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Aumentados prêços paia o ingresso 
nos cinemas do Rio Grande do Sul

Antes de deixar as fun
ções de delegado da 
SUNAB o general Ibá 
Ilha Moreira assinou por
taria majorando os pre
ços dos ingressos nos ci
nemas do Estado. A p o r 
taria (n. 139) com os no
vos preços foi publicada 
no Diário Oficial.

Essa portaria fixou em 
Cr$ 320,00 o preço má
ximo dos cinemas clas
sificados na classe extra, 
localizados em todo o

Rio Grande do Sul.
Para as demais cate

gorias de cinemas, em 
o Estado, foram 

permitidos os seguintes 
preços: cinemas de la. 
categoria até Cr$ 220,00; 
cinemas de 2a. categoria 
até Cr$ 180,00; cinemas 
de 3a. categoria até Cr$ 
140,00.

Nas cidades do interior, 
desde que não haja es
tabelecimento classifica

do na classe extra, po
derão os cinemas de la. 
categoria vender ingres
sos numerados até ao 
preço de Cr$ 250,00 e no 
limite de 35% da lotação 
do cinema.

35* aniversário de 
Sagração Episcopal

Ocorreu no dia de ontem, o transcurso do 35° 
aniversário de sagração episcopal de S. Excia 
Revma D. Daniel Hostim, amado Bispo Diocesano' 
e que tem devotado todas as suas forças à san- 
tnicante causa de sua diocese.

\
D. Daniel Hostim, foi sagrado Bispo no dia 29 

de setembro de 1929, na cidade de Blumenau, põr 
o. Excia. Revma. D. Joaquim Domingues de Oli
veira, Arcebispo de Florianópolis.

Nesía data tão condigna para o mundo cató
lico da Princesa da Serra, sentimo-nos orgulhosos 
em a,nraçai-lhes, com os nossos votos de sucessi
vas felicidades na sagrada missão de orientar os 
seus dignos diocesanos.

Estiveram em Lages 
altos diretores da Celesc

Com a finalidade de participarem de uma im
portante assembléia da Companhia Catarinense de 
Força e Luz S/A, estiveram em nossa cidade no 
último sábado, os Srs. Julio H. Zadrosny, diretor!Costa*Nrtto^esS'' sendo 
presidente das Centrais Elétricas de Santa C a t a r i - p n mn r i mp n t a H n  nr»r 
na S/A (CELESC). Hermelino Largura, diretor C0J muit0 cumprimentado por

Dr. João Costa 
Netto

Registramos com pra
zer na data de hoje, a 
passagem de mais um a- 
niversário natalicio do 
Dr. João Costa Netto, 
benquisto médico lagea
no e pessoa que destruía 
de elevado circulo de re
lações e amizades em 
nossos meios sociais.

Ao ensejo de tão fes
tiva data, o Dr. João

raercial, Arno Lippel, assessor comercial, Jornalis
ta Alirio Bossle, chefe do Departamento de Rela 
ções Públicas e Dr. Julio Pontes, engenheiro fis
cal da subestação abaixadora de Lages e da li
nha do Capivari a Lages.

Na tarde daquele dia, aqueles ilustres direto
res das Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, 
participaram juntamente com os diretores da Com
panhia Catarinense de Força e Luz S/A, Srs. Sér
gio Ramos, diretor presidente, Kerny Goulart, di
retor gerente, Deputado Áureo Vidal Ramos e vá
rios acionistas e funcionários daquela empresa 
lageana, de uma assembléia que teve por objeti
vo a subscrição do aumento de seu capital de 10 
para 60 milhões de cruzeiros.

Do aumento de 50 milhões do capital social 
da Companhia Catarinense de Força e Luz S/A, a 
CELESC subscreveu toda essa quantia, ficando 
desta maneira como maioritária de suas aQoes 

Ainda naquele dia, ás 12 horas, realizou-se 
no conceituado Restaurante Napoli, um almoço de 
confraternização que reuniu diretores da CELESC, 
da Companhia Catarinense de Força e . ^uz ^  
imprensa falada e escrita, alem de vanos 
dados especiais.

~~Siia. Shirley Donaio
Viu transcorrer no dia de ,ont^í?’ . ^^Jfey D̂o- 

de mais um ” niver‘, a prenda  ̂ dó ajt0
nato, dileta filha do Sr F1 rindo D o^ d
comércio desta praça e de _ t bastantes
Renove va Baggio Donato, pessoas esus
lelacionadas em nossa 80tí,e 8 é diretora do De- 

A Srta. Shirley Donato, que ^  de Junh0t tem 
Parta mento Feminino d°  ]aborad0ras dêste jornal 
gido uma das grandes cola
cm seu setôr social. por certo a Srta.

Aos muitos cumprnnen Q ontem, juntamos 
Shirley Donato foi alvo no dia de onie ^
«8 nossos com votos de plenas iene

todos aqueles que tem-no 
como um amigo sincero 
e leal.

Divulgando êste acon
tecimento, destas colunas 
felicitamos o Dr. João 
Costa Netto, augurando- 
lhe plênas alegrias e ven
turas.

Sra. Eneida 
Todeschini

Deverá ocorrer na da
ta de amanhã, a passa
gem de mais um aniver
sário natalicio da exma. 
sra. d. Eneida Todeschi
ni, digna esposa do Sr. 
Dario Todeschini, labo
rioso diretor da impor
tante firma desta praça, 
Serrana Ltda. — Veículos 
e Máquinas, e pessoa 
muito conceituada em 
nossos setores sociais.

Dama portadora de u- 
ma série de qualidades 
que lhe enobrecem o ca
ráter, d. Eneida Todes
chini deverá ser muito 
cumprimentada p e l a s  
suas pessoas amigas e 
parentes.

Divulgando o aconte
cimento, destas colunas 
auguramos à feliz nata- 
liciante, os nossos votos 
de inúmeras felicidades.

i r .  Luiz Scaiizi
Assinalamos com justo orgulho na data de on

tem, dia 29, a passagem de mais uma efeméride 
natalicia do Dr. Luiz Scalizi, dinâmico engenheiro 
da SADE - Sul Americana de Eletrificação S A, 
com séde em São Paulo, e elemento que vem des
frutando de um vasto circulo de relações e ami
zades em nossos meios sociais.

O Dr. Luiz Scalizi, é o engenheiro responsá
vel pelas grandes obras que a SADE vem execu
tando em nossa cidade e na região, em coordena
ção com a CELESC, como seja, a grande subesta
ção abaixadora sita i as pro dmidadss da Escola 
Agrícola Caetano Costa, com uma potência inicial 
de 12.500 kva, e que distribuirá a energia da SO- 
TELCA para a nossa vasta zona e futuramente 
para Joaçaba.

Êste serviço, tem recebido o máximo de dedi
cação e carinho por parte do ilustre nataliciante, 
pondo à prova todas as suas excelentes qualida
des de engenheiro emérito.

Ao registramos o transcurso do seu natalicio, 
folgamos em enviar ao Dr. Luiz Scalizi os nossos 
augúrios de constantes felicidades.

CoRiissãB da Polícia M i a r  
selecionará volnnlárics

O Comandante da Polícia Militar do Estado, 
Coronel Elvidio Peters, deverá criar uma Comis
são Especial de Recrutamento, que se deslocará 
para o interior do Estado, com a finalidade de 
incluir voluntários para o preenchimento do gran
de número de vagas existentes em nossa Fôrça 
Pública.

A aludida comissão será composta de um mé
dico. de um dentista, encarregados de testes psi
cotécnicos e exames físicos, além de vários au
xiliares. Provavelmente já no proximo mês terão 
inicio os trabalhos de seleção, devendo ser per
corridos urna média de três municípios de cada 
zona de nosso Estado. As datas de deslocamento 
da Comissão para o interior do Estado serão pos
teriormente marcadas.

Desta forma está o Govêrno do Estado, atra
vés do Comando da Polícia Militar, preocupado 
em aprimorar não só a parte material de nossa 
Fôrça Pública, como também em selecionar o e- 
lemento humano de seus quadros.

SUNAB será extinta
Será relatado na próxima semana na comis

são de justiça da Câmara Federal, projeto de lei 
de extinção da Superintendência Nacional de A- 
bastecimento. Pela proposição, a SUNAB deverá 
ser liquidada, a partir de I o de janeiro próximo.
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MADEIRENSE DO BRASIL S/A.
INDÜSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores acionistas, a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, na séde social, na 
cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, no próximo 
dia 20 do corrente raès, às 14 horas, para tratar dos se
guintes assuntos:

1) Aumento de capital, por força da Lei n. 4.357 de 
16-7-1964.

2) Interesses gerais.

Lajes, 1 de setembro de 1964.

VELIMIR DJAC — Vice Presidente

RODO PINHO S/A. - Veículos e Máquinas
A S S E M B L É IA  G E R A L  E X T R A O R D I N Á R I A  

C O N V O C A Ç Ã O

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 aumento 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 interêsse da sociedade.

Lages (SC), 17 de setembro de 1964.

LUGINDO D ALL ’ASTA-Diretor Comercial 

STEFANO PAOLO TEALDI-Diretor Técnico

LAJES S/A.-Automóveis 
e Acessórios

Assembléia Geral Extraordinária

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 9,00 (nove) horas, na 
sua sede social, Avenida Marechal Floriauo, 373, 
nesta cidade, para tratar sobre a seguinte ordem 
do dia.

T - Aumento do Capital Social, como determina 
a Lei 4.357 de 16 de julho de 1904 no s/Art. 3.'

2 - Outros assuntos de interesse social.

Lajes, 10 de setembro de 1904 

Paulo F. Broering - Dir. Presidente

D r . A u g u s to  W a ld r ig u e s
A D V O G A D O

C a u sa s  C iv e K , t c m e m a is ,  C r i-  
m ânais e T ra b a lh is ta s

Rua Barão do Rio Branco, N’ 63 - 17* andar - Conjunto 
1.710 Fones: 4 9411 e 4-95.2 - Ramal 302.

C u ritib a  -  P a r a n á

vKk v**y* k•>*v<-.Ir.-
KS'Í>.\

O que há d e  nôvo no V o lk sw agen  1 9 6 4 ?
O tamanho do porta-malas dianteiro 
foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais.
E é só?
O estofamento dos bancos agora 6 
dotado de faixa central de tecido» 
de ótima qualidade.
Vantagens: 4 mais agradável no 
calor e muito mais bonito com qual
quer tempo.
E v. vai gostar muito das 5 novas

e findas côres do Sedan Volkswagen 
e das 6 novas côres do Karmann 
Ghia.
E na Kombi?
Bem, há novos pieca-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 JE /  f/A -A utcm cveis  e

A c e s s ó r i o s
Avenida Marechal Floriano. 373 -  Fone, 225 -  Lages - S. C.

CC propõe ex- 
tinção do Im
posto Sindical
Atendendo exposiçâ0 

de motivos do Ministro 
Trabalho, cora base no 
art. 4o do ato Institucio
nal, o presidente Castelo 
Branco, encaminhou men
sagem ao Congresso Na- 
cional, acompanhada de 
anteprojeto de lei, qUe
propõe a extinção da Co
missão Técnica de Orien- 
tação Sindical.

Propõe ainda o ante
projeto a criação de vá
rios novos órgãos no Mi
nistério do Trabalho, ob
jetivando dar maior assis
tência ao trabalhador, 
para o que serão utiliza
dos os recursos auterior- 
mente destinadas àquelas 
duas comissões.

Os novos órgãos em 
questão são o Departa
mento Nacional de Era- 
prêgo e Salário, Conselho 
Superior do Traralho Ma
rítimo e as Delegaci s 
Regionais do Trabilho 
no Distrito Federal e Gua
nabara

Propõe ainda a inns- 
formação da atual Divi
são de Higiene e Segu
rança do Trabalho tm 
Departamento Nacional 
de Spgurança e Higiene 
no Trabalho, com flexi 
bilidade bastante para 
uma atuação mais efeti
va.

______ ____ 2a pagina

Aniversário
Aniversariou em data de 
sabado, o menino Sérgio 
Luiz Campos, dileto filho 
do Sr. Hélio Campos, de
dicado agente em nossa 
cidade do Consórcio 
TAC-Cruzeiro do Sul e 
de sua exma. esposa d. 
Marta Hostim Campos.

Ao digno aniversarian 
te enviamos as nossas 
mais sinceras congratu
lações.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden
te, Taquigrafia, Espe- 

ranto e Inglês
Acham-se abertas as matri

culas para os cursos de Por
tuguês; Correspondente, Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Oscur 
sos são práticos e cGmpõe sem 
de poucas lições, 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 
8600, São Paulo - SP.
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Curso para agricultores e técnicos
3a pagina

Como uma das várias 
decisões tomadas na reu
nião dos Secretários de 
Agricultura em Viçosa, 
Minas Gerais, onde par
ticipou, ativamente, o en
genheiro agrônomo Luiz 
Gabriel, titular da agri
cultura catarinense, es
teve em Fpolis, em via
gem de serviço o enge
nheiro agrônomo Álvaro 
Rapold, assessor técnico 
da Divisão de Treinamen

to do Serviço Federal de 
Promoção Agropecuária 
do Ministério da Agricul
tura.

O objetivo da viagem, 
joi uma tomada de con
tactos para avaliar a pos
sibilidade da realização 
de cursos e treinamentos 
para agricultores, técni
cos do Ministério da A- 
gricultura e da Secreta
ria da Agricultura.

Conforme a receptivi

dade que teve, disse o 
engenheiro agrônomo Ál
varo Rapold, que ainda 
êsse ano terão início os 
cursos para treinamentos 
de gerentes de coopera
tivas e também outros, 
que dependem da seleção 
apresentada pelo chefe 
do Serviço de Promoção 
Agropecuária.

E ainda comunicou o 
referido técnico do Minis
tério da Agricultura que

o chefe da Divisão de 
Treinamento, engenheiro 
agrônomo José Carlos 
Matos Hortes Barbosa, 

! pretende dar, aos referi
dos cursos, que possivel
mente funcionarão no 
CETRE, o maior rendi
mento possível em obje
tividade, prática utilida- 

I de e atualização, tudo, 
naturalmente, segundo os 
interesses do meio rural 
catarinense.

M e s e r h P 0
C  ado coro

. e s t r a ^ ® ’ , u P  “ J®fepse\ p e ú g a s ,  °
|\0 V®S ^  o r*ô'í0 . f .  ro °'°r ® -&rgaS 'T1® à sua

n -i r a  ÓO >I’° a P r e S e r 2 au t^ a  e C ô^\st©n^e  e ^ r s  ^

r ' ° ' j 0  , e z  t õ d a S p e r v.vos e toa\ p o s  c  c o n a e ç a P  aS  a P re,^ r 5 .

0 \ ese '  f « n a o s .  v _ r ortV'Ss 0 : ! « s  1  \

\uctat»'10
V»s>*

t e - r ' ° ? J * " i a s  t®  ' p - c k - u p

. c - 'Tc*.

?*w*d0
ü\OS

<* **;<■ * ■ 
’ . - r  •

*

-■'V
•: í

7 , .
'  -

v 1 * . •1 7. 4

0 °
e S S t °

• i

ó*s A
___

-• .'í-~

\ •' • v : '*
: ■ S

Vv ■ V> 1

PUJ-02-U

Avenida

Concessionário exclusivo.
a 'w if l  Planaltina de Veículos S.A.

/ \ g e n C I ^  T e l  pjanaltina Fone, - 444 - Cx. Postal, 333 - Lages
Presidente Vargas, 1898 -

-  S .c

0 deputado Nelson Pe- 
drini apresentou projeto 
de lei à Assembléia Le
gislativa, denominando 
de Governador Celso Ra
mos, a magestosa ponte 
que o Plano de Metas do 
Govêrno do Estado, cons
truiu sôbre o Rio do Pei
xe, na cidade de Ibicaré.

A referida obra de ar
te, que mede 120 metros 
de extensão e custou 60 
milhões de cruzeiros, foi 
construída em tempo re- 
cord de apenas 10 me
ses.

n

fará corsa nos EUA
A Convite do Governo 

Norte Americano, atra
vés de sua Embaixada 
em nosso País, seguirá 
para os Estados Unidos 
o Diretor do DAES de 
Santa Catarina, engenhei
ro Annito Petry, onde 
fará um curso intensivo 
de engenharia sanitária. 
O referido curso terá du
ração de oito semanas e 
todas as despesas que se 
fizerem necessárias, se
rão financiadas pelo go
vêrno Norte-Americano. 
O Diretor do Departa
mento Autônomo de En
genharia Sanitária de 
Santa C a t a r i n a ,  
chegou dia 26 de setem
bro a Washisngton, cida
de onde será ministrado 
o curso.

Sr. Aldo Menezes 
D'Aquino

Comemorou a passa
gem de mais um aniver
sário natalicio no último 
sábado, dia 26, o Sr. Al
do Menezes D’Aquino, 
digno Inspetor da Fazen
da da 10a Região Fiscal, 
com séde em nossa ci
dade.

Por ocasião daquela 
festiva data, o Sr. Aldo 
Menezes D’Aquino, rece
pcionou em sua residên
cia toda a familia fazen- 
dária aqui sediada

Felicitamos o distinto 
aniversariante, alraejan 
do-lhe um porvir repleto 
de alegrias e felicidades.

QUEM NÃO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 291
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Salt Lake City (SIS) De 
congregações de tôdo o 
inundo, líderes laicos e 
membros da Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias - a 
«Igreja Mórraon» - con
vergem duas vêzes cada 
ano, Praça do Templo, 
em Salt Lake City, Utah, 
no oeste dos Estados 
Unidos, para assistirem a 
Conferência Geral da 
Igreja.

Essas tradicionais reu
niões retrocedem a mais 
de cem anos, desde que 
a Igieja foi organizada 
em 6 de Abril de 1830. 
No dia 2 de Outubro pró
ximo terá inicio a centé
sima - trigésima - quarta 
(13ia) Conferência Semi- 
Anual, que prosseguirá 
até o dia 4. U líder es
piritual de mais de dois 
milhões de membros de 
todo o mundo é o Pre 
sidente David O. McKay 
de 91 anos de idade.

Dando inicio no histó
rico Tabernáculo Mórmon 
em Salt Lake City, a 
Conferência incluirá mú
sica do inundialmente-fa 
moso Côro do Taberná
culo, e mensagens con 
tendo conselhos e inspi
rações das autoridades 
gerais da Igreja.

Durante a Conferência 
Geral, apenas um peque
no número de membros 
podem ser acomodados 
no recinto do Taberná
culo composto de 8.000 
assentos, em Salt Lake 
City. Todavia, a Televi
são e alto-falantes trans
mitirão o programa a mi
lhares de pessoas, inclu- 
iodo as do «Assembly 
Hall» contigue, e as do 
e s p a ç o s o  parque 
da P r a ç a  do Tem
plo, que compreem uma 
quadra de 10 acres, no 
coração da cidade de 
Salt Lake City. Ainda as
sim, a audiência da Con
ferência não fica apenas 
à Praça do Templo. Com 
a cooperação de mais de 
200 estações de Rádio e 
Televisão as reuniões 
são transmitidas a toaos 
os Estados da União e 
Canadá. A Conferência 
ainda é irradiada aos po
vos do mundo ioteiro 
por emissões radiofôni
cas em ondas curtas.

—  A t e n ç ã o  =

Para os seus servi
ços de fotos em geral, 
revelações de filmes etc. 
procurem o F O T O  
S A N T A  R ITA , à Rua 
Hercilio Luz. em frente 
ao Centro Operário.

Rapidez e Perfeição

A Conferência será ou
vida em 109 países nos 
dias 3 e 4 de Outubro, 
através da Estação Inter
nacional de Rádio — 
WRUL — Radio New 
York-Worldwide.

Para a audiência in

ternacional as sessões da 
conferência serão trans
mitidas em Português, 
Domingo, 4 de Outubro 
às 19:00 horas, hora lo
cal, nas frequências de 
15.385 e 11855 megaci- 
clos.

Dr. AÍRTON R. R A M O S
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages Santa Catarina

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

C O N VO CAÇ ÃO

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 14 horas, do dia p  
de outubro de 1964, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Aumento do capital social cora 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 sociedade.

Lages, 22 de setembro de 1964.

Lugindo Dall Asta - Diretor Comercial

Stefaao Paolo Tealdi - Diretor Técnic*.
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0 nôvo motor T U FÃ O , de 100 HP, 
do S.mco Chambord (Tufão Super, 
de 112 HP, nos Rallye e no Prési- 
tíente) é muito mois possante. Tem 
maior forque. Fo z as distâncias me
nores, os viagens mois amenas.

(e um mundo de novidades!)

Os novos ossentos são extremamente 
macios. De conformação anatômica, 
são fo rrad o s de novos m ate riais 
luxuosos e ultra-resistentes. Há mois 
espaça interno, graças ao teto reto 
e à maior distância entre bancos.

0  nôvo Simca Tufão é superareiodo 
Janelas am plas. Nôvo vidro defletor 
com maior onguloçâo e desviodor 
de c h u va . Dois co nd utore s g ra - 
d u dve is q u e  ca p tam  ar e xte rn o  
ve n tila n d o  o in te rio r do ve ic u lo .

Painel, agora, todo estofado. Com 
todos os comandos ogrupados Com 
gaveta paro cigarros, à esquerda 
do volante. Dois acendedores. Três 
quebra-sois, também estofados, que 
protegem motorista e passageiros, 
garantinde visibilidade permanente

Conheça o nôvo Simca Tufão no seu Revendedor

COREMA - Cia. Revendedora de Motores s Automóveis
Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — Santa Catarina
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Ãssoeiação dos Servidores Públicos Civis 
reaerais da Região Serrana do 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Convocação
Assembléia Ordinária

A diretoria provisória desta Associação Ho 
com os estatutos Artigo n 28 c o n v i d a * ™ ’ d acordo 
senhores associados para uma assembl^n on.vo®a todos os 
lizar-se no dia 18 de' outubro p íóU S o  a rea-
ras na sede provisória, à Praça João Cost^ » u l° f  8 ^ ho' 
macia Nossa Senhora das Graças para tra tà r  h° S da F a r ‘ 
ordem do dia: v ’ para tratàr d* seguinte

a) - eleição da diretoria, para o biênio 1964 / 1966 

Lajes, 23 de setembro de 1964

Eustácio Odorico Padilha 
Secretário

visto
Antonio Plinio Xavier da Silveira 

Presidente

MAZZOCHI, 1ETTI S/A. IND. C M
CONVOCAÇÃO

, v ? f °  c ° nvidad08 08 acionistas desta sociedade para a 
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 11 
de outubro de 1964, às 16 htras. na sede social, 6ituada 
no bairro Morro Grande, nesta cidade de Lages, para de
liberarem sobre a seguinte,

ORDEM DO DIA
1 - Aumento do capital social com recursos

oriundos da reavaliação do ativo imobilizado a que se reíe- 
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 16 de 
julho de 1964.

2. - Outros assuntos de interêsse social,
Lage6, 24 de Setembro de 1964

Antenor Mazzochi - Diretor Presidente

«CECEIO U 6 E A ^ C na pagina

Comércio de Autom óveis 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 interêsse social.

Lages, 23 de setembro de 1964

Edmond Scaff
Diretor Vice Presidente

do

Mercantil flchyles Marin S .S .
LAJES — Santa Catarina 

Convocação

São convidados os senhores acionistas desta empresa, a
e reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar,
e na sede social, sita à Avenida Presidente Verga.. “ Jg- 
iesta cidade, àa 10,00 horas do dia 10. 10. 64, a tim de deli 
•erarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

>ôste> no art. 3° da Lei 4.357 de 16. 7. 64,
b) CoDsequeote alteraçSo doa E.tatuto» Soa.a.a;
c) Qualquer outro assunto de interesse

Lages, 15 de Setembro de 1964.

Achyles Marin 
Dionisio Campagnaro

d i r e t o r e s ____________

Dr. Aron Kípel
a l t a  C IR U R G IA

, Qonlmras ■ Vias urinarias 
Doenças de Penhor - na muIher 

D iagnóstico  precoce do câncer  ̂ ^  ^

Residência: Parque lonas Ram ■

Consultório:Rua
, e 10 às 12 horas e das 

H o r á r i o .  | a | o  „  18 h o r «  CATABINA _

O Gen Dyrceu na DVT
O Sr. Presidente da 

República, era recente 
Decreto referendado pe
lo Sr Ministro da Guerra, 
nomeou o Gen Dyrceu de

Araújo Nogueira.'Diretor 
de Vias de Transporte.

O antigo Cmt do l Ba
talhão Ferroviário, que se 
encontrava na chefia do 
Estado-Maior do III Exér

cito, em Porto Alegre, 
deverá seguir para o Rio 
de Janeiro, em breves 
dias, a fim de assumir as 
suas novas funções.

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

Oficina mecânica especializada em manutenção e reforma de Motores

Diesel, Caminhões e Tratores

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

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

Prensa hidráulica - Tôrno Promeca im 500 - Furadeira 

Avenida Presidente Vargas • Vila Carolina - Lages - Santa Catarina

A T T A

F IN A NC I  ADO  

A T É  

3 AN O S 

B. B R A S I L

O M A I S  

VENDI DO 
N O

BRAS I L

CARPIDEIRA COM ASSENTO
PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

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

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

molas para qualquer tipo de veiculo

Maquinário moderno recentemenle adquirido
em São Paulo

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

LAGES SANTA CATARINA

LAGES
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Campeonatos regionais 
em números

Eis como se apresenta a situação de vários 
campeonatos regionais de futebol:

Na Guanabara
r  Fluminense 5 pp
2‘ Flamengo 6 PP
3‘ América 8 pp
4 Botafogo 9 pp
5* Bangú e Bonsucesso 10 pp
tí- Vasco da Gama 12 pp
7‘ Campo Grande 13 pp
8* Portuguesa 10 PP
9 S. Cristovão 10 pp

10’ Olaria 17 PP
l r  Madureira 23 pp
12- CaDto do Rio 24 pp

Em São Paulo
r  Corintians e Santos 8 pp
2* P. Desportos 11 PP
3' Palmeiras e São Bento 12 pp
41 Juventus 13 pp
5‘ São Paulo e América 14 pp
6' Prudentina e Botafogo 15 pp
1‘ Comercial 17 pp
8* Guarany, Noroeste e Ferroviária 19 pp
9* Guaratingueiá 20 pp

KL 15 de Piracicaba 22 pp

No Hio Grande do Sul
1* Grêmio 2 pp
2' Internacional 0 pp
2- Brasil 13 pp
4‘ Juventude 14 pp
5' Pelotas 19 pp
6• Floria no e Farroupilha 20 pp
7’ Aimoré e Guarany 22 pp
8’ Cruzeiro 23 pp
9' Flamengo e Rio Grande 28 pp

Guarany derrotou 
o Olinkraft

Em cotejo amistoso, va 
lido pela Taça Semana 
da Pátria, que havia sido 
paralizado na época apra 
zada em virtude do mau 
tempo, o Guarany derro 
tou domingo último a S. 
E. R, Olinkraft pelo es 
core de 2 a 0.

A vitória do bugre foi 
das mais merecidas, por
quanto foi a equipe que 
melhor se houve durante 
os 90’ de ações.

na l l n p f  com o carro Renaall W

Metropol eliminado 
da Taça Brasil

Era prélio válido pela 
6‘ Taça Brasil, cotejaram í 
domingo em Florianópo
lis, os elencos do S (\ 
Metropol de Crisciúma, 
tri-campeão estadual e o 
C. A. Mineiro, campeão 
montanhez.

Atuando aquém da es- 
pectativa.o quadro cata
rinense foi derrotado pe
lo escore de 2 a 1, sen
do desta maneira elimi
nado da Taça Brasil.

O Renault “ 1.093” de 
fabricação brasileira, di
rigido pelo piloto gaúcho 
Roberto Planella, da ci
dade de Livramento, li
dera atualmente o Cam
peonato Internacional de 
Automobilismo do Uru- 
guay, depois de ter ven
cido a quinta etapa do 
certame, disputada no 
dia 14 de setembro no 
autódromo de Cabrera, 
na cidade de Rivera.

O veículo vitorioso, de 
número 20, um “ Renault 
1.093” , conduzido por Pia 
nella, pertence à “ Escu- 
deria Mandabrasa” , ob
tendo a melhor média 
horária da competição 
entre todos os concor
rentes e colocando-se 
também em primeiro pôs-

to de sua categoria. Par
ticiparam da prova veí
culos e pilotos brasileiros 
(Simda, “JK” , DKW-Ve- 
mag e Volkswagen), ar
gentinos e europeus.

Dez mil pessoas tive
ram oportunidade de pre
senciar a vitória brasilei
ra. A  prova realizou-se 
num circuito de 1.200 me
tros, com uma única pe- 

j  quena reta, de cêrca de 
1300 metros. A vitória foi 
obtida p e l a  perícia 
do condutor e por uma 

[excepcional estabilidade 
, e elevado torque do veí
culo Willys, numa pista 
cheia de curvas fechadas 
e numa prova dividida 
em duas ^largadas, res
pectivamente de 20 e 30 
voltas.

Festa da 
Saia

Promovido por um gru
po de senhoras, será 
realizado brevementa no 
Clube 14 de Junho, a 
Festa da Saia, cuja festi
vidade já se tomou tra
dicional em nossa cidade.

A renda dessa promo
ção social será revertida 
totalmente em beneficio 
da instalação de um tele
fone no Hospital Infan il 
Seára do Bem, cujo apa
relho vem de ser doado 
pelo Sr. Leopoldo Casa- 
grande, industrialista que 
atualmente reside em Cu 
ritiba.

Como das vêzes ante
riores ,a tradicional Festa 
da Saia já é o assunto 
obrigatório em nossos 
meios femininos, e prin
cipalmente pelo seu sen 
tido filantrópico, que é 
o de dotar Lages de um 
moderno hospital infantil.

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

Sabia da existência dêste Curso?
Sabia que êls vem se constituindo num grande in

centivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 
face aos vcliosos ensinamentos que presta atra
vés de suas 1 ções?
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos ofere
cendo aos criadores lucros bastante compensadores?

Sabia que cs alunos têm à sua disposição, antes 
e depois de feito o Curso, um Departamento de Con 
sultas que os ajuda na solução de qualquer problema 
que surja no criatório?

Sabia que rodos os alunos gosam de DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e Qualquer tipo de material avicola?

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

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

P a r a  as su a s  refeições
VA AO

O. p-o-nto- fL>itÇ.e.iido- p.ah.a itu. patadas

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

Lages  —  Santa Catarina

IPara suas cargas e encom endas
Transpcrtadora R O D O L A â E t

— - Com filiais nas principais cidades do país —
S e g u r a n ç a  e  P o n tu a lid a d e

Malriz - t e i a  Marechal Floriaao 3 1 -fo n e  3 1  -  Caixa Postal 12  -  Lanes-5.C.
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Indiscutivelmente, e sem a 
menor sombra de dúvida, a 
inauguração do belíssimo e
suntuoso “ Cine Marrocos” , arte dienifinD R. ‘w,uia 
levada a efeito no dia 17 ánnòicogn ílCa’ sobremaneira, fní W ! aQueles que o planejaram o

» •  i a  expressão
7a pagina

progresso e cultura
óratrPnefr !e '‘CÍDe M ^rocos”, 
hli>ne HtregUe ao recreio pú- 

®° ^;08 amantes da sétima

o valor inestimável deRsa es
trutura social, recém inaugu
rada, não tanto como fonte

dêste, foi, sem favor algum, i tudo deram n !r?  Jara!  e nizadores o que é justo e ló-11 m rins Orran/loo  ̂ ~ __• I _ ciaui Ptliâ â TPH1 i _ rr i n r» moo ~ _ :um dos grandes e notaVeis ! ç&7 de seus *5?,, 1(f  reallza‘ 
t ° , Dteç ,m en .o .eoclais aqui taudo é ootivel j í , a' de'11
realizados n e s t e s  últimos 
anos, acontecimento de reál- 
ce, fóra do comum, que em
polgou de satisfação e arre
batou de entusiásmo aos que 
dêle participaram.

Esplêndido e arrojado em
preendimento para cuja rea
lização, em obdiênciaás suas 
finalidades, foi preciso bôa 
soma de incontáveis sacrifí
cios e esforços conjugados, 
que se ajustaram harmonió- 
sameute dentro do mesmo es
pírito construtivo.

Não obstante a indomável 
força de vontade, que presi
diu a sua concretização a 
tão bela e educativa iniciati
va, não foi pequeno o dispen- 
dio de energias acrescido, 
ainda, pelo empáte de vul
tuoso capital, muito além do 
previsto no orçamento para

gico, mas, como mais um 
marco do nosso progrésso, 
atestando a nossa cultura so
cial que se agiganta na es

nossas

a realização de uma obra como cidade do interior

versões um timbre todo es- uUe «e a^juama
cfaC1e distinC-ntUada eleSân_ I teira luminosa* das uu 
em easàs hô P° U- ° comum tradições, onde se alinham e, 
eí?enntr»m df  genero se I se destacam os centros d e 1 
píh >Hpq na emD mu! ,P°uca8! diversões públicas na gran , 

p  - 88e Brasil imenso, i diosidade de um templo es-
ni-rírTi-p Portaat°, agóra, á | tilizado como o “ Cine Teatro 
p g ssista Princesa da Marajoara” , seguindo-se em 
Serra ante tão notável or- ’ 
ganização cine-teatral ahon 
ra de se nivelar ás mais cul
tas e adiantadas capitais do 
Paiz na apresentação de uma 
óbra modernissima e perfei
ta, recreativa e educacional, 
que a destaca e a envaidece 
na reafirmação constante do 
seu progresso e da sua com
provada cultura social, cujo 
conceito de civilização que 
desfruta, se dilata e se avo 
luma lá fóra. subtraindo-a do 
acanhado ambiente em que 
há bem poucos anos vivia.

dêste pórte em virtude da 
desconcertante oscilação nos 
preços de materiais, que pe
las circunstâncias do momen
to, 6e faziam necessárias pa
ra o término da monumental 
estrutura.

Concorreram para êsse o 
bjectivo esclarecidas inteli
gências na visão creadora 
• >e esperimentados homens Pre8eas, na cobertura do es 
de negócios, cujo dinamismo Pa<?° de tempo que. gració-
rie ação se esmálta no acen- me 5 °níi f^ euRa
drado amôr á terra em que d*° lÁrio da Manha , no 
vivem, impulsionando-a para c °stumeiro programa de to-

em-
perrada na sua expansão 
progressista, despindo-a. as
sim, da grosseira indumen
tária que um compreensível 
e disfarçado despeito lhe em 
prestam os que não a que
rem vêr progredir.

Muitos estranharão, por cer
to, esta crônica, feita ás

frente, satisfazendo-lhe a ân
sia irresistível á sua expan 
são progressista e cultural 
na vertiginosa caminhada em 
busca dos seus altos e imu
táveis destinos.

Concretizado o sonho dos 
seus idealizadores o jóvem

dos os 6ábados. —  “ A Im
prensa Publica", onde me a- 
fastei do registro de melho

r e s  e mais amplos detalhes 
da grandiosa e soberba casa 
de diversões, que, inegável
mente se estampa no jovem 
‘ ‘Cine Marrocos” , pois foi mi
nha intenção focalizar aqui

A ta ca d o  e V are io

Gene»os a lim e n tíc io s  - Con
se rv a s-  B eb id as em  ser a I etc-

Distribuidor exclusivo dos famosos 
Produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

cistinção e realce o “Cine 
Teatro Tamoyo”, o “ Cine T e - ' 
atro Avenida” e agóra o Ma
jestoso “ Cine Teatro Marro
cos” , na perfeição de suas 
organizações, cárreando para 
Lages o merecido prestigio 
que ela desfruta.

No acanhado espaço de j 
tempo destinado a esta crô- j 
nica não é possivel se regis-1 
tre, detalhadamente, todos os 
pormenores relativos á uiag-| 
nifica e luxuósa organização] 
desde o início, afé o seu tér- • 
mino, pois que na imprensa! 
local, falada e escrita, comol 
lá fóra, já foi feita magn fica 
reportagem a ê.-se respeito, 
entretanto, apesar de bem j 
explicativas fugiram ao al
cance dos reportes certos 
detalhes que serão registra
dos oportunamente, na se
gunda parte desta apresenta
ção, o que 6erá feita em 
bréve.

Realçando, despretenciósa-j 
mente, aqui o esforço e a 
dedicação dos diretores da 
conceituada Emprêsa Lagea-, 
na de Cinema e Teatro S. A., 
representada pelo ‘ Cine Tea
tro Marrocos”, dando-nos uma 
casa de diversões á altura do 
nosso progrésso como uma 
das mais modernas e perfei
tas casas do ramo que os 
técnicos e visitantes ilustres 
qualificáram-na como colo
cada em primeiro lugar den 
tre as cidades do interior do 
Paiz, rivalizando-se, ainda, as

dêsse gênero, como das pri 
meiras e mais bem montadas 
nas adiantadas capitaes bra
sileiras, em que nada fica 
para traz a nóva estrutura 
recém inaugurada, para or
gulho do nossa terra, con
forto e distinção aos seus 
inúmeros frequêntadores e 
surprêsa aos forapteirog, pa 
ra que aqu.látem do valor e 
da coragem dos nossos ho
mens de negócios, nos arro
jados empreendimentos para 
o progresso e a grandeza da 
“ Princeza da Serra” , a futura 
capital de Santa Catarina.

Parabéns e um fórte abra
ço de felicitações, srs. Wer- 
ner Hoeschl, Mario Leopoldo

dos Santos e Ademar Neves 
Bleyer, pelo inestimável con
curso prestado ao bom nome 
e ao prestigio, sempre cres
cente, Ja minha terra natal, 
coDtinúem, sempre, empres
tando a ela o dinamismo, a 
coragem e a inteligência que 
vos caracterizam e, oxalá o 
vosso exemplo frutifique, co
mo estimulo a outros nóvos 
empreendimentos dessa en
vergadura para o nosso bem 
e felicidade da nossa gente.

Thiago Vieira de Castro

(Lido na ‘‘Rádio Diário da

Manhã ’ em Lages, em 19/9/64.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Desem bargador Aposentado)

A d v o g a d o
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 * Caixa Postal. 19
Lages —  Santa Catarina

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

Viag9ns e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en- 
derêço acima

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

« D e s t a u r a n t e  N a p 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

BANCO NACIONAL DO PARANA E M 0 f Í Q | | J k M C O  
SANTA CATARINA S/A.

P A P ID E Z  -  E f l t l E N C I A  -  íE G liP A N Ç A

M atriz e m  L O N D R IN A  - PR.
S U C U R S A IS  -  CURITIBA. FL0RIAHÔPOUS E SAO PAULO

Afièncias nas seenintes cidades:
e m  SANTA CATARINA

Blumenau 
Criciúma 
Ibirama 
Joaçaba 
Joinville 
Lages
Tubarão

Alto Paraná
Arapongas
Astorga
Bela Vista do Paraiso
Bonsucesso
Cambé
Guaravera

Jandaia do Sul
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Paranavai
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MADEIRENSE DO BRASIL S/A.
INDÜSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS

Assembléia Geral Extraordinária

SSo convidados os senhores acionistas, a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, na séde social, na 
cidade de Lajes. Estado de Santa Catarina, no próximo 
dia 20 do corrente mês, às 14 horas, para tratar dos se
guintes assuntos:

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

2j Interesses gerais.

Lajes, 1 de setembro de 1964.

VELIMIR DJAC -  Vice Presidente

RODO PINHO S/A. - Veículos e Máquinas
A S S E M B L É IA  G E R A L  E X T R A O R D I N A R I A  

C O N V O C A Ç Ã O

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 6ôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Ratificação e efetivação do aumento 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 interêsse da sociedade.

Lages (SC), 17 de setembro de 1964.

LUG1NDO D ALL ’ASTA-Diretor Comercial 

STEFANO PAOLO TEALDI-Diretor Técnico

LAJES S/A . -Automóveis 
e Acessórios

Assembléia Geral Extraordinária

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 9,00 (nove) horas, na 
sua sede social, Avenida Marechal Floriano, • i 73. 
nesta cidade, pira tratar sobre a seguinte ordem 
do dia.

T - Aumento do Capital Social, como determina 
a Lei 4.357 de 16 de julho de 1904 no s/Art. 3.'

2 - Outros assuntos de interesse social.

Lajes, 10 de setembro de 1904 

Paulo F. Broering - Dir. Presidente

A D V O G A D O
C a u sa s  C iv e is , t c m e rc fa is , C r i-  

m ânais e TrabaSUõstas
Rua Barão do Rio Branco, N* 63 - 17* andar - Conjunto 

1.710 Fones: 4 9411 e 4-95.2 - Ramal 302.

C u ritib a  -  P a ra n á .

O que há d e  nôvo no V o lk sw agen  1 9 6 4 ?
O tamanho do porta-malas dianteiro 
foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais. 
E é só?
O estofamento dos bancos agora 6 
dotado de faixa central de tecido, 
de ótima qualidade.
Vantagens: • 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 pieca-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 (realmeníe muito bonitas).
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 
de bom senso.
Faça-nos uma visita.

REVENDEDOR AUTORIZADO:
L 4 J E I  //A Autcm eveis e

4ce§scrics
Avenida Marechal Floriano. 373 -  Fone, 225 -  Lages - S. C.

CD propõe ex
tinção do im
posto Sindical
Atendendo exposição 

de motivos do Ministro 
Trabalho, cora base 0(> 
art. 4o do ato Institucio
nal, o presidente Castelo 
Branco, encaminhou men 
sagem ao Congresso Na- 
cional, acompanhada de 
anteprojeto de lei, qUe
propõe a extinção da Co
missão Técnica de Orien- 
tação Sindical.

Propõe ainda o ante
projeto a criação de vá
rios novos órgãos no Mi
nistério do Trabalho, ob
jetivando dar maior assis
tência ao trabalhador, 
para o que serão utiliza
dos os recursos anterior
mente destinadas àquelas 
duas comissões.

Os novos órgãos em 
questão são o Departa
mento Nacional de Em- 
prêgo e Salário, Conselho 
Superior doTraralho Ma
rítimo e as Deleg^ci s 
Regionais do Trabüho 
no Distrito Federal e Gua
nabara

Propõe ainda a irins- 
formação da atual Divi
são de Higiene e Segu
rança do Trabalho tm 
Departamento Nacional 
de Segurança e Higiene 
no Trabalho, com flexi 
bilidade bastante para 
uma atuação mais efeti
va.

Aniversário
Aniversariou em data de 
sabado, o menino Sérgio 
Luiz Campos, dileto filho 
do Sr. Hélio Campos, de
dicado agente em nossa 
cidade do Consórcio 
TAC-Cruzeiro do Sul e 
de sua exma. esposa d. 
Marta Hostim Campos.

Ao digno aniversarian 
te enviamos as nossas 
mais sinceras congratu
lações.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês
Acham-se abertas as matri

culas para os cursos de Por
tuguês; Correspondente. Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Oscur 
sos são práticos e cGmpõe sem 
de poucas lições, após o que
serão conferidos Diplomasao* 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon
dência.
Os interessados deverão es

crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal ■' 
8600, São Paulo - SP.
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Salt Lake City (SIS) De 
congregações de tôdo o 
mundo, lideres laicos e 
membros da Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias - a 
«Igreja Mórmon» - con
vergem duas vêzes cada 
ano, Praça do Templo, 
em Salt Lake City, Utah, 
no oeste dos listados 
Unidos, para assistirem a 
Conferência Geral da 
Igreja.

Essas tradicionais reu
niões retrocedem a mais 
de cem anos, desde que 
a Igieja foi organizada 
em 6 de Abril de 1830. 
No dia 2 de Outubro pró
ximo terá inicio a centé
sima - trigésima - quarta 
(131a) Conferência Semi- 
Anual, que prosseguirá 
até o dia 4. O líder es
piritual de mais de dois 
milhões de membros de 
todo o mundo é o Pre 
sidente David O. McKay 
de 91 anos de idade.

Dando inicio no histó
rico Taberuáculo Mórmon 
em Salt Lake City, a 
Conferência incluirá mú
sica do mundialmeoteíía 
moso Côro do Taberná- 
culo, e mensagens con 
tendo conselhos e ÍDspi 
rações das autoridades 
gerais da Igreja.

Durante a Conferência 
Geral, apenas um peque
no número de membros 
podem ser acomodados 
no recinto do Taberná- 
culo composto de 8.000 
assentos, em Salt Lake 
City. Todavia, a Televi
são e alto-falantes trans
mitirão o programa a mi
lhares de pessoas, inclu
indo as do «Assembly 
Hall» contigue, e as do 
e s p a ç o s o  parque 
da P r a ç a do Tem
plo, que compreem uma 
quadra de 10 acres, no 
coração da cidade de 
Salt Lake City. Ainda as
sim, a audiência da Con
ferência não fica apenas 
à Praça do Templo. Com 
a cooperação de mais de 
200 estações de Rádio e 
Televisão as reuniões 
são transmitidas a todos 
os Estados da União e 
Canadá. A Conferência 
ainda é irradiada aos po
vos do mundo ioteiro 
por emissões radiofôni
cas em ondas curtas.

— Itenção =
Para os seus servi

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

Rapidez e Perfeição

A Conferência será ou
vida em 109 países nos 
dias 3 e 4 de Outubro, 
através da Estação Inter
nacional de Rádio — 
WRUL — Radio New 
York-Worldwide.

Para a audiência in

ternacional as sessões da 
conferência serão trans
mitidas em Português, 
Domingo, 4 de Outubro 
às 19:00 horas, hora lo
cal, nas frequências de 
15.385 e 11 855 megaci- 
clos.

Dr. AÍRTON R. R A M O S
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages Santa Catarina

Rodo Pinho S. A.-Veiculos e Maquinas
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 l l  horas, do dia 12 
de outubro de 1961, a fim de deliberarem sôbre 
a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Aumento do capital social com reavaliação 
do ativo imobilizado, de conformidade com 0 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 sociedade.

Lages, 22 de setembro de 1961.

Lugindo DallAsta - Diretor Comercial

Stefaao Paolo Tealdi - Diretor Técnict.
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Mais
conforto

A”

0 nôvo molor T U FÃ O , de 100 H P , 
do S.mco Chombord (Tufão Super, 
de 112 HP, nos Rollye e no Prési- 
cence) é muito mois possante. Tem 
moior forque. Fo z os distâncias me
nores, os viogens mois omenas.

(e um mundo de novidades!)

Os novos ossentos são extremomente 
mocios. De conformoção onotômica, 
são fo rrad o s de novos m ate rio is 
luxuosos e ultra-resistentes. Há mois 
espoço interno, graças oo teto reto 
e ò moior distância entre bancos.

0  nôvo Simco Tufão é superoreiado 
Janelas omplos. Nôvo vidro defletor 
com moior onguloção e desviodor 
de c h u vo . Dois co nd utore s g ra - 
d u d ve is q u e  co p to m  a r e xte rn o  
v e n tila n d o  o in te rio r do ve ic u lo .

53—nu

.
XZ. Tr. ̂  >. -

Painel, agora, todo estofado. Cem 
iodos os comandos ogrupedes Com 
gaveta para cigarros, à esquerda 
do volonte. Dois acendedores írês 
quebra-sóis, também estofados, que 
protegem motorista e passageiros, 
garantindo visibilidade permanente

Conheça o nôvo Simca Tufão no seu Revendedor

COREMA - Cia. Revendedora de MofOTeS Automóveis
R»a Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — Santa Catarina
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Campeonalos regionais 
em números

Eis como se apresenta a situação de vários 
campeonatos regionais de futebol:

Na Guanabara
T Fluminense 
2' Flamengo 
3‘ América 
4’ Botafogo
5* Bangú e Bonsucesso 
6* Vasco da Gama 
7‘ Campo Grande 
8* Portuguesa 
9 S. Cristovão 

10* Olaria 
l l - Madureira 
12’ Caoto do Rio

Em São Paulo
1* Corintians e Santos 
2' P. Desportos 
3* Palmeiras e São Bento 
4' Juventus
5' São Paulo e América 
6' Prudentina e Botafogo 
7’ Comercial
8‘ Guarany, Noroeste e Ferroviária 
9* Guaratingueiá 

10- 15 de Piracicaba

No Hio Grande do Sul
P Grêmio 
2' Internacional 
2- Brasil 
4* Juventude 
5‘ Pelotas
6‘ Floria no e Farroupilha
7- Aimoré e Guarany
8- Cruzeiro
9‘ Flamengo e Rio Grande

5 pp
6 pp
8 pp
9 PP

10 pp
12 pp
13 pp
15 pp
16 pp
17 PP
23 pp
24 pp

8 pp
11 pp
12 pp
13 pp
14 pp
15 pp 
17 pp
19 pp
20 pp 
22 pp

2 pp 
5 pp

13 pp
14 pp
19 pp
20 pp
22 pp
23 pp 
26 pp

Guarany denotou 
o Olinkraft

Em cotejo amistoso, va 
lido pela Taça Semana 
da Pátria, que havia sido 
paralizado na época apra 
zada em virtude do mau 
tempo, o Guarany derro 
tou domingo último a S. 
E. R, Olinkraft pelo es 
core de 2 a 0.

A vitória do bugre foi 
das mais merecidas, por
quanto foi a equipe que 
melhor se houve durante 
os 90’ de ações,

na llrupay m  o carro Renaiill 1 .® '

Metropol eliminado 
da Taça Brasil

Em prélio válido pela 
6’ Taça Brasil, cotejaram 
domingo em Florianópo
lis, os elencos do S (\ 
Metropol de Crisciúma, 
tri-campeão estadual e o 
C. A. Mineiro, campeão 
montanhez.

Atuando aquém da es- 
pectativa.o quadro cata
rinense foi denotado pe
lo escore de 2 a l, sen
do desta maneira elimi
nado da Taça Brasil.

O Renault “ 1.093” de 
fabricação brasileira, di
rigido pelo pilôto gaúcho 
Roberto Planella, da ci
dade de Livramento, li
dera atualmente o Cam
peonato Internacional de 
Automobilismo do Uru- 
guay, depois de ter ven
cido a quinta etapa do 
certame, disputada no 
dia 14 de setembro no 
autódromo de Cabrera, 
na cidade de Rivera.

O veículo vitorioso, de 
número 20, um “ Renault 
1.093” , conduzido por Pia 
nella, pertence à “ Escu- 
deria Mandabrasa” , ob
tendo a melhor média 

j  horária da competição 
entre todos os concor
rentes e colocando-se 
também em primeiro pôs-

to de sua categoria. Par
ticiparam da prova veí
culos e pilotos brasileiros 
(Simóa, “JK”, DKW-Ve- 
mag e Volkswagen), ar
gentinos e europeus.

Dez mil pessoas tive
ram oportunidade de pre- 

| senciar a vitória brasilei
ra. A prova realizou-se 
num circuito de 1.200 me
tros, com uma única pe
quena reta, de cêrca de 

1300 metros. A vitória foi 
obtida p e l a  perícia 
do condutor e por uma 

j  excepcional estabilidade 
e elevado torque do veí
culo Willys, numa pista 
cheia de curvas fechadas 
e numa prova dividida 
em duas largadas, res
pectivamente de 20 e 30 
voltas.

Festa da 
Saia

Promovido por um gru
po de senhoras, será 
realizado brevemente no 
Clube 14 de Junho, a 
Festa da Saia, cuja festi
vidade já se tornou tra
dicional em nossa cidade.

A renda dessa promo
ção social será revertida 
totalmente em beneficio 
da instalação de um tele
fone no Hospital Infan il 
Seára do Bem, cujo apa
relho vem de ser doado 
pelo Sr. Leopoldo Casa- 
grande, industrialista que 
atualmente reside em Cu 
ritiba.

Como das vêzes ante
riores ,a tradicional Festa 
da Saia já é o assunto 
obrigatório em nossos 
meios femininos, e prin
cipalmente pelo seu sen 
tido filantrópico, que é 
o de dotar Lages de um 
moderno hospital infantil.

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

Sabia da existência dêste Curso?
Sabia que êle vem se constituindo num grande in

centivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 
face aos valiosos ensinamentos que presta atra
vés de suas 1 ções?
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos ofere
cendo aos criadores lucros bastante compensadores?

Sabia que rs alunos têm à sua disposição, antes 
e depois de feito o Curso, um Departamento de Con 
sultas que os ajuda na solução de qualquer problema 
que surja no criatório?

Sabia que rodos os alunos gosam de DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e aualquer tipo de material avicola?

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

Então dirija-se AG O RA MESMO à nossa redação 
e solicite, sem compromissos, informações sôbre pre
ços e modalidades de pagamento do referido Curso. 
O jornal está habilitado também a fazer a sua ma
tricula e encamin'iá-la imediatamente para a Escola.

T a r a  as su a s refeições
VA AO

0. panto. pl&fttxLdo- pa\a itu, patada*

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

Lages  —  Santa Catarina

P ara  suas cargas e oucciuendas
Transportadora R O D O L A G E S

— -  Com filiais nas principais cidades do país —
S e g u r a n ç a  e  P o n tu a lid a d e

Matriz - Avenida Marechal F lo r im  3 8 8 - t a  380 -  Caixa Postal 12 -  Lages-S.C.
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Vis ta dei Comandante dei Se
gundo Batallon Rodoviário de 

Lajes, Coroürel Floriano Môiler
De entre las numerosas visitas recibidas por 

el B. Ing. 4 “ Aquidabán” em el transcurso do 
1963, la dei Comandante dei 2- Batallon Rodoviá
rio de Lajes, Coronel FLORIANO MÕLLER, cons- 
tituyó sin duda alguna, la más sencilla, emotiva 
y sincera de cuantas hayan sido realizadas por 
Miembros dei Ejército de los EE. UU. dei Brasil. 
El Coronel MÕLLER llegó a nuestro Battallón con 
la modéstia propia de un Ingeniero; no usó de 
protocolos ni de cumplimientos embarazosos. Des
de el momento de descender dei avión especial 
de la Fuerza Aérea Brasileira que lo condujo has
ta Horqueta en compania dei Gral. Don JUAN M. 
Ca REa GA ei martes 24 de setiembre, el grato 
huésped, se confundió, por decirlo así, con los 
Jefes y Oficiales paraguayos que lo acompanaban, 
despertando en el sentimiento de todos una es
pontânea simpatia. A partir de ese instante el Co
ronel MÕLLER se interesó vivamente en todos los 
detalles que conforman la actividad general dei 
Batallon. Recorrió atentamente las instalaciones 
dei Campamento Central; escuchó y preguntó. Fi- 
nalraente la Comitiva se traslado hasta el lugar 
de los principales trab^josi donde el visitante ex- 
tranjero tuvo oportunidad de observar detenida- 
mente los médios y las condiciones de trabajo de 
la Lnidad, así como la calidad de la obra en eje 
cución.

La visita concluyó con um almuerzo ofrecido 
por el Comandante dei Batallon Tte Cnel. PORFÍRIO 
PEREIRA, quien con improvisadas palabras des
taco la transcedencia de la visita dei alto Jefe 
Militar Brasileiio y la satisfacción con que la U- 
nidad estaba acostumbrada a recibir a los amigos 
extranjeros.

El Coronel MÕLLER agradeció comp acido las 
palabras dei Comandante PEREIRA y puso de 
sesalto que para él la mayor satisfacción recogi 
da en esta visita había sido coraprobar la exce 
lente conducción de los altos Jefes dei Arma de 
Ingeniería y el dinamismo de la Oficialidaa joven 
debidamente compenetrada de sus obligaciones y 
con amplias miras hacia el futuro de la Patria. 
Al final de su discurso el Coronel MÕLLER hizo 
entrega al Comandante PEREIRA y a otros Ofi
ciales de sencillos presentes con lo que él deseaba 
-  según dijo — significar su personal gratitud y 
el afecto de la Ingeniería Militar Brasilena hacia 
su similar dei Paraguay.

Extraído da REVISTA DEL B.Ig 4 — AQUI 
DABAN — Comando de Ingeniería de Las FF. AA. 
dei Paraguay, de junho 1964.

Com a presença do 
Cel. Samuel Augusto Al
ves Corrêa, Comandante 
do 2o Batalhão Rodovia 
rio, Tte. Cel. Olavo Pe
reira Estréia, Sub Co
mandante da mesma Uni
dade, Frei Bernardino 
Bortolotti, representante 
do Bispado Diocesano e 
grande número de des
portistas, realizou-se na 
tarde de sábado, a sole
ne inauguração da séde 
social da Liga Atlética 
Região Serrana, sita à 
Praça João Costa, n‘ 42.

Inicialmente fez uso da 
palavra, o Sr. Ivan Cé
sar Ranzolin, presidente 
em exercício da citada 
entidade, que disse de 
sua satisfação pela inau
guração da séde social 
da LARS.

Posteriormente, falou o 
Cel. Samuel Augusto A l
ves Corrêa, Comandante 
do 2o Batalhão Rodoviá
rio e a quem coube o 
prazer de inaugurar a 
mencionada séde despor
tiva.

Após o discurso do Cel. 
Samuel Augusto Alves 
Corrêa, o Revdo. Frei 
Bernardino Bortolotti pro 
cedeu a bênção solene 
de suas instalações.

Em seguida, foi servi
do a todos os presentes 
um saboroso cock-tail.

À  noite do mesmo dia 
e no domingo, prosseguiu 
o programa das comemo
rações pela passagem do 
I o aniversário da LARS, 
CQm a realização de dis
putas desportivas entre a 
Seleção Lageana de fu
tebol de salão e bola ao 
cesto contra o C. R. Fer
roviário e S. E. Ipiranga 
de Blumenau, cujas dis
putas transcorreram num 
clima de ampla cordiali
dade esportiva.

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

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

Assim e que. sendo atualm ente a única Com panhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO  DO SUL, que sempre p.ocurou  

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

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:F0, para: Joaçaba.
às 08:00, para. Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 

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

ville e São Paulo.

i kslá Portânto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 
novas linbas do Consorcio TAC —  CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio- 

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

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

3as. 5as. e sabado:

A  cidade aumenta
Por Anibal Ramos

Andando-se pela cidade notbmos o grande 
desenvolvimento em matéria de cons ruções. estão 
edificando lindas casas, prmcipalmente. nos bairros

os terrenos i presente m-se muito valorizados 
um lote bem situado custa uma fortuna, paia ad
quirí-lo só pessoas abastadas.

Uma casa confoitável ou mesmo modesta são
muito caras. Uma sala p* ra alugar é difícil e 
quando se t ncoi t a é por alto preço.

As construções são, na grande maioria, casas 
de moradias e nâo de alugueis, daí o problema 
sétio.

O prrgresso de uma cidade vem da iniciativa 
particular e por uma boa e acertada administra
ção, por um prefeito que saiba e conheça a arte 
de governar com sabedoria, critério, honradez, 
justiça, grande amor e dedicação a sua terra e 
a sua gente.

Este homem Lages teve a felicidade de encon
trar ra Dessoa do Dr. Wolry Delia Rocca que tem 
sido edil trabalhador e dinâmico.

Vem admmistrand > a contento de todos, cal
çando ruas, eriificanrio escolas, fazendo e conser
vando estradas, afern ozeantío a cidade com be
las praças e jardins.

Uma cidade moderna tem necessidade destes 
melhoramentos, pois sêo nestes locais que a popu
lação se põe em contacto cnm a natureza e des
cança ria labuta riiaria ao ar livre. As crianças, 
princinalmente. adoram as praças e jardins, por 
que vivem confinadas entre qm.tro paredes.

A praça mais moderna e bon ta é a qus si
tua se ( m frente a Catedral.

A ação re alizadora do nosso Prereito abrange 
todos os bairros , já est°ndeu a rede de água pa
ra o Coral, êste quase i ma cidace indr pendente, 
pois tem tuío. \s ru is do Coral estão todas abertas 
e macadf m z das. Agora, trabalha ; e ativamen 
te, na extensão da red° de água para o recinto 
do Parque de Exposições o que representa grande 
melhoramento

Mas em verdade, ninguém pode fazer uma 
boa administração sem uma equipe de auxiliares 
competentes e trabalhadores.

Aqueles que trabalham na no<?sa Prefeitura, 
do mais graduado ao mais raode«to, cão exempla
res servidoras públicos que muito têm feito pelo 
desenvolvimento da nossa Lages, sem alardes e 
sem publicidade.

Dedicados chefes de seções como Afonso Si- 
mão, Dr Jrão Preto, Dr. João Severiano Waltrick, 
Asdrubal Guedes, Cláudio Ramos Floriani. Oscar 
Beller e Jonas Ramos, auxiliados por funcionários 
hábeis e laboriosos, movimentam a maquina ad
ministrativa, soba orientação segura e progressis
ta do Dr. Wolny Delia Rocca.

O município de Lages marcha, rapidamente, 
para seus elevados destinos, na estrada larga do 
progresso. Lages bem administrada como está e 
com sua situação geográfica será. em futuro mui
to proximo, grande e dinâmica cidade

la e

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, 

1 devendo portanto os interessados procurarem a 
Associação Rural de Lages para o cumprimento 
das formalidades regulamentares.
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