
✓

Expressiva reeepcão tributará o
R I O S ,  pela gigantesca obra

Lages engalanada, deverá 
recepcionar no próximo sá
bado, dia 29, S. Excia. o Go
vernador Celso Ramos, quan
do aqui virá cumprir um lon
go programa administrativo 
e de inluguração da Sub-Es- 
tação Abaixadora Yridal Ra
mos Junior, cuja visita será 
acompanhada de uma luzida 
comitiva composta de Secre
tários de Estado, Deputados, 
Chefes de Repartições Esta
duais, Relações Públicas e 
outras autoridades gradas.

A visita do grande gover 
nante de Santa Catarina à 
sua terra natal, está sendo 
anciosamente aguardada pela 
população local, que deverá 
tributar lhe entusiástica rece
pção, justamente no momen 
to em que virá inaugurar a 
sua maior obra administrati
va na Princesa da Serra, 
qual seja a energia abundan
te que prop.íisionará o nosso 
progresso.

Realizada reunião pre
paratória presidida pe
lo Prefeito M unicipal

Com vistas à visita gover
namental do Sr. Celso Ramos 
à nossa cidade, o Prefeito 
Municipal Dr. Wolny Delia 
Rocca, realizou na última se
gunda feira, às 19,30 horas, 
no salão nobre do Colégio 
Estadual e Escola Normal Vi- 
dal Ramos, uma importante 
reunião com representantes 
de todas as classes sociais 
de nossa terra, autoridades

locais e pessoas pertencentes 
à vários órgãos administrati
vos, ind. e com., quando fo
ram assentados inúmeros pon
tos relacionados com a rece
pção que será tributada ao 
ilustre chefe do Executivo 
estadual.

Abertos os trabalhos, o Ve
reador Clahdio Ramos Flo- 
riani, respondendo pela Se
cretaria da Prefeitura Muni
cipal, fez um minucioso rela
to aos presentes do objetivo 
da referida reunião.

Do resultado dessa reunião 
do Prefeito Municipal com as 
personalidades que compare
ceram à mesma, ficou forma
da várias comissões, as quais 
foram entregues à ilustres fi 
guras do nosso mundo social, 
que por sua vez se encarre
garão de nomear os seus as
sessores diretos.

Assim sendo, é a seguinte 
as pessoas que presidirão as 
comissões concernentes à vi
sita governamental:

Recepção - Presidente - 
General José Liberato Souto 
Maior

Divulgação e Trânsito - 
Presidente - Sr. Piatano Lenzi

Banquete e Hospedagem - 
Vereador Manoel Antunes Ra
mos, presidente da Câmara 
Municipal

Ornamentação - Presidentè 
Sr. Thiago Vieira de Castro

Represent. Feminina - Sra. 
Ilse Amaral, representante da 
mulher lageana.

Programa de recepção ao 
Sr. Governador do Estado

Dia 28 - 7,tO Horas

,  9.30 »

12,0) » 
12,:.U . 
13,30 »

16,30 » 
Dia 29 - 10/ 0 »

11 ('0 »

14,(0 »
16,0 ) »

10,00 »

Dia 30 - 8,00 »

9,00 »

- Part’da de Florianópolis para Alfredo 
Wagner

- Partida de Alfredo Wagner para Bom 
Retiro

- Almoço em Bom Retiro
- Partida de Bom Retiro para Urubici
- Inauguração de um Grupo Escolar 

em Urubici
- Chegada em São Joaquim e pernoite
- Partida de São Joaquim para Lages
- Inauguração da Ponte sôbre o Rio 

Lavatudo
- Partida para Lages
- Recepção na Praça João Costa 

Oradores 1. - Prefeito Municipal
2 - Representante de Lages 
3' - uovernador

- SUB-ESTAÇÃO.
1 - Recepção na CELESC
2 - Discurso do Presidente da CELESC
3 - » do Representante de

Lages
4 - Descerramento da placa come

morativa
5 - Bênção da Sub-Estação
6 - Descerramento das fotografias
7 - Coquetel

- Missa em Ação de Graças na Catedral 
Diocesana, oficiada pelo Revdo. Frei 
Jumpero Beier, diretor do Colégio 
Diocesano

- Reunião com os Prefeitos da região
serrana

20,00 » - Binquete no Serrano Tenis Clube
A comitiva que acompanha

rá o Governador Celso Ra
mos nesta sua visita à Prin 
cesa da Serra, será compos
ta de 22 pessoas, sendo que 
alguns dos seus membros far 
se-ão acompanhar de suas 
exmas. esposas

As festividades que serão 
desenroladas em Lages, serão 
abrilhantadas p e l a  famosa 
Banda da Fôrça Pública do 
Estado de Santa Catarina, 
que virá especialmente para 
tal fim.

Colégios perfilarão 
ao longo do trajeto
Á sua chegada à Princesa 

da Serra, o Governador Cel- 
60 Ramos e sua luzida comi

tiva, receberão consagradora 
recepção por parte de todos 
os educandários locais que 
se postarão ao longo da Ave
nida Pieudente Vargas, Rua 
Correia Pinto e Praça João 
Costa, onde estará armado o 
palanque oficial.

Essa expressiva manifesta
ção de carinho e aprêço ao 
Governador Celso Ramos e 
filho desta terra, por parte 
de todos os colégios locais, 
é o reconhecimento pelo mui
to que o ilustre chefe do Exe
cutivo catarinense, vem fa
zendo pelo ensino não só em 
Lages, como em tôda Santa 
Catarina.

Graças aos convênios rea
lizados com quasi todos os 
educandários catarinenses, S

l a g e a  n sen ilustre filio , Governador CELSG 
vem realizando na Estado de Santa Catarina
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Excia. tem proporcionado o 
ensino gratuito a todos quan
tos assim o desejarem, pois 
que é o seu objetivo princi
pal “não deixar uma criança 
sem escola’’.

E graça a um plano educa
cional prèviamente traçado, 
e do pleno conhecimento de 
todos, pelos sucessos consa- 
gradores já alcançados, o 
Governador Celso R a m o s  
conseguiu colocar o nosso 
Estado em primeiro lugar na 
Federação como o de maior 
índice de escolarização.

Santa Catarina possue 148 
crianças matriculadas para 
mil habitantes em 1964, e 139 
crianças para idêntico núme
ro de habitantes em 1963, 
portanto com o aumento de 
9 crianças daquele exercício 
para o de 1964. Releva notar

ainda que o segundo Estado 
em índice escolar tem sòmen- 
te 134 crianças para cada mil 
habitantes.

Energia elétrica uma 
realidade em Lages
Quando tôda Lages, atra

vés de suas classes sociais, 
órgãos administrativos e re
presentativos, se prepara pa
ra hipotecar a mais justa re
cepção ao Governador Celso 
Ramos, não podemos deixar 
de olvidar a sua patriótica 
realização em nossa terra, 
qual seja a resolução de um 
velho problema relacionado 
com a energia elétrica.

Baseado num plano quin
quenal de eletrificação, o Go
vernador Celso Ramos atra
vés de seus órgãos ligados 
ao setôr energético, conse
guiu em seu govêrno conca- 
ctenar os pontos cardeais do 
Estado com a fartura de 
energia elétrica, o parque 
produtor de riquezas e de 
progresso.

A energia elétrica, que ora 
estamos recebendo, marca o 
capítulo de uma administra
ção bemfazeja que d a r á

foros de progresso no seu 
sistema de industrialização, 
proporcionando nos mão de 
obra em larga escala, asse
gurando destarte o compro
misso de criar rendimentos 
para o nosso povo.

Assim a inauguração da 
energia elétrica em Lages, 
vinda da SOTELCA, cuja Usi
na já vem gerando os seus
50.000 KW. fará com que a 
terra de Correia Pinto se ni
vele às mais adiantadas co
munas do Estado, tanto no 
seu plano de indústrialização 
como de outras atividades 
profissionais. Para concreti
zação dos justos anseios pa
ra a nossa terra, bem como 
para outros pontos do Estado, 
o Governador Celso Ramos, 
contou com programática, on
de colocou se em planos des
tacados a CELESC, a SOTEL
CA, além ,de outros organis 
mos particulares, como a SA- 
DE e outras, que labutaram 
e continuam agindo no seu 
mister de levar a energia ao 
oeste catarinense, região es
ta das mais promissoras em 
nosso Estado.

Govêrno federal com  
considerável parcela  

em nosso sistema  
energético

Em que pese a notável rea
lização do Governador Celso 
Ramos em nosso sistema 
energético, não podemos dei 
xar de negar o valioso em
penho emprestado pelo go
vêrno federal, na atual ges 
tão do Presidente Marechal 
Castelo Branco, que através 
de consignação de verbas fe
derais para a SOTELCA, fi
zesse com que mais acelera
do fôsse instalado os primei
ros 50.000 WK, com que a- 
quela empresa sita em Tuba
rão produzisse a energia dos 
seus fornos para todos os 
cantos do Estado.

Em sua recente visita rea
lizada ao nosso Estado, o Pre
sidente Castelo Branco teve 
oportunidade de tecer elogio
sas consideração à adminis
tração do Sr. Celso Ramos, 
com referência ao seu plano 
quinquenal de eletrificação e 
as suas principais realizações.

Disse o chefe da Nação, 
de que só os governos dota
dos de um plano de ação 
prèviamente estabelecido, po
derão transformar em reali
dade as vultosas obras que 
teve oportunidade de capaci
tar-se. Disse ainda, que em 
breve, a SOTELCA estará 
produzindo 200.000 KW.

E, através do seu plano 
quinquenal de eletrificação, 
o Governador Celso Rumos

tem feito de Santa Catarina 
também, uma das Unidades 
da Federação mais adianta
das nêsse setôr.

Inauguração de 

fotografias
Por ocasião da festividade 

na Sub-Estação, em uma das 
suas salas deverão solene
mente inauguradas as foto
grafias do Presidente Mare
chal Humberto de Alencar 
Castelo Branco, Governador 
Celso Ramos e do saudoso 
Vidal Ramos Junior.

Governador Celsa 
R a n s  no Serrano 

leais H e
Grandioso baile está 

anunciado para sábado à 
noite no Serrano l’enis 
Clube, promovido pelos 
festeiros de São João de 
1965 daquele Clube.

O referido baile conta
rá com a presença da 
Srta. Silvia Ana Celli, 
Rainha da Festa da Uva 
de Caxias do Sul, acom
panhada de suas 4 prin 
cesas, que na ocasião 
e s t a r ã o  ostentando os 
seus trajes típicos.

Além dessas beldades, 
virá da Pérola das Co 
lônias, um ônibus condu
zindo inúmeras pessoas 
daquela sociedade con
vidadas especialmente 
pora esta promoção dos 
festeiros de São João do 
Serrano Tenis Clube.

Como novidade tam
bém, dessa noitada so
cial, será a presença do 
Governador Celso Ramos 
e sua comitiva, que as
sim estarão prestigiando 
êste importantíssimo e- 
vento para a nossa so
ciedade.

Desta maneira, o Ser
rano Tenis Clube sentir- 
se á engalanado naquela 
noite, para receber a vi
sita do chefe do Execu
tivo estadual e da Rai
nha da Festa da Uva.

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



OMBATE i

o n ô m ic a ’.
e s f ô r ç o  *
^BUJZAÇÂOBORANDO

S E V O C E EN C O N TR A R  MAIS BARATO, 
PROVE! NÓS VENDEREMOS MAIS BARATO AINDA!PAD/O TELESPARX PARA AOEOMOPEA 

f/mui/ur a/veeua)
pa .m  rP A H S /srop  rsLfS P M K

MODÜO FTH-76
LA tf A DOM A urO A /Á r/C A socacâva T£P££A/AAf

AfOUTíO TOPA//O -  6 /
MAÇtJ/SM £>£ CO (TUPA ELGIN IM7PAUAT/C 

( MODELO P t 021)FERRO
AUTO

MÁTICO^

.o<Ul» PUmiÃT/CA
r O g l . 0 0 0

X  ■ «*““"* —
A VISTA 520.000
, OU EM

TJfiMM.t/SATPOS/OtM/fAf
p z o o o

£C O N O A //2£ c s  7 2 .0 0 0 ££O P O M ££ C S 4 8 .0 0 0 EOONOM/EE C r#38-900
ECO UpM /tE c í#  99-PUO

A VISTA 188.000
O U  E M

/ j  /> A 6M £#rar/sm âF tseaM

A VISTA 108.000 A VISTA 258.00C AVISTA 498.000
OU SM  M  OAÇAMEMW

/çua/ede fioooo
OU EAf

13 PApAM EElTOE/ÇUA/fOE s . 30 0u  m A i/tom  /üuausotoüâ

/  S0 VENDEMOS AS 
/  MELHORES MARCAS 
EXISTENTES N0 MUNDo/

COMPRANDO 
À VISTA

COMPRANDO 
Â PRAZO

COPA PE EOPAt/CA "ISSAB-C3 VOCE GANHA VOCE LUCRA

EOCEPAEE/AA ISAL/EA PAU/O P /t/tlP S FÚ6tO À /,AS ítALÍ/Ç 
n/raoH/u íipíml cau /mitaíA(Âo 

H C r./OQA s
b / o cieta  m ona/oe

A * t  A »
* 4 f 4  H tM l t lã  r . P t  P 4 H / / 0 ...0 MAIS ELÁSTICO OA CIDA0E!

CREDIÁRIO —  yor
MOTAr

\u*S MEtA £ SE!f CAÍ>f7#Afl

r £  A VISTA 118.000
S U O /tiM E M /O eí/G I/A IS  2/I_ C r.iz.f00

A VISTA 89.500
OU £M

13 PAGAMENTOS m /SD E  O. $
_________________J 0 .0 0 0  "

A VISTA 68.000 RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS

L A J E  S-Sta.CATA R I
A VISTA 158.00C

OU EM
13PAEAMEA/m /OUA/S DE C p.fi 

1 6 .7 0 0

A VISTA 110.000
6u £M

13 PAGAMENTOS /COAIS DECM2000
OU £At

uror/cuA/s e e  o $  9.000 
•EEO//ÕMME Oí 4-9.0GO *

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



Lages - S.C — 2 6 - 3 - 6 5 C C K K E 8 0  U 6 E A » C

N £ $ T E  C A N T I N H O  D E

r
P A Z ! . .

, o?
s t  e ^ c o i  t  < ^ e

LAIR LEONI

Hoje focalizamos um li
vro: e em essência o so
neto.

Lançado era 2 edição, 
refundida e aumentada, 
esta coletanea feita por 
J o s é  Guilherme de 
Araújo Jorge há d e 
agradar desde ao leitor 
primário de poesia, ao 
mais exigente.

‘‘Cs m ais belos so 
netos que o amor ins 
pirou" apresenta de Me- 
noti Del Picchia o talen
to conhecido, definindo 
esplendidamente os tra
dicionais quatoize versos.

Redescobre Ronald de
Carvalho em criação be- Correspondente em Curitibanos
hssima ccmo “Transfigu
ração“.

E nos encanta atravéz o soneto de Julio Sa 
lusse • Os “cisnes.”

A coletanea. nota-se, foi preparada cora cari
nho e conhecimento literáiio e ninguém melhor 
que J. G. de Araújo Jorge para u;u trabalho se
melhante.

Para amostra escolhemos: de José Chagas

Soneto para a que chega
Quem canta esta canção, canção que embala, 
dentro em meu peito, uma ilusão menina? 
Quem foi que assim me arrebatou a fala, 
para um silêncio que não se imagina?

E esta mão que vem tão côr de opala, 
que me adormenta a uma carícia fina 
por que se tento, lúbric >, tocá la. 
esta mão se dilui, se faz neblina?

Quem, por ventura, supõe criança, 
me inocenta do mundo e não se cansa 
de trazer para mim cantiga e afago?

Quem chega às vêzes tão fugaz, tão pura, 
que só de ouvi la pela noite escura, 
faço-me luz e como luz me apago ?

R e t a i  h  © % . . ,
—que o cisne vivo, cheio de saudade, 
nunca mais cante, nem sozinho nade, 
nem nada nunca ao lado de outro cisne!

Julio Salusse

Mas ela chega e tôda me parece 
tão acima de mim . . . tão linda e rara . . ,

Que hesito, balbucio e me acobardo
Manuel Bandeira

Amor forte demais para esquecê-lo
que passa além da Morte, porque a Vida
é pequena demais para contê-lo !

Maria Sabina

NO MÍNIMO SEBlO MAXIMAS!
Com fé apenas nao se chega a realizar muito; 

mas sem fé, não se realiza nadu (Samuel Butlerj

O trabalho é uma das fontes mais seguras da 
felicidade (Gustave Lebon)

O silêncio dos invejosos vale pelo melhor dos 
elogios (Terêncio)

Recomendamos, para momentos de enlevo a 
aquisição do LP?''AMO!’' de J. G. de Araújo 
Jorge

C r i a ç ã o  e p r e s e n ç a  e m  v i n t e  a d m i r á v e i s  p o e m a s
Pedidos para:

J. G. de Araújo Jorge
Rádio Nacional
Rio de Janeiro - Guanabara.
(SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAL)

Assistência técnica
amplia-se p9lo país

*

Para atender aos 300 
rail veículos de sua fa
bricação que rodam a- 
tualmente em todo o ter
ritório nacional, a Wol- 
kswagen do Brasil conta 
com 380 agentes autori
zados em mais de tre 
zentas cidades brasilei
ras. Esta ampla rêde de 
revendedores e oficinas 
autorizadas VYV, em 3l 
de março último manti
nha, em conjunto, um ca 
pitai social da ordem de 
27 bilhões e 58 milhões 
de cruzeiros.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LAGEANO

Rua Mal. Deodoro, n° 294

____________ 3a p; ginn

T  O  B A T T  A

F I N A N C I A D O  

ATÉ 

3 A N O S  

B. BRAS I L

O f Jl A t S 

V E N D I D O  
N O

B R AS I L

CARPIDEIRA COM ASSENTO

'Z}? \  ' 5. - • , \  ‘XT t  /». ' . ----*0 •_'

P U L V E R I Z A D O R

Distribuidor Exclusiva
VICENTE PASCALE 

Comércio e Representações
Rua Correia P in to  122 -  Cx. Postal 28 Fone 218 -  L A G E S  -  SC.

D  L  A  N  A  L  T T  0  N  A

WILLYS
Adquira agora o seu « GORDINI » ou qualquer outro veículo da linha

Com apenas © € „€ )£ > € >  inessais
”  .< A MAIOR BARBADA DO SÉCULO »

INSChEVA-SE

em Leges na Agêacia Planaltina de Veículos S /A .
em Blumenau na COBRASA

ou em Itajai na SAHArtCO
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C U & R E IC  I A r iC A N O

vida
- Sim! - Uma vida nova. 

plena de beleza, de coníôrto. 
de satisfação!
Adquira AGORA os MÓVEIS 
CIMO que faltam em seu lar! 
Anote as condições:-
À vista

de desconto ou 
pagamentos iguais 

sem acréscimo!

Vá conhecer de perto os ma
ravilhosos conjuntos CIMO e 
dê nova vida à sua vida. a- 
proveitando as ofertas recl- 
mente vantajosas de mais u- 
ma sensacional p r o m o ç ã o  
MÓVEIS CIMO!

Na compra do seu dormitório 
você recebe de presente. 
luxuoso colchão de molas.

E na compra de seu conjunto 
estofado, finissima mesa de 
centro.
Aproveite portanto!

Estas ofertas excepcionais serão fomente durante o mês de Maio: Em homenagem às noivas, que terão
« NOVA VIDA EM SUA VIDA »!

A P R O VEITE ,-- HOJE MESMO VISITE O

P A L Á C I O  D O S  M O V E I S

Rua Presidente 'Tereu Ramos, 296 -  £06 — 316 — Fones 295 e
vóajlDOo) i<K (õ£ã] ^][p^|p^}o^[D^J[E^fd05irE0q||pQojíp ^ lpQq||DÕq]r̂ 5-)f^a][7^][^ n |]Ld$oJ[d$c [p6ã1~D6õ|[^ [Ê a
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d e  í c c v i ç c /  r m i M K M u
Técnico em Contabilidade,

Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais

Contabilidade Auditoria —- A dvocacia
Escritórios:

Rua Pies. Nereu Ramos, 294 - Fone 355
L A J E S  — SANTA CATARINA

Av. Camões (ao lado do Cine Avenida) Bairro Coral
L A J E S  — SANTA CATARINA

Mais conforto 
e máxima capacidade 
de carga .

No distrito de Olacilio 
Costa (antiga Encruzilha
da), aproximadamente a 
6 horas de Curitiba e 
6 1/2 do Porto de Itajaí, 

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

terreno de dez 
de metros quadrados ou 
'em áreas de dois milhões 
e setecentos mil metros, 
ou de um milhão.

Tratar com H. Castro 
em Florianópolis, à rua 
Feliciano Nunes Pires,

Edital de Convocação

De ordem do Sr. Pre
sidente convoco os se
nhores associados do Ser 
rano Tenis Clube para 
uma Assembléia Geralas características Mercedes-Benz 

de alta qualidade. No serviço con
tínuo, em curta, média e longa dis
tâncias, o L/LK/LS 1111 é uma nova 
concepção em transporte.

com 3 .6 0 0 /4 .2 0 0 /4 .8 30  mm de 
distância entre eixos, pára-brisa pa
norâmico, motor Diesel de t20 HP, 
de fácil acesso, freio-motor, eixo tra
seiro de grande resistência e tòdas

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

Alteração dos esta_tu- 
tos em seus artigos 27 e 
40.

Laies, 10 de Maio de 
1965

Carlos Hoberto Lopes
1 Secretário

a maior rêde de Concessionários Diesel do País

C O  R E M A  - Cia. Revendedora de 
Motores e Automóveis

Rua M anoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S. Catarina

--------ATENÇAO--------
Para os seus serviços 

de impressos em geral
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

A ao ra  colaborando com o plano de estabilizaçao. enquadrados na Porta 
i os veículos M ercedes com pequena entrada e financiamentos longos,
uzidas. __ .

Visitem a Corema, sem compromissos

Lages - S. C. -  26 - 5 - 65 r t c c c i c  U G F A N C 5a Pá gira

Doces e Salgados
Para casam entos, batizados, aniversários 

© reuniões sociais

Aceita-se encomendas-Tratar no Edifício Ma
cedo n 460 - Apartamentojn0 211 - 2’ andar

cora a Senhora Hilda Rodolfo.

30 anos de progresso
Comemorou-se ontem o 

trigésimo aniversário da 
; Igreja de Jesus Cristo 
dos Ültimos Dias (Mór- 
mon) no Brasil. As suas 
atividades iniciaram se 
ofieialmente no dia 25 de 
maio de 1935 era São 
Paulo. Desde então, o 
crescimento da Igreja 
tem sido notável e du
rante êsse período milha
res de pessoas foram con
vertidas, surgindo daí 
muitos líderes locais que 
dirigem e administram a 
Igreja, incrementando as 
bases de amor e com
preensão familiar entre 
os membros.

Em 1935 a Igreja pos 
suía apenas 137 membros 
a maioria de origem ger
mânica. e um pequeno 
grupo de missionários.

Na éüoca da II Guerra

Mundial, a obra foi sus
pensa temporariamente, 
mas logo após retomou 
seu ritmo. No ano de 
1945 possuía o número 
de 339 membros. Em 1955 
contava já com 1131 con
versos.

Na década seguinte re
cebeu novo impulso, de
vido, em grande parte, a 
très fatores:

- maior QÚraero de mis
sionários.

divisão da missão em 
duas outras: Missão Bra
sileira (atualmente con 
tando com 42 ramos) e 
Missão Brasileira do Sul 
(contando com 36 ramos).

- melhor nível cultural 
do país.

Nos últimos quatro 
apos a expansão da Igre
ja t^m sido bastante ex

pressiva. Onze capelas 
modernas e bem apare
lhadas acomodam cerca 
de 21.000 membros; ou
tras 14 acham-se em fase 
de construção e acaba
mento.

Em consequência dês- 
se grande programa de 
construção, e também de
vido ao espírito de orga
nização e dedicação dos 
Mórmons, o prestígio da 
Igreja tem aumentado 
bastante. Os Mórmons 
aprendem a ser despren
didos e a ter um viver 
reto, contribuindo com 
isso, para o fortaleci
mento da unidade fami
liar e de uma sociedade 
melhor estruturada.

Em síntese, a Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias tem 
contribuído grandemente 
para o progresso cultu
ral, religioso e moral dos 
seus membros e do país.
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PEDRO VANONI

Gasolina, Óleos, Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma of;cma mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua C o m ia  Pinto  -  Esquina Emüiaríò Ramos  -  Fone, 3 !c> 

Laaes - Santa Catarina
_____________________________ _ |

Visitem o Museu THIAGO DE CASTiU.

-------------------- 12 de Junho de 1965 -------------------- *

Aniversário É  Correis Aéreo M m \

O Correio Aéreo Nacio 
nal comemora u 12 de 
junho, dl anos de exis
tência.

Durante êste período, 
desde o primeiro v ô o 
quando transportou ape- 
n .s duas cartas, aos dias 

hoje, quando anual- 
e t r a n s p o r t a  i00 

r i, mil passageiros 
•. m ilhões d? qui-

I03 de carta e 
pondência, o
Aéreo Nacional é 
pioneiros da integração 
nacional levando a civi 
lizição aos mais longin 
quos rincões do Brasil

Do extremo-norte ao 
5>ul, de leste a oeste, 
atendendo a centenas de 
cidades brasileiras, per
correndo sete milhões de

ça Aérea Brasileira que 
nas missões do Correio 
Aéreo Nacional vem con
tribuindo e continuarão 
a contribuir para maior 
entendimento e união en 
tre os brasileiros.

Não foi sem justiça 
que na mais alta casa 
I gislativa do país, ao 
Correio Aéreo Nacional 
foram endereçadas as pa-

corres-1 quilômetros estão sempre 
Correio presentes a-i asas da Fôr 

dos

lavras:
“Se dependesse de miin, 

senhores senadores, faria 
jerguer ein cada praça 
■pública do Brasil, um mo- 
inumento de bronze à 
memória do Correio Aé
reo Nacional, desses bra
vo-. que levam conforto, 
a civilização e a solida
riedade aos nossos ir
mãos de todos os rincões 
da Pátria’'.

Missão de heróis anô
nimos, realizada com sa
crifício de vidas, enfren
tando tôda a sorte de di 
ficuldades nas mais dife
rentes tarefas no interes
se aa coletividade brasi 
ieira, orgulhamo-nos io
dos jnós brasileiros, da 
Fôrça Aérea Brasileira e 
do Correio Aéreo Nacio 
nal

Não é dem isiada dizer- 
se que à Fôrça Aérea 
Brasileira e ao Cor. eio 
Aéreo Nacional muito de
vemos da unidade nacio
nal e o estreitamento 
dos laços de amizade 
com os nossos vizinhos 
sul-americanos.

Parabéns portanto à 
Fôrça Aérea Brasileira 
e ao Correio Aéreo Na- 
cionul e qu; cada vez 
mais alto, nas asas da 
FAB, briihe a bandeira 
do Brasil.

Massey-FergusüD 
promove paio!

Cuidado com os “especialistas”
Também em matéria de oficinas, 
nem tudo que reluz é ouro: nem 
tôdas as oficinas mecânicas que se 
dizem especializadas em Volkswa
gen o são realmente.
Na verdade, somente em um Re
vendedor Autorizado ou Oficina Au
torizada V W  você conseguirá:
1) a execução, gratuita, mediante 
apresentação do Livrete de Serviços 
Técnicos, das três revisões (aos

l ^ e v e n d e c i c r  a u t e r i z a d e  :

5CO, 2 .500 e 5 .0 0 0  km); 2 ) pleno 
gôzo da garantia de 10 .000  km ou 6 
meses: 3)em prêgo de peças real
mente originais: a cada uma dessas 
peças é concedida nova garantia de 
10.000 km ou 6 mêses; 4 )  serviços 
eficientes, a cargo de técnicos trei
nados na própria fábrica; 5 ) execu
ção adequada do plano de manu
tenção previsto pelo Livrete de Ser
viços Técnicos, mesmo depois de

vencida a garantia. Qualquer serviço 
executado em oficinas não autoriza
das implica na perda automática 
dêsses privilégios.
Para verificar se uma oficina é real
mente autorizada, não se contente 
com símbolos e dizeres pintados em 
tábuas e paredes. Identifi-

luminoso igual ao nosso.

que o Revendedor ou Ofici
na Autorizada V W  por êste

A Massey-Ferguson, co
mo já o fizeram outras 
grandes companhias, tam
bém está 'promovendo o 
paiol de tela, de uma 
maneira interessante. Nos 
anúncios em que faz a 
propaganda de seu equi
pamento agrícola, tem 
deixado uma pequena 
vinheta com o desenho 
do paiol e a mensagem: 
«Construa Você mesmo o 
seu paiol de tela e pro
teja sua colheita. Peça 
informações ao seu A- 
grônomo Regional ou ao 
Revendedor Massey-Fer- 
guson de sua cidade», 

j Um exemplo para outras 
firmas que tenham inte 
rêsses ligados ao milho 
e que, ao lado de seus 
produtos, poderão, com 
um pequeno lembrete, 
promover o paiol de tela.
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Centro Catarinense 
com nova 
Diretoria

Itajaí. 17 de maio de 1.965 
Ao Correio Lageano 
Lajes — SC.
Prezado(s) Senhor(es)
Apraz nos coraunicar-lhe(s) que por delibera

ção tomada pelos Acionistas desta Sociedade, em 
Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 
30 de março pp, em nossa Séde, nesta cidade, foi 
eleita nova Diretoria, a qual ficou assim constituída: 
Diretor Presidente Sr. Irineu Bornhausen
Diretor 1* Vice-Presidente Sr. Genésio Miranda Lins 
Diretor 2 Vice Presidente Sr. Hercilio Deeke 
Diretor Gerente Sr. João Amaral Pereira
Diretor Comercial Sr. Carlos Otaviano Seára
Diretor Tesoureiro Sr. Dr. Francisco S. Lins
Diretor Secretário Sr. Dr. Jorge Konder

Em solenidade realiza 
da a 19 de abril, no Cen
tro Catarinense, foi elei
ta e empossada a nova 
diretoria que deverá re
ger os destinos da enti
dade barriga verde, com 
mandato de dois anos e 
que ficou ossira constitui- 
da:-Presidente - Dr Laér- 
cio Cunha e Silva (reelei
to); 1 Vice-Presidente - 
Jornalista Roberto Mello 
de Faria; 2 Vice Presi
dente - Dr. Álvaro Be- 
duschi; Secretário Geral - 
Sr. Geovah José de Frei 
tas Amarante; l Secretá
rio - Jornalista Benedito 
F. Silva; 2- Secretário - 
Sr. Mário de Alcântara; 
P Tesoureiro - Sr. Teimo 
da Cunha; 2 Tesoureiro - 
Sr. Milton de Souza; p 
Bibliotecário

Pela firma «Usabra Indústria e Comércio S.A 
estabelecida com filial em Pôrto Alegre, Rio Gran 
de do Sul, à rua Uruguai, n- 295, credora na con 
cordata preventiva de «Sélio Melim & Cia.», ío 
apresentada sua declaração de ciédito como retar 
daria, m forma do artigo n- 93 do Decreto-lei n 
7 061, de 21 de junho de 1945 (Falência e Concor
datas)

Nos termos do paragrafo primeiro do citado 
artigo, os interessados podem apresentar, dentro 
do prazo de dez dias, as impugnações que enten
derem.

Lajes, 14 de maio de 19135

Luiz Carlos Silva
Escrivão da la. Vara Civel

Ten. Acúr- 
cio Martins Ri sa; 2 Bi
bliotecário - sr. Lázaro 
(Jmbelino de Brito; P ora
dor - Sr. Nelson Gama do 
Nascimento; 2* Orador - 
Jornalista limar de Car
valho, Procurador - Sr. 
Brilhante do Amaral Car
valho Departamento So- 
ciel, Cuituial e Recreati
vo - Sita. lolaud.i Appel, 
Departamento Estudantil - 
Sr. José Félix liuto; De 
partaineuto Médico Dr. 
Lino Lima Lenz; Depar
tamento Jurídico - Dr. 
Zoroaslro Campos. De 
partamento de Imprensa - 
Sr. Vietor Mareio Konder; 
CONSELHO FISCAL - Se
nador Antomo C a r 1 o s 
Konder Reis, Sr. Gil Theo- 
doro de Miranda e Dr. 
José Eugênio Miillei Fi
lho. SUPLENTES - Sr 
Erwino Kirschner, Sr. 
Artur Poloni Russi e Sr. 
Agamenou Nocetti.

O presidente Dr. Laér- 
cio 'Cuuha e Silva, cujo 
mandato findou e que foi 
reeleito, saudou e deu 
posse à nova diretoria, 
tendo falado em nome 
desta o novo Vice-Presi
dente, Dr. Roberto Mello 
de Faria.

Gursos gratuitos por 
correspondência -

Português, Corresponden 
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri- 
c u I u b  para os cursos de Por
tuguês, Correspondente, Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gilo sem finalidade ecouomi- 
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os cur 
sos silo práticos e compõe-se 
de poucas lições, após o que 
seráo conferidos Diplomas aos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon
dência.
Os iuteressados deverão es

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

e*c«Pc'°; 
, e<V>'P»d
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r. leão 6. Preto de Oiiveira
Seguiu no último, dia 

23, para a cidade de Cu
ritiba, o competente ar
quiteto Dr. João Argon

Noite de gala e elegância para a sociedade de 
La<res acontecerá no próximo dia 12, nos suntuo
s o s 'salões sociais do Clube 14 de Junho, ao ense
jo da passagem do 45' aniversário de fundação 
daquela tradicional pntidade.

A diretoria do Clube 14 de Junho, tendo a 
frente o seu presidente, Dr. Renato Valente, bem 
coadjuvado por outros calorosos diretores, já no 
final de su t gestão, programaram para aquela noi
tada, um grandioso baile, que contará com a par
ticipação especial do categorizado Conjunto Melo 
dico de Nor berto Baldauf da cidade de Porto Alegre.

Na mesma ocasião, estará assumindo as réde
as do tradicional Clube 14 de’ Junho, a sua nova 
diretoria, eleita em meados do corrente mês, e 
depositária das esperanças de todos os associados 
daquele Clube, para dar continuidade à obra colos 
sal e entusiástica de sua antecessora, comandada 
pelo seu atual presidente Dr. Renato Valente.

\  atu .1 diretoria, desenvolveu naquele Clube 
uma proibitiva e profícua adminsiração com a rea
lização de uma série de grandiosas promoções so
ciais, além de ter desempenhado cabalmente as 
suas funções no que concerne à uma variedade.de 
melhorias em seus salões sociais, b *m como in
tensificando o aumeuto do seu quadro associativo 
e patrimonial.

Assim o baile do próximo dia 12, em come 
moração ao 45* aniversário do Clube '4 dc Junho 
devera ser coroado de intenso vulto, pelo colori
do que estará dando nessa noitada, a presença 
ma;s uma vez entre nós, do renomado Conjunto 
Melódico de Norberto Baldauf.

Foto Santa Rita instala 
filial no Bairro Coral

O conceituado Foto Santa Rita, sito à Rua 
Hercilio l.uz, acaba de instalar uma filial do seu 
estabelecimento na Avenida Camões, Bairro Coral, 
em frente do Cine Avenida.

A filial do Foto Santa Rita, que está sob a 
direção dos Srs. Edgard Carlos de Jesus e Anto- 
nio Xavier, encontra se otimamente instalado, com 
stúdio e aparelhos moderníssimos, aptos assim a 
prestar o melhor dos seus s e r v i ç o s  à sua 
distinta clientela em fotos em geral, revelação de 
filmes, fotocópia etc.

Aliado oo seu objetivo de bem servir, a filial 
do Foto Santa Rita do Bairro Coral, dispõe dt 
profissionais competentes que executam todo e 
qualquer serviço do ramo com o máximo de ra 
pides e perfeição.

Assim, estão de parabéns os moradores do 
Bairro Coral, com a inauguração dêsse moderno 
stúdio do conhecido Foto Santa Risa, sanando um 
velho problema lá existente com a falta de um 
estabelecimento dos mais modernos pela sua na 
tureza.

Destas páginas, cumprimentamos os dignos 
proprietários yda filial do Foto Santa Rita, almejan
do-lhes plenos sucessos em seus novos investimen 
tos comerciais.

icos E
OLINKRAFT-CELULOSE E PAPEL LTDA. - Está 

mencionados.88088 h8bilitadas Para 08 cargos acima
Os candidatos interessados deverão dirigir se mu

nidos dos respectivos documentos ao Dept0. Pessoal 
em Igaras, Estrada üeral Rio do Sul - Lajes, km. 80.

Preto de Oliveira, Dire
tor - Superintendente da 
Companhia Planalto de 
Frigoríficos Ltda. «FRI- 
GOPLAN», diretor da Fa
culdade de Ciências Eco
nômicas e Contábeis de 
Lages, e elemento dos 
mais relacionados em 
nossos meios sociais.

De Curitiba, o Dr. João 
Argon Preto de Oliveira 
seguirá no dia 28 para o 
Rio de Janeiro e no dia 
seguinte estará rumando 
para Washington, capital 
dos Estados Unidos.

Naquele país norte ame 
ricano, o Dr. João Argon 
Preto de Oliveisa, que foi 
contemplado com uma 
bolsa de estudos por par
te do AID, Ponto 4, se 
submeterá a um curso de 
«Projeto e Administração 
de Hidráulica».

Nos Estados Unidos, o 
Dr. João Argon Preto de 
Oliveira deverá perma 
necer 4 semanas em As 
tiville (Carolina do Nor
te) e uma semana na Ca 
lifornia, onde cumprirá 
também um longo pro
grama de visitas aos 
mais famosos frigoríficos 
daquelas regiões, e tam
bém à outras organiza
ções ligadas ao seu es
tágio.

O seu regresso está 
previsto para o próximo 
mês de Julho.

Noticiando o evento, 
destas colunas formula
mos ao Dr. João Argon 
Preto de Oliveira plênos 
sucessos em seus estu
dos nos Estados Unidos.

Canos populares 
de Cr$ 3 ou 4 

milhões
O desemprego na in

dústria automobilística 
poderá, brevemente, ser 
reduzido o mesmo extin 
to, com o plano de fa 
bricar carros populares 
para venda a prazo (4 
anos), ao preço de Cr$ 3 
ou Cr$ 4 milhões. Os au
tomóveis serão produzi 
dos com a finalidade de 
interessar as classes de 
menor poder aquisitivo 
e, assim, intensificar as 
vendas: haverá especifi 
cações técnicas prévia 
mente estabelecidas e os 
clássicos requisitos d e 
luxo serão abolidos.

A idéia é do ministro 
do Trabalho, sr. Arnaldo 
Sussekind, côncio de que 
a indústria automobilísti 
ca é uma das que enfren 
tam maiores índices de 
desemprego — tem ha
vido sensível retração de 
vendas — imaginou a fa 
bricação de carros tipo 
popular para venda a 
prazo, com financiamen
to pela Caixa Econômica.

CORREIO LAGEANO
U 6 E 1 í  2 6  d e  M a ic  d e  1 3 6 5

Sr. Artur Polland
Depois de uma ausên 

cia de aproximadamente 
vinte dias de nossa cida
de, regressou à Lages no 
último sábado, o Sr. Ar
tur Polland, dinâmico di 
retor-presidenteda impor
tante firma Industrias de 
Madeiras Pratense Ltda.

O Sr. Artur Polland vi
sitou os paises do Prata 
e várias cidades do nor

deste brasileiro, onde foi 
tratar de relevantes as
suntos ligados a emprê- 
sa que dirige, cujas via
gens foram coroadas de 
inteiro êxito.

Divulgando êste acon
tecimento, apresentamos 
ao Sr. Artur Polland os 
nossos votos de boas 
vindas.

Cartório Eleitural da 21a. Zona-Lajes SC.
O Juiz Eleitoral da 21a. Zona - Lajes, convida 
a todos os eleitores abaixo relacionados, a 

virem retirar seus títulos de cartório:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 )

)
)
)
)
)
)
)
) -
)

) -

) -

) -

11 
1 2  )
13 )
14 )
15 )
16 )
17 )
18 )
19 )
20 ) 
21 
22 )
23 )
24 )
25
26 )
27 ) -
28 ) -
29 ) -
30 ) -
31 ) -
32 ) -
33 ) -
34 ) -
35 ) -
36 ) -
37 ) -
38 ) -
39 ) - 
10 ) -
41 ) -
42 ) -
43 ) -
44 ) -
45 ) -
46 ) -
47 ) -
48 ) - 
19 )
50
51
52

- Sérgio Camargo
- Sebastião Ribeiro Couto
- Vivaldino Vieira Cordova
- Silvio Araújo Arruda
- Ricardo Morei
- Raul David Moreira
- Ruy Figueiredo dos Santos 

Plinio Maines
- Otávio Agnelo Ribeiro Ramos 

Otacilio de Bona Sartor 
Octacilio Rodrigues de Jesus

- Oscar Fernandes
- Oscar Schweitzer
- Odi Granetto
- Oliverio Antunes Neto
- Narbal Martins
- Mauro Fernandes de Camargo
- Maria Angélica Batalha
- Maria Patrícia Nunes Garcia 

Moyses da Silva Vieira 
Manoel José Anacleto 
Maria Rosena de Souza 
Maria Conceição Paes
Maria de Lourdes de Souza Arruda 
leda Terezinha de Moraes Silva 
Liane Luiza Franklin da Silva 
Lelia Eloi Paes Waltrick 
Lauro Laureano Ramos 
Lineu Muniz
José Mouteiro de Castro Arouca
João Oneda
João Ferreira Sobrinho
João Orli Ribeiro Ramos
José Dinarte Ribeiro
João Maria Marques de Godoy
Jaci Moreira
Jcão Maria Mendes
Josina de Matos Soares
José Luiz Tubs
Itagiba Osmar de Oliveira
Izidorio da Silva Mattos
Ivo Otto Lohmann
Ita Regina Teles Herde
Getulio Chaves
Geni Andrade
Gentil Gilberto Cordova Ramos 
Edgar Schmidt Ramos 
Evaristo Duarte Silva 
Eurico Dias Batista 
Elmo Pruner) -

) - Euio Carlesso 
) - Hamilton Rotta

53 ) - Aurino Autonio de Souza
54 ) - Arnoldo Ramos Branco
55 ) - Adão Alves da Silva
56 ) - Araldo Prestes Ferras 
37 ) - Abelo Lindario Picinini
58 ) - Alfeu Farias Velho
59 ) - Adolfo Ribeiro Schmidt
60 ) - Antonio Busato
61 ) - Vicente Gabriel Pascale
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