pa
vão, foi muitíssimo cura 
primentada pelo seu lar
go circulo de relações e 
amizades.

Divulgando êste even
to social, tributamos à D. 
Magnólia Martorano Pa
vão, os nossos votos de 
contínuas venturas e 
alegrias.

MAZZOCHI, LETTI S/A. IND. COM.
CONVOCACÂO

São convidados os acionistas desta sociedade para a 
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 11 
de outubro de 1964, às 16 horas, na sede social, situada 
no Bairro Morro Grande, nesta cidade de Lages, para de
liberarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA
L - Aumento do capital social com recursos 

oriundos da reavaliação do ativo imobilizado a que se refe
re o artigo 57 da lei n' 3470 de 28 de novembro de 1958, 
obrigatório por força do artigo 3' da lei n 4357 de ll> de 
julho de 1%4.

2. - Outros assuntos de interêsse social,
Lages, 24 de Setembro de 1964

Antenor Mazzochi - Diretor Presidente

I
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Cursos gratuitos p0r
correspondência

Português, Corresponden 
te, Taquàgrafia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursos de Por
tuguês; Correspondente, Ta- 
quigrafia, Ksperanto e Inglês 
por correspondência, do ins- 
.ituto Nacional de Ensino, or" 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Oscur 
sos são práticos e compõe sem 
ie poucas lições, após o que 
serüo conferidos Diplomas aos 
ilunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon- 
iência.
Os interessados deverão es
crever dando nome e ende- 
êço para a Caixa Postal n- 

■<600, São Paulo - SP.

LAJES S/ A. - Automóveis 
e Acessórios

MADEIRENSE DO BRASIL S /A
INÜÜSTltlA E EXFORTAÇAO DE MADEIRAS

Assembléia Geral Extraordinária
Assembléia Geral ExtraordináriaSão convidados os senhores acionistas, a se reunirem 

em Assemb’éia Geral Extraordinária, na séde social, na 
cidade de Lajes, Estado de "-anta Catarina, no próximo 
dia ;<() do corrente mès, 14 horas, para tratar dos se 
guintes assuntos:

1) Aumento de capital, por força da Lei n. 4.357 de 
16-7 1064.

2) Interesses gerais, 
s. 1 de setembro de 1904.

São convidados os Srs. acionistas da Lajes 
S/A - Automóveis e Acessórios para se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária no dia 10 de 
outubro do corrente ano, às 0 00 (nove) horas, na 
sua sede social, Avenida Marechal Fiofjiano. .’173 
nesta cidade, piru tratar sobre a seguinte ordem 
do dia.

1 - Aumento do Capital Social, como determina 
a Lei 4 357 de 16 de julho de 1964 no s/Art. 3.

2 - Outros assuntos de interesse social.

Laje
VELIMÍR I)JAC -  Vice Presidente

RODO PINHO S/A. - Veículos e Máquinas
A SSEM BLÉIA  G ERAL E X T R A O R D I N A R IA  

C O N V O C A Ç Ã O

Lajes, 10 de setembro de 1964 

Paulo F. Broering - Dir. Presidente

São convidados os senhores acionistas desta socieda 
de, para comparecerem à assembléia geral extraordinária 
a realizar-se na séde social, à Avenida Presidente Vargas 
n. 1 437, às 9 horas, do dia 26 de outubro de 1964, à fim de 
deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Ratificação e efetivação do aumente de capital au

torizado pela assembléia geral extraordinária de 6 de ju
lho de 1964.

b) Alteração parcial dos estatutos sociais;
c )  Outros assuntos de interesse da sociedade.
Lages (SC), 17 de setembro de 1934.

LUG1NDO DALL’ASTA-Diretor Comercial 
STEFANO PAOLO TEALDI-Diretor Técnico

»
 Prefeitura 

Municipal de 
Lajes

LEI N 201
De 4 de setembro de 1964

Autoriza a doar ao 
curso especializado 
para excepcionais, 

criado pelo Decreto n‘ 
SE 22.04-63 215, uma 

área de terras.

C a i u a ^  C ív e is ,  u c m e r c i a i ç ,  C r i  
i i m i t m  o l i a l ) a l l i » t a «

Rua Barã-» dlo Rio Branco, N- G3 - 17- andar - Conjunto 
1.710 Fones: 4-9411 e 4-95:2 - Rama! 202.

C u rit ib a  -  P a r a n á
Eu, Wolny Delia Rocca, 

Prefeito Municipal de Lajes,

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

no Diário Oficial do Estado 
n. 7.283 de 6 de maio de 
1963, uma gleba de terras na 
zona central da cidade, com, 
no mínimo, quatrocentos me
tros quadrados (400m2) desti
nada à construção de uma 
sala de aula para seu funcio
namento.

Art. 2 — A concessão de 
que trata a presente Lei ca
ducará se o favorecido dei
xar de iniciar a obra dentre 
de dois anos a contar desta 
data ou se. construído, vier 
a cessar suas atividades por 
igual periodo, casos em que 
o imóvel doado voltará ao 
Patrimônio Municipal,

Art. 3' — Esta Lei entrará 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, 4 de setembro de 1964.

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 (realmente muito bonitas).
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 
de bom senso. l l u l
Faça-nos uma visita.

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada i 
presente Lei na Secretarii 
da Prefeitura, em 4 de se 
tembro de 1954.

Asdrubal Guedes de Sou 
sa Pinto

Resp. p/ Secretaria

Vende-se
Uma casa residencial de 

material, grande, nova, com 
todo o conforto, próxima a 
Praça Joca Neves. Preço ra
zoável. (Lote 12x30).

Tratar na Radio Cometa 
L__

Rua Cel. Cordova, 78-Fone
56°

REVENDEDOR AUTORIZADO:
L A J E /  I I A  - A a itc rric ve ls

* eesseries
Avenida Marechal Floriano. 373 - Fone. 225 -  Lages - S.
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lair leoni

de genie e de luz
Correspondente em Curitibanos

Quatro notas merecem 
esta semana o nosso des
taque.

Prenuncio de futuro 
lar.

Registramos o compro
misso de enlace em data 
de 7 de Setembro p.p. 
da filha do snr. Faustino 
e de sua esposa snra.
Bronilda Costa, snrta. Ita- 
iiiiia com o snr. Roque 
Pellizzaro.

Nosso abraço ao casal 
amigo, igualmente às 
suas famílias.

— o —

ta de Maneara?ch?riTUÍtD a egria n°s trouxe a visi- 
e bonita a Bag(Z,° D°natt0- Inteligente
saudade.’ h" ley de,xou D0 ar «m perfume de

— o —
anunciamos
Sábado, '̂ 6, Clube 7 de Setembro

Data e local para realização da tão aguardada 
promoção Rotaryana feminina. «a  noite da saia». 

A renda terá fim beneficient^.
Damas rotaryanas, empenhadas entusiastica

mente neste trabalho « sui generis ». Aguardamos.
—  o  —

SANTA MÒNICA • CLUBE DE CAMPO

Ao final dêste mês, a reabertura aos associa
dos do «maior clube da América Latina»

Fiimavera em Santa Mônica. t^rá muito pa
ra oferecrr após seus 16 mêses de intenso traba
lho. Do clube caçula da cidade sorriso, Curitiba, 
será entregue ao quadro associado a primeira 
paite concluída do grandioso projeto.

Relacionamos com entusiasmo êste trabalho 
encabeçado pelo extraordinário Presidente Dr. 
Joffre Cabral Silva secundado por uma equipe 
de número elevado de trabalhadores auônimos.

Principiamos pela parte fundamental que com 
preende:

Terraplanagem, galerias de águas pluviais, 
drenagens, calçamento, iluminação, hidráulica, po
ço artesiano, ruas, avenidas, paisagismo, plantio 
de grama, e mais outros detalhes a serem vistos 
pelos associados.

Seguindo, destacamos o fabuloso Parque Es 
portivo composto de:

6 quadras de tênis 
3 quadras de bola ao cesto 
3 quadras de voiei 
3 quadras de futebol de salão 
1 campo de rainigolf 
1 pista de atletismo 
l campo de futebol 
1 stand de tiro (provisório)
Vestiário (provisório)
Apezar de não parecer pouco, ha mais.
Retiro dos boêmios
Ctoe'„0a fc o T c 8pacidade para 500 litros d'água

ê ' r r r i s  r K í H S L » ^ .  o
play-ground.

Aos bandeirantes desta ^ ^ “p^cjpam èD°da 
Ro abraço todo entusiasmo, tod P 
alegria que orgulhosa mente sentem

Santa" Mônica ̂ c fú b e d e  Campo - o maior 
(la América Latina». — o —

de Lamartine ira das eloqüencias:
. A coragem e a PnI“®
6 a eloqüencia do carate

« C C C C IO  U G C A ^ C 3a pagina

— o —

Em sete dias voltaremos.

NESTE CANTINHO BE P A X í . . .
por Lair LeoniI

Estamos no trimestre da renovação da vida!
Brotam folhas, desabrocham flores nas marhãs azues.l 
Tf “ af18 belez» no alvorecer, mais côres no sol crepuscular. 
da se faz lembrança o tom de cinza que envolveu o Inverno

neste cantinTo! * 8UaV6 perfume> felta de flôres trará Para você "mita poesia
Um nosso trabalho caracteriza a época

Lair Eeoni

Ressurreição
E quase morto o trimestre opaco.
No horizonte ainda escurecido 
parte sem deixar saudade, o Inverno

— Queimaste os campos
Desfolhastes as árveres
Deixaste morrer as flôres
Fôste cruel com a criança pobre
Trouxeste desalento àquele com os pés descalço

Meu céu pintaste de cinzento
Minha brisa sussurrante transformaste em gemido de dor 
A noite morna e prateada fizeste branca e fria 
Da lua, escondeste o lirismo
Das estréias, o brilho ,
Do sol, o calor ;

Mas vês ?
Estão de volta as flôres !

Agora . . .
Junquilhos perfumam manhãs 
Azáleas colorem tardes 
Pereiras de altivez mimosa 
tecem pelo chão da noite 
tapeçaria branca de beleza rara !. . .

No morrer de um dia 
Desabrocha em ,flôr 
A minha poesia

Vês?
Estão de volta as flôres
Ressurge a vida
Sem nunca ter morrido o amor !

R e t a !  lí o s .
Corra o tempo, isso que importa ?
A vida que finge morta 
ressurge na primavera.

SERAFIM FRANÇA

Teu corpo é tudo que brilha 
Teu corpo é tudo que |cheira 
rosa .. . flôr de laranjeira

MANUEL BANDEIRA

Douram-se as cumiadas à distancia 
Julgando que és tu a Primavera

ANTONIO SARDINHA

Hoy la tierra y los cielos me sorrien:
Hoy llega al fondo de mi alma al sol

GUSTAVO ADOLFO BECQUER

A rosa virgem da última florada 
Pura por vocação e por destino.

HERMES FONTES

E tens o silêncio indizivel de um jardim 
Invadido de luar e de segrêdos

SOFIA ANDRESEN

A noite as rosas levemente pisa
MERICIA LEMOS

Restaurante N A P O L I
---------- DE ----------

OSNI COSIA SPINDOLA

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

« R esta uran te  Na poli » O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal)

L A G E S  — o — Santa Catarina
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e eu sanciono
Art f  p .E  ̂ •
1 cinquenta p̂ “  
Proventos dos n,.

Secreta ri 
de setem ; ’5 • Esta Lei 

?or «a data d» entra«
f f  *J* 0»
es em contrário ü,«- 
nca MunicipaI „
6 8etefnbro do L I *  

Woiny 
Ecefeitò J

deverá serl Registrada e n k.
1 de agos Presente / ® PubRcada

<*«cHvo «1 íé;S0P; ^ j a  “4  sr -

í í  n e «. o„::: s
I D Pinto S° u«a

_______ ResP- P/Sec

cretaria

Rocea 
f1 de Lajes, 
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Arno Lange e Senhora 
Claudino Formolo a Senhora

Têm a satisfação de participar à

Dr. La rs K. Ohnell no 
«Jornal Médico Suéco, são 
promissores os resulta
dos obtidos com o em
prego da Amitriptylin 
preparado relativamente 
novo. no tratamento do 
alcoolismo.

De 32 casos submeti
dos a tratamento, 14 re
sultaram numa completa 
reabilitação e 13 apre
sentaram melhoras sen
síveis. Os paciintes mos 
traram-se favoráveis aos 
efeitos calmantes do no
vo remédio informando 
que o mesmo era melhor 
que qualquer outro ten
tado anteriormente.

O Dr. Ohnell reportou

r - — pessoas oe 
suas relações o contrato de casamento de

seus filhos Marlus e Elisabet

Lages, 22 de Setembro de 1964

5 — Santa Catarina 
Convocação

se reuniam 08 ^nliores a^ion stas desta €
se na i p  l 111 Assembléia Geral Extraordinária,
nesta ruiad ' Slta à Avtnida Presidente Var
herarem̂ sfihrp*8 10’0° horas do dia 10- 10 64- a fl erarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

tárifl PnmAUim^Dl° Jde Capital decorrente da correi
í3EfnCn ? PUISÓor,a d° Ativo Imobmzado obedecen posto no art. 3° da Lei 4357 de 16. 7. 64;

b) Consequente alteração dos Estatutos Soc
c) Qualquer outro assunto de interêsse soei

Os pais de 

Rubens Miguel de Souza

Maria Helena Ramos Albuquerque 

participam 0 seu noivado
Acbyles Marin 
Dionisio Campagnaro 

diretores
1 de Setembro de 1964

que durante 0 tempo em 
que lidou com alcoolis
mo, constatou que a 
maioria das pessoas in
gerem bebidas alcoólicas 
como um remédio fácil 
inente adquirível para 
ultrapassar depressões.

Na [ limeira \isitu do 
médico o alcoólatra esta 
frequentemente em con 
(lições fisicas sofríveis e 
u sua depressão cousti 
lucional transforma-se 
im um medo geral e re
morso.

A Amitriptylin é um 
preparado que aumenta 
o sentimento de bem es
tar do paciente e desa 
nuvia o espirito

As melhores foram ob 
servadas nos casos sob 
o controle do Dr. Ohnell 
após 8 até 20 dias de 
tratamento,

Não se registraram e 
feitos secundários.

A Amitriptylin. foi u 
fiada prèviumente, com 
sucesso, no tratamento 
de depressões em co
nexão com distúrbios 
mentais, mêiio, nervosis
mo e insônia.

Sra. Mírta Prnner
Decorre na data de .Tio- 

je, a passagem de mais 
ura aniversário natalieio. 
ua sra. d. Mirta Pruner 
digna esposa do Sr. El 
mo Pruner, pessoa bas
tante relacionada e m 
nosso meios.

Aos muitos cumprimen 
tos que por certo a feliz 
nataliciante estará rece
bendo por parte de seus 
parentes e pessoas de 
Mações, enviamos os 
nossos, com augúrios de 
nonstantes felicidades.

e  um mundo de novidades!)

Painel, agora, lodo estofado, (om 
lados os comandas agrupadas Com 
gaveta paia cigarros, à esquerda 
do volante. Dois ocendedores. Três 
quebra-sdis, também estofados, que 
piotegem motorista e possogenos, 
gorontindo visibilidade permanente

0 nôvo Simco Tufão é superareiado. 
Janelas amplos. Nôvo vidro delletor 

iguloção e dosviador

Os novos assentos são exlremoinente 
macios. De conformação anatômico, 
são forradas de novos m ateria is  
Iuxuoso6 e ultro-resistenles. Há mais 
espaço interno, graços oo teto reto 
e ò maior distancio entre bancos.

olor TUFiO, de 100 HP, 
Chombord (Tufão Super, 

nos Rallye e no Prési- 
nuito mais possonte. Tem 
je  Faz os distâncias me- 

viaaens mais amenos.

com maior ongulaçao e desviador 
de chuva Oois condutores gra- 
duáveis que captam ar externo 
ven tilando  o in te iio r  do veicula.

QUEM n ã o  a n u n c i a

— Sp Esconde — ?ca o nôvo Simca Tufão no seu Revendedor

- Cia* Revended—n d~ Motor
Manoel Thiago de Castro, !74 — ! z.jos —

AutomóveisPara seus anúncios procure

CORREIO LAGEANO 
Rua Mal. Deodoro, n° 294

COREMA
Santa Catarina
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0 Hospital Infantil Seá
ra do Bem, ora em fase 
de acabamento, acaba de 
receber duas valiosas 
doações, e que muito 
contribuirá para a sua 
instalação em breve tem
po.

A Sociedade Benefici- 
ente Seára do Bem, en
tidade encarregada da 
construção do referido 
hospital, já conta em

mães, com uma moderna 
mesa de operações, que 
lhe foi oferecida pelo 
Deputado Ladir Cherubi- 
ni, um dos mais atentos 
representantes lageanos 
na Assembléia estadual, 
cujo donativo bem carac
teriza o espirito genero
so daquele parlamentar 
e o seu decidido apoio 
às obras de saúde e as-

Falecimento
Faleceu na última quinta feira, por volta das 

22 horas, a Sra. d. Ceei Couto Pucci. esposa do 
Sr. Eduardo Pucci, pessoa bastante benquista em 
nossos meios sociais.

A Sra. Ceei Couto Pucci, pertence à tradicio
nal familia Couto, que desfruta de sólida reputa
ção em todo o Município e cidades vizinhas.

Ao seu sepultamento, que se realizou na tar
de de ontem, contou com um comparecimento ele
vado de pessoas.

Transmitimos à familia enlutada as nossas 
mais sentidas condolências.

Rodo Pinho S.A.-Veiculos e Máquinas
Assembléia Geral Extraordinária 

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta socie
dade, para comparecerem à Assembléia geral extra
ordinária a realizar-se na séde social, à Avenida 
Presidente Vargas n. 1.437, às 1l horas, do dia 12 
de outubro de 1964, a fim de deliberarem sôbre 
a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Aumento do capital social com reavaliação 

do ativo imobilizado, de conformidade com o ar
tigo 3* (terceiro) da Lei n. 4.357 de 16 de julho de 
1964;

b) Alteração parcial dos estatutos sociais;
c) Outros assuntos de iuterêsse da eociedade.

Lages, 22 de setembro de 1931.
Lugindo Dall Asta - Diretor Comercial
Steíano Paolo Tealdi - Diretor Técnico.

Regressa Dom Antidio J. Vargas

Após uma visita pastoral de vários dias, à 
Recife, Brasília e Rio de Janeiro, regressou ontem 
à nossa cidade, S. Excia. Revma. D. Antidio J. 
Vargas, Bispo Diocesano da ICAB em Santa Cata
rina e Decano Orientador.

Ao D. Antidio, enviamo-lhe os nossos votos de 
bôas vindas.

sistência social.
Uma outra oferta que 

vem de receber o Hospi
tal Infantil Seára do Bem, 
relaciona-se com uma

geladeira comercial, que 
lhe foi oferecida pelo Dr. 
Aderbal Ramos da Silva, 
ex-Governador do Estado 
e presidente do diretório

estadual do PSD, cuja 
geladeira já se encontra 
à disposição daquele no- 
socômio na firma Hoep- 
cke desta cidade.

T O B A T T A

O MAI S  

V E N D I D O  

N O

B R A S I L

•. :;4.>1
' r - *• Á víj>*:• • " .

CARPIDEIRA COM ASSENTO
PULVERIZADOR

D istrib u id o r Exclusivo

VICENTE PASCALE  
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 Fone 228 -  LAGES SC.

S.R
E ngenharia  e Com ércio

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

N O S S O B A N C OBANCO NACIONAL DO PARANÁ E 
SANTA CATARINA S/A.

P A L I D E Z  -  E F I C I Ê N C I A  -  ZEG EJLA N ÇA

Matriz em LO N D R IN A  - PR
s u c u r s a is  -  C Ü B IT IB A . F L 0 B IA S 0 P 0 L IS  E S iO  PAULO

Agências nas seguintes cidades:
EM SANTA CATARINA

Blumenau
Criciúma
Ibirama
Joaçaba
Joinville
Lages
Tubarão

NO PARANÁ
Alto Paraná
Arapongas
Astorga
Bela Vista do Paraíso
Bonsucesso
Cambé
Guaravera

Jandaia do Sul
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Paranavai
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.Na sequencia da publicação dos nomes dos vi
sitantes deste Museu, anotamos do livro de nre 
sença mais os seguintes:-

Ibanez Delchioques 
Edio Borba Bett 
Durval Nunes Filho 
Adroaldo Vieira Sá 
Erico Nicolau de Souza 
Eneovaldo Moreira Macedo - 
Antonio Francisco de Souza - 
Tânia Kumm 
Izolina Furtado Kumm 
Samir Guimarães Silva 
Nivaldo Ramos 
Fabio Frohrn 
Carlos Julio Haoche 
Terezinha Hess 
A- Broering 
Vera Cesar 
Milton Alves R.
Enio Leite de Liz 
Glacy Souza
Carlos Pereira Machado 
Paulo Rogério Krebs

estudante
estudante
estudante
estudante
estudante
estudante
estudante

estudante
estudante
estudante
estudante
estudante
estudante
estudante
estudante
estudante
estudante
estudante
estudante

Thiago Vieira de Castro
Diretor.

Comércio de Automóveis João Buatim S /A .
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente ficam convidados os senhores 
acionistas desta Sociedade para a Assembléia Ge
ral extraordinária a realizar se no dia 6 de outu
bro próximo, na sede social afim de deliberarem 
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) Aumento do Capital com reavaliação 
Ativo.

2) Outros assuntos de interesse social.
Lages, 23 de setembro de 1964

Edmond Scaff
Diretor Vice Presidente

do

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.

é muito mais prático,

muito mais economico

e muito mais seguro

ter sempre

os conjuntos de 8 

na embalagem

em seu Ford

.'A

• •

/ ’ GRÁTIS!
*  O conjunto de velas dá

direito a um ótimo
, calibrador-chaveiro.
•  É mais uma vantagem.

.  Não espere as emergências 
• (-nessas horas, quase sempre
;  V . paga m ais).Tenha sempre
.* à mão o conjunto de 8 velas 

* na embalagem FoMoCo, 
Terá as melhores velas, ao
melhor preço e com a melhor
garan tia  to ta l dada pela Ford.

fUOOUTO» rom aoioo »  •»*“  “

que se 
encontram 
somente nas 
agências 
Ford de todo 
o Brasil (mais 
de 3 0 0  ás 
suas ordens!)

iV t

Posse do novo 
Oficial de Gabi
nete do Govei- 

nador
Em solenidade realiza

da na última semana, no 
Pal teio da Agronômica 
tomou posse no cargo de 
Oficial te Gabinete do 
Governador, p e r a n t e  
a mais alta autoridade 
do E-tado, o Acat emico 
de Direito e Jornalista 
Marcilio Medeiros Filho.

ü novo auxiliar do Che 
fe do Executivo cah r nen- 
se, desde Setembro de 
1962. era Redator do Ga
binete de Relações Pú
blicas. de onde se iev<- 
lou pela sua capacidade 
de trabalho e pela sua 
dedicação ao serviço.

Convidado pelo Gover
nador Celso Ramos assu
miu agora as funções de 
Oficial de Gabinete, das 
quais certamente se de- 
simeubirá com o mesmo 
brilhantismo.

Ao ato de sua posse 
compareceram, alem do 
Governador do Estado, 
o Secretario da Viação, 
Eng‘ Celso Ramos Filho; 
os Deputados DibCherem 
e Ivo Montenegro; o Chefe 
da Casa Militar, Major 
Edmundo Bastos Jr; O 
ajudante de Ordens do 
Governador, Tenente 
Mauri Roberto Vieira, e 
o Jornalista Raul Caldas 
Filho, Chefe do Serviço 
Imprensa do G. R. P.

LARS completa 
seu T aniversário

Na data de amanhã, 
estará comemorando a 
passagem do seu primei
ro aniversário de funda
ção, a Liga Atlética Re
gião Serrana, entidade 
controladora dos espor
tes amadores em nossa 
cidade.

A Liga Atlética Região 
Serrana, quo desde os 
seus primeiros aias de 
existência, vem sendo 
presidida com grande e- 
ficácia pelo Vereador 
Cláudio Ramos Floriani, 
já possue um acervo de 
bons serviços prestados 
ao desporto lageano.

Entre as várias sole- 
nidades que serão de
senroladas em regosijo à 
passagem do 1* aniver
sário da LARS, destaca- 
se a inauguração de sua 
séde social hoje às 17 
horas, na Praça Joao 
Costa. n. 42, e um festi
val a ser desenrolado 
hoje â noite e amanha 
entre as seleções de fu
tebol de salão e bola ao 
cesto de Lages e Blume
nau.
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Festivamente inaugurado o Cine M a rro c o s

Nossa reportagem, uoticiou com destaque, na edição do 
dia 16, um dos acontecimentos mais significativos para o 
progresso e o embelezamento de nossa cidade, por ocasião 
da inauguração do majestoso tine Marrocos.

Hoje faremos um retrospecto das solenidades inaugurais 
que antecederam à entrega oficial daquela suntuosa obra ao 
público e a sociedade lageana, na tarde de 17 próximo pas
sado.

Compareceram ao ato inaugural, altas autoridades, convi
dados especiais, e as mais projetadas personalidades do nos
so mundo social.

Na oportunidade, fez uso da palavra o Sr. Werner Hoes- 
chel, Diretor Presidente da Empresa Lageana de Cinema e 
Teatro S/A., reportando-se ao significativo acontecimento. 
Entre outras palavras assim se expressou o orador:

“Sejam as nossas primeiras palavras de profundo agra 
decimento pela vossa presença, que muito nos honra, nesta 
singela solenidade de inauguração desta casa.

Paralelamente ao crescimento de uma cidade nos seus 
diferentes setores: populacional, industrial comercial e mui 
tos outros, e, para que esta cidade, no dizer do poeta, tenha 
“alma'’, necessário se torna que paralelamente a todos ê»t* s 
empreendimentos que formam o conjunto de seu desenvol
vimento, cresçam também as ca->as de espetículos — no seu 
confôíto, no seu ambiente, no seu deslumbramento.

Nos tempos contempoiàneos, é o cinema reconhecido 
oficialmente como uma fôiça positiva na difusão cultural 
dos povos.

Em entrevista concedida ao Jornal ‘‘Folha de S Paulo” 
o Dr. Pedro Paulo Kastrup, que também muito nos honra 
com a s/ presença, grande conhecedor da cinematografia 
brasileira, considerou êste, a nossa Casa, a seguida do inte
rior de todo o leniiório nacional. Quando falo em nossa Casa, 
peço considerem o têrmo “NOSSA” como de todos, pois des- 
ie instante em dianti êste cinema ja é considerado como 
uma Casa de Lajes.

Assim, sentimo-nos felizes nesta hora, pois que, apesar 
de todas as dificuldades que se nos deparam pelo caminho, 
conseguimos chegar ao termino deste empreendimento, o 
qual por certo vira enriquecer sobremaneira o patrimônio ar 
tístico e cultural de nossa Cidade.

Desde o iustaute em que concebemos a idéia da cons
trução de uma nova casa de espetáculos, foi nossa preocu
pação constante, dotar esta óbra do maior conforto possível 
para o público frequentador, sacrificando claramente ínterês- 
ses comerciais, pelo elevado emprego de capital que foi ne
cessário dispender. Entretanto, nos sentimos envaidecidos pe
lo fato de podermos contribuir com esta pequena parcela 
para uma maior projeção de nossa Cidade.»

Também, usou da palavra, o Exmo. Sr. Dr. Woloy Delia 
Rocca, Prefeito Municipal, que em belo improviso disse da 
magnitude dêsse empreendimento, que por certo, deixará en
vaidecida toda nossa população e ao mesmo tempo, congra
tulava-se com a direção do Cine Marrocos por tão louvável 
iGiciativa.

A seguir o Chefe do Executivo Municipal, cortou a fita 
simbólica, dando por int ugurado o suntuoso Cine Marrocos.

Por deferência da diretoria do Cine Marrocos, foi ofere
cida à todos os presentes uma sessão cinematográfica, cons
tando de filmes naturais, ocasião em que se pode observar 
a perfeita clareza do som, a excelência dos modernos apa 
relhos e o conforto que oferece ao espectador as poltronas 
estofadas daquele cinema.

A sociedade Lageana, prestigiou com sua presença a ses
são cinematográfica inaugural das 20,15 horas, tendo compa
recido toda a elite social de nossa ciaade, destacamos na 
ocasião, a presença elegante da mulher lageana, representa
da pela Srta. Salete Chiaradia. Miss Santa Catarina. A inau
guração do Cine Marrocos, foi, na realidade, uma verdadeira 
parada de elegância.

Estiveram presentes nas solenidades inaugurais, o consa
grado arquiteto Dr. Rubens Meister de Curitiba e seu assis
tente Dr. Osiris Lepka, principais responsáveis pelo magnífi
co projeto do Cine Marrocos.

Gerentes das companhias cinematográficas filial de Pôrto 
Alegre, da Royal Filmes - Universal Filmes - Warner Bros - 
Fox Filmes - Allied Artists.

De Curitiba - United Artists - Fama Filmes
Propr etários dos cinemas - Lux e Lider de Caçador, 

Opera e Monte Castelo de Curitibanos, Rio Sul, de Rio d0 
Sul, Querência de Vacaria, RGS, Central de Caxias do Sul, 
Guarani e Alvorada de Pôrto Alegre, RGS.

Também esteve presente o Sr. Ataliba Dias da Costa, re
presentante da Emprêsa Lageana de Cinema e Teatro S/A 
de Pôrto Alegre.

O flagrante fixa o instante em que o Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca, 
cortava a fita que daria por inaugurado o suntuoso Cine Marrocos, vendo-se 
ainda, diretores da Emprêsa Lageana de Cinema e Teatro S/A.

O clichê fixa o momento em que fazia uso da palavra, o Sr. Werner 
Hoeschel, diretor presidente da Emprêsa Lageana de Cinema e Teatro S/A, 
vendo-se ao seu lado o Sr. Ademar Neves Bleyer, diretor-secretário da re
ferida emprêsa, Srta. Salete Chiaradia, Miss Santa Catarina, Dr. Abelardo da 
Costa Arantes, Juiz de Direito da la. Vara, e mais ao fundo, autoridades, 
convidados especiais e gerentes das firmas Cinematográficas.

A nossa ob jetiva colheu êste  significativo flag ran te  onde se vê a 
nam ica d iretoria  daquela em prêsa, com posta dos Srs. W ern er Hoeschel, Mt

SS r i r ts:,ee.eArh™ a r / eV' S Bley" -  ) “ »*•» * « •«  com .. raob l 
“od. imp̂ rmme ' ““  de“ Um COl°"d° '°d“ “ P"»'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




