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[ [ I I  3.30?,de 12 de setem&ra de 1963
Institui a «Festa da Macã» „„

de São Joaquim municiP»°
O Governador do Estado de Santa c . , „
Faço saber a todos os h k- anna-

Assembléia Legislativa d e c r í t í e ITdéste Esta|to que a
Art. 1" _  Fica institoid, *  '°°°  “  seSS“ ™ e '«■

at-se no primeiro trimestre de S ' * ! *  “ »?»■. »  reali- 
quatro (3 a 4) dias, na cidade de ss « t ’ • durante três a

Art 2o __ A d «fa h rv J°aquim, neste Estado.^  data da «Fpstn hq ** *
por Comissão organizadora nue « « açã>>: l8erá escolhida 
dias antes e sera composta do PrefPitra*Dlrá noventa (90) 
sidente nato, um representante da r i™  Mua>cipal, seu pre- 
um representante da AssociaçãoR„r»i ^  de Veread°res, 
tentes de outras entidades aL  «F r i? ] ’ & í m de rePresen 
vam ser ^convidados. ’  ̂ a crit^no da Comis«3n h»

CORREIO
LAGEANO

Ano XXIII

da Comissão de-

data da festa observará^^variações11118!850' de8ignar a 
fluam para retardar ou antecipar a h u m ic ^ o ^ 8 ^

da de frutos e de prod™t08C°?ndustr^lf7eafieXPOSÍÇfi0 e ven' 
oriundos das atividades frutícolas Zados na região e

de o u ^ s 4m 7n ic ip io7no^°erC eá adm''tÍr *  particiPa* â°

Art. 5o A apreciação e julgamento dos produtos ex 
g^u ltu r" pr° movl<ia >>°r da Secretaria da Â-

Art. 6° —  As despesas decorrentes da «Festa da Ma
çã» e respectivo certame, correrão à conta da verba pró 
pna da Secretaria da Agricultura, inclusive, as destinadas 
ao pagamento dos prêmios atribuídos aos vencedores.

... A_rt- 7° —  Esta lei entra em vigor na data de sua pu 
bhcação, revogadas as disposições em contrário.

Negocios do Interior e

Diretort , ~ Redator Chefe
Jose P. Baggio Névio S. Fernandes Redação e Oficina |Fone

Rua Mal. Deodoro,
Cr$ 15,00 Lages, 28 de Setembro de 1963
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A Secretaria de Estado dos 
Justiça, assim a faça executar.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 
bro de 1963.

12 de Setem-

CELSO RAM OS - Mario Tavares da Cunha Mello 
Eugênio Doin Vieira -  Elpidio Barbosa 

Jade Saturnino Vieira Magalhães -  Luiz Gabriel 
Celso Ramos Filho -  Fernando Osvaldo de Oliveira 

Roberto M attar - Ibrahim Felipe Símio

Publicada a presente lei na Secretaria do Interior e 
Justiça, aos doze dias do mes de setembro de mil nove
centos e sessenta e tres.

Gustavo Neves — Diretor

Transportadora Rodolages homenageará 
o Caixeiro Viajante

Será comemorado no 
próximo dia 1* de Ou
tubro, a data consagrada 
ao Caixeiro Viajante, cias 
ao das mais laboriosas, 
e que com o seu traba
lho vem semeando 0 pro
gresso em todos os qua- 
drantes da Pátria brasi 
leira.

Em nossa cidade, como 
comumente acontece to
dos os anos, serão rea
lizadas várias festivida
des, destacando-se o tra 
dicional galeto do Cai 
Xeiro Viajante, a s e r

realizado na próxima 
terça feira, âs 13 horas, 
na Churrascaria Canta 
Galo, quando a Trans
portadora Rodolages ho 
menageará esta concei
tuada classe.

Por nosso intermédio, 
a Transportadora Rodo 
lages convida a todos 
os viajantes que resi
dam em nossa cidade 
ou que por motivos de 
suas atividades estejam 
em trânsito por Lages, 
para que participem des 
sa tradicional festividade.

A V I S O
A Olinkraft S/A - Celulose e Papel, estabelecí- 

Ia em Igarae, em vista dos prejuízos que vem so

frendo em seus terrenos, de forma especial nas 

suas plantações de pinheiros, avisa a quem possa 

Interessar que todo e qualquer animal, especial- 

Oente vacuns e cavalares, que forem encontrados 

etn suas propriedades serão apreendidos. Avisa 

mais, que reserva-se o direito de retê-los em seu 

poder até que seja indenizada pe.os prejuizos que

Sr. Domingos 
Mondadori

Regressou de sua via
gem de negócios à vá
rias cidades gaúchas, o 
Sr. Domingos Mondadou 
proprietário da concei
tuada e tradicional Joa- 
lheriae Ótica Mondadori.

Naquelas cidades do 
vizinho Estado do Rio 
Grande do sul, 0 Sr. Do
mingos Mondadori foi e- 
fetuar um grande sorti- 
mento de joias, relógios 
e principalmente anéis 
de formatura.

Desta maneira os se
nhores formandos pode
rão adquirir naquela ben- 
quista casa comercial to
do e qualquer tipo de 
anel de formatura, por 
prêços relativameote ao 
alcance de todos, pois 
tratam se de artigos de 
primeiríssima qualidade.

Além disso, a Jualhe- 
ria e Otica Mondadori 
também deverá receber 
ujm grande soitimento 
de artigos para as festas 
de fim ano, visando com 
isso servir sempre e me
lhor a sua distinta clien
tela.

Felicitamos o Sr. Do
mingos Mondadori, au 
gurando-lhe os nossos 
votos de boas vindas.

Esiá sendo elaborado 
o aumenio do 

funcionalismo municipal
gKRiBHHffl! wm

Fundada a L iga  A t lé 
tica Região Serrana
Constituída a comissão 

estruturadora

Em reunião realizada 
na noite de ontem, na 
séde da LSD, e que con- 
;ou com o compareci- 
mento de elevado núme
ro de desportistas, foi 
úndada a Liga Atlética 
Legião Serrana (LARS).

A fim de dar os pas
sos iniciais com referên
cia às suas atividades, 
foi eleita por unanimida
de dos presentes uma 
comissão composta do 
Vereador Cláudio Ramos 
Floriani, Jornalista Névio 
Fernandes, Professor Frei 
Antonio Nader, Acadê
mico Ivan César Ranzo- 
lin e o Sr. Armando Ta- 
ranto, cuja comissãofpre- 
sidida pelo primeiro, já 
e6tará reunida na pró
xima terça feira, dia Io.

Por iniciativa do Pre
feito Municipal,Dr. Wolny 
Delia Rocca, já se en
contra em fase de con
clusão, os estudos para 
a elaboração do novo 
aumento para os servi
dores municipais:

Sabe-se por outro la 
do, que possivelmente 
na próxima semana, 0 
chefe do Executivo la- 
geano encaminhará men 
sagem ao Legislativo, 
quando êste então se 
reunirá em sessão ex
traordinária para estudar 
a referida mensagem 
propondo o aumento.

Sem dúvida, essa ini
ciativa do Prefeito Dr.

Wolny Delia Rocca, muit< bem demonstra seu 
espirito de sempre que possivel, ajustar os ven 
cimentos de seus funcionários e operários, cujas 
iniciativas, muitas vêzes Dão podem ser tomadas 
mais frequentes, pois elas dependem de meios 
coni que possa ser enfrentado êstes aumentos, 
pois êhs sempre se tornam pesados pelo .núme
ro elevado de beneficiados.

r ' r r  A verdade em tudo isto, é que Da medida do 
possivel, êste problema é ti atado com todo o ca- 
nnho pelo chefe do Executivo Municipal.

Nota Oficial da Cervejaria 
Serrómalte Ltda.

A CERVEJARIA SERRAMALTE LTDA , vindo de encon
tro aos anseios dos apreciadores de seus produtos, resol
veu instalar nesta cidade, um Posto de Veadas, atendido 
pela fábrica sem revendedores e com os mesmos preços 
de fábrica.

No entanto, com rumores nos últimos dias, que as fá
bricas de bebidas majoraram seus preços, muitos comer
ciantes gananciosos, valendo-se da ocorrência, resolveram 
também majorar êstes produtos, sem distinção.

A direção dêste posto de vendas, sente-se no dever 
de alertar aos seus consumidores, bem como 0 povo em 
geral, que a Cervejaria Serramalte Ltda.,até 0 presente mo
mento, nem sequer cogitou majorar os preços dos seus 
produtos, nesta região e nem autoriza a qualquer comer
ciante, a venda dos referidos produtos com preços supe
riores aos que daremos à seguir sob pena dos mesmos 
não serem mais atendidos e consequentemente não terem 
mais o nosso conceituado produto!.

Portanto Srs. apreciadores dos nossos produtos Não 
paguem mais do que abaixo discriminado.

Cervejas em garrafas inteiras 
Cervejas em 1/2 garrafas 
Refrigerantes- não superior à

Crí 100,00 
Cr* 70,00 
Cr$ 50,00

Esperamos portanto a cooperação do público desta re
gião no sentido de nos comunicar qualquer irregularidade, 
para 0 nosso melhor atendimento.

Assinado

André Vanni-Chefe de Vendas 
para esta região

°8 mesmos causarem.
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Estado de Santa Catarina
Decreto N- 43 

de 2 de setembro de 1963

Abre Crédito Suplementar
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições.

Decreta:

Art 1' - Fica aberto, Dor conta do excesso da arrecadação do 
corrente exercício, um Crédito Suplementar de quinhentos e sessenta e 
seis mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e setenta centavos . . . .  
(566.525.70). para suplementar a seguinte dotação do Orçamento Vigente: 

Verba 9-44-1 Cr$ 566.525,70

Art. 2’ - Êste decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposição em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de setembro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado o presente Decreto na Secretaria da 
Prefeitura, em 2 de setembro de 1963.

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria *

LEI N- 140
de 2 de setembro de 1963

Autoriza a permuta de terras e dá outras providências
Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages,

Faço saber a todos os habitantes dêste Município, que a Câma
ra Municipal decreta e eu sanciono a seguinte

LEI

Art l - - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com o 
sr. Armando Severo Lopes um lote com a área superficial de 240,0Um2, 
(Duzentos e quarenta metros quadrados) situado nas proximidades do 
Cemitério Cruz das Almas, zona «B», desta Cidade, com as seguintes 
confrontações: ao Norte, com terreno do Patrimônio Municipal, com do
ze metros (I2mts.), na linha que fecha os fundos; ao Sul, com uma rua

projetada, também com doze metros l2mts.), na linha de frente; a Leste, 
com vinte metros (20mts.), com terrenos ;do Pf tnra®°‘ °  . MUp '5 ' fal. ?e 
linha lateral à esquerda e. ao Oeste, com terrenos do Patrimomo,
também com vinte metros (20mts.> na lin.h>aí..|®t®ralp à Pi°r n r  i°
de igual àrea, constante do Registro n 12.694 do Cartório do i Oficio

desta comarca. Lej entrará e m vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrario. . iqrq

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de setembro de 1963.
Wolny Delia Rocca

Prefeito Municipal
Publicada e registrada a presente LEI na Secretaria da Prefeitura
em 2 de setembro de 1963

A s8. Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Resp. p. Secretaria

LEI N- 141
de 3 de setembro de 1963

Autoriza a reconstrução de prédio do Mercado Público Municipal 
Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages,

Faço «aber a todos os habitantes dêste Município, que a Câmara 
Municipal dicreta e eu sanciono a seguinte.

LEI:
Art. 1. - Fica o Poder Executivo autorizado a, após concorrência 

pública, reconstruir o prédio do Mercado Municipal.
Art. 2‘ - Para fazer face às despesas decorrentes |desta Lei, fica 

o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial, por con 
ta do excesso |de arrecadação.

Art. 3' - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, 
em 3 de setembro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei na Secretaria da Prefeitura 
em 3 de Setembro de 1963.

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
• Resp p. Secretaria

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES
(Carta de reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

Ind. e Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2' andar — sala, 201 —  Telefone, 422 - LAJES- S.C.

IRINEU PAMPLONA 
NELSON SARTOR 
ELIZEU CONCER

Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:

HORÁRIO DA SECRETARIA: Das 9 às 12 horas, e das 14 às 17 horas. 
CONSULTOR JURÍDICO: DR. ERNANI ROSA 
^Atende das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.)

Técnico em Contabilidade - Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais. 
Solicitador (inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de S. C. sob n. 1743).

ASSOCIADO: — O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LAJES está devida
mente aparelhado para defender o vosso interesse.

C 0 K T M T 0  DE CASAM EHTQ
Contrataram casamento no último domingo, 

dia 22, o distinto jovem Altamiro Rogério da Sil 
va , funcionário dêste b i - semanário, filho 
do Sr. Professor João Bento da Silva e de sua 
exma. esposa d. Maria Gertrudes Gomes da Silva, 
com a prendada srta. Vange Mendes, dileta filha 
do Sr. Alcides Mendes e de sua exma. esposa d. 
Delfina Mendes, residentes no visinho Município 
de Bom Retiro.

aos gentis noivos, bem como aos seus dignos 
progenitores enviamos as nossas congratulações.

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do írete

C e rv e ja r ia  S e r ra m a lte  L td a .
Matriz: Rua Alexandre Bramatti, 773- Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Lages - Santa Catarina

Cervelas:
■ r< nenbier

Fabricantes dos renomados produtos:

Dilsen
Elefante

Malzbier
Díruta

Refrigerantes:
Cuaraná

Agua Tônica
Laranlada

Xcda Limonada
Dascsa

Distribuem ainda:
Aguardente e Vinhc

Entregas rápidas à domicilio —  Adquiram os famosos produtos Serramalte e 
certifiquem-se dos seus preços compensadores.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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* ÍOCIETY »
De Porto Alegre (via 

Cruzeiro do Sul)

Em companhia do Industriai 
Emílio Batistella e atendendo
amável convite da Direção 
do Serrano Tenis « iube, este 
colunista esteve na Capital 
Gaúcha, com a finalidade de 
contratar uma orquestra de 
danças para o baile inaugu-

1- H. apresenta 

-q SOciedade em revista
08

Manchetes: Grandes promoções sociais de fim de ano

Moderna Orquestra de Danças no Secrar.o 

Debutantes no Clube 14 

Outras Notas

r a™ i / -----  'Ja Sociedade
vpráP°Jd!na‘Juvenil °nde ha- 
r w „ i h°Jo a Pré-estréia. Do 

irculo Social Israelita, para 
® próxima sexta-feira. De 
‘Novo Hamburgo, para a co
memoração do 7 de Setem- 
oro. Da Base Aérea de Ca
noas, para o dia 21. De Tu- 

. —- — -bu - , arão’ lá em Santa Catarina,
ral que acontecerá em a noi- p,ara a inauguração dej seu 
te de 31 de dezembro. Não , ut!e ma18 elegante, o 9 de 
foi facil. Os melhores conjun- Junbo- 
tos e orquestras estavam I

0 motivo de tôda esta cor
estavam 

contratados desde longa data 
«Norberto Baldauf, Flamingo’ 
Flamboyant, Noublesse, Rena
to e outros, que inclusive, a- 
tuaram em nossos Clubes. 
Mas, para este acontecimen
to, seria necessário que se 
escolhesse uma orquestra su
per moderna e que satisfi
zesse plenamente o apurado 
gosto de nossa elite social. 
Pensou-se em centros maio
res, como^ S. Paulo e Rio de 
Janeiro. É bem verdade que 
amigos ligados à direção do 
«mais fechado» já haviam 
entrado em contato comas fa

tôda aCn-mlt0Sn 8Ur| Íram de dirigiu mais de mil canto- 
-  ̂ Sociedade res, de todos os gêneros!

clássicos, líricos, populares, 
folclóricos, eufim de toda es
sa infinita pauta, que reune 
poesia e música.

Quantas músicas já orques 
trou? Nem êle nem nós sa
bemos dizer.

Daquêle vigoroso «cala 
brês», misto de «boxeus» e 
clarinetista, que um dia apor
tou em Porto Alegre, por a- 
caso e que aqui constituiu 
familia e tornou-se brasilei
ro podemos dizer que é um 
bom praça, bom amigo e faz 
uma «pizza» como ninguém... 

—  o  —

Desta coluna, agradeço a 
valiosa colaboração do meu 
bom amigo Oscar Meletti, al
to funcionário da Radio Guai- 
ba de Porto Alegre e respon

rena, e um só: o Maestro 
Campanella formou uma or
questra de dança.

Italiano de Nápoles, ingres
sou na Farroupilha, quando 
da fundação desta em 1935. 
Na inauguração da TV TUPI 
paulista, foi chamado para 
dirigir musicalmente a tele- 
visora e ainda as duas esta
ções de rádio, também Asso
ciadas, TUPI E DIFUSORA.

Seu «chão», entretanto é 
Porto Alegre. Voltou para sua 
querida H-2, onde até hoje 
permanece acumulando com

Julho lançará brevemente, Soube que para o baile 
uma campanha para a cons- inaugural do Serranó Tenis
trução de sua séde campes- 
tre. Louvável iniciativa do 
Veterano. A sociedade lagea- 
na, que sempre recebe com 
muita simpatia e carinho em
preendimentos sociais, cer
tamente prestigiará, subscre
vendo grande número de tí
tulos patrimoniais.

—  o  —

Lages cresce. Nova séde 
social vem de ser inaugura
da. Parabéns ao Grêmio Es
portivo Hélio Moritz

—  o  —

Acontecimento social di
gno de destaque neste fim 
de semana será o enlace 
Suzana — Adilson. Noticiarei. 

— o
Estará movimentadíssima a 

temporada de verão no Clu-
sável pelo programa “  Disco-, be de Caça e Tiro
r a m a * ’ H 11P v u i  U n  U n f r t r l s t a  A  ~  1 ~  ________________

mosas orquestras: Silvio Ma- i a ^*rat'Dj- °  cargo de di 
zuca, Dick Farney, Arruda retor “ “ wcal.
Paes e 6eu Coral, Sidney, Cid 
Gray e outros, nada conse
guindo. Surgiu então, um no
me tradicionalmente ligado a 
mú6ica clássica e popular, 
Maestro Salvador Campanel- 
la, para que os leitores des-

Apaixonado pela música, é 
também regente da famosa 
e porque não dizer heróica, 
Orquestra >infônica Porto 
Alegre, (OSPA), isto há 13 
anos.

Sentindo que a cidade on-
ta coluna saibam quem é es- ^  ge natUralizou brasileiro, 
se gemo. basta dizer que, há i10je majs que nUnca, preci- 
_8 anos é diretor musical da' va e com urgência de uma 
Radio Farroupilha de 1 °r f°  orquestra melódica resolveu 
Alegre E assim, para maior arregaçar as mangas e co- 
felicidade de seus associados ] meç0U a ensaiar um conjun

to que antes de sua estréia, 
já é famoso.

Reuniu cinco «saxs», 5 «me-

rama’ que vai ao ar todos 
os dias das 14 às 15 horas, 
nas ondas dos 49 metros. 
Meus agradecimentos tam 
bém, pela oportunidade de 
me dirigir aos ouvintes do 
Rio Grande do Sul e de San
ta Catarina, atravéz daque
la microfone, quando tive a 
satisfação d e comentar, o 
que é a sociedade Lageana. 
Sugiro que sintonizem a Guai- 
ba naquele horário e ouçam 
os sucessos do momento.

-  o  —

Aquela simpatica sociedade 
agora dirigida pelo Presiden
te Ary Costa Ávila, iniciará 
,a construção de um Ginásio 
em cujo interior estarão as 
canchas de bolão, Voley, 
Basquete e bocha. Parabéns.

Em outras edições dare
mos maiores detalhes.

—  o  —

Em companhia de sua pro- 
genitora Sra. Linda Mussi, 
com destino a Joaçaba, este
ve em nossa cidade, na sex
ta feira próxima passada, a

Circulando em Porto Ale- i beleza morena Srta. Olga 
gre, e na lista de hospedes Mussi, Miss Santa Catarina 
de um dos mais confortáveis 1963. Fizeram as honras da 
hotéis ( Plaza Hotel ) O In- casa o ilustre casal Sr. e 
dustrial Emilio Batisttella. Sra. Dr. Renato Valente.

e para maior brilhantismo 
das festividades inaugurais, o 
Serrano trará à Lages, «Sal
vador Campanella e sua mo
derna orquestra de danças». 
Sem mêdo de errar, jjposso 
afirmar, que é sucesso. Su
cesso como aconteceu em 
outros Clubes em que atuou

Dentro de alguns dias, a 
direção do Serrano Tenis 
Clube, receberá uma grava
ção que será rodada nas 
emissoras locais. Caminha as
sim, o Serrano para o gran
de evento social do ano. La
ges se destaca.A seguir,trans
crevemos na íntegra, um dos 
muitos comentários que a 
imprensa Gaúcha noticiou a 
respeito da «Moderna Orques
tra de danças do Maestro 
Campanella».

tais», (três pistões e dois 
trambones), piano, bateria, 
contra-baixo e ritmista e lan
çará hoje, sua ORQUESTRA 
CAMPANELLA.

A «bossa-nova», além das 
orquestrações serem inteira 
mente melódicas, é o eonjun 
to de 4 cantores que não só 
cantam como solistas (e ain
da são ritmistas), como tam
bém formam harmonia vocal, 
em pequeno coral: Gessy D’ 
Ávila, Érica Norimar, Waldir 
do Carmo e Antonio Lemos, 
são os vocalistas desta ver 
dadeira novidade entre nós.

O que podemos dizer mais 
do Maestro Salvador Campa
nella?

— Ah! Sem desconto algum,

De regresso o simpático 
casal Sr. e Sra. Rubens Al
meida. Da Capital Paulista, 
os bons amigos trouxeram 
grandes novidades para este 
fim de ano. As vitrines da 
Casa Almeida, muito b e[m 
decoradas, serão o ponto al
to da elegância.

— o —
Co n t i n u a m acontecendo 

nesta cidade os jovens Nel
son (Nelsinho) Campos e Fer
nando Moreira.

—  o  —

O acadêmico de direito 
Caio Sbruzzi, ainda em As- 
sumpción do Paraguai.

—  o  —

A cegonha provàvelmente, 
no mês de outubro- estará a- 
legrando o lar do jovem ca 
sal Sr. e Sra. Cláudio Costa 
Ávila (Cao)

— o —
A diretoria do Clube I o de

A representante da mulher 
Catarinense, visitou o Clube 
14 de junho-, onde lhe foi o- 
ferecido um coquetel. Mais 
tarde, ainda em companhia 
do Sr. e Sra. Dr. Renato Va
lente foi recepcionada no 
Grande Hotel Lages.

— o —■
A Orquestra de danças de 

VValter Machado de São Pau
lo, estará abrilhantando a- 
manhã o Sarau da Primavera 
nos salões de festa do Clube 
1* de Julho. 0 Veterano a- 
brirá com chave de ouro 
suas promoções de primave
ra pois, o cartão de visita é 
a fabulosa orquestra de Wal 
ter Machado. Na p.oxima 
edição comentarei.

—  o  —

Miss Santa Catarina Srta. 
Olga Mussi, provavelmente 
estará com sua elegância e 
beleza, prestigiando o Tradi
cional Reveilion do Clube 14.

Clube, as meninas moças 
(Debs) terão uma «Patrones 
se». Alem dos mimos ofere 
cidos naquela ocasião, rece
berão um pergaminho. De
pois eu conto.

— o —
No dia 1* de Janeiro, a di

reção do Serrano Tenis Clu 
be proporcionará uma vespe- 
ral infanto-Juvenil com inte
ressante desfile de modas. 
Deverá atuar a Moderna Orj 
questra do Maestro Salvador 
Campanella.

— o —
0 Clube 14 de Junho con

tinua recebendo grande nú
mero de adesões de meninas 
moças para o “ Debut” . Nes
te número divulgamos o no
me da cinco primeiras ins
critas: Srta. Heloisa Camar
go Araújo, Filha do Casal Sr. 
e Sra Jonas Araújo. Srta. Te- 
rezinha Werner filha do ca
sal Sr. e Sra. Edgar Werner. 
Srta. Rita Bleyer, filha do 
Casal Sr. e Sra Afonso Bleyer. 
Srta. Heloisa Silva, Filha da 
Sra. Vva. João Gualberto da 
Silva Neto Srta. Adelina 
Narcizo. filha do Casal Sr. 
e Sra Anibal Narcizo. Nas 
próximas edições, além de 
ilustrarmos esta coluna com 
fotografias, daremob o nome 
das demais debutantes ins
critas.

— o —
A sociedade Lageana es

tará reuuida hoje, por oca
sião do enlace Rosy-Péricles 
Comentaremos.

— o —
Aniversários. Registramos 

com destaque o aniversário 
das Sras. Raymunda Buatim 
(Alfredo), Maria Inês Bertuzzi 
(Constantino) e Petronila Ri
bas (Ulisses)

—  o  —

Encontra-se nesta cidade 
o Sr. Eustaquio Aquino, do 
departamento de fiscalização 
das conceituadas Casas Per
nambucanas.

—  o  —
De Florianopolis regressou 

meu particular amigo Nilton 
Rogério Neves. Acadêmico 
de direito e Vereador, Nilton 
esteve na Capital Catarinen
se à serviço de suas ativida
de particulares.

— o —
Por hoje é só. No próximo n- 
estarei com você. Um bom 
fim de semana

p ara $uas cargas e encomendas
TRANSPORTADORA

r o d o l a g e s
Com filiais nas principais cidades do país

Segurança e Pontualidade

Marechal M a n o  3 M n e  390 - Caixa Postal 13 lages-S.C:
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Dr. Aron Kípel
A L T A  C IR U R G IA

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

Residência: Parque Jonas Ramos, 193 - bons 4,5

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12

Horário, das 10 às 12 horas e das 
13,30 às 18 horasLAGES - SANTA CATARINA

Dr. Mario Teixeira Carrilho
( D e s e m b a m a d c r  A p o s e n t a d o )

Advogado
Rua Hercilio Luz, 372

Fone. 226 * Caixa Postal 19
Lages — Santa Catarina

Dr.
Dirursiãc - Dentista

Clinica -  Cirurgia -  Prótese em Geral ~ Raio X  
Infra-Vermelho -  Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade -  Agora dotado de moderno Aparelho 
B O R D E N  A !R O T O R  K A V O  BR  -  658

Consuítório: Rua Cel. Córdova, n* 315 -  (Em  frente 
ao Correio) -  Fone, 283

Lages — Santa Catarina

Dr. AÍRTON R. RAMOS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

N o s  dois principais 
centros economicos do 
País, Rio de Janeiro e 
São Paulo, os títulos 
protestados até o mês 
de maio dêste ano so-

JoYem Sebastião 
Alaor Antunes

Comemorou quinta fe i
ra última, dia 26 mais um 
aniversário natalicio, o 
distinto jovem Sebastião 
A laor Antunes, eficiente 
funcionário dêste jornal 
e elemento bastante con 
ceituado em n o s s o s  
meios.

Aos muitos cumprimen 
tos que por certo, o jo 
vem Sebastião Alaor An
tunes recebeu naquele 
dia por parte de seus 
inúmeros parentes e a- 
migos, juntamos os da 
direção e do corpo de 
funcionários dêste bi se 
manário, augurando - lhe 
muitíssimas felicidades.

Bancos 8c deposito
Com 2.166 estabelecí 

mentos o Estado de São 
P a u l o  c o n t a v a ,  em 
31.ia.l96z, com a maior 

Iconcentração bancária 
do país. O Estado de 
Minas contava, naquela 
data, 894 unidades ban- 
c irias e, a Guanabara, 
607. Funcionavam, e m 
todo o pais, 6 109 esta
belecimentos bancários, 
divididos em 332 matri
zes, 5 561 agências e 
216 escritórios O saldo 
de depósitos em poder 
do sistema bancário na
cional, no último dia de 
1962, era de 2,2 trilhões 
de cruzeiros.

Gm bilhão de cruzeiros em titu lo í protestados
i mimnmaram 1 bilhão e 581 

milhões de cruzeiros.
Na Guanabara os pro

testos atingiram Cr$ 523 
milhões e em São Paulo,

CrS 1.058 milhões contra, 
respectivamente, CrS 394 
milhões e CrS 783 mi 
lhões no mesmo período 
do ano anterior.

A D V C D A D C
R U A  C O R O N E L  C Ó R D O V A  -  319

(E M  F R E N T E  A O  C O R R E I O )  
Ci vi* - c r im ina is

T ra b a lh is t a *  - f isca i*  e
q u a lq u e r  t raba lho  na e * fe r »

admiti i *t ra  ti va.

Dr.T elmo Rodrigues 
Sarm ento

Dermatologia — Testes Alérgicos

Consultas das 15 Is  II horas
C O N S U L T Ó R I O :  R U A  A R I S T I L I A N O  

R AM OS, 234

Lages — Santa Catarina

Temos Frete
A firma Agro Industrial Anita Garibaldi Ltda., 

avisa aos senhores motoristas que possue frete de 
madeiras para Ilajaí, Porto Alegre, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte.

Os interessados devem dirigir-se à citada fir
ma em nossa cidade, ou peio fone 548, quando 
obterão melhores informações.

Examine os seus olhos periódicamente
Uma cortezia da Joalheria

e Otica Mondadori
D E

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

D O M I N G O S  MOUDADOf t t
Praça João Costa - (Edifício Dr. Acacio)

L 4 G E Í -  /a n ta  C atarina
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caiurio ot iyicío ae obra
A indústria automobilística

brasileira está se constituin
do em excepcional mercado 
de mão de obra, absorvendo 
em conjunto, para trabalho 
direto nas íábricas, cerca de 
50 mil pessoas. Criando co
vas frentes de trabalho, «- 
través de sua crescente ca
pacidade de consumo junto 
a mais de 1.400 indústrias 
brasileiras de auto peças, as 
produtoras de veículos dão 
ao trabalhador o necessário 
amparo técnico e econômico, 
propiciando à mão de obra, 
salários condignos. Uma in 
dústria automobilística Vol
kswagen do Brasil - dispen- 
deu, em julho último, 821 mi 
Ihões 837 mil 6-45 cruzeiros 
em sua fôlha de pagamento, 
para um total de 9.808 em
pregados. No primeiro semes
tre d) ano foram empregados 
para o mesmo fim 3 bilhões 
796 milhões 501 mil cruzeiros, 
c salário médio pago pela 
Volkswagen, que era de Cr$ 
50.465,30 em janeiro/63 foi 
elevado a Cr$ 68.328,20 em 
julho do mesmo ano. Essa 
indústria mantém cursos pa
ra menores, objetivando a 
formação de mão de obra

Produção brasileira 
ultrapessou 750 mil 

unidades: auto 
veículos

u i U 1 M U V U  1 i r íU
Ja está em nossa loja o nòvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
2 ou 0  qve estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observo e admira 
sua elegancia e o conforto interno que èle oferece. Vocè se convencerá de que o Aero- 
VVilIys 22C0 é o mais luxuoso e perfciio carro ds classe até hoje produzido no cais.

Já superou a casa das 750 
mil unidades a produção das 
11 indústrias automobilísticas 
brasileiras. A fabricação, 
de6de 1956 (quando saíram 
cas linhas de produção 5.i 97 
veículos), atingiu em fins de 
julho último a 772.154 .unida 
des de todos os tipos, entre 
caminhões, ônibus, utilitários 
c carros de passageiros. Em 
1957 a produção brasileira 
foi elevada para 32.923 veí
culos e, no ano seguinte, a- 
tingia a 61.413 unidades S3 
em 1959, quando a Volkswa
gen do Brasil passou a pro
duzir o Sedan, passaram a 
funcionar efetivamente todas 
a» l l  indústrias atualmente 
existentes no país. Nesta é- 
poca a fabricação anual de 
veículos auto-motores era da 
ordem de 96.579 e, em 1960, i 
a produção brasileira elevou- 
se a 132.829 unidades. No ano 
seguinte e em 1962 atingiu. 
fespectivameDte, 145.605 e 
191013 veículos. Neste ano 
de 1963, de jaDeiro a julho, 
foram fabricados 57 542 car  ̂
ros de passageiros, 34.825 
utilitários e 14.328 ônibus e

um carro a rigor

Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Yeicnlos S/A 

Avenida  Presldeate Vargas,  1 898  E n u .  T e l .  F L n a i u n a  Fone, 4 4 4  
Caiva Posta*. 3 3 3

Lages — Santa. Catarina

ais pavimentadas, 4.54. 
kras.; estaduais não pa 
vimentadas, 7_\751 kms 
e estradas municipais 
386.388 quiloinetrus.

De acordo c >m dados 
fornecidos p lo Denarta 
rae; to Nacional de Estra
das de Rodagem, existi
am no Brasil, em dezem
bro do ano passado.

499.550 kms. de estradas, 
assim divididas: federais
pavimentadas, 9.591 kms.; 
federais n:'o pavimenta
das. 25.419 kms.; estadu-

caminhões. pertazenoo o io 
tal de 106.695 unidades. Des 
de 1W56 a julho/63 foram pro 

• duzidos 262.011 carros d< 
passageiros, p«ra os quan 
somente a Volkswagen d< 
Brasil, a maior produtor* 
brasileira de veículos desst 
linha, contribuiu com 46.5°/ M ic r o  Y r a t c r  I C D 4 I T A

fabricado no Brasilmaravilha da técnica japoneza,
V E N G E - / E PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR. SULCAR, RO 
ÇAR, PULVERIZAR

guincho, 
lâmina e

êuincho PUXAR, AGUA. MOVER MOINHO 
FORNECER LUZ. SERRAR LENHA 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENA~ A QUARTA PARTE DO PRECo DOS DEMAIS TRATORES
Cairinhões precisam
irma L. Scbmaedecke f  °  pree8identeSNí 
da com escritório a r camjnhões
». «8. está necessitando degc 0 pyulo e

Distribuidor Fxclusivo:

VíCENTE PASCAIE
Comércio e Representações

R iu  C o rro la P In to  122 -  Cx. Posta l 28 
Fone 228 -  LAG ES -  SC.enderêço

i  l lv LL
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Tara um transporte seguia e econômica adquira o lamoso F .  N .  M .
O caminhão que domina nossas estradas de norte a snl e de bste  a oeste

Concessionário F.N.M. e JK nesta região:

RODO PINHO S.A
VEKULOI E MAQUINAI

LAGES —  Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 __ SANTA Ca TARINA

E N  L A  €  E
Jussara Ranzolin

Hortêncio Vieira
Consorciaram-8e civil e re- 

l i g i o s a m e n t e  no  d i a  
21 do corrente a srta. Jussa 
ra Ranzolin, da sociedade 
local ,filha do casal Armin- 
do e Editli Ranzolin, e o sr. 
Hortêncio Vieira residente 
na cidade de Pôrto Alegre, 
f i l h o  do c a s a l  Wile- 
baldo e Daura Vieira da Ro
sa, de São Joaquim.

Serviram de testemunhas 
no casamento religioso cele
brado na catedral por Frei 
David, por parte da noiva: 
Dr. Armindo Antônio Ranzo
lin e srta. Dra Yara Chaise 
Borges; Sr. João Batista de 
Jesus e Srta. Bernardete Car- 
letti; por parte do noivo: Dr. 
Rubens Furtado e sra. A r 

gentina Furtado: Sr. Bernardo 
Ziebarth e sra. Rita de Cássia 
Rosa Ziebarth.

No ato civil celebrado na 
residência dos pais da noiva 
serviram de testemunhas por 
parte da noiva: Sra Ida Ran
zolin Vieira e o acadêmico 
Ivan César Ranzolin; Antô
nio de Pádua Pena e Srta. 
Neuza Terezinha Araldi; por 
parte do noivo Sr. Jorge A- 
luizio Webere sra Isa Renner 
YVeber; Sr José Wilson Rosa 
e sra. Nadine Oliveira Rosa.

O nóvel casal seguiu em 
viagem de núpcias para a 
cidade de Gramado e fixara 
residência em Porto Alegre, 
R. G. do Sul.

Argemiro Ribeiro 

e Senhora

Hory Rosa Ribeiro 

e Senhora

Participam aos parentes e pessoas de suas 
relações o contrato de casamento de seus 
filhos Vera e Solon, ocorrido no dia 21 do 
corrente.

Lages, Setembro de 1963

VENDE SE
Caldeiras vapor usadas, recondicionadas, di

versos tipos. Próprios para industria. Prêço espe
cial. Financia-se. Capacidade até 500 HP Tratar 
em Porto Alegre, Rua Casimiro de Abreu, 173 ou 
nesta redação.

E scritó rio  de Inform ações, 
R epresentações e Im obiliá rio

Resp. Oscar W  Beller Fiscal da Fazenda Apos.
Encarrega se de:

1* Transações imobiliárias, inclusive locação 
de imóveis.

2- Assuntos junto às Repartições Públicas, 
como:
Pagamento de impostos, Reclamações; De
fesas, Inscrições e registros de firmas, 
Despachos, etc.

3- Seguros e Representações.
NOTA: Incumbe-se, outrossim, de assuntos li

gados às Repartições Públicas da Ca
pital do Estado, onde mantém corres
pondente especial.

Escritório provisório: - Rua Cel. Córdova, 853
Horário: - Das 9 às 11 horas, exceto aos sábados.

Entusiástica recepção
em Santo Amaro

O Governador Celso 
Ramos, acompauhado de 
secretários de Estado e 
outras altas autoridades 
esteve dia 12 em Santo 
Amaro da Imperatriz.

A finalidade da visita 
do Chefe uo Executivo 
foi dar micio as ouras 
da ponte soDre o Rio 
Cuuatão, ao mesmo tem
po ein que, ua Prefeitu
ra Muuicipal assi&tia a 
solemtíade ue inaugura
ção de seu retrato e uo 
teatro recebia o titulo 
de cidadão santoama- 
rense que lhe foi outor
gado pela uuauimidaue da 
C/ámara Muuicipal.

Recauchutadora Gaúcha 
"2 Irmãos" I—

Modernamente aparelhada com
maquinários que sao â ultima

palavra no gênero
Recauchutagem * Recapagem - Vulcanização 

de pneus etc
Bairro Coral - Lages - Santa Catarina

Caminhões precisam-se
A Exportadora de Madeiras Fontanive Ltda., 

estabelecida no bairro Coral, necessita de cami
nhões para o transporte de madeiras. Os interes
sados queiram dirigir se à referida firma onde 
obterão maiores esclarecimentos.

G uarda  U rb a n a  efetiva  
m ajo raçao  oas  cun iri 

buicõea m eusais
A l é m  da campanha 

que está realizando para 
o aumento do numero ue 
contribuintes, a direção 
da Uuarua Lubaua, a 
cuja lesia eucoutia-se o 
dedicado luspeior Miguel 
Justiuo da òiiva, e ic ti-  
vou também a majora
ção d a s  contribuições 
mensais, cuja tabela ja 
entrou em vigur, e que 
é a seguinte: residências, 
mais Crí» 2ü0,00; comércio 
medio, mais CrS ..99,90; 
e comércio grande mais 
Cr$ ..09,90.

E s t a s  majorações é 
para fazer face ao cons
tante aumento do cuslo 
de vida, pois pela primei
ra vez desde que insta
lou se em Lages, esta 
valorosa Guarnição to
mou esta medida de rea- 
justamento com os seus 
dignos contribuintes.

Eara as suas refeições
V A  AO

e iniirr rim
0. fumlo. pala itu p-atadal

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

B A I R R O  C O R A l.

Lages —  Santa Catarina

Panificedorã «0  Nosso Pão» Lida.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 LAGES —  Santa Catarina

Não jogue fóra sobras de madeiras e faça seu 
aproveitamenlo total.

Para maiores informações, procure o Sr. Celso 
Paese, sócio diretor da firma F. Paese & Filhos, 
que vos dará uma série de bitolas para aprovei
tamento, e ao mesmo tempo comprará estas bi
tolas de madeira.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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GU£*NQL já  s e i
sacloaailza

A realização do GLJA- 
NAL no próximo dia (i 
de outubro, já esta mo- Dopolizando âs atenções 
do muudo desportivo lo 
cal, isto porque êste pré 
l;o pode.á coferecer contornos sensacionais, con 
forme o resultado' que 
nêle verificar-se.

Enquanto isto, os tra
dicionais apostadores de 
futebol já estão se mo 
vimentando com relação 
à êste sensacional GUA- 
NAL, quando as vanta
gens se revezam em pró 
ou contra, e alguns dê 
les concedendo aos seus 
oponentes os chamados 
«gols de lambuja».

Campeonato prosse 
gue amanhã

O certame citadino de 
futebol terá prossegui
mento com a realização 
do prélio entre as equi 
pes do Arco íris e d( 
Nevada de São Joaquim 
em prélio correspondente 
à penúltima rodada d< 
turno

S C. Cruzeiro com p le 
tou 11 anos

Completou o seu l i °  
aniversário de fundaçãc 
na última quinta feira 
dia 2tí, o S. C. Cruzeiro, 
uma das equipes inte
grantes de nossa divisão 
principal, e que ocupa 
lugar de destaque no  ̂
meios sociais !e esporti
vos da Princesa da Ser 
ra.

Destas c o la is  cura 
primeDtamos a diretoiia 
do S. C. Cruzeiro, augu 
rando que essa equiqe 
consiga grandes l auré- 
dentro do esporte lagoa 
no.

fm  cogitação funda
ção de Liga Atlética

Está tomando grande 
vulto em nossos meios 
esportivos, a fundação 
de uma Liga Atlética, 
que congregaria os clu
bes disputantes de mo
dalidades olimpmas.

Com isso as várias mo 
dalidade atléticas se des 
ligariam da L. S. D.< dan
do lugar a que a Liga 
Atlética congregasse to
das elas etn tôrno de si

C C jC C C í C  l a g e a n c

& r .
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GANHE s i i l l l  $ m

WZmM

D E  PRESENTE
Ao comprar sua Roupa Renner (ou três 
Calças Renner) você receberá uma caixa 
lacrada contendo o seu isqueiro-brinde. 
Abra a caixa. Se o isqueiro tiver gra
vada a Etiquêta Renner em A Z U L , a 
sua nova Roupa Renner será também 
presente do Revendedor Renner.

Vista-se ponto por ponto no rigor da 
moda, com ROUPA RENNER-pronta ou 
sob medida.

★  Variedade de tecidos e padrões
★  Corte atual, correto, elegante
★  Qualidade garantida pela Etiquêta

. . .  E ganhe três 
vêzes: na elegância, 

no isqueiro-brinde, 
e na E T IQ U Ê TA  

A ZU L

]
’ 1[

!
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DO
ISQUEIRO-

BRINDE

NO
REVENDEDORRjenner
DESTA 
CIDADE

K l

lielícs Moreira
Rm Coronel Górdova - Fone 440

C e s a r  &  C i a  
-Lages-Santa Catarina

I a C i d a d e ,  na E s t r a d a  s u  na Pi s t a,M C A  C H A M B O R D  é o carro brasileiro definitivamente aprovado 
S - "teriesa nas últimas ccnioetlçíies autemeBalísticas eon nesse país

*  marca m a » . .  —  VELOZ -  MACIO
Revendedor SIMCA nesta praça:
I cOREMA -  Cia. Revcndedora de Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro. 174 * Lages * Santa Catarina

m

CrES
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Indústria Panamá de Produtos Químicos fará 
demonstração de produtos de sua fabricação

Na próxima segunda 
feira, dia 3 O, às 20 horas 
na séde da Associação 
Rural de Lages, será le 
vada a efeito uma reu
nião, quando o Sr. Ade
lino Sõudzlér, diretor 
proprietário da Industria 
Panamá de Produtos Quí
micos, recentemente ins
talada nesta cidade, á

Rua Hermelino Ribeiro 
esquina Rua Virgílio Ra
mos, no bairro Morro 
do Posto, terá a oportu
nidade de apresentar 
aos presentes uma de 
monstração de certos pro
dutos de sua fabricação, 
que oferece a soja em 
seus vários aspectos de 
aproveitamento.

Raul Goelzer Engalsing
e Nely Oliveira Engelsing

Participam aos parentes e pessoas de suas 
relações o nascimento de sua filha

RITA APARECIDA

ocorrido no dia 19 do corrente.

Lages, Setembro de 1963.

Nessa ocasião, estarão 
presentes vários comer
ciantes conhecedores da 
mesma, bem como o 
Eng. Agrônomo Fco. Ge 
rardo Quezada Sanchez, 
do projeto da cultura da 
soja em Lages.

Esta reunião desperta
rá por certo muito inte- 
rêsse, porquanto a soja 
é prática mente desco- 
nhec da em nossa cidade, 
e são poucos os que sa
bem que dela são fabri
cados uma série de al i 
mentos, inclusive plásti 
cos.

Em nossa próxima 
edição, daremos melho
res detalhes referentes 
ao resultado dessa reu 
nião.

\

C O R R EIO  LA G EA N O
. . i  i  i .  £8 tíeletem brc de 196?

Professor Gerson Bosco dos 
Santos eleito presidente da As
sociação Catarinense de Cultura

Acaba de ser eleito presidente da Associação 
Catarinense de Cultura, o Professor Gerson Bosco 
dos Santos, lente da Escola I écnica de Comércio

de Lages, e elemento 
vastamente relacionado

VENDEDORES-VIAJANTES
SÂO PAULO ALPARGATAS S/A.

Aceita candidatos para vagas em seu corpo de vendedores - 
viajantes no Estado de SANTA CATARINA

PREFERIMOS
I d a d e .................. 24 a 28 anos
S a ú d e .................. Perfeita
Indispensável . . Disposição para residir e v ia 

jar no interior.
OFERECEMOS

Boa remuneração e excelentes 
oportunidades de progresso.
Salário inicial e durante o treinamento: 
Cr$ 55 000,00.

Os candidatos deverão comparecer, munidos de todos os 
documentos e 2 fotos recentes 3x4 no Lages Hotel dessa 
cidade nos dias 3 e 4/10, no horário comercial e procurar 
pelos srs. E. C. RUBBO ou P M SILVA.

C  C I N E  M A E A J E A E A
apresenta amanhã (domingo) às ? e 9,15 horas
a grande produção em Technicolor e Cinemascope

Certa Casa de Chá em
com o célebre Glenn For

Aviso 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 atualmente a única Companhia 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:

3as. 5as. e sabado:

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.
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 Serrana de parabéns, com as 
novas linhas do Consórcio TAC —  CRUZEIRO DO SUL que continúa a ser a pio

neira 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.

em nossos meios sociais 
e comerciais.

A eleição do Professor 
Uerson Bosco dos Santos 
para tão importante fun
ção, veio encher de jú
bilo os seus inúmeros a 
migos e discípulos, que 
vêm no mesmo um per
feito condutor dos desti
nos daquela Associação 
cultural.

Após a sua posse na 
Associação Catarinense 
de Cultura, uma das suas 
primeiras providências, ê 
a de que já no próximo 
ano entre em funciona

mento a Faculdade de Ciências Econômicas e Con
tábeis de Lagps, sonho ardente de nossa juventu
de estudantil.

Destas colunas felicitamos o Professor Gerson 
Bosco dos Santos, augurando lhe uma feliz admi
nistração à frente daquela entidade.

Sr. Waldeck Aurélio Sampaio solidanza8se 
com o Comandante do II Exército

Telegrama de congratulações enviado pelo sr. 
Waldeck Aurélio Sampaio, no dia 24 do corrente, 
ao Exmo Sr. General • Peri Constant Bevilácqua, 
Cmt. do Segundo Exército:

Exmo. Sr. General Peri Bevilácqua
Quartel General Segundo Exército
São Paulo

Congratulo me V. Exa. declarações lidimamen- 
te democráticas recentemente prestadas. - Grande 
chefe tornou-se credor gratidão democratas bra
sileiros necessitando lider nesta fase vida nacio
nal quando traidores princípios liberdade procu
ram levar Nação órbita comunista. • Não conse
guirão, estou certo. - V. Exa. não estará só. - Mi
lhões brasileiros conscientes acompanharão V. 
Exa., inclusive êste seu subordinado. - Permita-me 
abraçá-lo efusiva e respeitosamente.

Waideck Sampaio
Tenente R2 Ex-combatente FEB

Dr. Arlindo Bernart eleito Diretor da Facul
dade de Ciências Econômicas e Contábeis

de Lages

Designado pela Con
gregação Jda Faculdade 
de Ciências Econômicas 
e Contábeis de Lages, 
aprovado pelo Conselho 
Deliberativo da ACC, e 
nomeado pelo Presidente 
d a Associação Catari
nense de Cultura. Profes
sor Gerbon Bosco dos 
Santos, vem de ser in
vestido nas altas funções 
de diretor daquela nóvel 
Faculdade, o Dr. Arlindo 
Bernart, provecto advo 
gado do fôro local e 
procurador jurídico da 
firma Comércio de Au

tomóveis João Buatim 
S/A.

Ao ser eleito para as 
funções de diretor da 
Faculdade de Ciências 
Econômicas e Contábeis 
de Lages, o Dr. Arlindo 
Bernart, já vem se ba
tendo para que a mes
ma já entre em funcio
namento em princípios 
do próximo ano.

Cumprimentamos o Dr 
Arlindo Bernart por ês
te evento, e desejamos 
mil venturas uo decorrer 
de sua administração a 
testa daquela Faculdade.
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