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Casa do Escoteiro em breve 
será uma realidade

Conforme já tivemos 
portunidade de infor- 
iar há lempos atráz, o 
otary Clube de Lages 
>mou a elogiável inicia
va de patrocinar a 
instrução da Casa do 
scoteiro de Lages, cu- 
i empreendimento vies- 
> aos reais anceios da 
ssociação dos Escotei- 
is de Lages, entidade 
;sa que sempre tem lu- 
do com o máximo de

sacrifícios.
A iniciativa em refe

rência foi confiada à su
pervisão do Sr. Carlos 
Macêdo, diretor de Co
munidades do Rotary 
Clube de Lages e um 
dos grandes amantes do 
escotisrao, que tomando 
a si essa grande incum 
bência, vem lutando com 
grande denôdo para que 
essa construção em bre
ve se torne uma reali

Prorrogada a Isi do 
inquilinato com aumento

A Câmara Federal aprovou a prorrogação da 
lei nr. 1300, de 28 de dezembro de 1950 até o fim 
do ano, com uma tabela de aumento, proposta pelo 
deputado da UDN do Rio, sr. Adolfo Oliveira.

A tabela percentual de aumento, que vai de 
10% até 200%, é uma inovação em leis referente 
a inquilinato, pois os prédios locados na data da 
publicação da nova lei poderão sofrer uma majo 
ração, nas condições e proporções a seguir dis 
criminada:

31
idern
a 31-12 57, 70%; idem de 31 12 50 _a 31 12-55, 100%, 
e as locações anteriores a 31-12-50, o aumento po
derá ir até a 200%.

■ ■ / ■

Fiscal: Exilo totâl
is resultados, pelo interesse <Tie ^ ŝ , r 
)s problemas que levantou e debateu pelo 
de confiança que a classe adqu j 
irno, constituiu-se era autentico 
àrio Fiscal de Santa C^tarma, J
vêrno Celso Ramos por intei m

ante “ semana, convidados de vários 
inspetores, fiscais e a u x i i  pro<iutoras, se a T “ “a n o lte , discutindo teses e pro-e s t t n e  de encerramento,^,-e contou

)resença do titular da F Diretor do
n Vieira, do .Sr- IvaFn M̂ a de outras au 
de Fiscalizaçao da 1 aze . realizou-se 
s, convidados e funcion h do’Edifício údá 
i as 10 horas, no auditor

Io os altos e positi '0» a dinâmica
sando o alto proveito pata
raf arinpnse.

dade.
A nossa reportagen 

esteve o local da cons 
trução da Casa do Es 
coteiro de Lages, sit< 
nas proximidades d< 
Clube Caça e Tiro Lui> 
Ramos Borges, às mar 
gens do Rio c aveiras, c 
pôde constatar in loco i 
progresso da cit con 
trução.

A Casa do Éscoteirc 
de Lages, que brevemen 
te será inaugurada dis 
porá de cosin t. banhei
ro, sala de espera, sala 
de reuniões, além de 
uma piaça, c o s°rviço 
de terraplanagem está 
sendo executad o mo
mento.

Trata se de um lugar 
bastante aprazível para 
os escoteiros realizarem 
os seus acampamentos 
de rotina, pois como já 
informamos linhas aci
ma, estando o mesmo 
às margens do Rio Ca
veiras, a paisagem que 
ali se descortina é tias 
mais maravilhosas.

Sr. Carlos Macêdo, 
a quem tem sido afeto 
o serviço, vem dando 
cabal cumprimento de 
sua tarefa, e constante 
mente {está atento no 
local das obras, demons 
trando com,isso o empe
nho que desenvolve em 
pról do escotismo la- 
geano, e tinibém da es 
pinhosa missão que lhe 
foi confiada pelo Rotary 
Clube de Lages.

De parabéns o escotis
rao de nossa terra, e 
também de parabéns es 
tá o Rotary Clube de 
Lages e o seu diretor 
de Comunidades, Sr. Car 
los Macêdo, por essa 
magnífica construção que 
anda à passos largos 
para o seu encerramen 
ío.cuj lobrajvirá resolver 
um dos maiores proble
mas da Associação dos 
Escoteiros de Lages, qual 
seja o de possuir uma 
séde campestre própria.

. e p s  e m  L a g e s
Encontra-se desde há 

alguns dias em nossa ci
dade, o Deputado Fede 
ral Dr. Osny de Medei
ros Regis, em visita à 
seus amigos e correli
gionários aqui residen
tes.

Aproveitando a sua es
tada na Princesa da Ser
ra, os mesmos, oferece
rão àquele insigne par
lamentar, um galeto, ho
je às 12 horas, no Clube 
de Caça e Tiro Luiz Ra
mos Borges, como ura 
preito de reconhecimen
to aos rei *vantes servi
ços que o Deputado Osny 

de Medeiros Regi> v^m prestando em Brasilia à 
Lages e a >aute Catarina.

Em poucos mês s de mandato como represen
tante de Lages ongresso NacionaiJ o Deputa
do Osny de Medeiros Regis vem desincumbindo- 
se airosamente da missão que lhe foi confiada 
pelo povo lagean », itravéz de uma série de ini
ciativas que vêm em beneficio da coletividade 
lageana e do Estado.

Crediário York adquire um va
riado sortimento de utilidades 
iomesticas para todos cs fins

A tradicional firma Crediário York, organiza
ção que sempre tem labutado em favor dos seus 
inúmeros clientes e amigos, no intuito de sempre 
servi-los cada vez melhor, acaba de adquirir nas 
grandes fábricas do país, um variado estoque de 
utilidades domésticas.

Êstes artigos que foram adquiridos pelos me
nores prêços possíveis, destinam-se a serem ven
didos aos seus distintos fregueses e amigos, me
diante condições ao alcance de todas as bolsas, 
atravez de suaves prestações mensais.

Trata-se assim de mais um esforço do seu di
gno diretor, Sr. Sélio Melim, que procura deste 
modo favorecer ainda mais as familias lageanas 
na obtenção dos artigos domésticos mais em fal
ta em seus lares, proporcionando-lhes oportunida
des de adquiri-los, sem que para isso necessitem 
dispender grandes quantias mensais, pois que as 
mensalidades, como já dissemos, se apresentam 
suavíssimas.

Ao par do apôio desmedido que sempre tem 
recebido por parte de nossa população, é que o 
Sr. Sélio Melim se sente lisongeado, e sempre a- 
tento aos reais interêsses da mesma,é que o cita
do homem de negócios procura favorecê-los den
tro de todas as formas possíveis.

De parabéns pois, está, o Sr. Sélio Melim e 
seus denodados funcionários, pelo espirito |altruis- 
tico que sempre norteou os destinos do Crediário 
York, justamente no periodo em üque acabam de 
receber um grande estoque de mercadorias, e que 
as mesmas destinam se a serem vendidas por prê
ços módicos por intermédio de longas e leves fa
cilidades mensais.
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Prefeitura Municipal de
Têrmo de Hescisão de contrato de locação de serviços

Por êste instrumento, a Prefeitura Municipal de Lages, nes
te ato representada pelo Senhor Dr. Wolny Delia Rocca, Prefeito Muni
cipal. tendo contratado a >ra. Nilza Waldrigues Rosa, para desempenhar 
as funções de Auxiliar de Escrita nesta Prefeitura, conforme consta do 
Contrato firmado em data de hum de dezembro de hum mil novecentos 
e sessenta e hum (1-12 1961), registrado às fls. trinta e nove versos 
(39v), do Livro de Registros n onze (11), resolveu o Sr. Prefeito Munici
pal, aceitar o pedido da rescisào formulado pela Contratada, nos Ter
mos da Cláusula Quinta (5a), do referido Contrato, como de fato res
cinde, ficando o mesmo a partir desta data (6-6 1963), sem nenhum e- 
feito.

Determinou o Senhor Prefeito Municipal, que eu, Asdrubal Guedes 
de Souza Pinto, responsável pelo Expediente da Secretaria, lavrasse o 
presente têrmo de Rescisào de Contrato, para conhecimento da parte 
interessada.

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de junho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Expediente da Secretaria

Estado de Santa Catarina (45) dias, com vencimentos integrais
do Municipio. de quarenta e cinco i.
a partir desti data

Prefeitura
Municipal de Lages. em 24 de junho de 1963

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp- p/ Exp. da Secretaria

Têrmo de prorrogação e alteração de contrato celebra
do entre a Prefeitura Municipal de Lages e o Sr. Dr. 

João A. Preto de Oliveira
Fica para todos os efeitos prorrogado até dia treze de março de 

mil novecentos e sessenta e quatro (13-3-64) o prazo previsto na Cláu
sula Quinta do Contrato celebrado i entre esta Prefeitura e o Sr. Dr. João 
A. Preto de Oliveira, registrado às fls. 23 do livro de Contratos n 9.

Fica elevado para sessenta mil cruzeiros íCr$ 60.000,00) o salário 
mensal a ser pago pelo Contratante, nos têrmos da Cláusula Quarta do 
referido Contrato e a partir de março do corrente ano.

. Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de junho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

João A. Preto de Oliveira - Contratado

1949.

PORTARIA

De 24 de junho de 1963

O Prefeito Municipal de Lages, resolve 
Conceder Licença

Nos têrmos do art. 168 § 2' da Lei n1 71 de 7 de dezembro de 

A Edair de Liz Costa, Escriturario Padrão J, do Quadro Ünico

DECRETO N- 29 

25 de junho de 1963

o Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições.

DECRETA

Art 1- - Fica aberto, por conta do excesso da arrecadação do cor- 
rente exercício ím Crédito Especial de Quatrocentos Mil Cruzeiros (CrS 
400 000 ()()) n ira atender despesas decorrentes da Lei n t de 15 de mar
ço de 1961 execução das obras do Cemitério Municipal do Bairro Coral.

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

Prefeitura Municipal de Lage», em 25 de junho de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Exp. da Secretaria

DECRETO n- 30 
de 25 de junho de 1963

0 Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
Decreta

Art. 1 - Fica concedido à sra. Maria Benta Luz, que ocupa o 
cargo isolado de provimento efetivo de Professor, Padrão \ do Quadro 
Ünico do Municipio, o adicional de 5% (cinco por cento) sôbre seus 
vencimentos,a que tem direito de acordo com a Lei n' 90 de 3l de maio 
de 1950, coriespondente ao periodo compreendido entre 29 de julho de 
1947 à 29 de dezembro de 1962.

Art. 2' - Êste Decreto entrará em vigor na datada 6ua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

j
Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de junho de 1963.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p/ Exp. da SecretariaExamine os seus olhos periodicamente

i

Uma coríezia da Joalheria
- '*> • . -* •'■••'V, »*■ .V-
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e Otica Mondadori
Ü

O clichê fixa o ultra-moderno aparelho ORTHO- 
RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos.

D  © á l !  ê  S U S
i

Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)

E. AGE/ - Xa nta Catarina
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ctnco Agrícola - Morcanlilt
Aumenio de Capital

Realizou-se há dias 
a assembléia geral 

xtraordinária dos acio- 
stas do Banco Agrico- 

a Mercantil S.A., na qual 
foi aprovado um novo e 
substancial aumento do 
capital social do estabe- 
cimento, a fim de acom
panhar o desenvolvimen

to que se verifica em 
suas atividades. A deli
beração tomada pelos a- 
cionistas, baseou-se em 
Proposta apresentada pe
la diretoria e recomen
dada pelos conselhos Fis
cal e Consultivo, e cons
ta de uma elevação do 
capital para UM BILHÃO

0 1 M l. R v . precisa de trabalhado
res especializados

O Comandante do 2' Batalhão Rodoviário co_ 
munica que sua Unidade está precisando de tra
balhadores com as seguintes aptidões e condições 
nas quantidades abaixo:

2 dobradores de ferro para construções;
2 graxeiros de máquinas de terraplenagem, 

que sejam reservistas, alfabetizados, solteiros e 
com menos de 25 anos;

z mecânicos de campo, para máquinas de 
terraplenagem.

3 motoristas para Dumptor Kõehring.
Os interessados deverão se dirigir à Compa

nhia de Equipamento de Engenharia, com sede em 
índios

SEISCENTOS E CIN
QUENTA MILHÕES de 
cruzeiros, dos quais, 750 
milhões em ações novas 
e 150 milhões em ações 
integralizadas que o A- 
GRIMER oferecerá, a ti
tulo de bonificação, aos 
seus acionistas.

Experimento de milho realizado no Campo 
de Sementes da Secretaria da Agricultura 
em Lages - ano 62/63, sob os auspícios 

do Instituto Agronomico do Suí

Variedade Produção KGS. HA.

1 - Agrocers 8 6.750
2 - » - 12 5 375
3 - »  - 16 2.250
4 - » - 13 5.875
5 - »  - 19 6.500
6 - »  23 ME 5.875
7 - IAC 6999 A 4.250
8 - »  6999 B 4.500-
9 - »  7900 5.875

10 - » Astéca 6.375

11 - Minas - 8 6.500

12 - » - 10 6.125

13 - T W  3 6.250

14 - TW  2 5.875

15 - Lombo Baio 1.550

16 - 8 Carreiras 5.000

Francisco Quezada Sanchez 
Engr0 Agr° Chefe do Campo 

de Sementes da S. A. [em Lages.

Em grande ex
pansão a firma 
Gerber & Kseri- 

ch Lida.
Instalada há pouco 

tempo, já se encontra 
em grande desenvolvi
mento no bairro Ponte 
Grande, proximidades 
do inicio da estrada La
ges Florianópolis, a re- 
nomada industria Gerber 
& Koerich Ltda.

A referida firma que 
possue no local uma 
serraria e oficina de be- 
neficiamento, é especia
lizada no fornecimento 
de madeiras por ataca 
do e a varejo, como se
jam madeiras de lei e 
pinho, armações etc., a- 
lém de executar qual
quer serviço de benefi- 
ciamento em geral.

Conforme conseguimos 
apurar, tenciona a refe
rida industria, para bre
ve, instalar uma comple
ta seção de vendas de 
material de construção 
em geral.

Como se nota, o par 
que jindusírial de nossa 
terra está progredindo 
a olhos vistos, como se 
depreende pelo avultado 
crescimento que vem 
tendo a renomada firma 
Gerber & Koerich Ltda, 
emprestando assim o seu 
decisivo concurso para 
o progresso do bairro 
Ponte Grande e circuns- 
vizinhanças.

mssmmimm

T O O f í â S  ê U E  D Ã O

— Vinte e três remé
dios que contêm uma 
substância denominada 
“ uretana” , inclusive, ci- 
balena, atroveran e re- 
balsim estão proibidos 
em Minas Gerais, segun
do portaria assinada p°lo 
Secretário de Saúde, dr 
Ladislau Salles. A proi
bição foi feita depois de 
ter sido provado que o 
uso dêsses medicamentos

causa ou ajuda a causar 
o aparecimento do cân
cer em animais, ficando 
as farmácias, drogarias 
e fabricas obrigadas a 
guardar seus estoques 
até que a Secretaria te
nha uma informação se
gura de que a aplicação 
em pessoas é ou não é 
capaz de provocar o 
câncer.

A D V C G 4 U C
R U A  C O R O N EL C Ó R D O V A  - 319 

( E M  FR E N T E  AO C O R R E IO )

CautaN, C iv is  - c r im ina i*  

T rab a lh i s t a *  - f iscais e 

q u a lq u e r  t raba lho  na esfera  

admi istrativa.

PARAFUSOS
*AÇO • FERRO S.A.E - U. S. S. - MADEIRA

FORCAS

ARRUELAS

E U

G R AXEIR AS

C O N EXO ES

R O L A M E N T O S

L I X A S

C O N T R A -P IN O S

G A L V A N I Z A D A S

Marca Kegiatrade

SCHÜLER S. A. -  Com. e Ind.
TELEG. I
fonOg INDlOWESTERN |

CAIXA POSTAI N o 830 

TELEFONES M8P7 - P-3116

R U A  C R I S T O V Ã O  C O L O M B O  N.° 1517  
— P O R T O  A L E G R E  -

N a  C i d a d e ,  na  E s t r a d a  ou na
brasileiro definitivamente aprovado

F i s t a ,
e o carroS I M C A  f  H  A  M  B 0  R  D

-# nas últimas competições automobilísticas em nosso país

4 ma,“  ELEGANTE -  VELOZ -  M ACIO
R evendedor SIMCA nesta praça,

w  v c q r e MA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Manoel Thiaga d@ Castro. 114 - Lages - Santa Catarina
t í l ia  l ___ i
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As cédulas de cinco 
rail cruzeiros, foram fi
nalmente condenadas pe
la dunta Administrativa 
da Caixa de Amortiza 
ção em virtude de con
ter numerosos êrros de 
impressão o que podia

facilitar a sua falsifica
ção. Embora tenha sido 
secreta a sua reunião 
transpirou que a junta 
aprovou os pareceres fa 
,voráveis a condenação 
de seu lançamento.

V IS IT A N T E S
Encontram se nesta cidade, em visita a seus 

amigos e familiares, o casal Dr. Cyro Campos, 
digno Promotor Público de Campos Novos e sua 
exma. esposa d. Siloé Favorito Campos, filha do 
Dr. Arnaldo Favorito, ilustre médico na cidade de 
Capinzal e ex presidente da Câmara de Vereado
res daquela comuna e de sua exma. esposa d. 
Dalva Rocha P'avorito.

O Dr Cyro Campos e sua consorte d. Siloé 
Favorito Campo,que se consorciaram há dias,estão 
sendo muito homenageados em nossos meios, 
dados os laços de amizade e estima que goza em 
Lages, o ilustre Promotor Público de Campos No 
vos.

Destas colunas apresentamos aos simpáticos 
visitantes uma feliz permanência nossos
meios.

C CCCEIC  1 A6 E A N C ___ - p - j r

Construção da BB
Desperta o maior in- conclusão de J iech o  ^  ^

terêsse os esforços que 
desenvolve a bancada 
catarinense no Congres- 
--  —  favor da libera_»L .-v r»n na Q

4a pagina

e

so, em iavor aa nue 
ção das verbas para

conclusão de trechos da 
rodovia federal BR 59 e 
igualmente da BR 3b, n 
trecho que liga Florianó
polis a Lajes.

Constituindo antiga as-

TOBATTA
Tenha um mundo de eficiência em suas maos 

O MICRO TRATOR

-  Y C S 3 A T T A  -
A maravilha da técnica japoneza, agora 

fabricado no Brasil.
PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR — PUXAR AGUA
('RAOFAR — MOVER MOINHO
S U L C A R  -  FORNECER LUZ
ROÇAR -  SERRAR LENHA
PULVERIZAR — IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUAPTA PARTE DO PRECO  
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor 1 xclusivo:

VICENTE PASCAIE - Comércio e Representações
Rua Correia P into 122 -  Cx. Postal 28 -  Fone 228 -  LAGES -  SC.

Ja está em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
2 6 0 0  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Você se convencerá de que o Aero 
Wülys 26 00  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no país!

2600
—  um carro a rigor

PEÇB UMfl DEMONSTRAÇÃO EM Concessionário exclusivo:
Apênna Planaítina de Veículos S/A 

Avenida Presidente Vargas, 1898 End. Tel. Planaítina - Fone 4 4 4  
Caixa Postai. 333

Lages — Santa Catarina

piração do povo catarj nense, que vê na con*. trução daquelas rodovja8 ponto de importância fundamental para o de senvolvimento do Esta- do, o esforço conjugado que vem sendo deseuvoi- vido pelos parlamentarescatarinenses no Congresso, está sendo acornpa. nhado com o maior ca rinho e interesse.Também tem repercutido da maneira mais simpatica possível - por isso mesmo - a adesão que parlamentares de ou tras unidades da Federação tem dado à nossa representação no Congresso.
Cidade de

Congressos
Berlim é hoje a cida

de européia que anual
mente abriga maior nú
mero de congressos po- 
líticos, científicos e cul- 
turais. Durante o ano 
passado 520 entidades 
nacionais e internacio
nais escolheram a exca- 
pital da Alemanha como 
-ede para os seus traba
lhos - contra 76 em 1951.

A  reconstrução da ci- 
lade fez com que surgis- 
em 18 salas para con

gressos e reuniões, com 
1500 a 2000 lugares cada. 
)  total dos lugares àdis- 
josição de congressistas, 
jeimitem abrigar a po- 
lulação de uma pequeua 
nòade d^ 68 mil habi- 
antes, contando igual- 
uento cora possibilidades 
jara a sua acomodação.

O.ivütti instalará departamento de 
vendas em nossa cidade

A renoinada (organiza
ção Olivetti, cuja filial 
regional é ’a conceitua
da Casa das Máquinas 
de Rio do Sul, deverá 
instalar brevemente um 
departamento de vendas 
em nossa cidade.

O preferido departa
mento de vendas da 0- 
livetti disporá de um va
riado estoque de máqui
nas de escrever, somar, 
calcular e de contabili
dade, cofres, arquivos, 
fichários, móveis de a 
ço para escritório etc., 
além de uma bem mon
tada e moderna oficioa 
de concêrtos.

Assim Lages, está de 
parabéns com mais êste 
investimento em nossos 
meios, pois a nossa ci
dade estará em breve 
muito bem aquinhoada 
cora um moderno e apa
relhado departamento 
de vendas da Olivetti, 
uma das maiores orga
nizações no gênero e® 
todo o país.
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Lages - SC. 6 -7-63ncaminhada a solução ma abastecimento
Ao apreciar relatório 

ue lhe fòi apresentado 
or um Grupo de Traba- 
ho. o Presidente da Re
pública exarou longo des- 
acho, determinando a 
doção. pela Superiuten- 
éncia Nacional do A- 
astecimento (SUNAB), 

órgão que está substituin
do a extinta • COFAP 
desde segunda feira úl
tima, de uma série de 
medidas tendentes a so
lucionar o grave proble
ma do abastecimento e 
preços dos gêneros ali
mentícios.

A decisão presidencial 
fixa o prazo de vinte 
dias, para que a SUNAB 
indique quais as medi
das necessárias ao esta
belecimento de uma a- 
ção imediata, com vistas 
a atual safra de produ
tos essenciais aos gran
des centros de consumo. 
Determina, por outro la
do, que seja elaborado 
no prazo de sessenta 
dias, o Plano Nacional 
do Abastecimento, que 
deverá completar dire

trizes, atividades e meios 
visando implantar o pro
grama governamental de 
abastecimento para o pe
ríodo de 1963/65.

Caberá a SUNAB ado
tar providências que per
mitam completar o apa- 
relhamento e dinamiza- 
ção da Comissão de Fi
nanciamento da Produ 
ção, para melhor funcio
namento do sistema de 
Prêços mínimos, além da 
constituição imediata das 
Companhias Brasileira 
de Alimentos e Compa
nhias Brasileiras de Ar
mazenamento, criadas 
respectivamente p e l a s  
leis delegadas números 
seis e sete.

Essas duas sociedades 
de economia mixta de
verão constituir instru 
mentos básicos na exe
cução da política de a 
bastecimento e de con
troles do preço que a 
SUNAB incumbe coman 
dar.

No mesmo ato, o Pre
sidente da República

Ho correr dos
Nos anos passados

Amei
A infancia, a alegria 
Quando nos campos corria 
As flores que beijei

A par da vida
Amo

A noite, a luz do dia 
Nos ceus, a estrela guia 
Na terra, o verde do ramo

N ocaminho, sigo e
Amarei

Os prazeres que a vida cria 
A veracidade sem fobia 
A humanidade e sua lei

VILE

do proble- e prêços
mandou instalar imedia
tamente o Setor de Co
ordenação dos Transpor
tes da SUNAB, bem co
mo organizar e pôr em 
funcionamento, no menor 
prazo possível, mecanis
mo nacional de pesquisa 
e informação que habi
lite o Governo a conhe
cer, a qualquer momen
to, as perspectivas das 
safras dos produtos es
senciais e estimativas de 
consumo de excedentes 
prováveis.

A fim de impedir que, 
por falta de entrosamen- 
to, as providências reco 
mendadas não alcançam 
plenamente as suas fina 
lidades, esclarece o des 
pacho presidencial que 
as medidas diretamente 
relacionadas com o Pia 
no Nacional de Abaste
cimento deverão ser a- 
dotadas mediante estrei
ta articulação da SUNAB 
com o Ministério da A 
gricultura, autarquias vin
culadas ao problema e 
governos dos Estados, e 
competindo à SUNAB 
fornecer à presidência 
da República, quinzenal 
mente informações sôbre 
as medidas postas em 
prática e a situação ge 
ral de abastecimento do 
País.

Operários tornarruse socios de uma empresa

Recentemente dezenas 
de operários da Fundição 
Tupy S.A. subscreveram 
ações dequela grande in
dustria catarinense, ten
do em vista as facilida
des que para tanto lhes 
foram ensejadas pela Di
reção.

Procura, assim, aquela

emprêsa joinvillense dar 
seguimento ao sadio pro
grama social. Considera- 
se que um dos aspectos 
que precisa ser ressalta
do devido á sua impor
tância é justamente êsse 
da participação direta e 
intima dos empregados 
na organização.

A t e n ç ã o
SOMOS R EPRESENTANTES

—  DE —
Vedacit, Fixotac, Isol, Neutrol, Carbolástico, Cimentol, Obe, 
Vedóleo, Carbodon, Penetrol, FrioAsfalto, Isolit, Negrolin 
liquido, Vedalit, Piche, Bankol Feltro Betuminoso, Betume, 
Asfalto, AmiaDto, Estopa, Brocha, Vermiculite e outros 
produtos impermeabilizantes — Produtos Farmacêuticos - 
Flâmulas para coleções - Brindes com Zodiaco - Coleções 
de livros dos maiores autores nacionais e estrangeiros, li
vros Jurídicos e de Contabilidade - Folhinhas e Calendá
rios - Placas e números para emplacamentos de cidades 
e cemitérios. Picadores de carne etc.

Escreva-nos ou melhor visite-nos, que seus pedidos 
serão imediatamente atendidos.

O nosso enderêço é: Rua Marechal Deodoro, 294 - 
Caixa Postal, 59 - Fone, 397 - Lages - s. C.

Telefone sem fio'
Solucionados os problemas de distância, 

Vossa Senhoria poderá mandar instalar em seu 
escritório ou indústria, o maravilhoso «telefo
ne hem fio» que funciona por micro - onda 
curta, para qualquer distância

Melhores informações, procure representan
te autorizado para o Estado de Santa Cata
rina e Paraná, Lionello Casagraude - Rua 
Benjamim Constant, 556 - Caixa Postal, 115 
Lages - S. C.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAOEA-  
NO, Rua Marechal Deo
doro, n° 294

Tara as suas refeições
VA AO

O, po-nto. plefeiido. pala ótu paíadal

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

Lages — Santa Catarina

Paia um transporte stouio e econômico a n u ira  u lamuso F. n . m.
0 caminhão que domina nossas estradas do norte sul e de laste a oeste Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

RODO PINHO S.A
VEÍCULOS i M AQUINAI

T n l  RoHnninhn - Pnivn PfiRtftl. R1 2 ---  SA N T A  C A rf

LAGES
Av. presidente Vargas,

14‘57 - Fone, 537 - Enu. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA Ca TARINA
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Professor João Antonio de Oliveira Henriflues
H o m e n a g e m  p o s t u

Por telegrama particular, 
surpreendeu me a triste noti
cia de que, na tarde de 25 
do mês, p. passado, na loca
lidade de Capoeiras, distrito 
de João Pessoa, (Estreito) 
onde residia ha vários anos, 
com grande pesar de seus 
familiares e amigos, transfe
riu sua residência para o pla
no espiritual, na outra mar
gem da vida, por entre la
grimas e flôres que o acom
panharam até a sua última 
morada terrena, onde descan
çam, para sempre, os seus 
despojos materiaes, o bem- 
quisto e ilustrado professor 
João Antonio de Oliveira 
Henriques, com a avançada 
idade de 85 anos.

O professor João Antonio, 
como era geralmente conhe
cido, aqui nasceu e viveu 
durante longos anos, em cu
ja existência dedicou a maior 
parte de seu tempo na espi
nhosa missão de ensinar, o 
que fez com notável inteli
gência e invulgar carinho, 
mantendo uma escola parti 
cular do sexo masculino, por 
vários anos, com apreciável 
frequência, era filho de tra
dicional familia lageana, em 
cujo meio desfrutava de lar
go prestigio e honroso con
ceito. dadas as suas excep
cionais qualidades de inteli 
gencia, de carater e de co
ração.

Dotado de sólida e invejá 
vel cultura, o professor João 
Antonio, pela sua energia, 
austeridade e dedicação na 
grande tarefa de transmitir 
os seus parcos conhecimen

tos aos seus conterrâneos da
quela época, fez-se logo que
rido e admirado pelos seus 
alunos, quando das aulas que 
ministrava, revelando notá
veis conhecimentos da lingua 
portuguesa, em cuja discipli
na era destacada autoridade, 
e, não menos natáveis eram, 
também, os seus conhecimen
tos em matemática, história, 
geografia e outras matérias, 
então adotadas nas escolas.

No passado, a Instrução 
Pública, era aqui ministrada 
por meio de colégios e esco
las particulares, onde os di
retores e professores eram 
verdadeiras autoridades, den
tre estes se destacavam pela 
sua organização e métodos 
de ensino, superior e secun
dários, os populares Colégio 
S. José, dos Padres francis 
canos, Colégio Serrano, dos 
professores Becker e Schul- 
ler, Colégio Godinho, dos pro
fessores Vergilio Godinho e 
Emilio Engles, as escolas dos 
professores Simplicio d o s  
Santos Souza, Pedro Antonio 
Cândido, Antonio Joaquim 
Henriques, (Tota)JEduardo A- 
maral, José Luiz de Castro e 
finalmente a do professor 
João Antonio que encerrou 
suas ativi ades eip 1912 em 
virtude da instalação oficial 
do Grupo Escolar «Vidal Ra
mos, que se verificou naque
la época, cujo funcionamen
to, definitivo, se efetuou em 
princípios de 1913.

Por Decreto de 28 de A- 
gosto de 1912, o professor 
João Antonio foi nomeado pa
ra reger a cadeira de portu-

laii Dantas e Celso
O Sr. Celso Ramos, antes de sua partida pa

ra a Guanabara de onde deverá seguir para os 
Estados Unidos, recebeu o seguinte comunicado 
telegráfico do Ministro da Guerra, General 
Jair Dantas Ribeiro:

“ Agradecendo eminente amigo felicitações en 
viadas, reafirmo meu proposito trabalhar benefi 
cio instrução, disciplina, coesão Exercito manu 
tenção ordem e tranquilidade indispensáveis exe
cução programa recuperação financeira e cres
cente desenvolvimento país em que se empenha 
Govêrno República. Gen. Jair Dantas Ribeiro. Mi
nistro da Guerra.,.

guez, do quarto ano mascu
lino do jovem estabelecimen
to de ensino, tomando posse 
do cargo em 25 de Abril de 
1913 perante o Inspetor Ge
ral de Ensino, professor 0- 
restes Guimarães. Exerceu, 
interinamente, o cargo de Di
retor, desde o seu inicio no 
Grupo «Vidal Ramos» na fal
ta de um Diretor titulado até 
20 de Fevereiro de 1915. En
trando em gôso de licença 
para tratamento de saúde em 
28-5 915, foi substituído no 
cargo pelo aluno do mesmo 
curso, Armando Vieira de 
Castro, cargo que exerceu 
interinamenie e no qual foi 
empossado em 16 de Junho 
do mesmo ano.

Proveitosa e atuante foi a 
passagem do competente pro
fessor João Antonio de Oli 
veira Henriques nos primei
ros passos do recém instala
do modelar educandário, que 
o digam aqueles que o tive
ram como professor esclare
cido e dinâmico no exemplar 
cumprimento de seus deve
res, usando de uma técnica 
invulgar para melhor com
preensão dos alunos nas va
riadas disciplinas a que se 
propunha ensinar.

Cansado da árdua missão 
em que rxgotara todas as 
suas energias creadoras, pe 
diu sua exoneração do cargo 
o que se verificou em 19 de 
Fevereiro de 1919, recolhen 
dose a vida privada para 
viver das glórias e das vitó
rias conquistadas com desu 
sado brilhantismo e dedicação, i

A história estudantil de La-1 
ges, perde na pessoa do ilus
trado professor João Antonio, 
um dos seus mais destacados 
animadores e um dos seus 
mais esclarecidos guias, em 
cujo mistér de professor, no 
passado época em que a nos
sa cultura se espraiava tão 
bela e tão promissora em to 
dos os setores das atividades 
publicas, a silhueta espiritual 
do bemquisto e ilustrado pro
fessor, ora desaparecido do 
nosso convívio material, se 
levanta e se projeta entre 
nós como um simbolo de cul
tura e de trabalho mostran
do à posteridade o amor e a 
dedicação pelo nosso pro
gresso e pela nossa felicida
de sob as luzes da instrução 
da qual foi um eterno ena
morado.

m a.
Com o meu pesar peío seu

desaparecimento, vai aqU ’ 
nesta despretenciosa bomena
gem ao querido e P
lembrado professor Joao A 
tonio, comovido abra£° a0 
seus familiares e ao Depar 
tamento Estadual de Educa
ção e Cultura o meu pesar

pela perda de um dos 
valorosos colaboradores 
difusão da Instrução Púb 
no exercício de uma n 
profissão que honrou e 
gnificou.

O ex-aluno Thíago Vieir 
Castro

m " ” ---- — -

Cirureiâc - Dentista
Clinica - Cirurgia - Prótese em Gera/ - Raio 

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela Alt 
Velocidade - Aqora dotado de moderno Aparelh 
B O R D E N  A IR O T O R  K A V O  BR  - 6 5 5

C o n s u l t ó r i o :  Rua Cel. Córdova, n '  315 -  (Em fren 
ao Correio) - Fone, 283Lages — Sâfltâ Ccttârin

M o d e r n a  C i r u r g i a  d a  S u r d e
D r. Wilson Cidral

Clínica e cirurgia dos ouvidos 
Audiometria em câmara insonorizada 

Estapedectomia com enxêrto de veia e 
prótese de polietileno.

Consultório: Des Westphalen, 15 - 
9o andar, conj.3- Fone 4-5043

Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.
Curitiba Paraná

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Eesembargadcr /iposentade)

A dvogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone, 226  '  Caixa Postal. 19 
Lages — Santa Catarin;

Para suas cargas e encomendas

TRANSPORTADORA
RODOLAGESCom filiais nas principais cidades do país

Segurança e Pontualidade

- Avenida f a l a i  f i a r i a  388-fone 380 -  Caixa Postal 72 [ ages_s o-
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Santa Catarina
A Comissão Central 

Organizadoru dos IV  Jo 
gr0s Abertos de Santa 
Catarina, que deverão se 
realizar em Joinville, em 
setembro próximo, está 
ultimando os trabalhos 
de preparação daquele 
certame. Estão sendo de
senvolvidos os melhores

esforços no sentido de 
assegurar o seu inteiro 
sucesso.

Representações de di
versos municípios do Es 
tfdo já se dirigiram à 
CCO, em Joinville, infor
mando gôbre sua parti
cipação nos IV jogos A- 
bertos de Santa Catarina.

Guarany x Pinheiros o único 
cotejo da rodada

Juízo de Direito da Primeira Va
ra Cível da Comarca de Lages

O Dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
la. Vara Cível da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc . . .

Edital de Notificação
Faz saber a quem interes 

sar possa e tendo em vista o 
disposto nos paragrafos 1* e 
2 do artigo 841 da C.L.T.. foi 
designado o dia, 1-8-1963 às 
lli horas, na sala de audiên
cias dêste Juízo, no Edifício 
do Forum Nereu Ramos, pa
ra ter lugar a audiência de 
Conciliação e Julgamento, 
nos autos da Reclamatória 
Trabalhista, requerida por, 
José Maria Ribeiro contra, 
Antonio Xavier e Jonas A l
ves do que ficam as partes 
notificadas. A falta de com- 
parecimento dos litigantes, 
importa no arquivamento ou 
revelia na forma do disposto 
do artigo n- 844 da C. L. T.

E para que êstes não ale
guem ignorância passou-se o 
presente Edital, que será pu
blicado duas vêzes na Impren
sa Local, e afixado no Sa
guão do Forum, no lugar pú
blico de costume. Lages, aos 
irês dias do mes de julho de 
1963. Eu, Luiz Carlos Silva. 
Escrivão da la. Vara Civel, o 
datilografei, subscreví e tam
bém assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva

O Dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito 
da la Vara Civel da Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na fórma 
da lei. etc.

Edital de Notificação
Faz saber a quem interes

sar possa e tendo em vista 
o disposto nos paragrafos r  
e 2‘ do artigo 841 da C L.T., 
foi designado o dia, 2-8 1963 
às 10 horas, na sala de au
diências dêste Juizo. no Edi 
ficio do Forum Nereu Ra 
mos, para ter lugar a audiên
cia de Conciliação e Julga
mento, nos autos da Recla
matória Trabalhista, reque
rida por, Francisco Soares 
Anhaia contra, Agro Indus
trial Anita Garibaldi do que 
ficam as partes notificadas 
A falta de comparecimento 
dos litigantes, importa no 
arquivamento ou revelia na 
fórma do disposto do artigo 
n- 841 da C.L.T.

E para que êstes não ale
guem ignorância passou se 
o presente Edital, que será 
publicado duas vêzes na Im 
prensa Local, e afixado no 
Saguão do forum, no lugar 
publico de costume. Lages, 
três dias do mes de julho de 
1963 Eu Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara ( ivel, 
o datilografei, subscreví e 
também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva

Prosseguindo o cer
tame citadino do corren
te ano, estarão cotejan
do amanhã à tarde no 
Estádio Municipal Vidal 
Ramos Junior, as equi 
pes do Guarany e do 
Pinheiros, aquele um dos 
lideres do certame, e ês 
te fazendo a sua estréia 
na referida competição. 
A primeira vista, pode 
mos considerar o grêmio 
bugrino como o favorito 
da contenda, devido a 
melhor técnica que osten 
ta. Por outro lado, o qua
dro pinheirense, êste ano 
completamente, renovado

em sua composição, po
derá surpreender o elen
co pertencente ao 2 o 
Batalhão Rodoviário.

Assim com êsses fato
res, ou teremos uma vi
tória do Guarany. ou o 
Pinheiros poderá rubri
car uma boa atuação, e 
com isso fazendo com 
que aquele jogo assuma 
contornos sensacionais.

O cotejo preliminar, 
ainda pelo certame de ju
venis, estarão jogando ( s 
mirins do Guarany e du 
Pinheiros, num jogo de 
amplo equilíbrio técnico.

O Estetoscópio 
143 anos

tem

Êste pequeno aparêlho 
clinico, de suma impor
tância para qualquer 
exame médico, foi o re
sultado de mais de 20 
anos de estudos por 
parte de um dedicado 
médico francês: René 
de Laennec. De Laen- 
nec colaborou para o 
progresso da medicina 
mais do que qualquer um 
em sua época. Por inter 
médio das suas aulas 
e de suas numerosas o- 
bras, legou à posteiida- 
de médica, todos os seus 
conhecimentos e objetos 
de suas pesquisas, que 
tantos serviços têm pres
tado à humanidade.

HE

Í 5 K  R A B I O
P R I V A T I V O ^

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota d e . . .

nuiz canos suva — , v . , a pívpí
ivão da la. Vara Civel Escrivão da la Vara Cive

'Â

*Sõo, de lato, numerosos aparelhos 

Independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

* -'V->:—y- ’> ~

...
Nossos rádios sáo aparelhos 
do olta potência com seleti
vidade perfeita o que levam 
o garantie d e ---------------------- k tELe. h

ífn 18
m

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE'' - Põrto Alegre

/

O Inverno Chegou...
. • f r i n e adquira hoje m esm o na tradicional C f t S Ã  B E H 8 E B .Enfrente os rigores do mo. ' . .  . .

Sobretudos, japonas, malhas, pull-overs, mantas etc.
Próprios para a

estapác de invernc, e ncr prêçcs bastante razeáveis.

«site boie mesmo a Cieceil.iada «  X l E N N r i e  certifique-se
do variaílíssãno esloque de inverno

Hélios Moreira Cesar &  Cia — Rua Cel. Córdova — Fone, 440 
___  SANTA CA TA R IN ACASA RENNER de 

l a g e s
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Rotary Clube Lages-Norte com 
novo conselho diretor

Realizou se na noite do 
dia I o do corrente, no 
Clube 14 de Junho, uma 
reunião festiva do Rota
ry Clube Lages-Norte, 
quando na oportunidade 
foram empossados os no 
vos membros do Conse
lho Diretor daquela enti 
dade de serviços para o 
biênio 1963/64, eleitos que

foram em março do ano 
fluente.

O novo Conselho Dire
tor do Rotary Clube JLa- 
ges-Norte, que é compos
to de homens pertencen
tes às várias classes so
ciais de nossa terra, es
tá assim formado: Presi
dente - Oscar Costa; Vi
ce Presidente - Jairo Ar-

Em férias regulares, 
seguiu no dia de ontem 
para Lima, no Perú, seu 
país natal, o Dr. Frincis- 
co Quezada Sanchez, 
competente Engenheiro 
Agrônomo Chefe do Cam 
po de Sementes de La
ges da Secretaria da A 
gricultura

O Dr. Francisco Que- 
2 ada Sanchez. deverá 
j ermaneceralé principios 
t e agosto em terras in- 
caicas. oportunidade em 
( ue visitará os seus ami- 
£ os e familiares lá resi 
( entes, e ao mesmo tem 
l o entrará em contacto 
tom o Escritório Técnico

de Agricultura daquela 
região, tomando conhe
cimento profundo do tra 
balho agrícola ali desen
volvidos, fazendo ainda 
um paralelo do nível a- 
gricola da citada região 
com a do Brasil.

Procurará ainda, tra
zer do Perú algumas se
mentes originárias, a fim 
de serem experimenta
das em nossa região.

Destas colunas, dese
jamos ao Dr. Francisco 
Quezada Sanchez uma 
feliz permanência em seu 
país do origem, e ura 
breve regresso à Prince
sa da Serra.

[ruda; Secretário Cláu 
dio C. Indalêncio; Tesou
reiro - Olavo Nogueira 
Domingues; Diretor de 
Protocolo - Dr. Airton Ra 
raos; Diretores Sem Pas- 

, ta - Diretor A: Cicero 
i Neves; Diretor B: Dr. 
Paulo Sperb; Diretores C: 
Olavo Nogueira Domin
gues e Tupinambá índio 
Brasileiro do Amaral.

Divulgando êste acon
tecimento, destas doluna;- 
cumprimentamos ao no 
vo Conselho Diretor d< 
Rotary Clube Lages Noi
te, desejando lhe um fe 
liz e profícuo mandato

Milionária do Seu Talão Valo um 
Milhão é do Fstreilo

Perante uma casa inteiraraente lotada, foi 
realizado sábado último, dia 29, no Teatro Álvaro 
de Carvalho, em Florianópolis, o sétimo sorteio, 
série G, do “Seu Talão Vale um Milhão” , promo
ção do govêrno do Estado através da Secretaria 
da Fazenda. Além do prêmio maior de um milhão 
de cruzeiros e dos demais prêmios, d^sta vez fo
ram distribuídos prêmios extra aos que compare
ceram ao sorteio.

Ao certificado n° 410.846, pertencente a Dona 
Olivia Andresa de Carvalho Rosa, residente no Es
treito, naquela capital, coube o prêmio maior de 
um milhão de [cruzeiros.

Sr. t.ihonio Fer
nando de Qi- 
cantar. fiihavde

I
Viajando acompanha

do de sua exma. esposa 
e filha, regressou há dias 
de Florianópolis, o Sr. 
Antônio Fernando de Al 
cantara Athayde, que 
vem de ser aprovado 
brilhantemente no Con 
curso de Fiscal da Fazen 
da, recenteraente institui 
do pela Secretaria da 
Fazenda.

Na capital do Estado, 
o Sr. Antônio Fernando 
de Alcantara Athaide. 
participou também do 
Primeiro Seminário Fis
cal de Santa Catarina, 
encerrado há poucos dias 
em Florianópolis.

Cumprimentamos o Sr 
Antônio Fernando de Al
cantara Athayde pelo 
êxito obtido nogConcurso 
de Fiscal da Fazenda, 
desejando-lhe mil ventu 
ras na tarefa a que se 
destinará.

CORREIO LAGEANQ
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Gov. Celso Ramos passq
Govêrno a Ivo Silveira

Com a presença de todo oSecretariado detg. 
tado de diretores de repartições e outras autorj. 
dades teve lugar às 7,30 horas da manhã no ú|U 
mo domingo, no Palácio da Agronômica, a soleni* 
,iad- de transmissão de cargo, por motivo de via.
, m^do Governador Celso Ramos aos Estados Udi- 
jos a convite do Govêrno daquêle país.

*Em rápidas palavras o Sr. Celso Ram os ex- 
ilicou os motivos de sua viagem, dizendo de sua 

confiança no Presidente da Asseinbleia Legislati
va, deputado Ivo Silveira, seu substituto legal e 
eompa nheiro de tantas jornadas cívicas memoráveis.'

Também em discurso rápido, porém bastante 
significativo, o deputado Ivo Silveira disse da hon
ra que era para êle representar e assumir o Go
vêrno, especialmente quando substituía o seu ami. 
go Celso Ramos, acentuando qup tudo faria para 
continuar no ritmo de trabalho de recuperação 
administrativa do Estado. Concluiu desejaudo fe
liz viagem ao Sr. Celso Ramos, a sua Exm a. Es
posa, D Edith Gama Ramos, ao deputado Joaquim 
Ramos e ao Prof. Alcides Abreu, presidente do BDE.

Segunda-feira à tarde, no Palácio dos Despa
chos, o Governador Ivo Silveira reunia se pela 
primeira vez com o Secretariado, ocasião em que 
apresentou os propósitos de que se achava imbuí
do ao assumir o Govêrno do Estado, trabalhando 
pelo prosseguimento da obra do Sr. Celso Ramos, 
que não deveria ter solução de continuidade, 
quando este voltasse à Chefia do Executivo cata
rinense. Em seguida, no Gabinete do Governador, 
o Sr. Ivo Silveira recebeu cumprimento^ de alias 
autoridades, representantes do Judiciário e do Mi
nistério Público, jornalistas, funcionários estaduais, 
amigos e correligionários.

Cédulas de 5 mil serão 
incineradas

Apesar do prejuízo que 
representará para a eco 
nomia brasileira, as no
vas cédulas de Cr$ 5 mil 
num total de Cr$ 89 mi
lhões, mandadas conf c- 
cionar pelo govêrno bra
sileiro ua fu rna nort

a m e r i c a n a  American 
Bank Note serão incine
radas. A perícia da casa 
da Moeda descobriu ne
las erros de composição 
e decidiu pela impugna
ção A queima se dará 
n i  próxima |semana.

= A v is o  ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

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

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

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

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 08 00, para: Fpolis, itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio! 

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

Está portanto, o público viajante da Região Serrara de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que* continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informaçõ?s 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.
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Para amanhã às 7 e 9,15 horas será 
«apresentada a grande película francêsa

a m a  n t es
Impróprio afé 18 anos e não aconselhável 

para senhoritas
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