
0 R E T  i a g e ã n o
no

* a SEC colaborando 
o MEC no plano de

jiiereência distribuirá pela 
£g Diretoria dos Serviços de 
t̂ensão grande quantidade 

e cartilhas, lapis, cadernos, 
cionãrios para as crianças 
is três séries primárias, 
ste material somente será 
stribuido através das uni- 
des escolares do Estado 
próximo auo.

* Os diretores da SEC 
presentarão para a próxirna 
ma d a ao Exmo. Sr Secre- 
rio de Educação os últi- 
os estudos para a regulamen 
çüo da lei 2.975 que regu- 
o ensino no Estado. Cira

ndo ainda para este ano a 
gulameutação tão almejada.

* Está terminada a ie- 
rma material da SEC, que 

'aças ao seu tituiar Dr. 
;ubens Nizareno Neves so- 
Leu completa remodelação, 
atura nova, instalação ds 
z iluorecente, raspagem de 
cos, padronização dos mó- 

fis e muitas outras inova- 
ões. Daí maior colaboração 
eficiéndia dos funcionários.
j * Para maior eficiência, 
controle de vagas de 'No

vembro em diante os atos 
‘ tro feitos no DOKSP. Para 
mto para uma nomeação 
Idapoder se á fazer não ha 
Jeodo vaga.
I *Esta sendo instalada n;
>C a seccional de contabi 
uaQe supervisionada pel< 
r Luiz Batista alto fuucio- 

irio da Fazenda. Dui tod; 
iiiesâo de empenho será ba 
Jlo e controlado nas diver- 
5 fáses por esta seccional, 
rá início no proximo ano. 

Lpéra-se maior

» Secretaria de Educaçi
semana o 
Pelo Sr.

randlocado® ao estado. Esperando para esta P
oecreto assinado 
Governador.

manalmente ^ g r ^ S ?  sSue-pervieSrx (a v uc su*
tores e seus
estudo e planejamento"e^âd-

sub-dire- 
acossores para 
ejamepto  ̂

mmistracão da SEC.
* \ era recebendo a SEC

nnirr ÍOima d° ensino grande colaboração de Prof. Elpidio
Barbosa - presidente do Con
selho Estadual do Educação

sagrando sobremaneira 
a .uiluistração estadual.

na

Hfe

do Dr. Nelson Abreu - chefe 
da casa civil, de Platão de 
Castro no setor da CNME.

Pelas iniciativas acima 
relacionadas, desde que as
sumiu a Secretaria de Educa 
ção e Cultura, o Deputado 
Rubens Nazareno Neves, vem 
pautando a sua administra
ção com urna grande dose de 

cõntróle 'dinamismo, onde sc constituo 
liei èo eia e rapidez nos pa- num dos mais eficientes co- 
OTentos. laboradores do Gove uai or

* Está sendo feito no es- Celso Ramos, nos desti • e 
do um levantamento nas nosso Estado, 
oidades escolares da Educa-! Dou do de uma capacii j  - , r r , n  rio trabalhocívica e moral.

P&ra tanto a SEC enviou 
jodos os diretores das es- 
,s um ofício pedindo re- 

Jório.

* Será para o proximo 
regulamentado pela SEC 

contratos, renovações e

dade enorme de trabalho e 
de dedicação para a 
pasta que dirige, o Depu
tado Rubens Nazareno Neves 
condjuvado por uma equipe 
de eficazes auxiliares, vem 
dando um rumo seguro ao 
ensino de nosso Estado, com 
uma série de louváveis ini

Ainda recentemente, o De- 
puiedo Rubens Nazareno Ne
ves, compareceu,à uma impor 
tinte reunião de Secretários 
de Educação, que teve lugar 
em Brasília, onde estiveram 
presentes as mais altas auto- 
ridades federais e Ministros 
inclusive o Presidente João 
Goulart. Naquela oportunida 
de, o titular da Educação 
Cultura, que teve uma mag 
niíica e edificante atuação, 
recebeu do Presidente João 
Goulart e de outras altas fi 
guras do organismo federal 
que lá se achavam presentes 
elogiosas considerações 
cêrca do ensino em nosso 
Estudo.

Dentro das elogiosas 
considerações tecidas,o Presi- 
deDte João Goulart disse que 
Santa Catarina é um dos maio- 

s Estados da Federação 
e n matéria de ensino, o que 
revelava que o setor de edu 
cação nêsse Estado, era en 
carado com a máxima preo
cupação pelo Governador 
Celso Ramos, que conta na 
secretaria de Educação com 
uma equipe de técnicos de 
grande capacidade de traba
lho.

Ainda com relação ao 
ensino em nosso Estado, po 
iemus informar que, a Se
cretaria de Educação e Cul
tura, em perfeita consonância 
com o Governador Celso Ra
mos e o PLAMEG, estão ba 
talhando ativainente em toâo 
o Estado, _ visando extirpar 
com o analfabetismo, que é 
um dos maiores males que 
afligem o nosso país. A prova 
concludente de tudo isso, é 

série inumerável de inicia
tivas que os mesmos tomam 
diàríamente em todo o Esta
do, com construções de cen 
tenas de salas de aulas, que 
beneficiam todas as regiões 
sem qualquer excessão.

Dep. Aureo Vidal Ramos

fflento de aluguéis de pré- ciativas, e que o vem con-

n i t r a t o  de C a s a me n l o
0 Vv?m mel 0aQn«VdÍas*^ «“ 'S

Acionário da Coletoria Federal de Lage .
® Vereador Felipe Afonso Simao e de s * ®*™,a
*P°sa d. EHir Silveira Simao, cora a I 1

Beatriz Gamborgi Branco, dileta  ̂
taclo Celso Ramos Branco e de s g es 

onsnrte d. Alzira Garaborgi Branco, ra 
* de alto conceito na sociedad_ •

Por tão festivo ^ . ^ ^ “ ^ t o r e s  foram 
^ntes e os seus respectivos He rela-

acõnteciraento, os jovens 
jgeni

Uito cumprimentados pelo 1 a 1..fs'1 i a c o n c e r  
! 8 e amizades que possuem t
Cas famílias de nossa acontecimento,

w Regosijando-se cora - diirnos noivos, 
5 as. colunas formulamos ao Ver|ador Felipe 
í^sivos acs casais Sr. e » * • celso Ramos 
V  Simão e Sr. e Sra. DT  nossas atenciosas 

e demais familiares as

Assim é que, a Secreta- 
taria de Educação e Cultura 
. m tão boa hora confiada 
nelo Governador Celso Ra- 
rnos ao Deputado ;  Rubens 
Nazareno Neves, esta de
sempenhando fielmente o 
seu papel dentro do atual 
G o vêrn o  estadual, graças à 
anacidade sem precedentes 

do seu 'titular, que a vem
honrando mesmo tóra de nos
so Estado, como aconteceu 
ainda há potáo tempo em 
trasilia, na reunião de Secre

tários de Educação, quando 
o titular da pasta educacio- 
cional e o executivo de San
ta Catarina foram caloro
samente elogiados pelas mais 
altas autoridades ledera.s.

♦*

Deverá doutorar-se em data de hoje, pe
la Faculdade de Direito da Universidade de San
ta Catarina, o Deputado Aureo Vidal Ramos, que 
no último pleito conseguiu eleger-se para a Assem
bléia Legislativa por uma retumbante votação.

Elennato altamente liga o aos setores economi- 
cos bem como a todas as classes sociais de nos
sa terra, a sua diplomação no dia de hoje pela 
Faculdade de Direito de Florianópolis, é motivo 
de muita satisfação para seu elevado circulo de 
amigos e admiradores, que vêem no Deputado Au
reo Vidal Ramos, uma inteligência moça e por
tadora das mais lídimas tradições da terra de 
Correia Pinto.

Divulgando êst'* grato acontecimento, des 
tas linhas auguramos ao Deputado Aureo ViJal 
Ramos, os nossos votos de muitas venturas em 
suas atividades jurídicas.

Menina Vânia Deeke

Rodeada da alegria e carinho dos seus 
jrogenitores, completou o seu primeiro aniversário 
natalicio, no dia 23 de novembro p,p., a galante 
menina Vânia Deeke .dileta filhinha do Sr. Victor 
?elix Deeke, diretor presidente das importantes 
irmãs S.A. Agência Marítima e Comercial SA- 

MARCO, Agência Planaltina tie Veículos S.A., Dee
ke S.A, - Industria e Comercio, pessoa de eleva
do conceito social e econoruico no Vale do Ita- 
jaí e de sua exma. consorte d. Ruth Ivone Deeke, 
pertencente a alta sociedade daquela região do 
nosso Estado.

O transcurso do primeiro aniversário da 
robusta menina Vânia Deeke, cujos progenitores 
residem em ltajaí, foi motivo de muita alegria pa
ra os seus diletos pais, e principalmente para os 
seus inúmeros amiguinhos, e amiguinhas, que a 
foram cumprimentar por ocasião de seu natali
cio. z .

Divulgando êste grato acontecimento so
cial, destas colunas formulamos as nossas atencio
sas felicitações à pequena Vânia Deeke, rogando 
ao Creador que ampare a sua jovem existência 
por muitos e muitos anos, para maior gáudio dos 
seus dignos progenitoies Sr. Victor Felix Deeke 
e sua digna esposa d. Ruth Ivone Deeke, bem co
mo seus dignos familiares e demais pessoas 
uue formam o seu vastíssimo circulo de relações e
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Pedras de Isqueiro
Provocam Câncer

MURCIA. *' Espanha 
As pedras de isqueiro 
produzem o câncer do 
pulmão, na opinião do 
dr. Luis de los Reyes, 
médico de Bullas, na 
província de Murcia.

Ao acender o isquei 
ro, partículas de 8 a 10 
microns são aspiradas 
pelo fumante sob a for
ma de «micropitos» que

escapam a ação defen 
siva dos brônquios e se 
introduzem nas mucosas, 
segundo o dr. Reyes, As 
diminutivas partículas de 
pedra chegam, em sua 
penetração, até o peri- 
brônquio, onde se en 
quistam e onde vão pro 
duzindo lentamente o 
ataque canceroso da re
gião pulmonar

rN4

Realizar se-á na próxima quarta feira, dia 
12, no Cine Teatro Tamoio, às 8 horas e meia, 
uma festa artística oferecida à sociedade lagea- 
na, pelo Clube Soroptimista, com o sugestivo ti
tulo de “ Os sinos de Natal’'.

Pelo ineditismo, bom gôsto e originalidade 
dos números podemos desde já assegurar o com 
pleto êxito da festa, cujos proventos reverterão 
em obras assistenciais do Clube, por ocasião do 
Natal.

Entre outros números, constarão do pro
grama: C pintorzinho célebre - Quadros - com 
as senhoritas Laurete Sell, Nara Yone Lopes. 
Vânia e Fátima Andrade, Iva Montenegro, Vera 
Maria Lopes, Adelina i\arcizo, Dulce Airuda, Mí
riam Campos, Sônia Gamborgi, Beatriz Bleyer, 
Nilda Rodolfo, Aracy Arruda, Jussara Sombra, 
Marineide Amaral, Yara Avila e Miriam Burger.

Penteados em televisão - pelas senhoritas 
- Vera Mareia Fiúza. Terezinha Simão. Iva Mon 
tenegro, Yara Avila, Mareia Lenzi, Miirley Donato, 
Nara Lopes.

Apresentação de três números pela Orques 
tra Filarmônica da Sociedade Musical Lageana, 
ocasião em que será oferecida pelo Clube borop 
timista uma artística i laca em bronze a ê-ae 
conjunto, justa homenagem ao seu valor cultural.

Chamamos a atenção do público para outra 
delicada homenagem às pessoas de côr, na apre 
sentação do comovente e belíssimo quadro intitu 
lado: “ Angelitos Negros” .

i-se  a r .
Io Ginásio Agrícola Caetano Cosia

Realizou-se no dia 
de ontem, a formatura 
da primeira turma de 
Mestres Agrícolas do Gi
násio Agrícola Caetano 
Costa, cujo estabelecí 
mento tem na sua dire
ção o Agrônomo Dr. Pau
lo L. Sperb, e que muito 
tem batalhado em pról 
de sua causa, dinamizan 
do-o em todos os seus

sentidos.
As solenidades tive

ram inicio às 8,30 ho 
ras da manhã, com a 
Missa em Ação de Gra
ças na Igreja do Rosário. 
Às 20 horas no Salao 
Nobre do Colégio Esta
dual e Escola Normal 
Vidal Ramos, foi reali
zada a colação de grau, 
sendo entregues na oca-

iis da derrota 
tarado sara o

loa a elei-
Telegrama proced°n 

te de Recife] revela qu( 
o deputado Constâncio 
Maranhão, ao reconhe
cer sua derrota"eleitoral, 
fechou imediatamente o 
Centro Social que tem 
seu nome na cidade de 
Moreno, afixando na por
ta o seguiute cartaz:

«Vão procurar a casa 
do diabo e de Miguel 
/  rrais».

Em seguida dirigiu-se 
a uma praça no centro 
( a cidade e disparou tô 
( a a carga de seu re
vólver no televisor co lo 
cado no pavilhão pelo seu 
filho Ney Maranhão.

II
Estabelecida no Bairro 

Coral, Rua Campos Sales 
s/n°, está interessada na 
com pra de madeiras de 
Ia. e lia. qualidade, tipo 
Europa.

silo  os diplomas de 
tres Agrícolas aos sej 
tes íormandos: Cani 
su S. Matos, Carlos] 
Muniz, Célio G. Florí 
Cesar W. Oliveira, Cl 
dionor Gonçalves, Cl( 
ci Sartori, Edemir 
Martinhago, Edeval 
Amaral, Euclides S. 
trick, Genor M ussí 
Harry Westíal, (Orai 
Hélio O. Monteiro, 
minio A. Silva, João 
Kõerich, Jorge Sato, 
sé A. Bressan, Laurf 
Floriani, Mario G. Moi 
Nilton S. Souza, Or| 
Prange, Osmar P. 
rich, Pedio Almeida, 
dro R. Córdova, Rog 
Carminatti, Rogério 
Santos, Valdir üonça 
e Vilson I. Conceiçã 

Destas linhas con 
tulamo-nos com to 
os primeiros Mestres 
gricolas do Ginásio A 
cola Caetano Costa, e 
particular ao seu di 
diretor Dr. Paul 
Sperb, por êste feliz 
significativo aconte 
mento.

Seus calos não I 

darão mais dores 

cabeça.

A solução está 

uso de Calicida R I 

lampago.

A firma F. Paese - Agricultura, Comercio 
e Industria, necessita de caminhões para fretes 
de madeiras da cidade de Sertão, no Estado do 
Rio Grande do Sul, próximo ao município de Pas
so Fundo, para São Paulo, Kio de Janeiro e Be- 
o Horizonte.

c s  interessados devem dirigir se ao en- 
derêço da referida firma, à Avenida Camões, no 
Bairro Coial, onde receberão melhores informa
ções.

Hote! e  Churascaria
Pegorini -

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

Churrascos, galetos s linguicinhas
O ponto preferido para seu paladar

Afim de proporcionar melhor atenção aos seus distintos fregueses, 
passou a servir os seus famosos galetos exclusivamente de produção

própria.

Se você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente

aos sorteios de as suas compras e concorra

Seu Talão Vcile um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80
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f  í ! !  t o  W R  da r n  S/Aem Santa Catarina•̂oi t cimento de 
,n r(pefcussã0 social 
lrt, oiorni a' verilicou- 
n0 dia 27 de novem- 
p p., em m ssa ci- 

y eK quando a mesma 
J palco da Convenção 
peional dos Revende
i s  da VEM AG S/A, 
lj Santa Catarina, cuja 
«anização tem se co-

cularidades necpssári
i bo; „ íe^ S “
ünicamentÇe°en „  Vlsand» 
da VEMAG e « 5 *  
cia primord al qu. a 
mesma oferecia a todos 
os proprietários de ve?
mâ?cader Soa C0?c^ u ldamarca, tom vistas aos
senhores proprietários

t --- -----—

■
!

: V' ‘ ^  V-;: ;>.;í ;

M

V.

O c l i f l  é fixa a iresa que dirigiu os trabalhos 
da Convecção Regional i os Revendedores da VEMAG 
S/A, em Sinta Catarina.

ocat’o como uma das 
limeiras indústrias au- 
omobilisticas do país.

Durante aquele dia, 
nossa cidade teve a 

ODra de receber a vi 
ita de importantes figu- 
s da VEMAG S/A, re- 

resentada por inúmeros 
nspetores e por Reven 
êdorcs de doze cidades 
e nosso Estado, que

de veículos DKW-VE 
MAG, os convencionais 
tomaram uma série de 
medidas que virão de 
encontro aos seus an- 
ceios, principalmente no 
que concerne a assistên
cia técnica permanente 
de peças e mão de obra.

Participaram de tão 
importante conclave re
gional da VEMAti os

F jp* v  *
f’j T f # j.

|- ABL-

p?, S* de T jledo Piza 
,df° Departamento 

? e  ̂ eiito. e o Sr. Dr. 
Dmpoido Madarás, do 
departamento de Plane
jamento, figuras estas de 

projeção dentro da 
VEMAG e que labutam 
em torno do seu proges 
so e no constante ampa
ro às várias firmas que 
o representam em diver 
sas localidades brasi
leiras.

Participaram também, 
ativamente da Conven
ção Regional da VEMAG, 
os seguintes Revendedo
res de nosso Estado: Re
vendedores de Lages, re
presentados pelos Srs 
Uario Todeschini e Odi 
Cherubini Tomedi, dinâ 
micos diretores da im
portante firma desta pra
ça, Serrana Ltda. - Vei 
culos e Maquinas; Reven 
dedor de Itajaí, Sr. Moa- 
cyr Werner; Revendedor 
de Florianópolis, Sr. Odi- 
naldo Pinto de Oliveira; 
Revendedor de Tubarão, 
Sr. Nilton Nicolazzi; Re
vendedor de -Joinville, Sr. 
Gerard Schulz; Revende 
dores de Caçador, Srs. 
Arthur S. Cunha e Ân
gelo Bariehello; Reven
dedor de Poito União, 
Sr. Romeu Wengerkie- 
wicz; Revendedores de 
Blumenau, Srs. Henz 
Breikopf e Henz Fischert; 
Revendedores de Curi- 
tibanos, Srs. Edgard Ko 
Freitag e Ruben Feiten; 
rtevendedores de .loaça 
ba. Snr. Ernerto Neseilo 
e Horizel Zago; Reven 
dedores de Videira, Srs. 
EvaIdo Ernesto Reichise 
Evaldo Carlos Maister; 
Revendedor de Mafra, 
Sr. Cailos Wernet; e Re 
vendedor de Rio do Sul, 
Sr. Rubens B. Silveira. 
Todos os Revendedores

acima enumerados, ti
veram destacada atuação 
Qo referido conclave.

Â noite daquele dia, 
nos salões aristocráticos 
do Grande Hotel Lages, 
foi realizado um jantar 
alusivo ao encerramento 
da Convenção, quando 
compareceram todos os 
participantes da mesma,

aqui estiveram presentes, 
pela grande organização 
que imprimiram ao refe
rido conclave, dando 
ao mesmo um cunho de 
elevada importância pa 
ra os meios sociais e co 
merciais não só de Lages 
como de S. Catarina. En
viamos também, os nos
sos e fusivos parabéns aos

Um aspecto do jantar, realizado d o s  luxuosos 
salões do Grande Hotel Lages, e que marcou o encer
ramento da Convenção Regional dos Revendedores 
da VEMAG S/A.

transcorrendo o mesmo 
num ambiente de muita 
fidalgna

Destas colunas, envia 
mos as nossas felicita 
ções aos promotores da 
Convenção Regional de 
Revendedores da VEMAG 
S/A, em Santa Catarina, 
nas pessoas de seus di
nâmicos inspetores que

diretores da Serrana Ltda, 
- Veículos e Máquinas, 
nas pessoas dos srs. 
Dario Todeschini e Odi 
Cherubini Tomedi, por 
ter sido esta conceituada 
firma de nossa praça 
aquinhoada como centro 
de tão relevante Conven
ção Estadual de Reven
dedores da VEMAG.

T vSÍm l / v  ~rte ativa no referido Congie-.
nos direto- srs Orfeu^amventi^So

ana Ltda. - brinho L conceituados
Máquinas, cadüS regionais, que 

rodeschim e inspetores j0 §e suas eleini Tomedi, no exercício de^s
es e que tu yadas i f  0 bom notara propor- tem el* JJela indústria 
ximo de cor [de . Honraram a 
íbilidades a b,'aJ ! ‘nvenção com as 
eus colegas quil artjCjpações os

suas a/* (te Vendas, 
,os da con- inspelores ^  Glu-
ra iniciados brs- Lpolesell>. e Carlos 
da manhã, sepe ,

a Associação i • 8 (|e Peças, Srs.
e Lages, pi o- , Romera Albo “
durante to- Jía> ^ i0 de M.
Os mesmos ras, Ota Helm Ra-
numambien- .iu0, Raynaldi

cam arada-fael “ al da Cos,a e Jo
2 o s °T s ,eKe- n a s S w m in s .d O pC

e In>peto- da R. campos,
ida um “ P'e i - L  Vicente Denge-tões que ,, Abraao doÇe
5  3t.e„r partamento de .Ser»

Fretes de madeiras para o Rio de Janeiro
A firma MADEIREIRA TRIBUTO S/A, com es

critório à Rua Coronel Córdova (Edilicio Aristilia- 
ne Ramos), fone 467, está necessitando de ca
minhões para o transporte de madeiras para o 
Rio de Janeiro.

Os interessados queiram dirigir-se ao enderêço, 
acima, onde receberão maiores informações.

p v n  r -D

A CO - FERRO S A E U. S. S. - MADEIRA

Regressou no dia de 
ontem, do Rio de Janei 
rü o Dr. Valdomiro Ner- 
colini, provecto advoga- 
do do foro local e
Consultor Jurídico da ím 
nnrtante firma desta pra
ça, Indústrias de Madei
ras Pratense Ltda.

Na2ex:capital da Re-
. | una, o Dr.  ̂aldomí 

N ercolini que lá se 
1 , , rüU por 15 dias, tra- 

, e in portantes as- 
„  s (1a firma que é 

Y , \ ultor Jurídico junto 
, CEX, Banco do Br - 

? , y0rvicr de Economia

-  *■
- é h r r v ; :
vindas.

TtltG. „  _tONOG INOIOweSTfSN ICAIXA POSTAL N» 830 

TELEFONES 2-1897 - 2-311*

RUA CRISTOVÃO COLOMBO N.° i 51 7 
_ P O R T O  A L E G R E  -
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0 Govêrno do ubiauu, 
fez na ordena de Cr®
900000.00, destinado a 
extensão de linhas para 
as localidades de Bana 
São João e Forcado.

Na mesma oportunida
de o presidente do ór
gão assessor do Gover
no Estadual no setor 
energético pagou à Pre
feitura de Itapiranga a 
importância de Cr$ . . •
1.891.868.00, para q u eos  
distritos de Capela e bao

O Presidente da Co 
missão de Eneigia Elé
trica, eng Paulo Affonso 
de Freitas Melro, pagou 
esta semana a Coopera 
tiva de Energia Elétrica 
Salto Donner. a impor
tância de Cr$ 300.000,00, 
integralizando com isso 
o auxílio financeiro que

Habitação — Bolsas de Estudos
0  Govêrno do Estado recebeu comunicação 

do “Centro Interamericano de Habitaçao e Plane
jamento” de que - de abril a dezembro do ano 
vindouro - em Bogotá, Colômbia - , o Centro lará 
realizar um Curso de .Treinamento em Problemas 
Habitacionais.

Referido curso objetiva ministrar uma in
formação integral sôbre os diversos problemas 
habitacionais e especialmente melhoramento das 
condições de moradia popular.

O curso será ministrado por um corpo de 
professores internacionais em tempo integral.

Poderão candidatar se engenheiros, advo 
gados, economistas, sociologos ou outros profis
sionais de nível superior cujas atividades se re
lacionem com o problema habitacional.

Dos candidatos indicados pelos Governos 
sulamericanos, será selecionada uma equipe que 
poderá receber bolsa de estudos do OEA.

Informações complementares, bem como 
prospectos poderão ser obtidos na Assessoria 
Téci ica do Poder Executivo - Palácio do Govêr- 
no, térreo - diariamente no horário das 11 às 12 
horas.

Edital de
Convocação

A Sociedade Esportiva Inter
nacional de Bolão, convoca to
dos seus associados, quites ou 
não com a tesouraria, para a 
assembléia geral extraordi
nária a ser realizada no dia 
10 dc dezembro proximo, as 
2(1 horas em sua sede social, 
afim de tratar de assuntos de 
relevante importância.

Tratando-se de assuntos 
que decidirão o futuro da 
sociedade, solicitamos a to
dos os associados que não 
deixem de comparecer.

ASCANIO BIANCHI 
Presidente

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dorá, certamente, 
uma nota de . . . indústria e Comércio dei 

Madeiras Battistella S /A . I
Assembléia Geral Extraordinária 

Convocação
São convidados os senhores acionistas des

ta Empresa a se reunirem na séde social sita à  
Av. Marechal Floriano, 947, nesta cidade de La
ges, Estado de Santa Catarina, às 16 (dezesseis) 
horas do dia 12 (doze) de dezembro do corrente a 
fim de atenderem à seguinte

ORDEM DO DIA
Io - Estudo, deliberação e aprovação da 

proposta da diretoria para aumento do capital
social.

2o) - Efetivação do aumento do capital so
cial e consequente alteração do artigo 5o (quinto) 
dos PiStatutos Sociais.

3°) - Outros assuntos de interêsse social.

Lages, 28 de novembro de 1.962.

Enio Mario Marin — Diretor.

São, de (ato, numerosos aparelhos 

Independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

Nossos rádios são aparelhos 
do alta potência com seleti
vidade peNeita e que levom 
o garantia d e----------------- 1

Contador
Importante firma comercial desta 

cessita de um Contador ou um prático e 
bilidade de madeiras. Os interessados dev 
carta de próprio punho à Caixa Postal 

Exigem-se referências.
Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Alegre

A maior e mais completa Livraria e i ipografia da cidade

Papelaria em geral Completo sortimento de material
Rua Coronel Córdova, 202 -Fone, 2l3 - LAGES - S. Catarina

r/Av/jWj.wjOT
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refeitura |Municipal de Lages
Têrmo de Contrato de t E s t a d o  de Santa Catarina

Ul~ ^ccação Hd o
Têrmo de Contrato que entre s i , b e r V 1 Ç o s

iges e a Sra Normalia Terezinh» w * fazem a Prefeiti.ro n« 
lorma que abaixo se declara ' Het«nch Hoefling pJJJ Municipal de

e na

csfcnta
í do sr.

Ao primeiro dia do mês de e *

e outro lado a sra. Normaha T e r e z E a’ i?ta '•'"om ina/o Contr .?ab|'“ e‘

h : r - -  coDc,uid” -  ^ T . . v c ni» u  t S B

de 6 de setembro de 1962 
0 Pi efeito Municipal de Lages, resolve:

Conceder Licença:

Cláusula Primeira
0 Contratante, usando dc suas otrtK • - 

ra. Normalia Tere? a H. Hoefling, pará nTp.: r °? trata Dêste «to a 
agts, exercer as lu .ções de Auxiliar de Escrita e eitura Municipal de

Cláusula Segunda
O f ont.-atnnte, r!,.

Contratada, " mensalmente
. . _ '-se a pagar
bino retribuição aos s<~ v prestados » *- ----- — ™.,uCUie
tiros (Cr? ILJ."00,Ü0) que será pago na P r e f <le düZe mil cr" '  
|uc o Oiçamento consignar. Ia Municipal por verba

Cláusula Terceira
0 presente Contrato terá sua vigência a nartin 

blembro de mil novecentos e sessenta"e dois (1^-62) ^  de
í) ano apos, podendo ser prorrogado de aenrrti 6 terminará um
K s ,  bem como poderá ser rescindido ím S - ,  “  V  partes Contra 
(  d, qualquer u L  das par.e, C t u . ™ t a
jíelamação judicial ou extra judicial. 1 mdemzaçao,

E. para firmeza e validade do que ficou acima estipulado, mun- 
bu o sr. Preltíito Municipal que fosse lavrado o presente termo de Con 
[jto, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
|u;ralantes e por mim Gisela Senise Biáscher, Escrnurário resp pelo ),p. da Secretaria. y F

Prefeitura Municipal de Lagos, em p de setembro de 1962.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Gisela Senise biáscher — Resp. pelo Exp. da Secretária 
Normalia Terezini.;: H. Hoeíling - Contratada

PORTARIA

A Cleudio Ramos Floriani, ocupante do cargo isolado de pro
vimento efetivo de Diretor da Fazenda, Padrão U, de trinta e dois ('32) 
dias de licença, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de setembro de 1962
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria, na Secretaria da Prefei
tura em 6 de setembro de 1962.

Gisela Senise Bráscher - Pelo Secretario

PORTARIA
de 6 de setembro de 1962

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E :

Fixar o Ponto de Estacionamento de Automóveis de Aluguel do 
Bairro Coral (Ponto n- 2), no local onde está instalado o abrigo, próxi
mo ao entroncamento da Avenida Presidente Vargas com a BR-2.

Prefeitura Municipal de Lages em 6 de setembro de 1962. 
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria na Secretaria da Pre
feitura, em 6, de setembro de 1962.

Gisela Senise Bráscher 
Pelo Secretário

PORTARIA

de 10 de setembro de 1962 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

DISPFNSAR À PEDIDO:

O Escriturário Gisela Senise Bráscher, designada pela Portaria de 
24 de agosto do corrente para responder pelo expediente da Secretaria. 
Preleituia Municipal de Lages, em 10 de setembro de 1962

Wolny Delia Rocca -  Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Portaria na Secretaiia da 
Prefeitura, em 10 de setembro de 1962 

Mércia Ramos Borges — Resp. pelo Exp. da Secretaria

U

a
a

conhecer o esperad o  
trr<Tii. F„rnoso na Europa, 
B  íja.;hcu evidência entre os 
p s  de comportamento espor- 
% ® agora fabricado pela Willys. 
I carro emocionante — potente 
“C1!. o Goruini chegou para 
Hçar o que é “performance". 

| U p
■ ■ G ordin i tem  m o to r 

«valos - potência su p e rio r à de 
**Uer °utro  carro  de su a  c lasse  !

m a r c h a s
P ,ni è carro que tem  ím p e to  - 

P üfra de suas 4 m a rch a s  oferece 
f*ixa tíe u t iliz a rã o !

Ávri - t a - ,  l u x u o s o : esmerado acabamento,
L* suspensão reforçada -  *-UX trutura monobloco -

r erosos detalhes de bom gôsto S0L " , espaço interno.
[NFORTÁVEL: 4 portas, grande porta-malas. ampl° esp

I U/IIIVCl UM PRODUTO DaWILLYS-OVERLAND.FABRICANTE DE
17/1110 !  VE|CUL0S DE ALTA quAl iDADE -  SAO BERNARDO 00 CAMPO- EST. OE SiO  PAULO

A g ê n c i a  P b i n a H m a J e  V « c u t o s J j / _ A _

Snnta Cntnrina
I * Venida * e s id e n te  V a r g a s ^ l * * »  - p E n d . T e l

E s t a m o s  à  s u a  e s p e r a ,  p a ra  
m o s tr a r - lh e  o  n o v í s s im o  Gordini

•' -K' •

GfDtRtDaWO1**’

Calçado 
para 

Cave los
Um I grupo paulista 

estí cogitando da fabri
cação, em nosso País, 
de um tipo especial de 
ferradu a para cavalos 
de corrida. Uma ferradu
ra de “NYLON”, ideali
zada na Inglaterra e 
atualmente em fase de 
aperfeiçoamento, desper
tou interêsse no Brasil 
pelas vantagens que 
oferece: Seui o pêso das 
ferraduras atualmente 
usadas, apresenta resis
tência superior às de 
ferro, permitindo maior 
velocidade aos animais 
de corrida.

BPZillV

m

Para seus calos, 
cravos, espinhas, ver
rugas, oleo de peixe, 

lhas encravadas, etc- 
A solução é C£LI- 

CIDA RELAMPAGO-

um

n
- f e r i

!SS NSY

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAGEA- 
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294
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Panificio Lageano revoluciona a população 
local com seus modernos processos de

fabricação
lnauguiado há pouco menos de um mês, nes

se curto periodo de tempo, o Panificio Lageano, 
já conquistou as simpatias de nossa população, 
graças aos moderm s processos de fabricação de 
pães, doces, cucas, biscoitos etc. ^

Dotado de uma rigorosa higiene, e com um 
maquinário modernissimo, o Panificio Lageano p̂ >- 
de orgulhar se em oferecer à nossa populaçao 
tudo o que de melhor existe em matéria de pa- 
i ificação.

Fabricantes dos famosos paes minutos, 
pães fubá, saborosas cucas, e mais uma variedade 
de outros produtos do seu ramo, o Panificio La
geano tem recebido diariamente a preferência do 
público de nossa terra, que não tem resgateado 
t logios aos proprietários daquele nóvel estabeleci
mento, em possuir tão modernos maquinarios de 
panificação, como também pela maneira cordial 
com que são tratados os seus clientes por parte 
de seus dignos funcionários.

Noticiando esta, prazeirosa noticia, destas 
colunas felicitamos os proprietários do Panificio 
Lageano, para que continuem a servir a popula
ção Jageana dentro da eficiência que lhes è pe- 
euliar desde a sua inauguração.

Sr. Gunter Deeke

tarás p re cisi-se
A firma Agro Industrial ■ Anita Garibaldi 

Ltda., estabelecida à Rua Campos Sales, Bairro 
Coral, nesta cidade, está necessitando de operá- 
iios para a sua fábrica e serviços de páteo.

Os interessados queiram dirigir-se no en- 
derêço acima, onde serão prontamente atendidos.

Caminhões de fretes 
para Porto Alegre

A EXPORTADORA DE MADEIRAS FONTANIVE 
LTDA., com depósito no Bairro Coral, próximo à 
( harqueatía Bianchini, está necessitando de ca
minhões para fretes de madeiras para Porto Alegre. 
Os interessados queiram dirigir-se àquela firma, 
no enderêço acima, onde obterão maiores infor
mações.

Posto F ox
— DE -

PEDRO VANONI
Gasolina Oleos e 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

VICEN TE P A S C A L E
Com. e Repres. 

Representante de 
R E G U L Y  E S E L K

Oferece

Motores e Grupo -  Geradores

M. w. M.
de 7,5 a 30 KWA.

Vendes - Rua Correia PitVo, 122 - Caixa Postal 28
Fone, 228

^8^8 S. Catarina

(Cont da última pág )

Como pudemos sen 
tir, pràticamente o que 
existe na Europa, foi vi 
sitado pelo Sr. Gunter 
Deeke, e lhe pergunta
mos de um modo j.e- 
ral, n sua opinião em 
tõrno do que pode ob 
servar no Velho Mundo.

Entre outras coisas, 
respondeu-nos que na 
parte de finanças o Mar 
co ó o dinheiro mais 
forte da Europa, pois 
hoje ninguém diz que 
houve guerra na Ale
manha, pois o caso do 
Porto de Hamburgo, o 
mais castigado pelos bom 
bardeios, é hoje con
siderado o terceiro da 
quele continente, tanto 
em estaleiros como em 
movimento de navios.

Sôbre a parte de es
tradas, respondeu nos 
que a Alemanha, ainda 
mantém a surpremacia 
naqueles paises, pois pos- 
sue as famosas estradas 
Auto-Balin, com duas 
pistas, cuja velocidade é 
a vi ntade do volante ou 
daquilo que o carro ofe 
recer, pois a velocidade 
é livre, oferecendo as 
referidas pistas absoluta 
garantia, por ser mão 
única.

Sôbre a parte de 
vida mais cara,para o tu
rista disse-nos o Sr. Gun 
ter Deeke, que a Italia é 
o país que mais alto pré 
ço custa a vida, embora 
tenha tia também cida
des maravilhosas e um 
parque, in d u s i i1 resp» - 
tavel, sendo de se c des 
tacara cid tde de R n , 
Veneza e ainda um u - 
finidade de praias belís
simas.

Também não pode
riamos deixa c’e sa 
ber qual a de menor cus
to para o turista, sendo 
que de pronto infor
mou-nos que a Grécia é 
o de vida mais barata, 
pois não é um país com 
grande ganância e por 
isso talvez, seja mais 
suave em seus prêços. 
Êste paísjque ainda vive. 
muito dos velhos tempos, 
mantém ainda a cidade 
de Atenas, sua capital, 
entre as * mais belas.

O referido país possue 
ilhas maravilhosas, man 
tendo dentro da cidade 
de Atenas, o chamado 
Alto Morro, a cidade de 
Acropólis.onde alí mora 
ram grandes vultos como 
Sócrates e tantos outros.

Outro aspecto inte
ressante, é que a Grécia 
é o país de céu mais 
azul que existe, pois lá 
as chuvas são raras, suas 
matas são pouquissimas, 
e com isso chove pou
co. Como já dissemos o 
céu é tão azul, que no 
mar pode ser visto^uma 
profundidade até vinte 
metros.

Outro fato, é a sua 
água potável que vem 
de uma distância de 170 
kls. para abastecer a
sua capi al.

O Sr. Gunter Deeke. 
teve grande preocupação 
em sua v agem desconhe
cer grandes estaleiros, 
como sejam de Estocol
mo, Hamburgo, Roter- 
dam, onde mantém or
ganizações que tem liga 
ções com a tradicional 
firma Samarco S/A, da

cidade de Itajaí, de que 
S. S. é também um 
seus diretores.

Como o avião chf 
gava a nossa capital 
Estado, onde nosso dir{ 
tor tinha o seu destinl 
fomos obrigados a intel 
romper aquele agradavf 
bate papo e nos desp] 
dimos agradecendo si 
gentileza em ter n( 
proporcionado estes dí 
dos sôbre a sua recent 
excursão pela Europa.

Exportação de café bate 
recorde em novembro
O IBC informou que foi estabelecido, er 

novembro, o recor e absoluto de exportação d 
café, com 1.731.632 sacas, enviadas por oito por 
tos. O recorde anterior fôra estabelecido em outi 
bro último, com 1.715.069 sacas — 16.563 sacas 
menos, portanto.

Informou o IBC que no segundo mês dl 
ano convênio, após o Acordo Internacional do Ca] 
fé, que abrange parte de outubro e novembro, f( 
ram exportadas 504.277 sacas a mais em relação 
a idêntico período do ano passado.

Em novembro, os três portos, através dô  
quais passou o maior volume de exportação d< 
café, apresentaram os seguintes indices: Santos| 
715.027 sacos; Paranaguá, 547.335 sacas e Rio de 
Janeiro, 219.269 sacas.

Toma vulto a canpanha qre visa eliminar 
do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Sant£ 
Catarina associados que não militam na im
prensa e cujos registros se efetivaram por méto
dos escusos.

Os jornalistas que apoiam o movimento! 
reuniram-se há dias e decidiram formar o coman-| 
do de moralização da categoria.

Transcorreu no dia 
30 de novembro p. p , o 
jubileu de prata de or
denação sacerdotal do 
Revdo. Padre Tarcísio 
Dalsenter, esforçado vi
gário da Paróquia de 
Ponte Alta do Sul.

Comemorando a passa
gem de tão significativa 
data, os paroquianos da
quela localidade, estão 
promovendo uma série de 
festividades em home
nagem ao Padre Tarcísio 
Dalsenter, que foram ini
ciadas no dia 5 do cor

rente e que se prolon> 
garão até amanhã, com 
a realização de um fes
tival apresentado pelos 
alunos da Escola Reuni
das, de Ponte Alta do 
Sul.

Agradecemos a ama- 
bilidade do convite que 
nos foi enviado para 
participarmos de tão im
portantes festividades, e 
aproveitamos o ensejo 
oara desejar ao Revdo. 
Padre Tarcísio Dalsenter 
as nossas sinceras con
gratulações.

Precisa-se de cannlõts para fretes
i -a A  firm* Irmãos Gamborgi & Cia, estabe
lecida a Rua Castro Alves, no Bairro Ipiranga, 
com tone 383, precisa de caminhões para fretes de 
madeiras para diversas praças do país, entre elas 
a de Porto Alegre.

Os interessados devem dirigir se no fen 
deiêço acima, onde obterão maic
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íS?„?,u? rany  em Curiiibanos
Seus calos não lhe Crir7 
‘ao„ m<S,.?I|Pj?blemasb  ' ” '

lo hHíV )ni en£° l°caí. pe |período, o Guarany ficou
em inor»C°re a reduzido à 6 jogadores,

J í- relativo ao | que de acordo com que
campeonato estadual, e 
que foi encerrado aos

. do periodo derradeiro.
, . ieudo sofrido uma 

S(Mle de expulsões, e 
colunado com uma con
tusão de Dante naquele

mandam as regras futebo
lísticas foi encerrada 
com a vitória do men- 
go curitibanense.

No primeiro periodo 
o Flamengo já vencia 
por 4 a 0, tpndo Jaime 
sido o escorer da par-

O ÚNicOjcaminhão inteiramente nôvo!

A ÚNICA*linha 
completa de 

caminhões 
nacionais!

w  w  n o ”  SUPER e - 6 ° °  m I £ o - m e c * i« c <>

“* o superf.,oo - o super-  Revendedor Ford
Venha conhecê-la de perto n°

_ João  Buatim S/ -A
Comércio d® °  305 LAGES — S. CATARINA 
■  D e ° d ° 1 0 -  - 2 5 9  • 4 5 9

tida com a conquista de 
4 tentos.

Com esta vitória o 
Flamengo vingou a der
rota do primeiro turno 
sofrida diante do mes
mo Guarany por 6 a 0.

Arco Ir is venceu o 
Vasco da Gama de 

Capinzal
Foi realizado domin* 

go à tarde, no Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior, o prélio amistoso 
que reuniu as represen
tações do Arco íris, 
campeão de nossa se
gunda divisão,e o Vasco 
da Gama, da cidade de 
Capinzal.

O Arco íris foi 0 
ganhador dêste jogo in- 
ter-municipal pelo esco
re de 5 a 3, com um 
placard d e i a 0 a seu fa
vor na fase inicial.

Roque 2, Izidoro, 
Jango e lrineu consigna
ram os tentos do Arco 
Íris, ao passo que Sapa
ta 2, sendo um de pênal
ti e Angelim marcaram 
os gols da esquadra vi
sitante.

Foi arbitro desta 
contenda o Sr. Alci 
de 01iveira.com um bora 
desempenho, bem auxi
liado nas laterais por 
Cicero Varela e Osval
do Costa.

Antes de ser ini
ciado o cotejo, os atle
tas do Arco íris recebe
ram as faixas de (ain- 
peões da segunda divi
são, titulo honrosa- 
meute conquistado na 
p r e s e n t e  t e m 
p o r a d a  e q u e  
resultou à sua ascenção 
à primeira divisão da 
LSI).

Guarany x Caçado- 
rense em Lages

Encerrando as dis
putas do returno das 
semifinais, equivalente 
à 4a e 5a zona, jogarão 
amanhã à tarde, em 
nossa cidade, as equipes 
do Guarany e do Caça- 
dorense.

Por outro lado, jo
garão em Caçador, as 
equipes do Vasco da 
Gama e do Flamengo de 
Curitibanos. [

Concurso de ingres
so e remoção 
O titular da Pasta 

de Educação, Rubens 
Nazareno Neves, desig
nou uma comissão dos 
seus diretores da secre
taria para organizarem 
os concursos de ingres
so e remoção.

Tais concursos são 
levados a efeito no pe
riodo de Dezembro e 
Janeiro. Oportunamente 
a Secretaria irá distri
buir circulares as auto
ridades escolares com 
relação aos concursos.
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r. v ^ u r m / r
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E s t e v e  rapida
mente em nossa cidade, 
de onde viajou para 
Itajaí, via aérea, na úl
tima quarta feira, dia 5, 
o jovem industrial e ho
mem de negócios, Sr. 
Gunter Deeke, diretor 
gerente da Deeke S/A Ind 
e Com., com séde em Blu
menau, e diretor adjun 
to das firmas Samarco 
S/A, com séde em Itajaí, 
e Agência Planaltina de 
Veiculos S/A, com séde 
em Lages.

Durante a viagem, 
que foi realizada entre 
Lages e a capita! do Es
tado, quando também 
viajava no mesmo avião, 
o nosso diretor, houve 
um bate papo à bordo 
do Consorcio Tac Cruzei 
ro do Sul, cuja viagem 
foi serena e com absolu
ta segurança.

Éramos- sabedores de 
que o Sr. Gunter Deeke, 
voltara recentemente de 
uma tournée pela Euro 
pa, quando então apro
veitamos o nosso encon 
tro para solicitar-lhe al
go sôbre o que pode ve 
rificar nessa viagem que 
durou quasi seis mèses.

O jovem Gunter 
Deeke, com aquela sua 
personalidade marcante, 
mas sempre amável quan 
do é solicitado, não re
lutou em nos fornecer 
alguns dados rápidos so
fre essa viagem que. a- 
lém de turística, não dei
xou de ser uma viagem 
de estudos,principalmente 
na parte de navegação,

pois uma das firmas que 
também é seu diretor, e 
tendo seu dedicado pai 
como diretor presidente 
que é o Sr. Victor Eelix 
Deeke, do alto comercio 
do Vale do Itajaí, cuja 
firma é a Samarco S/A, 
cujas atividades entre 
elas, a parte de navega
ção.

Tendo S. S. visitado 
14 países, entre êles, 
Italia, Suíça, Alemanha

[fêste foi visitado tanto o 
'setor ocidental como 
o r i e n t a l ) ,  Dina
marca, Suécia, Ho
landa, Bélgica, Inglater 
ra. França, Espanha, Por
tugal, Áustria, Grécia 
e Turquia. Levando-se 
em conta que outros pai 
ses não foram visitados, 
mesmo em outro conti
nente, como seja os Es
tados Unidos, pelo fato 
de já ter sido feito em 
outra oportunidade.
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Clube da Lady promove 
chá de encerramento

Realizou-se quinta feira última, dia 0, na re 
sidência da exma. sra d. Leda Broering, digna 
esposa do Sr. Wolny Paulo Broering. o ..chá de 
encerramento de ano do Clube da Lady, tradicio
nal entidade de nossa terra, e que batalha uni
camente em beneficio da filantropia.

Nessa reunião chá que atraiu à residência 
da sra. d. Leda Broering, todas as componentes 
do Clube da Lady, foram tratados inúmeros as
suntos visando às suas próximas atividades

O Clube da Lady, deverá promover os 
seus tradicionais chás somente no proximo mês 
de Fevereiro de l (Jb3.

Como se sabe nêstes chás-reuniões, as da
mas pertencentes ao quadro social $ó Clube da 
Lady. executam inúmeros trabalhes demão e mui
tos dêles são fin i lizados em suas residências, os 
quais são utilizados para fins filantrópicos.

Nêsse setor de filantropia, o Clube da La
dy tem se esmprado com “ afinco, pois é sua fina
lidade prestar o máximo de amparo aos pobres 
de nossa terra.

Segundo dados que pu
demos colher e mesmo veri
ficar pessoalmente, estão na 
fase final os trabalhos da 
primeira etapa, para colocar 
logo de imediato a turbina 
grande em funcionamento, 
que dará à nossa cidade um 
imediato aumento na casa de 
1.000 HP.

Pois nossos leitores bem 
sabem, que outras máquinas 
serão colocadas dentro de 
um espaço mínimo na Usina 
do Salto, e com isso teremos 
novo aumento de energia em 
nossa cidade.

Porém, tudo isso é feito 
em etapas, pois seu trabalho 
é sempre um tanto penoso, 
sendo sempre ao rigor do 
tempo, outras vêzes o material 
encomendado à terceiros não 
fica pronto nos prazos esta
belecidos, pois hoje todo o 
mundo luta contra uma série 

de fatores, muitas vêzes até 
com falta de matéria prima.

O certo é, que a Ern- 
prêsa de Construções Civis 
Ltda., tendo à frente o seu 
diretor técnico, o Engenheiro 
Dr. Henrique Koízian, tem 
realmente feito um trabalho 
digno de^nossos aplausos, pois 
a rapidez que se nota dià- 
riamente ern todos os setores 
daquela importante obra, que 
é sem dúvida de grande 
vulto, tem que ser atacnda 
tanto na parte de tubulação, 
que é onde conduz a água 
para as turbinas, como tam-

ils os serviço:
bém o serviço da barrageml 
que é o maior. É um trabalhrf 
árduo e difícil, pois afinal d( 
contas, todos êles são exposl 
tos às mais variadas inteml 
peries, como ocorreu neste 
último inverno, que foi o maij 
rigoroso dos últimos vinte 
anos.

Podemos ainda informarl 
que existe um perfeito enj 
trosamento entre a Emprêss 
de Construções Civis Ltda 
a Companhia Serrana de Ele-| 
tricidade, e-ta ultima, que 
tem como seus diretores os 
Srs. Sérgio Ramos e Hugo cU 
Castro Bràscher, que aqui 
representa a parte do govêrl 
no do Estado, levando-se ainJ 
da em conta que o GovernaJ 
dor Celso Ramos,não tem me-| 
dido esforços para que, essa 
obra se realize no menor 
espaço de tempo possivel 
ver a sua terra que êle tan-l 
to ama, suprida de energia 
elétrica, tanto no centro da 
cidade, como em todos os 
nossos bairros.

Assim é, que destas co 
lunas desejamos felicitar a| 
Empresa de Construções Ci
vis Ltda, responsável pnrl 
aquela importante obra, e| 
ainda a Companhia Serranal 
de Eletricidade, que sempre [ 
tem estado vigilante,|a fim de| 
que aqueles trabalhos decor
ram normalmente, sempre I 
com um único objetivo, que| 
é o de ver uma vez por to
das concluído definitivamente | 
aquele trabalho.

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC— CRUZEIRO DO SUL. sempre procurando servir, cad^ 

vez me h >r o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reini
ciar os s ;us vôos para JOAÇABA, capitJ do Oéste Catarinense, volta agóra a ser
vir esta região, com PO.tTO ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do 
Sul. - Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC— CRUZEIRO PO SUL, que sempre procurou 
servir a zona. da serra, ligando-a a todas as cidades do País. oferece agóra ao pú
blico 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 10:25, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí 
Joinville e São Paulo, 

às 14:50, para: Joaçaba.
às 08 00, para. Fpolis , Itajaí, Joinville, Curi

tiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 13:35, para: Porto Alegre, 
às 08:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curiti

ba, Paranaguá, Santos, São Paulo 
e Rio.

às 13:35, para: Porto Alegre.

r-3as. e 5as. feiras:
rL

»

Sabado:

Domingo:
Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 

novas linhas do Consórcio TAC— CRÜZEIRO DO SUL que continúa a ser a pionei
ra da Aviação Comercial em nossa Região.

Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 
Consórcio TAC-CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente Nereu Ramos, n° 84 ou 
pelos telefones nrs. 214 e 237. —

O Cine M arajoara 7T9ihahodraTingo)
a sensacional produção japonêsa

Seu Revolver Sua V ida
em Nikkaisu - Scope e 

Nikkatsu - Color

Entre os Bacharelandos que hoje colarão 
gráu, era Florianópolis, pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Santa Catarina, encontra-se 
o Sr. Amelio Nercolini, diretor do Organizador 
Comei ciai Técnico Administrativo, importante es
critório de Contabilidade de nossa praça, e ele
mento de real destaque nos meios sociais e rotá- 
rios da Princesa da Serra.

Divulgando êste acontecimento, destas 
colunas felicitamos o Bacharelando Amélio Ner
colini, desejando-lhe muitíssimas felicidades em 
suas futuras atividades advocaticias.

De uma viagem que efetuou há vários 
municípios gaúchos, regressou à nossa cidade, o 
Vereador e industrial Dr. José de Castro Gambor- 
gi, sócio diretor da importante firma Irmãos Gam- 
borgi & Cia, sita no Bairro Ipiranga.

Nas cidades gaúchas, onde esteve recen
temente, o Vereador José de Castro Gamborgi, tra 
tou de vários e importantes assuntos relaciona
dos com a conceituada firma que dirige.

LAR EM FESTA
Encontra-se em festa desde o dia 6 do 

corrente, o lar do Sr. Aldo Menegati presidente 
da Associação Comerc:al de Cuntibanos, sócio 
diretor da importante firma daquela cidade, Ir
mãos Menegati Ltda, e da alta sociedade do vi
zinho município, e de sua exma. esposa d. Aríete 
Macêdo Menegati, com o nascimento de sua pri
mogênita Alda Maria, ocorrido na Maternidade Te
resa Ramos.

Ao feliz casal, bem como à pequena Al 
d i Maria enviamos >norp'
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