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Vánas inovações nos Transportes 
Coletivos de nossa cidade

Dentro daquele habi
tual progTama de bem 
servir a coletividade la- 
geana desde que aqui se 
implantou o sistema de 
transportes coletivos, a 
emprêsa concessionária 
em suas várias adminis
trações, sempre tem vol
tado os seus olhos para 
o progresso e o bem es
tar de nossa terra e de 
sua gente.

Ainda recentemente, a 
nova direção de nossos; 
transportes urbanos in 1 
troduziu uma série de i-i 
novações nos mesmos,,

com a colocação em trá
fego de inúmeras novas 
viaturas, que virão ofe
recer melhor conforto à 
todos àqueles que se u- 
tilizam dos seus serviços.

Trata-se de veículos 
novíssimos, recém adqui
ridos, como se pode no
tar perfeitamente trafe
gando em direção a zo
na norte e sul da cidade 
e vice-versa.

São inovações que mui 
to honram os serviços 
daquela emprêsa, e que 
vieram de encontro aos 
anseios de nossa popu

Instrução sflbre

lação, que sempre soube 
dar o merecido valor à- 
queles que em todas as 
ocasiões propugnam peio 
nosso bem estar social, 
e que sempre atento às 
nossas necessidades, não 
medem esforços nem sa- 

icrifícios no sentido de 
que o nosso serviço de 
transporte coletivo seja 
ainda mais aprimorado.

Sabe-se que novos veí
culos serão colocados 
em tráfego pela emprêsa 
concessionária e outros 
sofrerão substanciais re
formas, afim de que o 
mesmo continue sempre 
a oferecer os seus ser
viços com toda a efici
ência e comodidade, con
tribuindo destarte para o 
progresso sempre cres
cente da Princesa da 
Serra.

— As facilidades para 
aquisição de veículos o- 
ferecidas pelo Plano Na
cional de Incremento Au
tomobilístico realmente 
possibilitarão sensível de
senvolvimento da indús
tria automobilística, de 
um lado e, de outro, 
cumprirá importante pa
pel social —, são as de
clarações prestadas pelo 
general Renato Paqueí 
rilho, presidente daque
le plano.

De fato, com a insta 
lação desse plano, muito 
se beneficiará não só a 
indústria automobilística, 
como também o preten
dente a um veículo. A- 
pós as ultimas declara
ções dadas pelas autori
dades governamentais, 
tranquilizadoras diga-se 
de passagem, os respon
sáveis pela indústria au
tomobilística, quer fabri
cantes, quer revendedo- 
es ou industriais ligados 

ao ramo, resolveram 
continuar incrementando 
e trabalhando com afin
co para que nossa prin
cipal indústria prossiga 
colaborando para o cres
cimento economico-finan- 
ceiro do País.
Durante um almoço rea

lizado pelos diretores 
do Plano de Incremento 
Automobilístico, da Cas-

sio Muniz, da Savena, 
da Cia. de Investimento 
Segurança, da Cia. Inter
nacional de Empreendi
mentos e da Metropole 
Motriz, foi assinado con
trato em que a Cassio 
Muniz fornecerá veículos 
da linha Willys, aos co- 
tistas desse piano. A fi
nalidade desse plano — 
emiaentemente social — 
objetiva através de um 
sistema de cotas de par
ticipação, tornar acessí
vel a uma camada maior 
da população a aquisi
ção de automovel pro- 
prio. O plano prevê ain
da entregas automaticas, 
obedecendo a critérios 
de prioridade sem sor
teios. O financiamento 
será de quarenta meses, 
a juros modicos.

Através esse plano e 
outros que deverão sur
gir no sentido de possi
bilitar a aquisição de 
carros nacionais por par
te da classe trabalhado
ra, nossa indústria auto
mobilística terá maior 
campo para seu crescen
te desenvolvimento, pois 
suas fabricas procuram 
aumentar a produção, 
melhorar o nivel técnico 
dos veículos e alcançar 
melhor mercado, princi
palmente o externo. —

A Superintendência da Moeea e do Crédito 
baixou a seguinte Instrução m 281.

1* Os estabelecimentos de crédito que não ti
verem regularizado a sua situação, no que respei
ta aos depositos compulsórios, inclusive os relati
vos a depósitos especiais quando à ordem da Su
perintendência da Moeda e do Crédito, até o dia 
21 do corrente, são automaticamente excluídos dos 
benefícios concedidos pelos itens 5, da Instrução 
n- 225, e 4 e 5, da Instrução n 235, num período 
que se estenderá por 95 dias, a contar da com 
pleta regularização.

2■ A partir de T de novembro próximo, os ju
ros de mora a que se refere o item 6, da Instru
ção m 235 a razão de 12% ao ano, serão cobra
dos sôbre o montante da deficiência do recolhi 
mento compulsório calculado êste a taxa de 1 e 
14% sôbre os saldos dos depósitos à vista e pra
zo respectivamente.

3* Os estabelecimentos que perminecerem em 
ituação regular, no que diz respeito ao recolhi- 
nento compulsório a ordem da Superintendência 
Ia Moeda e do Crédito, perderão direito à obten- 
:ão de quaisquer concessões novas e ficarão su- 
eitos ainda, a terem revistas as concessões an- 
eriores outorgadas pelas autoridades monetárias.

Netas de dez m il
eruzeires

Segundo se noticia com grande 
O fim do corrente ano, já deverão estai cir

ando as notas de dez ra,\ cruzde' r0®aDel.moeda

S r b i » r s s
;pS â ' a em mm u r  o sistema de contagem, 
n como o seu manuseio.

«ta n ta »
Acusamos com justifi

cado prazer, o recebi
mento do órgão “BAME- 
RINDUS”, veículo noti
cioso e oficial da Caixa 
de Assistência dos Fun
cionários do BAMER1N- 
DUS, que se edita na ci
dade de Curitiba, sob a 
competente direção do 
Sr. Pedro José Gomes.

O referido órgão nos 
trás um relato completo 
das atividades que envol
vem a vida do poderoso 
Gr u p o  BAMERINDUS, 
não faltando ainda um 
variado e bem elabora
do noticiário de esporte, 
sociedade, curiosidades, 
humorismo, editoriais etc.

Ótimamente confeccio
nado, “BAMERINDUS”, 
se apresenta como ver
dadeiro intérprete da di
fusão das grandes reali
zações que o BAMER1N- 
DUS, vem empreendendo 
em vários Estados da 
Federação, graças aos 
dinâmicos homens de ne
gócios que compõem a 
sua alta direção.

Felicitamos o órgão 
“BAMERINDUS”, e apro
veitamos o ensejo para 
agradecer o recebimento 
do mesmo.

Dep. Laerfe Hamss 
Vieira visitará a Síria

Integran lo u u i ciravana de 7 parlamentares, 
seguirá no pióxi.no dia 9 com destino à Si.i , co
mo convidado oficial do govêrno daquele Pais. o 
ilustre lageano, Deputado Laerte Ramos Vieira, 
um dos iutegrantes de nosso Estado no Congresso 
Nacional.

O Deputado Laerte Ramos Vieira de xará a 
Guanabara naquele dia, via aérea, com escala em 
Monrovia, Roma e finalmente Beirute, devendo 
permanecer na Siria pelo espaço de 10 dias, onde 
efetuará um programa oficial de visitas àquela tra
dicional nação árabe, e visitando ainda outros- 
paises asiáticos.

No seu retorno, que efetuará pela Pana ir do 
Brasil, o Deputado Laerte Ramos Vieira traesterá 
em escala por Roma. Paris, Madrid e Lisboa.

4 mil homens para garantir 
De Gaulle

Durante a sua estada na Guanabara, o presi
dente da França terá a sua segurança pessoal por 
quatro mil homens das policias civil e militar.

Brasil recebe trigo dos EUÜ 
e da Srgentina

Deverão chegar ao Brasil, no próximo mês dos 
Estados Unidos e da Argentina, 250 mil toneladas 
de trigo que serão distribuídas aos moinhos por 
conta de suas quotas.
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Cine Teatro Tamoio Sfl.
Convocação

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

Lages. 1 de outubro de 1964c*
NOTA - A emprêsa está distribuindo as ações 

correspondentes ao aumento de capi
tal efetuados em 1963, bem como os 
dividendos ainda não retirados. Tra
zer a ação original para os fins pre
vistos.

Mario Leopoldo dos Santos ■ Dir. Gerente

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

C O N V O C A Ç Ã O

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

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

Lajes, r  de outubro de 1964.

Evaristo Duarte e Silva — Diretor-Gerente

Associação dos Servidores Públicos Civis 
Federais da Reg ão Serrana do 

Estado de Santa Catarina 
Edital de Convocação

Assembléia Ordinária

A diretoria provisória desta Associação, de acordo 
com os estatutos Artigo n' 28. convida e convoca todos os 
senhores associados para uma assembléia ordinária, a rea
lizar-se no dia 18 de outubro próximo, com inicio às 9 ho
ras na sede provisória, à Praça João Costa, altos da Far- 
macia Nossa Senhora das Graças, para tratar da seguinte 
ordem do dia:

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

P a ra  as suas re fe ições
V A  A O

0 . po-nto. pKtfafiLdo- pa*a òtu patada*

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

Lages —  Santa Catarina

Dr. Aron Kípel
ALTA CIRURGIA

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

Residência: Parque Jonas Ramos, 193 - Fone 415

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

13,30 às 18 horas
LAGES - SANTA CATARINA

f  ■

A SUVIOC distribuiu à imprensa a seguinte nota:
c«A SUMOC torna público que não têm a menor procedência noticias 

divulgadas por dois jornais, tentando infundir desconfianças sôbre três dos 
mais idôneos e tradicionais bancos do País. A situação da rôde bancária 
nacional é de absoluta solidez c confiança.

Mebopole Motriz S. A
São Paulo
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N r*TA: Envie o presente coupon (on caria ) para Caixa 
P is ta l, 59 e aguarde a v iu ia  do A geoíe Autorizado

SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA
NOME_
END.
LOC. DE TRAB 
CIDADE
COND. DE FINANC
ENTRADA: 20% na entrega do veículo de s/escolha 
FINANC: 40 meses

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

OSNI C O SIA  SPINDOLA

Gostosos pratos à moda da casa à cargo d© cosinheircs 
competentes - Todos os sábados oferece saborosas feijoadas

« R e s t a u r a n t e  N a p o l i  » o seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280

L A G E S  o S an ta C atarina
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Riscos & Rabiscos
Comentários da cidade - Por IPA 

■ « S  I ?-a“,Í.ni' ®»S. ‘«"erário foi
reolmente magnífica. Aesim 8»-Pinte^ - A orian<*p - i8, ,!l
esperamos também nós 
IPA.

do

Como todos devem ter no 
tado, o fabuloso Cine Marro
cos obteve amplo sucesso 
nos meios cinematográficos 
do sul do país. De parabéns 
portanto a nossa querida La
ges, por mais êste magnífi
co empreendimento.

Muito nos alegramos com 
a notícia de que o emérito 
ex-professor do Colégio Dio
cesano e do Ginásio Estadual 
“Vidal Ramos”, Snr. Teobaldo 
Delwing, agora como sacer
dote continuará se empenhan
do no aprimoramento das in
teligências 'e dos corações 
dos cidadãos de nossa que
rida Pátria.

Com imensa satisfação pa 
ra nós lageanos, foi iniciada 
ít construção desta grande) 
obra que será futuramente o 
Centro Educacional “Vidal 
Ramos Jnr.” Este virá a 6er 
um dos maiores centros edu
cacionais do nosso Estado.

Aconteceu dia 2 o niver da 
Srta. Clarice Busato a qual 
'oi muito cumprimentada por 
seus inúmeros amigos e ami
gas. Agradecemos o amável 
convite e desejamos-lhe mui
tas felicidades do ipa.

Estiveram em visita rápida 
a nossa cidade uma excur
são pertencente ao Colégio 
Estadual 25 de Julho da ci
dade de Novo Hamburgo. A

que a Corália é doente pe
lo Horácio é fato, mas que
K T o at Lcn°’ •• 1880 é pu'Camboriú, Itajaí. Blumenau, 

Rio do Sul, Lages e Novo 
Hamburgo. Agradecemos de 
maneira especial as srtas. 
Ana Maria Lipp, Maria Asta 
Adams e a Gudrun Poniewass, 
pela maneira amável em que 
nos atenderam para poder
mos fazer uma pequena en
trevista.

Homem Telefonando
Telefonista, por obséquio: 

— 312-372-7017, mais ou me
nos.

Para a maioria das pessoas, 
nação selvagem é aquela que 
não usa roupas incômodas

Consolo rimado
Quando vocês olham para 

mim, vêem uma pessoa fe
liz. Agora a alegria enche 
minha vida.

Eu não conseguia deixar 
de fumar, mas agora conse
guí deixar de querer deixar 
de fumar.

em Londres, a fim de que os 
amigos de Peter Pan, as cri
anças, pensassem que as fa
das é que haviam colocado 
a estátua ali?????....

Fatos e Boatos

Cartaz num pôsto médico 
Exército:

do

“Todos os recrutas devem 
despir-se até à cintura — Par
tindo das extremidades’’.

VOCÊ SABIA
Que o escultor Frampton 

foi o autor de uma estátua 
representando Peter Pan, o 
jovial personagem de Sir Ja
mes Barrie. E que quando a

mesma é composta de 42 estátua ficou pronta, Sir Ja-
membros, estudantes da 2a. 
série ginasial do mesmo edu- 
oandário, e os responsáveis 
por esta excursão é o Snr. 
Cláudio Hansen e a Sra. Eni

mes conseguiu que um gru
po de homens do anoitecer 
de um dia até o amanhecer 
de outro para colocar a es
tátua nos Jardins KesíngtoD,

Variedades
POESIA

BELA MORENA
(de Itagibe Lohmann)

Pela morena linda enfeitiçada
Que escravisas o amôr da Humanidade
Diz-me que de mim não queres naua,
E ainda assim me restará saudade.

Bela morena de olhos feiticeiros,
QUE sorris mas teu sorriso chora,. 
Mostra teus sorrisos verdadeiros 
Àquele que na solidão te adora.

Bela morena sabes que és fingida 
E ainda um dia chorarás arrependida 
Verás então que era outro teu amor;

E procurando então hás de encontrar 
Aquele que por ti sempre esperou. 
Aquele que para sempre irá te amar

que o Flávio, João Carlos 
e Carlos Alberto são muito 
unidos é fato, mas que nunca 
brigam é boato.

que o Maximiliano quis pe
gar na mão da Terezinha em 
plena aula de Biologia é fa
to, mas que não levou uns 
bons tapas é boato.

que a Katia gosta do César 
é fato, mas que g0 6 ta do 
Teófilo é boato.

que o Itagibe gosta da Már
cia é fato, mas que êle gos
ta da Ana é boato.

que a Graça Melin seDte 
dôr de cabeça ao ver o Paulo 
é fato, mas que êle não fica 
com dôr de cabeça é boato.

Contam por aí . . .
Ouve boato de noivado: se

rão da Cidinha e do Nenê?

que o Gibrail achou um 
grande amor. Estará apaixo
nado?

que o Ari6torides está “in 
love" com uma garota de 
Fpoli8. Quem será, hein! 
Ligia?

que a Corália anda com 
muitas eaudades. Espera con- 
solar-se hein! Orlani.

que a Cidinha e o Amaury 
gostam de guerras. Cuidado 
que um dia estoura mesmo. 
Ok.

que o Gibrail anda muito 
romântico com as colegas de 
aula; a Elusa onde fica?

que a Mara Socas tem um 
amor oculto, será você “Ro- 
ger White”.

que o Teófilo está desa
pontado pois não esperava 
sua substituição com o César, 
“não se troca o amor velho 
pelo amor novo”.

que os alunos do Io Ct. A 
estão muito tristes, pois em 
breve perderão uma colega. 
“MATRIMÔNIO”.

que a Yara anda com mui 
ta saudade de alguém. Quem 
será, hein: Beto.

no volante estão por saber

que o Elizeu está sentindo 
muita falta de uma de nossas
ex-colegas. Será A?

Atenção garotas: do I o ctf. 
B acha-se uma sócia do fa 
moso astro: Dr. Beu Casey.

que a Mara ficou um chu
chu, de cabelinho mais cur
to.

que a Mara e a Cidinha an
dam dando audiência na Rá
dio Clube. Puxa que popula
ridade???

que a Cidinha gosta de tro 
car muito de bicho de esti
mação.

Qua a Suênia quando vê um 
G rdini côr de chumbo, des 
maia . ..

Que a Carmem espera an- 
ciosa pelo dia 9, porque se
rá Paulo?

Que o César adora Mafra, > 
é verdade Kádia !

Que a Joselita e o Arailcar

Que a Carmen Lidia últi
mamente tem ido muito ao 
correio. Porque' será em N. 
Vemuth?

Filmelandia
“Quando só ficou a sauda

de” - com Kátia e Teófilo.

“Amores Clandestinos” - 
com Amaury e Cidinha.

“Quando os irmãos se de
frontam” - com Io A e Io B.

'Marco Polo” - com Horá
cio.

“Cleópatra” - com Mara.

“A noiva” 
cilia.

com Ana Ce-

“Os intocáveis" - com Flá
vio, Airel. Agostinho e Car
los Alberto.

“0  paeador de promessas’’- 
com o César.

“Suplicio de uma saudade” 
- com Gibrail e Graça.

“O boca de ouro”
estão na fase de ajustamen- Chico (do ctf B)
to. i v ’’

com

Que o “Gato” de Bonequi- 
nha de luxo, era lindo.

Que a Regina e o Lucas 
acertaram-se novamente!

Parabéns ao distinto casal, j
Que a Tânia B . . . anda 

com 3 corações, será N. C. I 
D. ou S. G?

I “Quando despertem as pai
xões’’ - com Corália e Horá
cio.

!
“Quero afagar tuas mãos”- 

com Terezinha e Gato.

“0  mensageiro trapalhão”- 
com Luizão.

“0  cavaleiro da távola re
donda’’ - com Paulo Ferreira.

Que a Iolanda voltou tris-' -Volta meu amor” - 
tonha de Curitibanos. Porque Francisco, 
será ? |

' “Entrei de gaiato” - 
Que teremos noivado em Kátia, Teófilo e César, 

novembro. Parabéns Moema

com

com

e Pagí.

Que a Rute 9. e o Cláudio 
andam as mil maravilhas. Es
peramos convite.

Que a Sônia N. anda muito

“Valentões não se rendem” 
- com Itagibe.

“200 quilos de confusão” - 
com Murilão Martins.

‘A morte caminha ao meu
saudosa, coitada hein Bira? jlado” - com Paulo e Graça.

Que a Salete anda amando, 
quem será Carlinhos?

Que a Vânia A. cortou o 
cabelo, será promessa?

Que a Ivete Lopes anda 
pensativa será você Yared?

Que a M. Tereza deixou 
seu coração no Rio Grande, 
quem será hein, José N?

Que há uma disputa no 1* 
normal, Graça Melim e Bea
triz Cordeiro, Cartaz hein 
Paulinho?

“Longe dos olhos e perto 
do coração” - com Hilma e 
o Ari.

“Saudade de Vacaria” - com 
Suênia, Kátia e Teófilo.

Que a Verinha está muito 
que o Itagibe é poeta todos' literata, andi lendo o «Signo 

sabem, mas que é barbeiro de Jonas».

«O Filho 
com Arides.

de Spartacus»

«Matematica 0 Amor 
com Lucas e Regina.

10»

ATENÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

_ B1 " ps t N A E N O S S O B  A N C O
p â p i d c z  -  e f i c i ê n c i a  -  / e g c r a n ç a

Matriz em LONDRINA - PR.
S U C U R S A IS  -  C Ü B IT IB A . F L O B IM Ó P O L IS  E SAO P A U L O

Agências nas seguintes cidades:
EM SANTA CATARINA

Blumenau
Criciúma
Ibirama
Joaçaba
Joinville
Lages
Tubarão

Alto Paraná
Arapongas
Astoiga
Bela Vista do Paraíso
Bonsucesso
Cambé
Guaravera

Jandaia do Sul
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Paranavai
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Biasil exparla lios cirúrgicos
o MÉXICO

0 Brasil exportou recentemente para o Méxi 
co uma partida de fios cirúrgicos, de fabricação 
inteiramente nacional, que servirão aos médicos 
d a q u e le  país em seus trabalhos de cirurgia hospi
talar. É essa a primeira vez que o fio de categu 
te brasileiro tem êsse destino, derrubando a pre
ferência de importadores que anteriormente utili
zavam o produto de origem norte-americana. Ou 
tras exportações no mesmo sentido, serão realiza
das pela Johnson & Johnson economizando divi 
sas para o País.

Matéria nacional, mão da-obra local
Os fios cirúrgicos exportados para o México 

são inteiraraente fabricados no País, pela Johnson 
& Johnson, com matéria prima nacional e mão- 
de-obra local, conseguindo equiparar-se às de ou
tros países, graças à sua rigorosa uniformidade 
de diâmetro e extraordinária resistência. Em vir
tude destas últimas características, os médicos ci
rurgiões usam fios mais finos, consequentemente 
reduzindo trauma durante as operações cirúrgicas.

A exportação, foi realizada por via aérea.

Aspscto do controle de qualidade das sutu- 
ras, no laboratório: o micrômetro testa a  uni
formidade de diâm etro dos fios de categute.

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

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

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

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

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

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

Então dirija-se AGORA 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.

C a rtã c ExtraviacSc
Extraviou-se o Cartão de Inscrição da Firma Adair Mendes, sita 

nesta cidade, ij  cartão é de número 3907.

Lages, 8 de setembro de 1961.

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

Maqainário msdeiro recentemen’ ; adquirido
em São Paulo

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

LAGES

TOBATTA
F I N A N C I A D O  
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O MAIS 
VENDIDO 

N O

BRASIL

SANTA CATARINA
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Engenharia o 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

r ' __
fl’:ví:-:j2A3or

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 2> Fone 228 -  LA G ES -  SC.
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Inauguração do Cine MARROCOS
(Apresentado pela Rádio 

Diário da Manhã em 
2 8 /9 /6 4 )

Assisti. a 17 do corrente, a 
inauguração do Cine Marro
cos cuja denominação eu 
preferia fosse "Teatro Mar 
rocos”.

E justifico minha preferên
cia: Admirador, embora, da 
arte cinematográfica, cujos 
recursos possibilitam dar as 
pecto de realidade a qual
quer cena, empolga-me mais 
o teatro com seus intérpre
tes vivos, voz bem humana, 
gestos e mímicas definida 
mente em três dimensões.

Verdade é que os recursos 
cênicos e paisagísticos de 
que dispõe o Teatro, são 
bem mais limitados e nem 
por sombra se aproxima do 
cinema que tem por limite o 
céu. se adentra nos oceanos 
e pode apresentar um tran
satlântico ou um porta aviões 
em pleno movimento.

O realismo no teatro, po
rém, é mais sentido, mais vi 
vido.

Assistí, a 17 do corrente, 
dizia eu. a inauguração do 
Cine Marrocos.

Lá estava a elite lajeana.

As mais altas autoridades 
Miss Santa Catarina. Damas 
e cavalheiros. Fotógrafos. 
Imprensa falada e escrita 
entre as quais a emissora 

ique o caro ouvinte sintoniza 
neste instante.

Estava também o homem 
do povo. os Joãos, e entre 
êles o autor destas linhas.

Faziam as honras da "casa’’ 
os senhores idealizadores e 
concretizadores da grandiosa 
obra Werner Hoeschl, Mario 
Leopoldo dos Santos e Ade
mar Bleyer.

Werner abriu as solenida

Por João Pedro Ghiorzi
des apresentando outra gran
de obra — o seu discurso.

Sem arroubos de oratória, 
despido de entonação tribu- 
nícia, sem excessos gesticu- 
latórios. sem ênfase acadê
mica, disse pouco e disse 
bem

Foi conciso e sincero sem 
descambar para o narcisis- mo

E poderia tê lo feito já que 
a obra que se inaugurava en
vaidece a todos nós os la 
jeanos e justo seria qu  ̂ dela 
se envaidecessem também os 
seus autores.

Posto
— DE -  

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos - Fone, 319 

Lages -  Santa Catarina

Nem esqueceu o senhor 
Werner de fazer menção aos 
obreiros anônimos que com 
seu labor digmficante contri
buiram sobremodo para o 
desiderato.

Frizou, com notável since
ridade, o objetivo comercial 
da realização sem. contudo, 
relegar a segundo plano o 
conforto, o bem estar, a se
gurança, a comodidade e bom 
atendimento de que é digno 
o público frequentador e pa
gante.

Em suma: Foi feliz o se 
nhor Werner Hoeschl em seu 
discurso de apresentação. 
Nossos sinceros cumprimen
tos.

0  Teatro Marrocos (volto 
a insistir na denominação) é 
obra gigantesca e primorosa.

Nem nos detemos a des
crevê-la, pois que todos a 
vimos e a admiramos.

0  palco, babilônico, ofere
ce condições para a apre
sentação de grandes orques
tras, enseja a montagem de 
custosos c -nários, possibilita 
até *a exibição de eompa 
nhias de operetas ou operas 
e. o que mais ,nos empolga, 
a arte dramática pode alí 
ser representada sem limita
ções por escassês de espa 
ço.

‘tÉ

A t
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i
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Oxalá tenhamos, muito em 
breve, a oportunidade de ver 

| alí a exibição de conjuntos 
teatrais como em tempos 

lidos já assistimos a Iracema 
de Alencar, Ribeiro Cancela, 
Procópio Ferreira, Mesquiti- 
nha, Delorges Caminha, Bibi 
Ferreira, Maria Delia Costa e 
tantos outros célebies elen 
cos

E bem pidia o tradicional 
Grupo de Amadores "Thiigo 
de Castro”, se animar, com 
a existência agora do Tea
tro Marrocos, à encenação 
de peças como ocorria ou 
trora.

Seria mathr saudades, se
ria reviver a arte, seria re
lembrar velhos tempos e ve
lhos amigos como Janjão Ner- 
bass, João Gualberto da Sil
va, H°rmelino Ribeiro, Be 
beto Schmidt, Luiz Beller, 
Manoel Thiago de Castro e 
tantos outros emadores de 
saudosa memória.

Seria ainda fazer vibrar a 
alma artística de João Gual
berto da Silva Filho, de Thia
go Vieira de Castro de Gli- 
cerio Pereira da Silva de 
Erotides Godinho e, no mun
do feminino, de Auta de ' as
tro Silva, de Noêmia Castro 
Lang. de Waltrudes Hoeschl 
Marques.

Aí está o Teatro Marrocos 
com seu magestoso palco.

Seus Diretores, estou cer
to, prestigiarão qualquer mo
vimento no sentido de revi
talizar o amadorismo teatral 
em nossa terra.

E não faltarão elementos 
novos para substituir, talvez 
com vantagem, os saudosis
tas da ribalta como ) que ra
bisca êste comentário.

O que há de nôvo no Volkswagen 1964?
O  tam anho do porta -m alas  dianteiro  
foi aum entado.
A g o ra  v. pode levar um a m ala mais.
E é só?
O  estofam ento dos bancos agora e  
dotado de fa ixa  central de tecido, 
de ótim a qualidade.
V a n tag en s: é m ais agradável no 
calor e m uito mais bonito com qual
quer tem po.
E v. vai gostar muito das 5 novas

e  lindas côres do Sedan Volkswagen  
e  das 6  novas côres do Karmann  
G hia .
E  na K o m b i?
B em , há novos pisca-piscas dian
teiros.
A  tam pa do cofre do motor agora 
tem  m ola que facilita a ação de
abrir, fixar e fechar.
E  a Kom bi Luxo e a Kombi 6  Por
tas foram equipadas com esguicha-

dor de pára-brisa .
Quase esquecemos de mencionar que 
tam bém  a linha Kombi tem novas 
côres: 3  para a Standard e Furgão  
e 3  combinações de côres para a 
Luxo (realmente muito bonitas).
O  V olksw agen muda  
pouco, mas se aperfeiçoa  
sem pre. Um a questão  
de bom senso.
F a ç a -n o s  um a visita.

REVENDEDOR AUTORIZADO:
L A JE /  J/A - Autcm cveis e

A cesse ri cs
Avenida Marechal F l o ^ n o J ^ F o n e J ^ - J ^

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden 
te, Taquigraffia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri
culas para os cursos de Por 
tugués, 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 mateiias. Os cur 
sos são práticos e compõe-se 
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 n- 
8600, São Paulo - SP.

—  Atenção  —
Para os seus servi* 

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

Rapidez e Perfeição

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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A ta c a d o  e V a re lc

Gene»cs a lim e n t ic ic s  -  C on 
se rva s- E e b id a s  em  a e ra l e tc
Distribuidor exclusivo dos famosos

Produtos Bela Vista
Avenida Cam ões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

Agência de Turismo Nevada
Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 

Lanche) - Lages S. C atarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en
dereço acima

Aguardem breve Festa da Saia

I

f
$ •

t
i
\

pe'kir*.

Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veículos S. A.

Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina Fone, - 444 - Cx. Postal, 533 - Lages S.C

Cantinho da 
menina moca

9

Quando passo o dia 
fora, passeando na cida
de ou no campo, neces
sito retocar a maquiia- 
gem com frequência. Que 
posso fazer para evitar 
esse inconveniente?

As regras da etiqueti 
condenam o retr que da 
maquilagem em público. 
Entretanto você poderá 
evitar situações desagra 
daveis. Use o maquila- 
gem compacto (base e pó 
num só produto). Apli
que a maquilagem ptla 
manhã, suavemente, e 
sua pintura permanecerá 
inalterada durante todo 
o dia, não necessitando 
de retoques. Você pode
rá usar o tom dourado 
ou moreno se pensa pas
sar o dia ao ar livre. 
Estas tonalidades já se 
encontram em nosso mer
cado em pequenos esto
jos coloridos, práticos 
para serem levados em 
qualquer tamanho de boi 
sa, permitindo também 
que harmonize a côr de 
sua cútis com a côr do 
vestido que você estiver 
usando na ocasião.

Miss Polly Pond's

Preferências 
eleitorais em Recife

Estão sendo divulgados 
os resultados de um le
vantamento das preferên
cias politicas dos recifen- 
ses, recentemente reali 
zada na capital de Per- 
nanbuco pela MARPLAN.

Cora relação ao futuro 
presidente da República, 
assim se manifestaram 
os recifenses: 33% dese
jara o sr. Car os Lacerda, 
33% querem que conti 
nue o Marechal Castelo 
Branco Os votos restan 
tes foram dados ao sr 
Magalhães Pinto ( 4% ) e 
Ademar de Barros ( 3 )•
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Após os jogos de domingo, a classificação dos 
vários campeonatos regional! de futebol nassou a ser a seguinte: lcuul* PasS0U

Na G uanabara
1' Fluminense e Flamengo c
2- Botafogo f
3‘ América
f  B a° g ú 12
i \  asco da Gama e Bonsucesso i*i
6- Campo Grande, Portuguesa e S. Cristovão 17 r  Olaria ^
tS* Caüto do Rio e Madureira 26

Em São Paulo

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

r  Santos 
2' Corintians 
3- P. Desportos 
4‘ Palmeiras
5‘ São Paulo e São Bento

9 pp
10 pp
11 pp
12 pp
14 pp

6-
7*
8‘
9*

10-
11*

12-

13-

1*
2*
3-
4-
5-
6- 
-y.

8-

Juventus
América, Prudentina e Botafogo
Comercial
Ferroviária
Noroeste
Guarany
Guaratingueiá
15 de Piracicaba

No Hio Grande do Sul
Grêmio 
ÍDternacional 
Brasil e Juventude
Floriano
Pelotas
Farroupilha
Aimoré, Guarany e Cruzeiro 
Flamengo e Rio Grande

15 pp
16 pp
17 pp
19 pp
20 pp
21 pp
22 pp
24 pp

2 pp
 ̂ PP 

14 pp
20 pp
21 pp
22 pp
24 pp 
26 pp

\

(e um mundo de novidades!)

0 novo motor TUFÀO, de_ 100 HP, 
do Simco Chombord (Tufão Super, 
de 112 HP, nos Rallye e no Presi- 
dence) é muito mois possante, lem 
moior forque. Foz os distâncias me
nores, os viagens mois amenos

Os novos ossentos sõo extremamente 
macios. De conformação onotômico, 
sõo forrodos de novos m ateria is 
luxuosos e ultro-resistentes. Hd mois 
espaço interno, groços oo teto reto 
e à moior distância entre bancos.

0 nôvo Simca Tufão é superorejado. 
Janelas amplas, Nôvo vidro defletor 
com moior onguloção e desviodor 
de chuva. Dois condutores gra- 
duóveis gue captam or externo 
ven tilondo o in te rio r do veículo.

Poinel, ogoro, todo estofado Com 
todos os comondos ogrupodos Com 
gaveta para cigorros, à esguerdo 
do volante Dois acendedores, Irês 
quebra-sóis. também estofados, gue 
protegem motorista e passageiios, 
garantindo visibilidade peimanonte

( ÍU IC J , U J  f i u y w i '»    ^ ^ —w

Conheça o nôvo Simca Tufão no seu Revendedor , .

DREMA - Cia. Revendedora de Motores e Automóveis
. . .  t __ ______  Q^rntrf n r itn r in a

M anoel Thiago de Castro, 174

Sensacional triunfo ob
teve o S C. lnternacio 
nal, domiügo último, no 
Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior, ao suplan 
tar o G. E. Olimpico de 
Blumenau pelo escore de 
4 a 1.

Com esta altbs mante 
vitória, o quadro rubro 
vingou o revébj orr do há 
algum tempo atráz, quan
do foi nitidamente esma 
gado pelo mesmo adver
sário pelo escore de 8 a 
0. cujo placard acusou os 
mais desencontrados co
mentários.

Com este triunfo, o 
Internacional ajustou con 
tas contra o G. E Olim
pico, aplicando-lhe uma 
derrota que não consta
va em seus cadernos, e 
ao mesmo tempo deu uma 
satisfação à sua enorme 
torcida, de que o placard 
de Blumenau foi uma 
contingência do esporte.

Na primeira etapa, já 
era manifesta a superio
ridade do quadro colora
do que vencia por 1 a 0.

No periodo derradeiro, 
o Internacional ditou cá
tedra no seu adversário, 
dando inclusive olé em 
determinados momentos 
da pugna.

Roberto 2, Anacleto e 
Nininho marcaram os gols 
do Internacional, ao pas
so que Rodrigues anotou 
o tento de honra do 
Olimpico.

Rádio Clube de 
Lajes S/A.

Assembléia Geral 
Extraordinária

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

1) Aumento de Capital So
cial, por fôrça da Lei n’ 
4.357 de 16-7-64.

2 ) Interesses Gerais.

Lajes (SC), 2 de Outubro de 
1964

WALDO COSTA 
Diretor Presidente

QUEM NÃO ANUNCIA 
— S* Esconde —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n* 294
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Auxílio Federal para 
Santa Catarina

parte a ameaça de défi
cit que enfrenta a admi
nistração estadual, em 
vista do seu impressio
nante aumento de despe- 
sa e valor aquisitivo da 
moeda.

Prim eira parcela

A primeira parcela da 
ccntribuição já se encon
tra em vias de ser rece
bida pela fazenda Esta
dual, totalizando Cr$ . . 
1.0UU.000 000.00, cujo a- 
viso de crédito já foi en
viado pelo Banco do Bra
sil com o recebimenio 
desta importância, o Go
verno do Estado já se 
encontra possibilitado de 
assegurar o aumento dos 
servidores estaduais a 
partir do mês de Setem
bro, sendo que a diferen
cia de Agosto será paga 
tão rápida quanto possi- 

mente, mas suavisar em vel dependendo do com-

Retornando recente
mente da Guanabara, on 
de concluiu os entendi 
mentos mantidos pelo 
Governador Celso Ramos 
com a União, afim de 
obter a concessão de 
contribuições financeiras 
destinadas ao prossegui
mento de obras e futu
ros investimentos no Es
tado. o Secretário Doirn 
Vieira, prestou declara 
ções à imprensa com re
lações aos contatos man
tidos na esfera federal.

Auxílio

Ressaltou inicialmente 
o Secretário da Fazenda, 
que o auxílio concedido 
pelo Governo Federal a- 
tingiu um montante de 
Cr$ 2.000.000.000,00, por 
conta do adicional do 
Imposto de Consumo, 
quantia esta que permi
tirá, senão corrigir total-

portamento das despesas 
nos próximos raêses.

I

L i e r  f *  1  de  r u t u h r c  d e 1 9 N

ixliDcão de Subsid ies para Vereadores

t u  lanca em cartaz o 
grandioso filme «Candelabro Italiano»

Sempre pronto a prop >rcionar à platéia lagea- 
na os maiores sucessos cinematográficos nestes pri 
ineiro dias de sua inauguração, o Cine Marrocos 
lançou à tela a partir de ontem, a fenomenal pe- 
licula da Warner Bros., em Tecnnicolor, “Cande 
labro Italiano", considerado o melhor filme do ano

Totalmente filmado na velha Itália, onde tudo 
é arte, especialmente o amor, todos adorarão ês- 
te monumental espetáculo, estrelado por Troy 
Donahue, Angie Dickinson, Rossano Brazzi e Su 
zanne Pleshette, sob a direção de Delrner Davis.

Este filme que está fadado a bater todos os 
recordes de bilheterias, ficará na tela do mages- 
toso Cine Marrocos até a próxima segunda feira.

Desta maneira a direção do modelar Cine Mar
rocos, composta dos Srs. Wernei- Hoeschel, Mario 
Leopoldo dos Santos e Ademar Neves Bleyer, não 
vem poupando esforços nem energias no sentido 
de apresentar ao distinto público lageano, o que 
de melhor existe na 7a arte, além do conforto e bem 
estar que esta nóvel casa ae espetáculos ofereçe 
a todos os seus espectadores, o que lhe vem va
lendo os comentários favoráveis, como o mais 
moderno e confortável cinema de cidades do hin- 
terland brasileiro.

liüipal de Lages

O Presidente Castelo Branco deverá encami
nhar ao Congresso projeto-de lei que extingue os 

E logiada a  exposição subsídios de Vereadores.
de motivos j O referido projeto que por ura lado é mere-

'cedor dos melhores encômios. por outro lado vem 
Prosseguindo declarou causando viva repulsa por parte de nossos legis- 

o Secretário Doim Viei- ladores municipais, 
ra; “O Ministro da Fa
zenda Gouvea de Hu 
Ihões, o ministro do Pia 
nejamento, Roberto Cam 
pos e todos os orgãosj _ _ _ _ _  
federais foram unânimes' 
em declarar que a ex-j 
posição de motivos e cs 
estudos apresentados por 
Santa Catarina, tem sido 
dos mais bem feitos de A Diretoria da Fazenda Municipal, avisa aos con 
todos os Estados da U- tribuintes, que durante o mês de (>UTUBRO estará 
nião. Deve-se ressaltar cobrando o imposto sôbre PREDIAL, 2* Semestre 
ainda, a colaboração das e Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, 2 Se- 
referidas autoridades fe- mestre.
derais às reivindicações| Outrossim faz ciente qu^, a partir do mês de 
do Governo Catarinense”. Novembro os referidos tributos serão acrescidos

ria multa de 10% e nos meses subsequentes de 
Apélo 20%.

Lajes, 5 de outubro de 1964.

Estado de S an ta  C atarina
DIRETORIA DA FAZENDA

Aviso aos Contribuintes

Censo Escolar no Estado
Cora a presença do Prof. Heládio Antunha, re

presentante da Comissão Central do Censo Esco
lar do Brasil, que foi instituída pela Portaria Mi- 
nisteriai n 501, de 30 de julho último, reuniu-se 
há dias em Florianópolis, a Comissão Estadual 
para a realização do Censo Escolar no Estado.

Cartão de inscrição extraviado
Extraviou se o Cartão de Inscrição n' 3443 da 

firma Osni R. Furtado, sita nesta cidade.
Quem achou é favor entregar na firma acima. 

Lages, 6 de Julho de 1964.

Finalizando suas de 
clarações, o Secretário 
da Fazenda faz um a pê
lo às classes contribuin 
te e aos orgãos contro
lados, no sentido ae que 
a arrecadação possa em 
todos os cantos do Es
tado corresponder à pers
pectiva e as necessida
des do erário público

Presidente De 
Gaulle chegará 

dia 13
Está determinado pa 

ra o próximo dia 13. ter 
ça feira, a chegada ao 
Brasil, do Presidente 
Charles De Gaulle, que 
está realizando uma vi
sita a América Latina.

Presentemente o má 
ximo mandatário fran
cês encontra-se em As- 
sunción, no Paraguai.

Dr. C láudio ham os F loriani
Diretor da Fazenda

COMISSÃO EXECUTIVA

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

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

Govêrno não cogita de reajustar 
níveis salariais

Segundo informou à imprpnsa, porta-voz do 
Ministério do Trabilho, o Presidente CB não 
está cogitando e nem cogitou de reajustar os a 
tuais níveis de salário mínimo.

Aviso ao Público Lageano
O C onsórcio  TAC - CRU ZEIRO DD SUL, sem pre p rocu ra n d o  servir, cada  vez 

m elhor o p ú b lico  v ia jan te  da região serra de Santa  C atarina , depois de reiniciar 
os seus voos para JOAÇABA, cap ita l do Oeste C atarinense, volta  agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, cap ita l do v isinho Estado do R io G rande do Sul.

Assim  é que. sendo a tu a lm en te  a ú n ica  C om pa n h ia  de A viação C om ercia l a 
servir nossa c idade, o C onsórcio  TAC - CRU ZEIRO DO SUL, qu e  sem pre procurou  

servir a zona da Serra, ligan d o-a  a todas as cidades do País. o ferece  agora ao 
pu b lico  v ia jan te , os seguintes vôos. nos dias e horários aba ixo :

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

as 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
à s  08 00, para. F doIís , Itajaí, Joinville, Curitiba,
. Pararaguá. Santos, São Paulo e Rio.
as 10—0, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e São Paulo.
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de narahpns com as 

novas linhas do Consórcio TAC -  CRUZEIRO d o  SUL que conOnüa a ser a pio 
neira da Aviação Comercial em nossa Região 

Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à atrência do 
Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 

Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237

3as. 5as. e sabado:
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