
Gov. Celso Ramos visitou as obras do Capivarí
I * »  comfuvaf reaUzou de
portante visita às obras da Usina Z l  " ma, im'
Termoelétrica do Capivarí (SOTEi ,CA\ So?.iedade Tubarão. P l&uiüLCA) sita em

Em sua visita àquelas instalações o chefe do 
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A  conceituada firma Organização J. Berlim — 
Indústria e Comércio, estabelecida nas proximida
des do Aeroporto Correia Pinto, ampliando as suas 
atividades industriais e comerciais, acaba de mon
tar em suas instalações uma secção de atacado e 
miudezas em geral.

Ainda dentro das melhorias introduzidas naquela 
firma, conseguimos apurar que a mesma já iniciou 
a fabricação de pó para pudim, açúcar de bolinha 
e fermento em pó, cujos processos de manufatu- 
ração, vêm se aliar a outros produtos já fabrica
dos pela Organização J. Berlim — Indústria e Co
mércio, e cujos artigos vêm encontrando grande 
aceitação em nosso comércio.

Divulgando o acontecimento, destas colunas 
felicitamos a direção da Organização J. Berlim — 
indústria e Comércio por tão importantes inova
ções.

de “ Pedrinho” de 
Alegre.

Porto‘ eguiu na manhã de [por ocasião dos festejos 
hoje com destino a cida- do 2o aniversário da fun- 
de de Videira Miss San- dação daquela entidade, 
ta Catarina, Sna. Salete ao mesmo tempo em que 
Chiaradia. A viagem da serão recepcionados pela 
mais bela catarinense ao direção da A.A.B.B. as 
Oeste, faz parte de uma delegações do Oeste e 
sequência de visitas e de Centro-Oeste de Santa 
compromissos assumidos Catarina.
com diversas agremia-j Para esta promoção, os primeiros dias dapró- 
çoes sociais do nosso deverá atuar a orquestra xima semana 
Estado.

Acompanham Mi s s  
Santa Catarina, seus pro- 
genitores Sr. e Sra. Ca- 
cildo Chiaradia (Ecla).

Regresso marcado para

Em V id e ir a ,  Salete 
Chiaradia atende um con
vite da Associação Atlé
tica do Banco do Brasil,

rfnnte

Regularização das empresas perante o 
I. A. P. I. até o dia 15

Até o próximo dia 15 do corrente mês as emprêsas 
que se encontram em débito com o I.A.P.I., a fim de goza
rem dos favores do recolhimeLto das multas com 50% de 
redução ou do parcelamento das dívidas anteriores a junho 
último e para que não sofram a correção monetária, con
forme a Lei n. 4.357, de 15 de julho de 1964, deverão ins
crever seus empregados e confessar as dívidas em docu
mento em que se obrigarão a pagar ao Instituto aquelas 
dívidas.

Pedida prorrogação do prazo para 
reavaliação

Foi apresentado na Câmara Federal, projeto, acompa
nhado de exposição de motivos, pedindo a prorrogação por 
mais quarenta dias, do prazo para a reavaliação do ativo 
imobilizado das pessoas jurídicas com capital superior a 
Cr$ 2.100.000,00, vencível a 15 dêste mês, e do prazo para 
a liquidação dos débitos fiscais com correção monetária.

Br- Paulo Konder Bornhausen 
visitou o R-G.S.

Visitou quinta feira última a cidade de Porto Alegre, 
o Dr. Paulo Konder Bornhausen, diretor da Carteira de 
Crédito Geral do Banco do Brasil, que naquela capital tra 
vou importantes contactos com as classes produtoras gau

A sua visita que foi coroada de inteiro êxito, resultou 
numa série de providências para aquele hsta , 
com o financiamento de 6 bilhões de cruzeiros para redes 
contos bancários e que virão para o liio t

INAUGURADA A LOJA ABC
Foi inaugurado há d!J8 / p p o ^ je ^ a ^ d a 00^ ]

* órdova, a moderna Loja ABC, d p
Irmãos Castro. , «  dia em que abriu suas

A referida firma’ irJU®Jedavel movimento, é especia- 
nortas. já conta com um aPrec, bem como outros artigos 
lizada em calçados e armannn ,
para o nosso mundo da Loja a BC, augurando

Felicitamos os propri^rloii d a 
sucesso em seus investimentos

Acompanhado dos atuantes 
Vereadores Ruy Zapelinl e 
Ari Cândido Furtado, além 
de outras pessoas, visitou há 
dias as obras da U6ina do 
Capivarí, em Tubarão, o ilus
tre Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca.

A referida caravana que 
foi convidada especialmente

O Clube do ^omércio como vem acontecendo 
todos os anos realiza no mês de Outubro o seu 
Baile do Perfume, onde as jovens de seu quadro 
social em idade de debut são apresentadas à so
ciedade Porto Alegrense.

O Clube 14 convidado especialmente para o 
grande acontecimento, se fará representar através 
de uma debutante que será indicada nos próximos 
dias.

Comércio de Automóveis 
Tito Ramos S/A.

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta socieda- 

pela alta direção da Socie-Ide* Para reunirem-se em assembléia geral extraordinária, a 
dade Termoelétrica do Capi- realizar-se às 15 horas, do dia 13 de outubro de 1964 na 
varí (SOTELCA), mostrou-se sede social, sita a rua Aristiliano Ramos, s/n, nesta cidade, 
deslumbrada com os anda- para deliberarem sôbre a eguintes. 
mentos daquela obra.

A mesma juntou se em Tu
barão à caravana do Gover
nador Celso Ramos, que lá 
também esteve há 
dias.

-  ORDEM DO DIA —

1) — aumento de capital social com a reavaliação 
do ativo imobilizado, a que se refere o art. 57 da lei 3.470, 

poucos de 28 de novembro de 1958, obrigatório, por força do art. 
3o da lei n. 4.357 de 16 de julho de 1964;

Sra. Lourdes 
Macedo Barroso

Ocorre em data de ho ! 
je, o transcurso de mais 
um aniversário natalicio 
da sra. d. Lourdes Macê- 
do Barroso, digna espô^a 
do Dr. Jorge Barroso Fi
lho, ilustre advogado do 
fôro da Comarca e ele
mento de larga projeção 
d o s  meios sociais e poli 
ticos da Princesa da Ser
ra.

Aos muitos cumprimen
tos que por certo, d. Lour
des Macêdo Barroso, se
rá alvo no dia de hoje, 
juntamos os nossos cora 
votos de efusivas felici 
dades.

2) — assuntos diversos de interesse social. 

Lages, 6 de outubro de 1964.- 

T1TO VARELA RAMOS — DIR PRESIDENTE

COMISSÃO EXECUTIVA

A V I S O
A Comissão Executiva da I a 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.
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A GRANDE INJUSTIÇA
( I )

Cultuando um passado his
tórico e de tantas tradições 
que já vae longe, nunca é 
demais se tente relembrar, 
embora em traços leves e 
ligeiros, o que foi uma épo
ca tão grata e feliz da nos
sa vida, traços indeleveis e 
de8pretenciosos, destituidos 
de cores berrantes, mas em- 
pregnados de um suave per
fume de saudade na trans
parência delicada de aconte
cimentos que se foram, dei
xando em nossos corações 
verdadeiros sulcos de enter
necidas recordações.

Revivendo personagens, di
versos aspectos interessantes 
de nossa pacata cidadezinha. 
esquecida, do interior na pla
cidez da sua vida rotineira, 
completamente ao surto pro
gressista que hoje a empol
ga em todos os ramos de 
suas atividades, eis a razão 
de uma série de crônicas que 
hoje, aqui se inicia, como 
modesta contribuição a nossa 
história.

Rememorando usos e cos 
tumes da nossa gente de en 
tão, nas suas diferentes mo
dalidades, cautelosamente, a-

brimos o volumoso bahú a- 
barrotado de tantos e tão 
preciosos alfarrabios, em 
cujas paginas desbotadas pe
lo tempo, que folheamos, sen
timos doces vibrações ao re
cordarmos, n’uma visão re
trospectiva, que as esperan
ças dàquela época que iam 
comnosco á frente, esqueci
dos dos desenganos que iam 
ficando atraz tudo o que se 
passou e que só agora o 
compreendemos que estas es
peranças cederam aos de- 
sengáaos que agora marcham 
comnosco á frente, enquanto 
que as esperanças vão fican
do atraz, no dizer do poeta 
Padre Antonio Thomaz.

Decorridos tantos anos, só 
agora que verificamos quan
to a vida é rápida e falaz 
na assertiva do ilustre sa
cerdote a tão bela e acerta
da definição.

Remexendo o velho bahú, 
dêle sacudimos a poeira dos 
anos que ali se juntaram e, 
nesse mistér, entremos no 
assunto que motivou o sub
título desta crônica e, sem 
rodeios, nela vamos falar, 
porque inegàvelmente. se tra
ta - tíe “Uma grande injusti

ça”, “ grande e clamorosa in 
justiça’’.

Sim, injustiça que compor
ta todos os qualificativos, 
injustiça cometida pelo po
der público de Lages a exi
gir urgente reparo, até ago
ra na esperança de uma so 
lução que forçosamente há 
de vir, e virá, já que, mo
numento histórico e tradicio
nal que era até então, não 
pode ser relegado ao indi- 
ferentismo e ao criminoso 
ostracismo em que o sepul
taram.

Trata-se da velha e histó
rica “Ca x im  ba da Santa 
Cruz”, aquela maravilhosa 
fonte de água pura e crista
lina que abasteceu por mui 
tissimos anos a nossa popu
lação para onde corriam 
grandes e pequenos, cantan
do na sua tagarelice, em 
busca do precioso manancial 
a jorrar, sem interrupção, 
das suas entranhas.

No local da inesgotável 
fonte, boje sepultada pelo 
menosprezo às nossas 'tradi
ções, abriu se uma via pú
blica de reduzida necessida
de, soterrando no 6eu nive
lamento a maior e mais pre
ciosa relíquia da cidade que 
era a popular e mui procu

rada " C a x i m b a  da Santa 
Cruz” , em cujo frequentadis- 
simo local se acotovelavam 
homens, mulheres e crianças, 
munidos de vazilhames de 
todos os tipos, em busca do 
farto e indispensável líquido 
às nossas necessidades do
mésticas de emâo.

A “C a x i mb a  da Santa 
Cruz”, próxima á tradicional 
capelinha dc mesmo nome, 
foi mãe pródiga e dadivósa 
de uma população que, por 
longos anos, d’alí se serviu, 
abandonando-a após o seu 
extermínio tão logo se insta
lou, entre nós, o serviço de 
abastecimento d’agua que, 
não obstante bem servir a 
nossa população, ainda pode 
prestar os seus inestimáveis 
serviços quando falhas se 
apresentam na rêde, o que 
é comum entre nós.

Daí a necessidade do seu 
restabelecimento com dupla 
finalidade, primeiro a de su
prir a vizinhança, em caso 
de necessidade, embora mo
mentânea, e segunda e mais 
importante, ainda, é o seu 
retorno, no mesmo local, conr. 
as mesmas características 
como uma homenagem ac 
passado, ao seu valor histó
rico e a sua inconteste tra-

é muito mais prático,
muito mais A ■economico
e muito mais seguro
ter sempre
os conjuntos de 8 

na embalagem

em seu Ford

....................... .

G R Á T I S !
O  conjunto de velas dá 

d ire ito  a um ótim o  
calibrador-chavelro .

É  m ais uma vantagem .

................e

Não espere as emergências 
(nessas horas, quase sempre 
V. paga mais).Tenha sempre 
à mão o conjunto de 8 velas 
na em balagem FoM oCo. 
Terá as melhores velas, ao 
melhor preço e com a melhor 
garantia total dada pela Ford.

moouTos c* rom moto* oo wm * *

que se 
encontram 
somente nas 
agências 
Ford de todo 
o Brasil (mais 
de 300 às 
suas ordens!)

~ ..: .dílvSÍ- _> «r-w.

dição na perene gratidão de 
uma população que alí mou- 
rejou numa constante roma
ria à satisfação do que mais 
necessitava, que era o su
primento de agua em todos 
lares da modesta cidadezinha 
de então.

Êsse gesto, que se impõe 
ao Poder Público na restau
ração de uma relíquia histó
rica à vesperas de um bi
centenário às nossas vistas, 
por certo que há de receber 
os aplausos de uma popula
ção no reconhecimento do 
culto ao passado na conser
vação e manutenção de um 
logradouro público que, ou- 
trora foi o local de maior a- 
iração da nossa gente.

Lembro-me, como se fôsse 
hoje, o popular Adãosinho. 
com uma grande lata à ca
beça carregando água para 
is nossas casas e, a não 
menos popular e estimada 
Maria Antonia. falando sozi- 
uha, como era seu costume, 
ou cantarolando uma canção 
sem nexo, com enorme lata 
à cabeça, onde se equilibra
va apoiada por um turbante 
1e velhos retalhos, carregan- 
lo o precioso liquido até en
cher os barris das nossas co- 
sinhas, serviço que, diaria- 
ineute, se repetia na mesma 
rotineira caminhada.

Também era a «Caximba 
1a Santa Cruz», ladeada por 
dLas escadas de pedra e cir
cundada por provocante gra 
mado o local preferido a ma
cacada de então, para os 
>eus costumeiros brinquedos 
oróprios da idade e para as 
brigas que 6e forjavam nas 
ruas e iam ser decididas no 
verde gramado da «Caxim
ba», onde a palavra de ordem 
jra - te espero na --anta 
Cruz, onde vou te mostrar 
com quantos paus se fazem 
uma cangalha», assim, a ve
lha Caximba encerra as mais 
bela e pitorescas passageus 
ia nossa meninice, de onde 
aramos, às vezes, escoltados 
oelo saudoso Cabo Balão ou 
Sebastião Velasco, quando 
por alí estavamos entretidos 
nas molecagens em que éra
mos personagens de grande 
relêvo.

Já há dias que se encon
tra em exposição no frequen 
tado Café Carioca um belís
simo e artístico quadro a 
oleo de autoria do consagra 
Jo artista conterrâneo Mari- 
qo  Malinverni, que reprodu
ziu, com muita perfeição, a 
velha e histórica «Caximba 
da Santa Cruz», em cuja fiel 
apresentação, sentimos, con- 
tristados. o desaparecimento 
de tão notável quão útil lo
gradouro público a clamar 
dos Poderes Públicos a sua 
restauração para que as re
líquias históricas da nossa 
cidade tornem ao nosso con
vívio e a nossa admiração, 
na permanente exaltação de 
um passado de que nos or
gulhamos e que é ainda, a 
bússola norteadora às gera
ções vindouras.

Senhores representantes do 
povo lageano, ahí está uma 
sugestão que merece ser es
tudada e, depois restaurada 
em toda a sua plenitude, pa
ra que esta clamorosa injus 
tiça seja reparada á altura 
do valor e da tradição que 
ela representa para a comu 
nidade»: Culto ao Passado», 
de cuja significação vocês 
não podem se omitir.

Thiago Vieira de Castro
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Correspondente em Curitibanos

cascatinha 
country club

É noticia o lançamento 
da venda de ações para 
formação de quadro so
cial do CASCATINHA 
COUNTRY CLUB.

O primeiro clube de 
campo da capital da ma
deira, também seu clube 
caçula, vem de encontro 
ao anseio da família cu- 
ritibanense, desejosa de 
gozar e preencher seu 
vazio fim-de-semana.

Como cenário foi esco
lhido o belo recanto da Cascatinha, dai a origem 
do nome.
Numa área totalizada em 12.000 m2, terão lugar:

1 —  piscina para adultos
1 — piscina para crianças
1 — quadra de tênis
1 — quadra de volei
E ainda um restaurante-boite.

O restante da área será arborizada e grama
da, proporcionando à família do associado um 
tranquilizante local de descanço para a necessá
ria «alegria de viver!»

Como bandeirantes desta obra, orçada em 
Cr$ 25.000.000,00, encontramos os senhores:

Dr. Altino Farias - Dr. Wellington Cavalcanti e 
Dr. Flávio Zortea.

Formando uma diretoria provisória, empenha
da em vêr realidade em 1065 o já aguardado 
CASCATINHA COUNTRY CLUB.

— o —

reprise
Foi sucesso a la. NOITE DA SAIA e o seria 

também em reprise.
' ‘Estréias'’ ainda mais confiantes elevaram seu 

padrão artístico.
E com isso, mais crianças necessitadas terão 

6ido beneficiadas.
—o—

grêmio das gardênias
Aproxima-se a noite de Io aniversário do grê

mio filiado ao PINHEIRO TEN1S CLUBE.
Em 17 de outubro com o CONJUNTO CARA- 

VELLE de Pôrto Alegre será notícia a festa das 
gardênias.

Snra. Alva Maria Tortato, presidente da la. 
chapa, empenhada ser noticia mais esta noite 
de festa pinheirense.

—o—
de Rui Barbosa . .

“ De tanto vêr triunfarem as nulidades, de tan
to vêr prosperar a desonra; de tanto vêr se agi
tarem os poderes nas mãos dos maus, o homem 
chega a desanimar da virtude, a rir da honra e 
a ter vergonha de ser honesto.

— o—
Em sete dias voltaremos. ____

N ESTE CANTINHO DE P A Z ! • »

„  ,, por Lair Leoni
Escolhemos de
OLEGARIO M ARI ANO

AS DUAS
Na encruzilhada silenciosa do destino 
Quando as estréias se multiplicaram 
Duas sombras errantes se encontraram (\

A primeira falou:
— Nasci de um beijo !
Sou fôrça, luz. alma e calor 
Trago era mim tôda ânsia do desejo 
Tôda glória do universo
— Eu sou o Amor! •
O mundo trago examine aos meus pés 
Sou delírio, loucura 
E tu quem és ?

— Eu nascí de uma lágr im a !...
Sou chama do teu incêndio que devora i
Vivo dos olhos tristes de quem ama 
Para os olhos nevoentos de quem chora 
Dizem que ao mundo vim para ser bôa 
Para dar do meu sangue a quem me queira 
Sou a Saudade, a tua companheira 
Que punge, que perdoa e que consola...

E na encruzi hada silenciosa do destino 
Quando as estréias se multiplicaram 
As duas sombras errantes se abraçaram 
E desde eDtao, nunca mais se separaram!

R e t a l h c s . . .
................ e sempre meigas e pacientes,
as palmeiras estendem os seus pentes 
entre os cabelos de cristal da chuva.. .

Guilherme de Almeida
Por ter alma tão suave e mão tão rude 
Eu quis servir à Deus. Nem isso pude.

Cassiano Ricardo

O coração do Poeta é um hospital 
Onde morreram todos os doentes.

Augusto dos Anjos

NO MÍNIMO SERIO  M ÁXIM AS 1
Sabei que a minha alegria é tôda a vinda de Deus. (Manuel Bandeira)
E o mero amor dos sem nada, que o pão do sonho sustenta. (José Régio) 
A vida é só saber que a vida passa longe (Alberto de SerpaJ

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

OSNI COSTA SPINDOLA

Gostosos 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 n c l i  * o seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280

L A G E S  — o — Santa Catarina

N O H O B A NBANCO NACIONAL DO PARANA 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 R A N Ç A

Matriz em  LO N D R IN A  - PR.
CWB1T1BA. FLOBIÃH0FOLIS E S I0  PAULO
nas seôuintes cidades:

NO PARANÁ

SUCURSAIS —
Aôências

EM SANTA CATARINA
BlumennuCriciúmaIbiramaJoaçaba
Joinville
LagesTubarão

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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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

DIRETORIA DA FAZENDA

Aviso aos Contribuintes
A Diretoria da Fazenda Municipal, avisa aos con

tribuintes, que durante o mês de OUTUBRO estará 
cobrando o imposto sôbre PREDIAL, 2* Semestre 
e Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, 2' Se
mestre.

Outrossim faz ciente que, a partir do mês de 
Novembro os referidos tributos serão acrescidos 
da multa de 10% e nos meses subsequentes de
20%.

Lajes, 5 de outubro de 1964.

Dr. Cláudio Ramos Floriani
Diretor da Fazenda

Posto Fox
—  D E  -

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

Cine Teatro Taraoic Sfl.
Convocação

De conformidade com os estatutos convoco 
uma assembléia geral extraordinária desta socie
dade, para o dia 10 do corrente, às 15 horas, na 
séde, em obediência à lei n* 4357 que manda rea
valiar o ativo imobilizado das emprêsas e aumen 
tar o capital social, podendo ser tratados outros 
assuntos.

Lages, 1 de outubro de 1964

NOTA - A emprêsa está distribuindo as ações 
correspondentes ao aumento de capi
tal efetuados em 1963, bem como os 
dividendos ainda não retirados. Tra
zer a ação original para os fins pre
vistos.

Mario Leopoldo dos Santos - Dir. Gerente

Comércio e Indústria João Dnarte Silva Júnior S/A
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

C O N V O C A Ç Ã O

Convidamos os srs acionistas a se reunirem em As
sembléia Geral Extraordinária, em sua séde social, à Praça 
Vidal Ramos Sênior, 32, no dia 14 (quatorze) do corrente, 
às (Dez) horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:

a) Aumento capital social;
b) Alteração dos Estatutos Sociais;
cj Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Lajes, 1‘ de outubro de 1964.

Evaristo Duarte e Silva — Diretor-Gerente

Dr. Aron Kípel
ALTA  CIRURGIA

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

Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12
Horário: das 10 às 12 horas e das 

13,30 às 18 horas
LAGES - SANTA CATARINA

Menina Deborah Elustina
Comemorou no dia de 

ontem, a passagem de 
mais um aniversário nn- 
talicio, a menina Deborah 
Elustina, dileta filha do 
Sr. Dr. Valdomiro Nerco-

lini, advogado do foro 
curitibanense e elemento 
dos mais destacados na 
sociedade da capital da 
madeira e de sua exma.

esposa d. Marilda Ner- 
colini.

Apresentamos à peque
na nataliciante as nessas 
calorosas felicitações.

T O B A T T A
0

O MAI S 

V E N D I D O  

N O

B R A S I L

CARPIDEIRA COM ASSENTO

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 Fone 228 L A G E S  - SC .

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

molas para qualquer tipo de veiculo

Maqiinário moderno recentemenfô adquirido
em São Paulo

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

LAGES SANTA CATARINA

SAGECI S.A
Engenharia e Comércio

Oficina mecânica especializada em manutenção e reforma de Motores

Diesel, Caminhões e Tratores
i

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
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Histórico «Tliiagn 
dc Castro»

5a página

Prosseguindo na publicação dos nomes dos

r ,r r8:a esie Museu- d° -anotamos:

Eraldo Antônio Macedo 
Maria Emilda Costin 
Deisi lléo
Maria Helena Costin 
Sebastião Hélio Gugelmin 
Gercino dos Santos 
Olivio Ferreira 
Arnoldo Borges Ferreira e 
cieusa Marly Guimarães 
Maria Ranzolin 
Celso Antunes de Córdova 
Alevin Elbern 
Silvio Luiz Garcia 
Luiz Antonio Palaoro 
Miguel Jorge Palaoro 
Luiz Proenço 
Milton Tadeu Andrade 
i rondes R, Paes 
Alfeu Rodrigues 
Maria Doralina da Silva 
Dinarte Antunes Borges 
Silvia Ribeiro Lenzi 
Selma Aparecida Waltrick

— Estudante
— Estudante
— Estudante
— Estudante
— Industrial
— Lages
— Motorista 

Senhora — Lavrador
— Estudante
— Estudante
— Operário
— Estudante
— Estudante
— Estudante
— Estudante
— Estudante
— Estudante 

— Contador-Caxias j
— Comerciário!

— Lages
— Carpinteiro!

— Estudante!
— Estudante

D. Auia de Casiro Silva
Ocorreu na última quin

ta feira, dia 8. a passa
gem de mais uma efemé
ride natalicia da exraa. 
Sra. d. Auta de Castro 
Silva, mais conhecida em

nossos meios como d. 
Autinha.

A Sra. Auta de Castro 
Silva, é a presidente da 
Sociedade Beneficiente 
Seára do Bem, entidade

Dr. AÍRTON R. RAMOS
E s p e c ia lis ta  em  olhos, o u v id o s , n a r iz  e g a rg a n ta

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages Santa Catarina

Thiago Vieira de Castro
Diretor

P a r a  a s  s u a s  r e f e i ç õ e s

VA AO

Hotel e C lim s c M  Pegorini
0 , fio-rito- p .lefre .lido . p .a la  i t u  p a la d c A

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)
B A I R R O  C O R A L

Lages —  Santa Catarina

' F  f l V. —• "»• ,
. «V. .“A  *

O c|uc há d6 novo no Volkswagen 19C4?
o tamanho do porta-malas dianteiro 

foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais.

E é só ?
O  estofamento dos bancos agora e  
dotado de faixa central de tecido, 

de ótima qualidade.
Vantagens: ó mais agradável no 
calor e muito mais bonito com qual- 

auer 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.
Faça-nos uma visita.

REVENDEDOR AUTORIZADO:
l a j e /  //A Autcm cveis e

ice sscrie s
A venida M a re c h a l Floriano. 3 7 3  -  Fone, 2 2 5  -  Lages -  S .  C .

responsável pela cons
trução do Hospital Infan
til da mesma entidade 
sita no Bairro Coral, e a 
quem tem dedicado os 
maiores sacrifícios.

Coração magnânimo e 
espirito alegre, a feliz 
nata iciante, que é espo
sa do Sr. João Gualber- 
to da Silva Filho, tem si
tio uma das damas mais 
filantrópicas de nossa 
cidade, envidando todos 
os seus esforços no sen
tido de proporcionar ã 
classe pobre de nossa 
terra, momentos de ale
gria e felicidade.

Noticiando o aconteci
mento, destas edunas 
felicitamos a Sra. d Auta 
de Castro Silva, ct m ve
tos de inúmeras venturas.

Rádio Clube de 
Lajes S/A.

Assembléia Geral 
Extraordinária

São convocados os srs. a- 
cionistas, a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordi
nária, na séde social, na ci
dade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, no próximo 
dia 12 do corrente mêa às 
20 horas, para tratar dos se
guintes assuntos:

1) Aumento de Capital So
cial, por fôrça da Lei n- 
4.357 de 10-7-61.

2 ) lnterê6ses Gerais

Lajes (SC), 2 de Outubro de 
1964

WALDO COSTA 
Diretor Presidente

40 Toneladas de 
Sal a caminho do 

Brasil
Já saiu do pôrto de 

Hamburgo, Alemanha O- 
cidental, o primeiro car
regamento de sal para o 
Brasil. Trata-se da pri
meira partida que deve
rá atender as necessida- 
dee do Rio Grande do 
Sul, Paraná e Sta. Cata
rina O navio cargueiro 
alemão. « Mabel Rian »* 
que está transportando 
as 40 mil toneladas ini
ciais. deverá atracar ain 
da êste mês no pôrto da 
cidade de Rio Grande. 
RS.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— S<* Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 29-t
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Weiner Carvalho S. A. — Tec. e Armarinhos
Convocação

São convidados os senhores acionistas a se reunirem 
em assembléia geral extraordinária, no dia 13 de outubro 
de 1904. às ltí horas, na séde social à rua Afonso Ribeiro, 
n. 43, nesta cidade, para tomarem conhecimento e delibe
rarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA
1) — aumento do capital social com reavaliação do 

ativo imobilizado, a que 6e refere o art. 57, da lei n. 3.470, 
de 28 de novembro de 1958, obrigatório, por fôrça do art. 
3‘ da lei n. 4 357, de 16 de julho de 1964.

2) — assuntos de interesse geral
Lajes, 6 de outubro de 1964.

Túlio Fiúza de Carvalho — Diretor

Aguardem breve Festa da Saia

Produtos de Pinho S/A.
C O N V O C A Ç Ã O

São convidados os senhores acionistas a se 
reunirem em assembléia geral extraordinária, no 
dia 13 de outubro de 1034, às 15 horas, na sede 
social à  rua Hercilio Luz, desta cidade, para to 
marem conhecimento e deliberarem sôbre a se
guinte,

ORDEM DO DIA
1) — aumento do capital social com reavalia 

ção do ativo imobilizado, a que se refere o art. 
57, da lei n. 3.470. de 28 de novembro de 1958, 
obrigatório, por fôrça do art. -1' da lei n. 4.357, de 
10 de julho de 1964.

2) — assuntos de interesse geral.
Lajes, 6 de outubro de 1904.

Gabriel Oltramari — Diretor
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Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veículos S. A.

A venida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina Fone. - 444 - Cx. Postal, 333 - Lages

Propaganda: Li
mitação de verbas 
recebe repúdio
O projeto em tramita

ção na Câmara Federal, 
que pretende restringir 
em 3% os gastos em 
propaganda para os pro
dutos comeiciais e indus 
triais do Brasil, teve uma 
moção de repúdio por 
parte da Câmara Muni
cipal de S. Paulo.

A moção apresentada, 
diz que os gastos com 
propaganda devem ser 
considerados investimen
tos, destinados a fomen
tar o desenvolvimento do 
comércio e da indústria 
de nosso País. Além dis
so, afirma o documento, 
a propaganda ocupa tam
bém um lugar de desta- 
quo na cultura e no bem- 
estar social de nosso po
vo.

Maria Ester iue- 
no na Enciclopé

dia Britânica
Fontes informadas jun

to ao Itamarati dão cor
ta de que a famosa te
nista brasileira Maria 
Ester Bueno terá seu no 
me incluido na Enciclo 
pédia Britânica, ao lado 
das mais eminentes per
sonalidades mundiais. 
Maria Ester é bi campeã 
de YVimbledon e, recen
temente. foi a vencedora 
do torneio de Forest 
Hills, o mais importante 
dos Estados Unidos.

Físico informa: 
Bomba H isenta 
de radioatividade

Parece que vamos ter 
o fim da radioatividade. 
Segundo se noticia, o fí 
sico Edward Teller um 
dos precursores da bom 
ba atômica, teria afirma
do que a bomba de hi
drogênio dos EUA é a- 
gora “ limpa'’ não mais 
produzindo radioativida
de. Consoante o informe, 
Teller dissera que, “ uma 
pessoa poderia hoje en
trar numa cratera de ex
plosão de bomba H sem 
ser .vítima de nenhum 
efeito prejudicial” .

-- s.n

ATENÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral

procurem A PÉROLA 
DE LAGES.
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Campeonatos regionais em números

*
f
X

1
l

i

I

Após os jogos de 4a feira, 
vários campeonatos regionais 
a ser a seguinte:

a classificação dos 
de futebol, passou

Na Guanabara

1 Fluminense e Flamengo 
2' Botafogo 
3' América 
4 Bangú
5* Vasco da Gama e Bonsucesso 
6- Campo Grande e S. Cristovão 
T  Olaria Portuguesa 
8* CaDto do Rio e Madureira

6 pp 
9 pp

11 pp
12 pp
13 pp
1? pp 
19 pp
26 pp

5-
6- 
7- 
8* 
9*

10 '

11'

12'

1-
2*

3'
4'

Em São Paulo
r  Santos 
2' Corintians 
3' P. Desportos 
4‘ Palmeiras

5'
9 pp

10 pp
11 pp
13 pp

6 '

T .
I

8 '

São Paulo e São Bento 
Juventus
América e Prudentina 
Comercial e Botafogo 
Ferroviária 
Guarany
Guaratingueiá e Noroeste 
15 de Piracicaba

No Hio Grande do Sul
Grêmio
Internacional

Brasil e Juventude
Floriano

Pelotas

Farroupilha

Aimoré, Guarany e Cruzeiro 

Flamengo e Rio Grande

14 pp
15 pp
16 pp
17 op 
19 pp
21 pp
22 pp
24 pp

2 pp
^ PP 

14 pp

20 pp
21 pp

22 pp

24 pp 

26 PP

M a i s

confor

(e um mundo de novidades!)

o nôvo motor TUFA0, de nr. 
do Simco Chombord (Tufoo Supe, 
de 112 HP, nos Rollye e no Presi
dente) é muito mois possante, lem 
maior torque. Foz os dis.,anc'°* 
noies, os viagens mois omenos.

Os novos ossentos sôo extiemomenio 
mocios De conformoçõo anolõmica, 
sôo forrados de novos materiais 
luxuosos e ulfio-resistentes Há mois 
espaço interno, groços oo teto reto 
e ò moior distância entre bontos.

0 nôvo Simca Tufão é superoiejodo. 
Janelas amplos. Nôvo vidio delletor 
tom moior onguloçôo e desviador 
de thuvo. Dois condutores gro- 
dudveis que captam ar extemo 
ventilando o interior do veiculo.

Painel, agora, todo estofado. Cem 
todos os comandos ogiupodos Com 
gaveto poro ciganos à esquerda 
do volante Dois acendedoies. Tfês 
quebra-sóis, tombem eslofodos, que 
piotegem motoristo e passogeiios, 
garantindo visibilidade peimanentc

nuiw, " -j—  ^  —---------

C o n h e ç a  o  nôvo S im ca  Tufão no seu  Revendedor _
OREMA - Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 -  Lages -  Santa Catarina

7a pagina

Dívidas com Japão: 
Quase certo o 
reescalonamento

Segundo informação 
prestada à Imprensa pe
lo sr. Dênio Nogueira, de 
regresso do Japão, o 
Brasil não terá dificulda
des no reescalonamento 
das dívidas contraídas 
com aquele país. Disse 
ainda o sr. Dênio in o - 
gueira que a missão bra
sileira que se encontra em 
Tóquio para tratar deste 
assunto está mantendo 
ótimos contatos, e fazen
do anteceder um clima 
propício Dara o reescalo
namento. Esclarece tara 
bém que os emissários 
que o Fundo Monetário 
Internacional, enviou ao 
Brasil e que chegaram 
recenteraente, vieram pa
ra estudar nossa econo
mia, encaminhando o re
sultado a todos os orga
nismos de crédito inter
nacional.

Caso êste resultado fôr 
favorável, a confiança no 
Brasil será restaurada, 
propiciando a possibili
dade de novos investi
mentos internacionais em 
nossa nação.

Trucidado Cara de 
Cavalo

Com quase uma cen
tena de tiros de metra
lhadora foi abatido o 
marginal Manoel Morei
ra, no quilômetro 23 da 
Estrada dos Búzios, em 
Cabo Frio, no Estado do 
Rio, onde se homiziara, 
fugindo a perseguição 
policial. ‘'Cara de Cava
lo’', transformado em i 
nimigo público número 
1, por ter assassinado, a 
tiros, o detetive La Coq, 
foi descoberto era seu 
esconderijo, graças à de- 
leção do irmão de u- 
ma de suas amantes. Par 
ticiparam da chacina dez 
policiais armados de bom 
bas de gás, fuzis, rifles, 
papo-amarelo e metra
lhadora.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden 
te, Taquigraffia, 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 liçõe*. após o que 
serão conferidos Diplomasaos 
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.
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Nosso presado confrade de Itajai, Sebastião 
Reis, 6 o atual detendor das grandes promoções 
sociais de Santa Catarina, O biile das debutantes 
da Sociedade Guarani da cidade praiana de Itajai, 
foi sem dúvida, um dos maiores, ou, o maior a- 
contecimento social de nosso Estado. Ao organi
zar o baile das «Debs» de 19ti4, Sebastião Reis, 
devotou todo o seu entusiasmo, todo o seu conhe
cimento de autêntico cronista, de maneira a pro
porcionar a sociedade de Itajai, o melhor naquela 
festa das meninas moças do Clube Guarani.

A primeira preocuoação de Sebastião Reis, 
nara maior êxito daquela promoção, foi dar o 
máximo de publicidade, reunindo a crônica social 
especializada da Guanabara, São Paulo. Curitiba 
e os mais destacados colunistas de Santa Catari
na, confraternizando a imprensa escrita no último 
fim de semana.

Sempre nos acontecimentos idênticos de relê 
vo, é escolhida uma personalidade na qualidade 
de «Patronesse» de expressivo «Fato». E as debu 
lantes de 1064 preferiram dona Luci Bauer Ramos, 
para paraninfar a festa em que elas são oficial
mente apresentadas à sociedade. E foram felizes em 
todos os sentidos as meninas moças, na preferên 
cia, pois, a Sra. César Ramos - dama das mais 
elegantes da sociedade catarinense reune ainda 
sua peculiar simpatia e maneiras fidalgas como 
anfitriã. A homenageada e seu esnôsn não medi
ram esforços no propósito de oferecer às suas a- 
filhadas, uma noite inesquecível.

Trinta meninas moças foram apresentadas à 
sociedade de Itajai, participando representantes 
dos principais clubes de nosso Estado. De Lages 
com destaque registramos a presença das “ debs” 
Naura Amélia Bianchini e F.lusa Aparecida Araújo. 
Da Guanabara, Sebastião Reis. trouxe a Rainha 
das Debutantes, Srta. Margareth Claudia Gruebel, 
sua graça, juventude e meiguice, em muito con
tribuiu psra maior brilhantismo daquela promo
ção

Miss Santa Catarina, Srta. Salete Chiaradia. 
convidada especialmente para o Baile das Debu
tantes da Sociedade Guarani também esteve pre
sente. constituindo um . acontecimento dos mais 
significativos para a sociedade de Itajai. A mais 
bela catarinense, foi recepcionada no Hotel Bal
neário de Cabeçudas pela “ patronesse” , meninas 
moças, imprensa falada e escrita e convidados 
especiais, tendo desfilado na oportunidade com o 
suntuoso traje típico de “ Anita Garibaldi” , rece
bendo calorosos aplausos.

Salete Chiaradia, na noite das Debutantes, a- 
briu o desfile das meninas-moças, desfilando com 
riquíssimo traje de gala.

Outra grande atração da memorável noite das 
“ debs” foi a presença do renomado músico na
cional MOACÍR SILVA (Bob Fleming) e seu 'notá
vel conjunto de ritmos, vindo especialmente da 
Guanabara para o baile de gala da Sociedade 
Guarani.

A crônica social do Rio de Janeiro que este
ve presente naquela oportunidade, tão bem repre
sentada pelo jornalista Roberto Silva. “ Diário de 
Notícias do Rio” , procederá a escolha da debu- 
tante, que representará Santa Catarina, no baile 
do Itamarati no 4o centenário da cidade do Rio 
de Janeiro, ocasião em que será eleita a debutam 
te do Brasil.

A reportagem social do «Correio Lageano» 
que esteve presente em todos os momentos em 
que foi solicitada a participação de Miss Santa 
Catarina, Srta. Salete Chiaradia, pode afirmar, que 
inegavelmente foi a maior festa que a Sociedade 
Guarani levou a efeito nesses 67 anos de existência.

O baile de gaia, marcará um acontecimento 
invulgar, motivo por que fazemos êste comentário, 
para que fique assinalado, por todos os tempos,» o 
seu brilhantismo e a grandiosidade dc sua signi
ficação.

Concorre ao título de 
Rainha do Mato

Viajou na data de on
tem, para a cidade da 
Lapa, no Estado do Pa 
raná, a Srta. Zélia Ma- 
linverni, que juntamente 
com representantes de 
Mafra, Canoinhas, Curi- 
tibanos. Videira. Jojnvi- 
le, Brusque, Indaíial e 
Blumenau, estará parti 
cipando no certame para 
a escolha d9 Rainha <ic 
Mate de Santa Catarina, 
no VII Festival do Mate, 
tradicional promoção so
cial que se realizt anu 
almente naquela cidade.

A 1 festividade promo
cional da Erva Mate. que 
acontecerá hoje, reunirá, 
mais uma vez, dezenas 
de jovens representantes 
dos três Estados sulinos, 
num certame de graça, 
elegância e beleza, no 
qual serão eleitas três 
novas Rainhas do Mate 
estaduais e a nova Rai
nha do Mate do Brasil, 
título ora em poder da 
Srta. Tania Mira Franco 
de Souza.

A representante lagea- 
na, Srta. Zélia Maliuver- 
ni, com grandes e reais 
possibilidades de trazer 
para a nossa cidade, 
mais um título de beleza, 
estará desfilando na noi
te de hoje, com seu  
“ Charme” , elegâucia em 
busca de tão original 
cetro de beleza.

A  reportagem social do 
«Correio Lageano», esta
rá acompanhando com 
grande expectativa o de
senrolar do certame que 
escolherá as novas rai 
nhas do Mate do Paraná, 
Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, que no 
próximo ano estarão con
correndo à Rainha do 
Mate do Brasil.

A loirissima Zélia Ma 
linverni, que já se en
contra na cidade da La
pa, desejamos uma feliz 
permanêuma em terras 
paranaenses e a certeza 
de que a sociedade de 
Lages estará mais uma 
vez condignamente repre 
sentada.

Debutantes de Lsges m 

baile de Lisa Tênis Clube
A sociedade cie Florianópolis, vive na data de 

hoje, mais um dia festivo. O baile das debutantes 
do Lira Tenis Clube, promoção do cronista Celso 
Pamplona. será um acontecimento de relevo para 
o mundo social catarinense. Representantes muni
cipais estarão presentes nesta noite de encanta
mento. De Lages, com destino à capital do Esta
do, viajaram no dia de ontem as Srtas. Mary e 
.lane Paim Costa, filhas do ilustre casal Sr. e Sra. 
Romeu Vieira da Costa (Edith). As graciosas me
ninas moças Jane e Mary, representarão oficial- 
inente a sociedade lageana no baile das “ debs” 
do Lira Tenis Clube. Lindos sonhos devem estar 
povoando suas cabecinhas, numa expectativa feliz, 
com o pensamento voltado para a hora em que 
os seus progenitores, os seus padrinhos e os seus 
namorados, dançarão as primeiras valsas, sob o 
som harmonioso de Waldir Calmon e seu famoso 
conjunto melódico.

As fotos que vemos acima, são das «Debs» Jane e Mary Paim 
Costa, representantes oficiais da sociedade de Lages, que es
tarão logo mais à noite fazendo seu «Debut» nos salões sociais 
do Lira Tenis Clube, na grande promoção social do cronista 
social Celso Pamplona. Acompanham Jane e Marv, sua pregeni- 
tora dona Edith Paim e o Jovem Adilson Duarte.

A Grande Fesla Social de Hoje à Hoite
A Sociedade do Clube 14 de Junho, abrirá 

hoje à noite seus amplos salões sociais para re
ceber a elite de Lages, em mais um grande acon
tecimento que culminará com a escolha da Rainhi 
d a q u e 1 afl entidade, verdadeira representan
te social de nossa cidade, pela sua tradição e pe
la magnitude de sua séde.

Onz° graciosas e bonitas jovens estarão des
filando no Clube 14 de Junho, perante a socieda
de lageana, que terá a difícil missão de escolher 
a sucessora da Srta. Salete Chiaradia, hoje Miss 
Santa Catarina, e cujo reinado terá seu término 
no dia 31 de dezembro dêste ano.

Ao lado da nova soberana do Clube 14 de 
Junho, serão escolhidas também, as duas prince
sas que sucederão as Srtas. Naira Valente e Re
gina Narcizo.

Enumeramos a seguir as candidatas ao título 
de Rainha do Clube 14 de Junho: Naura Amélia 
Bianchini - Marilene Valente - Adelina Narciz) 
Ivania Ranzolin - Risolete Pereira - Arle ide  B. Ra
mos - Tânia Lemos - Noemi Araldi - Heloísa Ca
margo Araújo Terezinha Ramos Werner e Leda 
Steffen.

Para a promoção social de hoje, a diretoria 
do Clube 14 de Junho, contratou o coDjunto meló
dico de Bonetto e seus Cometas, verdadeiro suces
so musical, para todos os seus associados.

As eleitas, rainha e princesas, serão coroadas 
no tradicional «Reveillon» do Clube 14 de Junho-
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