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Governador Celso R amos afirma:

lí II ICI É l î
Por ocasião da reunião do 

Couselho de Desenvolvimento 
do Estado, para a discussão 
e aprovação do programa de 
trabalho apresentado pelo 
Gabinete de Planejamento do 
PLAMEG, o Governador Cel
so Ramos, que é presidente 
nato do Conselho, prestou 
depoimento abaixo, o qual, 
pela importância de que se 
reveste divulgamos na ínte
gra:

A reunião do Conselho de 
Desenvolvimento marca o 
início da ação específica do 
Govêrno na execução das 
obras e serviços previsto no 
Plano de Metas. Disse, ao 
assumir o Governo, que o 
ano de 61 seria consumido

em ‘arrumar a casa" e pre
pará-la para o cumprimento 
do programa, previsto na 
minha plataforma de candi
dato. Em 61 eu criei as es
truturas para a ação. A reu
nião do dia 12 último armou o 
Gabinete Executivo do Plauo 
de Metas de dois instrumen
tos essenciais: primeiro o or
çamento; segundo, o progra
ma de trabalho. Participaram 
da sessão do Conselho as 
representações classistas, da 
indústria como do comércio; 
da lavoura como do trabalho.

Perguntará, por certo, o le i
tor, o que se decidiu. E eu 
respondo. Em primeiro lugar 
se aprovou o orçamento 
de 62 para o Plano de Me-

Ferrari vai avistar-se com Cf
O Deputado Fernando Fer

ri presidente nacional do 
MTR, vai nos proximos dias 
avistar-se com o Governador 
Carvalho Pinto, em São Pau
lo sobre a possibilidade de

apoiar a candidatura Jose 
Bonifácio Nogueira Coutinho 
no pleito sucessório paulista 
acabando de uma vez por to
das sobre a indecisão de seu 
partido no referido assunto.

Sr. Dario lo D e sc ii
Regressou do Estado do 

Rio Grande do Sal, o Sr Da- 
rio Todeschini, diretor ge
rente da conceituada firma 
desta praça, Serrana Ltda 
Veículos e Maquinas, que te 
ve oportunidade de partici
par da Concentração Nacio
nal dos Revendedores DKW- 
VEMAG, que foi realizado 
nas cidades de Caxias do 
Sul, Canoas e Porto Alegre.

Durante a realização da
quele conclave foram traça
dos importantes assuntos en
tre a alta direção da DKW- 
VEMAG e os Revendedores 
de todo o Brasil, e que in 
teressam vivamente ao co
mercio automobilístico, tanto 
de Lages como do país 

Destas colunas almejamos 
ao Sr. Dario Todeschini, os 
nossos votos de boas vindas

Lar em festa
Encontra-se em festas o lar do 
sr. Alcione Sell W agner e de 
sua exma esposa d. Angelita 
Arruda Wagner, com o nasci
mento de seu primogênito 
Cláudio.

Aos seus avós sr. Oscar 
Wagner e exma esposa, Dr. 
Joaquim Pinto de Arruda e 
exma esposa, bem como aos 
senhores pais e ao pequeno 
Cláudio, enviamos as nossas 
felicitações.

Convocação
De ordem do Snr. Presidente Vereador Manoel Antu

nes Ramos, tenho a honra de convocar os senhores verea
dores à Câmara Municipal de Lages, para uma sessão ex 
traordinária à realizar-se no próximo dia vinte e seis (26) 
do corrente mês e ano, afim de apreciar os projetos de Lei 
n ŝ. 64/61, 31/62, 32/62 e 33/62, oriundos do Executivo Mu

nicipal. Lages, 20 de março de 1.962
Hercílio Granzotto - Secretário

*< s Neste ano corrente, o 
Governo vai aplicar em o 
bras, cinco bilhões e sete- 
< ritos milhões de Ciuzeiros.
1 quais são as obras? As 
' bras são aquelas que foram

'ecificadae no programa. 
A aprovação do programa 
f"i a segunda deliberação 
importante do Conselho de 
Desenvolvimento. Em rápida 
especificação vou resumir
0 documento que o Conselho

ovou. O Plano de Metas, 
todos sabem, foi por mim di 
vidido em três setores bási
cos. No primeiro setor, que 
cuida do homem, situam as 
obras ligadas à melhoria das 
condições da vida das nossas 
populações Neste setor apli
caremos um bilhão, trinta e 
cinco milhões e duzentos mil 
cruzeiros, o que corresponde 
a 25,9% dos gastos No se
gundo setor, que trata do 
meio do ambiente, se prevê- 
em as obras rodoviárias, as 
pontes, as usinas de produ
ção de eletricidade Em es
tradas e pontes gastaremos
1 bilhão e 237 milhões de 
cruzeiros. Em construção de 
usinas, melhoria de linhas e 
redes, aplicaremos 1 bilhão e 
22 milhões de cruzeiros.

A aplicação global 
em energia e estrada 
é de 2 bilhões e 269 milhões, 
correspondendo a 56,9% do 
total. No terceiro setor, a a 
tenção está dedicada à ex 
pansão econômica, ou seja 
ao desenvolvimento em ge
ral. É empreendimento básico 
dêste setor, o Banco de De
senvolvimento do Estado, já 
constituído e em vésperas 
de funcionamento, Aplicare
mos 695 milhões e 800 mil 
cruzeiros, que correspondem 
a 17,2% das inversões totais.

Queria, ao finalizar, esta 
exposição assinalar ura fato 
que me é sumamente grato 
anunciar. Nem o Govêrno, 
nem o Conselho de - Desen
volvimento discriminaram 
áreas ou regiões. •„

O Plano de Metas se dis
tribui nas suas/ obras, sôbre 
o conjunto de território ca 
tarinense.

Cumpro assim, aquela afir
mação da minha plataforma 
em que afirmava que, ‘ sem 
particularizar zonas, sem dis
tinguir regiões, sem lentes 
de aumento e sem miopias", o 
meu programa de govêrno 
seria traçado sôbre o mapa 
inteiro tíe Sta. ( atariua.

Em Floriancpclis o PrefeiL 
Wolny Delia Rocca

Seguiu no dia de hoje para a 
capital do Estado, o Prefeito 
Municipal Dr. Wolny Delia 
Rocca.

Em Florianópolis, o edil 
lageano tratará de importan
tes assuntos ligados à sua 
administração junto ao go
vêrno do Estado e a outros 
setores administrativos.
O Prefeito Dr. Wolny Delia 

Rocca, tratará também sô
bre a visita do Governador 
Celso Ramos à nossa cida
de, quando aqui o chefe do 
executivo catarinense fará o 
seu encontro com os Prefei
tos e vereadores da região 
serrana.

O regresso do Prefeito Dr.
Wolny Delia Rocca à Prin
cesa da Serra, dar-se-á ain
da no decorrer desta semana-

ililVii

Em entrevista que con
cederá amanhã, ao ana
lisar a situação política 
do País, o almirante Sil
vio Heck pedirá a prisão 
do General Osvino Fer
reira Alves.

O ex-ministro da Ma
rinha, depois de criticar 
o atual govêrno e elo
giar o do sr. Jânio Qua 
dros dirá que o Ministro 
da Guerra não pode dei

xar de punir o coman
dante do I Exército, que, 
ao telegrafar para o go 
vernador Brizola hipote 
cando lhe solidariedade 
p e l a  encampação da 
Companhia Telefônica 
Nacional de P. Alegre, 
infringiu os mesmos dis
positivos regulamentar ís 
que motivaram a prisão 
do general Pery Bevilae 
qua.

lois M ario rio Malho
Por ato do Governador bleia Legislativa.

Celso Ramos foi nomeado pa
ra a importante função de 
Secretario do Trabalho, o 
Deputado Evilasio Nery Caon, 
representante trabalhista de 
nosso município na Assem-

A nomeação do D putado 
Evilasio Nery Caon para a 
Secretaria do Trabalho foi 
recebida com aplausos pelos 
seus correligionários e ami
gos.

Edição de hoje:

8 páginas

Em virtude da esmagadora 
vitoria do peronismo nas e- 
leições de domingo na Ar
gentina, e a consequente 
derrota do partido do Presi 
dente Arturo Frondizi nas 
mais importantes provincias 
daquele pais, grave crise po- 
lftica está se alastrando na 
nação vizinha.

As Forças Armadas da Ar-

gentina parecem dispostas à 
exigir a renúncia do Presi 
dente Frondizi. que foi o 
principal culpado da vitoria 
dos peronistas nas eleiçõe-n 
congressistas e provinciais 
realizadas domingo. Segundo 
noticias procedentes de Bue 
nos Aires está quasi emlnen 
te a queda do Presidente 
Frondizi.

Se Jânio fôr candidato Ade
mar também concorrerá

Segundo informaram li íximas eleições paulista
deres ademaristas no Rio 
cato seja lançado o no-

o PSP l a n ç a r á  a Candida  
tuia do sr. Ademar de

me do sr. Jânio Quadros, Barros aos Camj os Eli 
como candidato nas pro- zeos.
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NOTAS EM ARQUIVO (N° 119)

VAR
Pelos Collegios

Á 10 do corrente procedeu- 
se aos exames no Collegio 
São José, cujo resultado da
mos abaixo

Serviram de examinadores 
os mesmos frades professo
res, com o sr. fiscal nomea
do para o futuro Ginásio, 
mas que conforme o regu
lamento em vigor, acha se 
desde já em exercicio.

Assistiram aos exames os 
srs superintendente em exer
cício e juiz de direito suplen
te, e os srs. professores An
tonio Mortiz e Francisco 
Rosa.

Do resultado final, verifi
cou-se que foram aprovados 
com distinção os inteligentes 
alunos Feli8berto Rath e 
Caetano Castello Branco, 
sendo este ultimo aluno a- 
presentado pelo governo mu
nicipal

Aprovados plenamente, os 
alunos Henrique Ramos Ju
nior, Cândido Ramos. Aristi 
liano Ramos, Aurélio Casti
lho, José de Brito, Jacinto 
Flores. João Nerbas, Leopol 
do Waltrich, Eduardo do 
Amaral, Octavio Silveira,

I A S
Aristides Ramos. Chrysosto- 
mo Rosa, Germano de Oli
veira, Adolfo Martins e Al 
cides Antunes. Estes trez 
últimos são também alunos 
do município.

Aprovados simplesmente, 
os alunos Henrique Waltrich, 
Jorge Schwsn e Virgílio Cor
dova. Inhabilitados, trez alu
nos. Receberam prémios por 
sua distinção, os alunos Fe- 
lisberto Rath, Caetano Cas
tello, Octavio Silveira. Ger 
mano Oliveira, Chrysostomo 
Rosa, Adolfo Martins e Vir
gílio Cordova.

Com assistência de nume 
rosas famílias, procedeu-se 
aos exames no Collegio S. 
Rosa de Lima. Segundo in
formações que nos prestaram 
pessoas fidedignas, o resul
tado foi, como sempre, ex
cellente. A exposição de 
trabalhos manuaes foi visi
tada com maravilhosa im
pressão da parte dos visi
tantes.

CASAMENTOS: - Com a 
senhorita Balbina Silva filha

de nosso amigo João Ber
nardino da Silva, contratou 
casamento o nosso 8impatic«> 
amigo João Cruz Filho.

Também contrataram casa 
mento: o jovem Amantino de 
Arruda Vieira com o senho
rita Virgina filha de nosso 
amigo Lourenço Waltrich.

ELEIÇÃO: - Segundo tele
grama que a nosso amigo 
José Cidade nos fez o favor 
de mostrar, é este o resul
tado conhecido:

Pereira e Oliveira 89<6 
votos; Thiago de Castro 8395, 
João Costa 7786, Henrique 
Rupp 7077. 0 deputado me
nos votado obteve 5966 votos 
Em todo o Estado a eleição 
correu, como sempre em 
bòa ordem.

QUATRO BATISMOS: Á 14 
do andante foram batisados 
quatro filhinhos de nosso 
amigo Rodolfo Sabatini. Foi 
um fato bem interessante es
te, pois o préstito dos ba
tismos apresentava o aspecto 
de uma procissão. Tito Livio, 
foi batisado pelo nosso ami
go Francisco Eugênio Grego 
com D. Clementina D’ Acam- 
pora; Virgínia, pelo nosso 
amigo Martinho Nerbas com

■  *

2a pagino
___ *«

Por Danilo Thiago de Castro

S . - 5 S .

pelo nosso amigo Thiago de 
Castro e na igreja Pel°  n0® 
so amigo Gamborgi com D. 
Isolina de Castro

Após as ceremonias do 
ato. foi servido um saboroso 

’ em casa de

um dos padrinhos, sr. Ner 
bas, prolongando-se o festival 
com belas peças executada» 
por uma execelente orchestn 
de corda, em que fez pirte 
a gentil Mina Nerbas, q„e 
executou pela primeira vçz 
o bandolino.

E assim dansou-se até al
ta noite.

Olinkraft S/fl. -  Celulose e Pape
Em fase de expansão, oferece excelente op< rtn- 
nidade à:

DESENHISTA PROJETISTA
TOPÓGRAFO

Indispensável possuir capacidade e =x- 
periência-

Cart&s para o Departamento de Engenharia 
aos cuidados de MR. S. LANG, mencionando sa 
lário pretendido.

Igaras — L a g e s
Caixa Postal, 191

$

JÖ
V '

9.500 EXCURSfiO 
DE SUA VIDA

VOCE MESMO 
DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 
ÚLTIMO TIPO- 
DE MIAMI 
A NEW YORK !

VOCE MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE, 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW YORK! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

/  mensais
Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!

Custo sujeito às alterações do câmbio.

Saídas todos os domingos

de 4 de MARCO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente  de V io ge n s  ou  os b ro s  do

Inscreva-se já. Quanto antes, maiores 
serão as facilidades! TUDO INCLUÍDO!
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VISTA
MELHOR

... e anule a 
conta com um 
/em  vermelho

promoção 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL

Escolha o padrao de seu agrado, 
encomende sua RO U PA  ■*

Renner s o b - m edida
e assine o pedido com a bela caneta 

que receberá de brinde . . .

A  enorme coleção de padrões Renner, composta de centenas 

res e tecidos diferentes, está com pleta no seu REVENDEDO R 

.poderá escolher livremente, de acordo com o seu gôsto - com 

seleção que só os grandes magazines lhe podem proporcionar.

(CART A PATENTE N o 220 DA RADIO SOCIEDADE GAÚCHA S AT

R U A  C E L .  C Ó R D O V A ,  E D .  C A R A J Á

___________  — ......... ....................................■■ im wnVHVSTDor c a c aRTTRYNT»* v

i 1 ü «sssssis
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S/A. Agência Marítima e 
Comercial "SAMARCO"

Assem bléia Geral Ordinária
Convidamos os senhores acionistas desta So 

ciedade, para a Assembléia Geral Ordinaria, a 
realizar-se às 16 horas do dia 10 de Abril p° vindou
ro, em sua séde social, à Av. Cel. Eugênio Müller, 
53, nesta cidade, para deliberarem sôbre a seguin
te:

Ordem do dia
ÁDresentação, discussão e aprovação do 
Kelatório da Diretoria, balanço geral, 
conta de “ Lucros e Perdas” e parecer do 
Conselho Fiscal, referentes ao exercício 

de 1961;
- Eleição da Diretoria;
• Eleição dos membros efetivos e suplentes 

do Conselho Fiscal e,
Outros assuntos de interêsse da Sociedade. 

Itajaí, 5 de Março de 1962.
Victor Felix Deeke - Diretor Presidente 
Erick Kreuger - Diretor Superintendente 

Aldo Silva - Diretor Tesoureiro 
Gunter Deeke Diretor Adjunto 

Moacyr P. Bastos Diretor Depart. Marítimo

1 )  *

2o)
3o)

4 ) -

ia
Assembléia Geral Ordinária 

Convidamos os senhores acionistas desta So
ciedade, para a Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se às 10 horas do dia 12 de Abril p- vin
douro, em sua séde social, à Avenida ^residente 
Vargas, 1893, nesta cidade, para deliberarem sô
bre a seguinte:

Orde n do dia
1 ) - Apresentação, discussão e aprovação do 

Kelatório da Diretoria, balanço geral, con 
ta de “ Lucros e Perdas” e parecer do Con 
selho Fiscal, referentes ao exercício de 
1061;

2 ) - Eleição da Diretoria;
3 ) - Eleição dos membros efetivos e supleutes

do Couselho Fiscal e,
4 ) Outros assuntos de interêsse social.

Lajes, 5 de Março de 1962.
Victor Felix Deeke - Diretor Presidente 
Erik Kreuger - Diretor Superitendente 
Ivo Otto Lohmann - Diretor Gerente 
José Garcia - Diretor Sub gerente 

Aldo Silva - 1* Diretor Adjunto 
Gunter Deeke - 2- Diretor Adjunto

LAJEANA ofereça

m  a s u
estoque GOODYEAR com pleto 

condições favoróveis 
serviço ró p id o  e eficiente

S ó  a G O O D Y E A R  
g a ra n te  tanto!

s t

MAIOR RESISTÊNCIA
Provada em terríveis testes 
de laboratório

3 VlZES M A IS  RECAPAGENS
Provadas pela Frota de Provas 
da Goodyear

m a i o r  QUILOMETRAGEM
JiiP ffltn—.i P ®  Provada em milhares de testemunhos 

de consumidores brasileiros

G I G A N T E S € È  O  0  D / *  Y E A R

riMSiÚiSS LAJEANA
REGENERADORES DE PNEUS

Estr. Federal sfn, ao lado do Hotel Pegorini - Caixa Postal, 376 
End. Telegr.: "TYRESOLES" —  Lajes - Sta. Catarina

Pronto poro servi-lo 
Seu am igo de sempre 
Revendedor Goodyear

VEMAG oferece agora a camioneta que você tanto desejou1
------------------------------ --------------------------------------------------

Para prestar grandes serviços.. .  -  Preço acessível (muito menos do que você im aainal
EXTERNAMENTE, você vai admirar as linhas modernas e elegantes da CATPa r a  «  n a J
INTERNAMENTE, você encontrará aqnêle conforto que caracteriza os v e i e i s  DKW-VEMAG a «s ra  „

sao as mesmas que consagraram os veículos DKW’ tração diantPir* « í r  • As Qualldades técnicas 
lidade. Motor de dois tempos — econômico, potente de?fácil lnhr ífn«?- P° rC10nando excePCional estabi- 
reforçado, com tôdas as peças vitais colocadas a s ilvo  d a s ? ma™tenção. Chassi ultra 

Sr. proprietário de veiculo D K W  — VE M AG : saliências do terreno.
Quando o seu motor tiver já prestado-lhes hon<? « pi-vínnc
uma reforma, escolha a SOLUÇÃU CERTA: procure o REVENDEDOR nnP°òS , fazendo-se necessária 
mais próximo e troque-o por um k ^ v^ n d e DOR OU OFICINA DKW  - VEMAG

por Cr$ 33.000,00, s e r v iç í^ I t e ^ e S ^ d o ^ S  ?p^nas~duaf
Adquira a sua CAIÇARA horas e P°r Cr$ 2.000,00 de mão de obra.
N °  « ê ® 5 ^ d 0jD K W -V E M A G  nesta região:

SERRANA LTDA. —  VEÍCULOS E MAOIIIMa q
Rua Coronel Córdova, 294 à 302 -  (Loso abamv “ G U I N A S  

L A G E S  - -  d° S ç?rreios ® Telégrafos)
oantq C a ta r in a
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ncipai ac Lajes
Estado de Santa Catarina

DECRETO

de 2 de Janeiro de 1962
® Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribui

ções, e,
CONSlDER\NDO que o distrito de São José de Cer* 

rito, foi desmembrado do Município de Lajes para formar 
o novo Município de São José do Cerrito,

CONSIDERANDO que todos os funcionários Municipais 
com cargos e residência naquele distrito terão que ser 
transformados em funciqnários do Município de São José 
do Cerrito,

CONSIDERANDO, que os professores das Escolas Pri 
márias Municipais com exercício e residência no território 
abrangido pelo distrito ora desmembrado, terão de ser 
nomeados pelo novo Município para os mesmos cargos 

RESOLVE:
EXONERAR, as seguintes professoras Complementaris 

tas, padrão I, do quadro único do Município, a partir do 
dia I o de Janeiro de 1962
Arina Figueiredo Rocha - Esc. M. Municipal de Cerro Azul 
Cândida Velho de Liz - Esc. M. Municipal de Araçá 
Osvaldina Neves Pereira da Silva - Esc. M. Municipal de 
Capoeiras
Terezinha Aparecida Furtado Pereira - Esc. M. Municipal 
de Fachinal dos Ferreira.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de janeiro de 1962 
Ass. Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto, na Secretaria da Pre 

feitura aos dois dias do mês de janeiro do ano de hum mil 
novecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

14 V
DECRETO

de 2 de Janeiro de 1962
O Prefeito Municipal de Lajes, no uso das suas atri

buições, e
CONSIDERANDO que o distrito de São José do Cerrito 

foi desmembrado do Município de Lajes para formar o no
vo Município de São José do Cerrito.

CONSIDERANDO que todos os funcionários Municipais 
com cargos e residência naquele distrito terão que ser 
transformados em fu cionários do Município de São José 
do Cerrito

CONSIDERANDO que os professores das Escolas P ri
márias Municipais com exercício e residência no território 
abrangido pelo distrito ora desmembrado, terão de ser no
meados pelo novo Município p ira os mesmos cargos, 

RESOLVE:
EXONERAR, os seguintes professores “ não titulados” padrão 
C do qu idro único do Município a contar do dia Io de 
janeiro do corrente ano
Bernardina Correia Pinho - Esc M Municipal de São Se
bastião da Barra
Celestina de Oliveira Muniz - Esc. M. Municipal de Lajeado 
do Portão
Jovelma Waldrigues de Melo - Esc. M Municipal de Cam
pinas dos Waltrick
Marieta Zoraiba de Farias Paes-Esc. M. Municipal de Im 
boque

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de Janeiro de 1962

Ass. Wolny Delia Roeca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto, na Secretaria da Pre
feitura, aos dois de Janeiro do ano de hum mil novecentos 
e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Movimento da  Tesouraria durante o mês de 
dezembro do corrente exercicio

_ R E C E I T A
Imposto Territorial Cr$ 26.622,60
Imposto Predial ' 118.557,30
Imposto sôbre Indústria e Profissões 193 226,00
Imposto de Licenças 69.951,00
Imposto sôbre Jogos e Diversões 183.905,60
Taxa Rodoviária 630.275,0o
Taxa de Assistência Social 114.579,40
Taxa de Expediente 18.230,00
Taxa de Emolumentos 93.928,00
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 8.368,00
Taxa de Limpeza Pública 5.554,60
Taxa de Divulgação e Serviços Diversos 10 492,00
Renda Imobiliária 43 981.00
Renda de Capitais 7.807,00
Serviços Urbanos 319.910,50
Receita de Cemitério 3.116,00
Quota Prevista no Art. 15, § 2 da Constituição 
Federal (Combustíveis e Lubrificantes) 2 093.919,40
Quota Prevista no Art. 15, § 4’ da Constituição 
Federal (Imposto sôbre a Renda) 1.664.505,90
Quota Prevista no Art. 20 da Constituição Fede
ral (Excesso de Arrecadação) 4.079.996,00
Alienação de Bens Patrimoniais 76.467,00
Cobrança da Dívida Ativa 38.634,50
Receita de Indenizações e Restituições 363.089,20
Multas em Geral 75.198,70
Eventuais 14.120,00

Policia Militar do 
Estado

5a paqina

Dep ítos
SUB-TOTAL

TOTAL
!í to do mês de novembro

Adro listra 
X- CÜ<> (

S<-g ir íiçi 
Educação - 
Saúdt Púl 
Fomenío 
Serviços I 
Dívida Pú 
S-rviços (
E cargos 
Créditos 1

D E S P E S A
(o ra l

•auzação Financeira 
álea e Assistência Social

lOlica

iti iais

. tilidade Pública 
rsos 
ciais

CrS
CrS

Cr$
Cr$

Cr$

Circular

10.254.434,70
27.971,60

10.282.406,30
4.102.946.10

14.385.352,40

640.914,90 
383.017,00 
183 794r 0 

1.498.084,00 
563 722,80 
"36 114,00 

1.088.207,40 
389.013, UO 

4.717 790,10 
708.211 10 

2.090.811 60

SUB TO TAL Cr$ 12.299 679,90

(Continua na 6a. página)

A Escola de Educação 
Fisica da Policia Militar 
do Estado, está acei
tando inscrições de civis 
para o Curso de Educa
ção Fisica. As condições 
são as seguintes: Idade 
entre 18 e 30 anos. Con
clusão do Curso Normal, 
Regional, Ginasial ou e- 
quivalente. Boa conduta 
civil comprovada por a- 
testado de autoridade 
policial. Estar em dia 
com as obrigações mili
tares. Robustez e con
dições de saúde compa
tíveis com a função pro
fissional, além de capa
cidade para reger o tra
balho na Escola. Aos a- 
lunos que concluírem o 
curso, de duração previs
ta até Dezembro é ga
rantido o ingresso no 
cargo inicial de carreira 
de professor de Educação 
Fisica do Estado. Os 
candidatos poderão so 
licitar esclarecimentos a 
travez do Destacamento 
Policial ou Estação d3 
Radio P. M. junto à Es
cola de Educação Fisica.

Cel. Antonio de La
ra Ribas

Cmt. Geral da Poli
cia Militar do Estado

FÁBRICA DE M ÓVEIS E ESQUADRIAS

J 0 Ã 0  P E L L I Z Z 0 N I
& CIA LTDA.

R ua J e ro n im o  C o e lh o , •/« 

C a ll«  Potta l, 120 - Taiaflr. " L E Ã O "

LAGES - Sta. Catarina

—  D E -

João Pelizzoni & Cia. Ltda.
Rua Gerônimo Coelho, s/n- C. Postal, 126

L A G E S  - S. Catarina

Agora com :-uas novas instalações, convida os para uma visita 
sem compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais para 

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda.

T r a n s p o r t a d o r a  e R e p r e s e n t a ç õ e s  R O D O L A G E S  L T D A .
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal, 73 - LAGES - S. Catarina

Transportes em gera l de cargas, lotações, mudanças, encomendas, b agagen s etc., para qualquer localidade do país
a - em Curitiba Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas,
Agencias j o açai,a. mó Grande e Londrina.

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
Mrrirrr rnnn inhas Monte Castelo, Lageadinho. Residência Fuck. Santa Cecilia. Ponte A lta do Norte. Ponte 

l CsS ^a m n o sN o vo s . Chapecó Xaxim, Xanxerê. Encruzilhada. Palmeiras. Bouqueirão. São José do Cer 
rito m o l a  V a T e a  Painél Urubíci. Urupem a. Bocaina do Sul, Bom Retiro. C apão  Alto, Cam po Belo do Sul, 
L a g o a  da E stiva f Cerro Negro. An itaGaribaldi, Celso Ramos. Ponte do Rio Pelotas e Rio Negro, no Parana
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Restos a Pagar

Estado de Santa Catarina
( Continuação da 5a. página)

204 244.00

TOTAL
Saldo para o Exercício de 1.962

Cr$
Cr$

12 503.923,90 
1.881.428,50

14.385.352,40
Lajes, em 15 de Janeiro de 1.962.

Ivanir Montenegro 
Contador

VISTO: VISTO:
Claudio Ramos Floriani Wolny Delia Rocca

Diretor da Fazenda Prefeito Municipal
C. R. C. — 1922

Requerimentos Despachados pelo Sr. Prefeito 
Municipal de Lages 

Requerimentos Despachados em 19 1 62
58 - Sebastião José Vieira - Cert. de Baixa de Lançamen

to - Certifique-se
68 - Rosemary N. Schmidt - Transferencia de Titulo - Co

mo Requer
82 - Pedro Zanqueta Licença Abertura Mercadinho - Sim

Requerimentos Despachados em 2-2 62
89 João Maria P Nascimento Transferencia de Impos

tos - Indeferido
90 - Oracidio Mello de Liz - Transferencia de Impostos -

Indeferido
95 - Evilasio Rodrigues Atayde - Transf de nome P. de

Automovol - Sim. após pag. de Taxas
96 - Maria Ivone Zamoone - Baixa de Lançamento e

Transf. de Armazém - Sim
124 - Jacob R iberto Petry Baixa de Lançamento Sim 
131 - Construção Lages Ltda. Baixa de Lançamento- Sim 
137 - Orontes A de Farias - Prorrogação de 90 dias em P.

Automovel - Sim: C oncede por 30 dias 
151 - Silva Dias - Transferencia oe Razão Social Sim 
163 - Giovam R. W. Dutra - Baixa de Lançamento - Sim
168 - José Luiz da Silva - Cert de Lançamento - Sim
169 - Maria Regina Cordioli - Transferencia de Título - Sim 
175 - Nilo Daurio Bunn - Demissão de Cargo - Sim
186 - Izarina M Furtado de Souza Requer Adicional - Sim 
191 - Franc sco Marchíniski - Baixa de Impostos - Sim 
197 - Maria L. ousa E. Silva - Dispensa de Cargo- Sim
200 - Luiz Rodrigues Oliveira Baixa de Lançamento - Sim
201 - Elpidio José de ’Farias - Requer Adicional Sim
Requerimentos Despachados cm 6 2 62
208 - Leopoldo Oliveira Waltrick - Retificação de Nome - Sim
209 - Henrique Reuter - Transferencia de Nome Ponto Au

tomóvel - Sim apos pagamento de Taxas
210 - Erno Pedro Reck -Transferencia de Nome Ponto Auto

movel - Sim após pagamento de Taxas 
Enc. do Protocolo: Cristina Ramos Oriente 

PORTARIA
de 18 de Janeiro de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages, re60lve:- 
CONCEDER LICENÇA:

A Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, latarias, molas, diferenciais para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos Venda 
e Consignações de carros usados.

De acôrdo com 0 ^ ^ g ,/  (|à Lei n° TU 
combinado com 0 arfgc) . 
de 7 de dezembro de l94'J' i80ladode

A Romeu Ramoe » “ S “  ds°  ^ „ a d r o  Cai- 
provimento efetivo de C intador, Pdd > Obras e
CO do Município, com exercício na Diretoria a dias de
Viação desta Prefeitura, de Qua vencimentos a
licença, com os desconto de um terço ao 
contar de 8 do corrente (8/*/b )• ]g de janeiro de 1962 

Prefeitura Mu.te.pal d . U g e a 1“

Prefeito Municipal cPCre-
Registrada e publicada a presente Portar 

taria da Prefeitura em .8 de 1 » " « ™ ^ ^  slm5o
Secretário

DECRETO
de 2 de fevereiro de 1962 

O Prefeito Municipal de Lages resolve.
CONCEDER EXONERAÇÃO: alinea

De acôrdo com o art. 9j , § 1 *
da Lei n" 71, de 7 de dezembro de 1949.

A Nilo Daurio Bunn, do cargo isolado de PrüV,FJend 
efetivo de Auxiliar de Escrita, Padrão M, constante do 
Ouadro Ünico do Município. . . ,000

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de fevereiro
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado 0 presente Decreto na Secre
taria cia Prefeitura em dois de fevereiro do ano de hum
mil novecentos e sessenta e dois. _

Felipe Afonso Simao
Secretário ^

Movimento da Tesouraria durante o m e -  de 
janeiro do corrente exercício 

R E C E I T A
Imposto sôbre Transmissão de Propriedade Imo
biliária “Inter Vivos” e sua Incorporação ao 
Capital de Sociedade 
Imposto de Licenças 
Imposto sôbre Jogos e Diversões 
Taxa de Assistência Social 
Taxa de Expediente 
Taxa de Emolumentos 
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 
Taxa de Estacionamento 
Taxa de Divulgação e Turismo 

R j,ad t I mobiliária 
Renda de Capitais 

Serviços Urbanos 
Alienação de Bens Patrimoniais 
Cobrança da Divida Ativa 
Receita de Indenizações e Restituições 
Multas em Geral

Tudo a preços baixos

CrS 441.680.00
192.388,0 
118.38), 60
86.083.50 
18.400 00 
40.930,' 0

775,00
1.550.00
4.242.00

41.611.00 
18.859,70
16.813.00
54.589.50 

123.098,70 
121.071,20

1.359,50

SUB
Depósitos

TOTAL

TOTAL
Saldo do exercício anterior

D E S P E S A
Saúde Pública 
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública

SUB - TOTAL 
Restos a Pagar

TOTAL
Saldo para 0 mês de Fevereiro

1 281.836,70
1 858,90

1.283.695.60 
1.881 428,50

3.165.124,10

65.000,00 
102.755.20 
207 666.80

375.422.00 
28.350,00

403.772.00 
2 761 352,10

3.165.124,10
Lajes, em 5 de Fevereiro de 1 962

VISTO: Ivanyr Montenegro - Contador 
VISTO: Claudio Ramos Floriani - Diretor da Fazenda 

VISTO: Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal

Noticias
Curiosas

Depois de 71 ano de 
trabalho, um carteiro \. 
taliano - Atilio üiiandi 
de 92 anos de idade 
posentou se. Os jornaig 
calculam que, em suas 
atividades, o carteiro 
percorreu nesse tempo 
420.000 quilômetro dis 
tribuindo corresp ndên- 
cia à população d 1 ci
dade.

X X X
O govêrno inglês coq. 

cluiu o projeto de » 
trução da estrada de ro
dagem ligando Londres 
a ponta de York, desti
nada exchi-ivameni. aos 
automóveis. Eia uustará 
250 mil li br: s p r milha 
(1,6 quilom tros).

X X X

O Conselho Municipal 
da cidadt de Sh.tngai 
ordenou que todos os 
funcionários públicos, 
sem descriminação de 
pôsto ou idade, exerçam 
ginastica coletiva no es
critório mesmo, às 7 e 
t0,30 horas da manhã e 
à* 16,30 horas da tarde. 
Em cada hora, dentro òo 
esquema, durante 15 mi
nutos.

X X X

Fiscais do serviço de 
higiene achou que 0 a- 
partamento da familia 
tle Lewis ndrews, em 
Plackwell, na Inglaterra, 
estava sujo demais. 0 
senhor Andrews, foi mu/’ 
tado em dez libras pov 
ter descuidado da sua 
esposa...

X X X

Uma associação beDe 
ficiente de Bristol, na 
Inglaterra, presenteou 
Asilo de velhos com um 
projetor cinematográficc 
que projeta filmes do 
teto da sala de estar, 
permitindo aos velhos 
doentes ver o filme sem, 
se mover da cama...

Se você deseja ganhar

—  1 milhão de cruzeiros —  —
Exija do seu fornecedor a  N O T A  FISCAL correspondente às suas com pras e concorra

ao sorteio de Junho de concorra

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80

I
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Pinheiros campeão do Torneio Inicio
Foi disputado domingo foi iniciada com o cote-

último, no Estádio Muni
cipal Vidal Ramos Ju
nior, perante uma boa 
assistência, o Torneio 
Inicio, referente à pre
sente temporada, que 
contou com a participa 
ção do Guarany, Inter
nacional, Cruzeiro, Pi
nheiros e Independente
de Curitibanos.

A referida competição

jo entre as representa
ções do Internacional e 
do Cruzeiro, cujo resul
tado final foi um ’empa
te em 1 gol Alemão mar
cou para o colorado e 
Did i cobrando um penal 
anotou c tento do estre
lado.

Na cobrança de pena
lidades máximas, o Cru
zeiro eliminou o Inter-

nacional por 3 a 2.
No segundo jogo da 

tarde o Pinheirosj derro
tou com méritos o lnde 
pendente de Curitibanos, 
por l a 0, classifican

do-se assim, o alvi verde, 
para o jogo finalíssimo.

No cotejo de número 
três do Torneio Inicio, ve
rificou-se um empate de 
0 a 0, entre o Cruzeiro

-  DE -  

PEDRO VANONI

Gasolina - Oleos - Lu b ri
ficação e Lavação

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender aos seus amaveis

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

Lages -  Santa Catarina

Freleitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

DECRETO N- 2 
de 5 de fevereiro de 1962

O Prefeito Municipal de Lages, no uso < e suas atri
buições,

DECRETA:
Art. 1 - Fica concedido a Elpidio José de Farias 

ocupante do cargo isolado de provimento efetivo de Pro
fessor, Padrão C, do Quadro Único do Município (Escola 
mista municipal de Encruzilhada da Barra Grande) (no dis 
trito de Palmeiras), o adicional de cinco por cento (5%) a 
que tem direito, de acordo com Lei n- 90, de 31 de n arçc 
de 1950, correspondente ao periodo compreendido entre 2 
de 6etembro de i946 a 2 de setembro de 1961.

Art. 2. - Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de fevereiro 
de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura, em cinco de fevereiro de hum mil no
vecentos e sessenta e dois.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Símbolo do sucesso

e o Guarany. Na deci
são por pênaltis, o Cru
zeiro eliminou o bugre 
por 2 a 1.

Finalmente, no último 
jogo da tarde, entre Cru
zeiro e Pinheiros, a v i
tória coube ao quadro 
linheirense por 2 a 0, 
com tentos marcados por 
intermédio de Eduirdoe 
Dezinho, consignados um 
em cada fase.

Como se nota, houve 
grandes surpresas no 
Torneio Inicio de domin
go, com a eliminação do 
Internacional e do Gua
rany, considerados pela 
critica como os prováveis 
vencedores da referida 
disputa.

Destas colunas, envia
mos as nossas felicita
ções ao Pinheiros pelaex- 
celente conduta no Tor
neio Inicio, levantando 
para as suas cores a 
primeira competição es
portiva de 1962. Também 
enviamos os parabéns 
aos componentes do e- 
lenco cruzeirense pela 
boa performance no Tor
neio Inicio, quando eli
minou do mesmo os qua
dros do Guarany e do 
Internacional, atravez de 
duas excelentes exibi
ções.

A renda do Torneio 
Inicio de domingo alcan
çou a boa quantia de 
Cr$  68.000,00.

Novas córes, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. O seu padrão de automóvel.

V
Imm)

t a n t  m m im u ii
fitnlcMK ft  Riegln ft  lid  tn llfift  
Sit Btrmrdo f t  C u n  
h ilft  f t  Sit rule

I A t & u

CONHEÇA-O E PEÇA UMA OEMONSTRAÇAO EM:

Agência Planaltina de Veículos S /A
Avenida  Pres. Vargas, 1898 - End. Tel. “Planaltina” - Fone, 444 - C. Postal, 333 

LAGES Santa Catarina

Domingo próximo, com 
a realização de duas 
partidas, será iniciado o 
campeonato de 1962, pa
trocinado pela Liga Ser
rana de Desportos.

Em nossa cidade, es
tarão cotejando as equi
pes do S. C. Pinheiros, 
campeão do Torneio Ini
cio, e do G. A. Guarany, 
campeão de 1961.

Êste jogo está sendo 
cercado com ampla ex 
pectatíva pelo mundo 
esportivo local.

Enquanto isso, na 'v i 
zinha cidade de Curiti
banos, o Independente 
local receberá a visita 
do Cruzeiro, num jogo 
em que as ações deve 
rão ser equilibradas.
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RennerMonu menta! campanha de vendas oa
í „ «.wi j linda caneta que antes lh»
Ao escolher sua roupa o freguês poderá obtê-la mteiramente ® ^^n a^op o rtu n idade

sera graciosamente ofertada — Uma excepcionai u*

A elegância, tanto mascu- progredir na vida. Uma pes-
lina como feminina, sempre 
foi uma das maiores preocu
pações das pessoas de ambos 
os sexos dêsde tempos remo
tos. Vestir se bem de acôr 
do com as mais apuradas exi
gências da moda, constituiu 
sempre uma obrigação das 
pessoas destacadas, de bom 
gôsto, cuja boa aparência é 
mais que um prazer, é um 
dever que tem de ser cum
prido e praticado rigorosa- 
mente. Nos dias que correm, 
época de tantas maravilhas e 
inovações surgidas em todos 
os setores da atividade hu
mana, a boa apresentação é 
um dos requisitos indispen
sáveis para quem deseja

Homenag * m à sócios no 
Clube de Caça e Tiro

Programa de solenidades

0 Clube de Caça e Tiro ras nos salões do Clube 14
Luiz Ramos Borges, entidade 
social e esportiva que tem a 
sua séde situada nas proxi
midades do Rio Caveiras, fa
rá realizar sábado e domin
go uma série de solenidades 
em homenagem ao6 seus só
cios remidos e beneméritos, 
cujo programa é o seguinte: 

Dia 24 (Sábado) às 20 ho

pessoas podem vestir-se bem, 
acompanhando as exigências 
do figurino e usufruindo o 
prazer de ver-se comentado 
e elogiado nas altas rodas 
sociais. Quasi sempre o pro
blema econômico entra em 
foco. privando muitas vezes 
que o homem ou a mulher 
ande em dia com os ditames 
da moda e com as determi
nações da elegância. Foi 
pensando nisso que os altos 
dirigentes da Renuer, com 
m triz em Porto Alegre e 
fiiiais no sul do país, promo
veram importante campanha 
de vendas, proporcionando a 
todos a oportunidade de ad
quirirem um traje sob medi
da inteiramente de graça. Ao 
escolher sua roupa, o reven
dedor Renner oferecerá ao 
freguês, em envelope lacra
do, uma linda caneta a títu
lo de brinde- Ao assinar com 
ela a encomenda, se a tinta 
sair em vermelho o freguês 
ganhará também de brinde a 
sua roupa Renner sob medida, 
anulando a conta com um X 
vermelho! Sem dúvida algu
ma, tal campanha que terá a 
duração de 30 dias constitui- 
se numa rara e excepcional 
oportunidade de se ganhar 

Dia 25 (Domingo) às 9 ho- ura traje da afamada marca 
ras, competição de tiro ao J Renner - a roupa que todo o

soa, por mais humilde que 
seja, que dedique um cari 
nho todo especial à sua in
dumentária, procurando sem
pre trajar-se decentemente 
tem o seu iugar garantido na 
sociedade e as portas das 
amizades, do apreço e da 
consideração se lhe abrem 
com facilidade pelo seu ca
pricho e esmero pessoais 
que atestam outras belas qua
lidades de que é possuidora.

Mais uma importante 
campanha da Renner

Entretanto, por mais van
tagens que ofereça a elegân 
cia, nem sempre todas as

de Junho, solene entrega de 
diploma aos sócios remidos 
e beneméritos.

monumental 
vendas - uma 
promoções levadas a efeito 
nêsse últimos tempos Nin
guém deve perder, pois, essa

campanha de [grande oportunidade de ga
jas maiores Inhar uma roupa Renner sob 

medida inteiramente de graça 
e estar em dia com a sua 
elegância.

laces ,  21 de M arço de 1962

prato e tiro ao pombo 
No mesmo dia, às 12 ho

ras, suculento churrasco e às 
14 horas, torneio de bocha.

Sindicato do Comércio Varejista de Lages

EDITAL
Na conformidade dos Estatutos dêste Sindicato e de 

acordo com a legislação em vigôr, convoco a ASSEM
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA dêste Sindicato à realizar-se 
no dia 31 de Março de 1962 às 17 horas à Rua Presidente 
Nereu Ramos, 103 - 2’ andar - sala 204, para tratar da 
seguinte ordem do dia:

P - Leitura, discussão e aprovação do Relatório do 
exercício de 1961 e das respectivas peças do Balanço 
Geral.

gôsto elegante aprecia.

Revendedor Renner 
em Lages

A exemplo de outras cida
des do sul do país, Lages 
também possue uma filial da 
poderosa organização A J. 
Renner S/A a cargo da fir 
ma Hélios Moreira Ce6ar & 
Cia. Situada num dos pontos 
centrais da cidade e dispon 
do de uma equipe de funcio 
nários capacitados, a referida 
firma conta com vasta fre 
guesia que iudubitavelmente 
será beneficiada por essa

MISSA DE 7o DIÃ
Georgina Vieira Leal

Hernani Vieira Leal e Família. Lauro Pereira Oliveira 
e Familia, filhos, genro e nora de GEORGINA VIEIRa 
LEAL. ainda profundamente sensibilisados com o seu passa
mento, agradecem a todos aqueles que manifes
taram seus sentimentos e convidam a todos os seus paren 
tes e amigos para a missa de 7 Dia em intensão à sua al
ma que mandam realizar dia 24 (sábado) às 7.30 horas no 
altar mor da Catedral. Por mais este ato de fé cristã an
tecipam seus agradecimentos.

MISSA DE 70 D IA
Georgina Vieira Leal

Analia Vieira Branco, Elisiario Prudente Vieira e fa
milia, Aristides Prudente Vieira e Familia. Avelino Lucena 
e Familia, mãe, irmãos, cunhado e sobrinhos de GEORGI
NA VIEIRA LEAL, convidam a todos os parentes e amigos 
paia a missa de 7- dia em intensão a sua alma que man 
dam realisar dia 24 (sábado) às 7.30 horas no altar mor da 
Catedral.

Por mais este ato de fé cristã antecipam seus agra
decimentos.

Entre duas coisas, prefira a melhor
• I

Consórcio IIIC - Cruzeiro è  Saí
ás suas ordens ~~ ~

2 - Conhecimento para aprovação pela Assembléia 
Geral do Parecer do Conselho Fiscal.

3' - Leitura e discussão da Proposta Orçamentaria 
para o exercício de 1963.

4 - Assuntos diversos de interêsse da Classe.
A primeira reunião realizar-se-á em primeira convo

cação na hora acima determinada, em segunda, uma hora 
depois.

Lages, 17 de Março de 1962.
ERNANY ROSA - Presidente

Sindicato da Indústria de Serrarias, Carpin
tarias e Tanoarias de Lajes

— EDITAL -
Na conformidade dos Estatutos dêste Sindicato e de 

acordo com a legislação em vigôr, convoco a ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA dêste Sindicato à realizar-se no dia 
31 de Março de 1962, às 15 horas à Rua Presidente Nereu 
Ramos, 103 - 2' andar - sala 206, para tratar da seguinte 
ordem do dia:

1 ) - Leitura, discussão e aprovação do Relatório do 
exercício de 1961 e das respectivas peças do Balanço 
Geral.

2 ) - Conhecimento para aprovação peia Assembléia 
Geral do Parecer do Conselho Fiscal.

3' - Leitura e Discussão da Proposta Orçamentária pa
ra o exercício de 1963.

4 ) - Assuntos diversos de interesse de classe.
A primeira reunião realizar-se-á em primeira convo

cação na hora acima determinada, em segunda, uma hora 
depois.

Lajes, 17 de Março de 1962.

WALDOMIRO KOECHE - Presidente

Sr. Mariul. d e t a
Ocorreu no último sá 

bado, dia 17, a passa 
gem de mais um aniver 
sário natalício do Sr 
Mario Augusto de Sou 
sa, diretor presidente da 
Empresa M. A. de Sou
sa proprietária do Cine 
Marajoara e pessoa que 
desfruta de elev tdo con 
ceito em nossos meios 
sociais e culturais.

Uma das molas mes
tras da cinematografia 
lageana, o Sr. Mario Au
gusto de Sousa, vem 
prestando desde há al
guns anos uma grande 
parcela no progresso cul
tural de nossa terra.

Registrando o aconte
cimento, destas colunas 
enviamos ao Sr. Mario 
Augusto de Sousa, os 
nossos sinceros parabéns 
com votos de inúmeras 
felicidades.

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 

jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 

de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des

ta cidade às 7,00 horas da manhã.

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode

rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO 

SUL, sem preocupação das passagens, utili I 

zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO, ' 

o mais revolucionário sistema de viagens aé- | 

reas. \ ocê viaja agora e paga a passagem 

em suaves mensalidades.

TAC CHUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre

sidente Nereu Ramos, 84 ou peio fone 214.
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