
Integra da 
Alves 
sôbre o Dia

Espaçados embora no tem
po, dois acontecimentos me
moráveis. entre tantos outros 
que pontilham a história Pá
tria, merecem ser trazidos à 
nossa meditação, lelembran 
do-nos a fidelidade perma
nente do povo brasileiro aos 
ideais sublimes de indepen
dência. de liberdade e de 
fraternidade que constituem 
uma das mais acalentadas 
aspirações de nossa gente.

Ontem, no último quartel 
do século XV11I, foi a In
confidência Mineira. que*reu- 
mu um pugilo de ^autênticos 
brasileiros, pelo sangue ou 
pelo coração, solidarizados 
por um profundo sentimento 
patriótico, que teve as suas 
origens no a u r  entranhado 
a terra e no orgulho nacio
nal, postos a prova e caldea- 
dos nas épicas lutas trava
das para expulsar os inva
sores do solo pátrio e nos 
movimentos nativistas de
sencadeados para impedir 
que os portuguêses fizessem 
prevalecer, como direito ti
rânico do colonizador, os 
seus interè6ses sôbre os dos 
brasileiros. Visando a liber
tar o Brasil do jugo lusitano 
para, como nação soberana, 
proporcionar ao seu povo 
melhores coudições de vide 
e de trabalho, os coujurados 
não chegaram a pegar em 
armas, pois, denunciados pe
la traição, foram prêsos, 
sendo Tiradentes, o alferes 
de cavalaria, idealista e 60- 
frido, alçado à íôrça por 
suas atividades destemerosas 

atitude desassombrada 
uu^ante ô julgamento. Seu 
sacrifício cruente, cousumado 

a 21 de abril de 1792, 
conquistou lhe um lugar de 
honra no altar da Patria e 
no coração de todos os bra 
sileiros, que lhe veneram a 
memória e o homenageiam 
por todo e sempre no dia de 
sua imolação por nossa in
dependência e liberdade.. E 
melhor preito não há do que 
lhe seguir o exemplo admi 
rável,Conservando no escre- 
nio sagrado dos nossos co
rações, para que não se ma
culem, os seus ideais, e fir
mamos o compromisso de 
honra de oferecer a nossa 
vida, se necessário fôr, para 
que ê6ses elevados eenti- 
wer' « não sejam conspur- 

destruidos 
nêste mesmo mês 

uc auo. já no penúltimo 
quartel do século XX, não 
. n holocausto de um már
tir, ujc- Io tôda uma Nação 
que se mobilizou para, até 
as últimas consequências 
impedir que o Brasil rene
gasse o seu passado, as suas 
convicções e a concepção 
de vida democrática, que 
mais se ajustam àquêies seu 
t mentos de liberdade, de 
independência e de fraterni
dade que inspiraram os in
confidentes das Minas Gerais.

Na verdade, o povo brasi
leiro, entre perplexo, frus
trado e angustiado, assistia 
de uns tempos para cá, o 
desenrolar de acontecimentos 
a principio tímidos e impre 
cise. mas últimamente atre
vidos, c rtensivos e em ritmo 
acelerado, que desencadea
dos de acordo com uma téc
nica revolucionária consa
grada, forçariam o Congres 
so Nacional, comprimiuo en
tre duas fôrças poderosus, 
a ceder às pressões de cú
pula e às de base, ambas a- 
cunpliciadas no mesmo 
objetivo de conquistar o re
duto das leis para que estas 
se tornassem dóceis aos seus

palestra proferida pelo Cel. Samuel Augusto 
êa, Cmt. do 2* Btl. Rv. - Batalhão Rondon, 
de Tiradentes - Mártir da independência do Brasil
desígnios.

Para isso tôdas as fraudes, 
mistificações e distorções do 
processo rdemocrático passa
ram a ter validade, empol
gando até mesmo um doe 
Poderes da República, o Exe 
cutivo, que, com o prestigio 
e a autoridade que lhe con
feriam as leis e os altos car
gos, deixou de cumprir o 
juramento solene feito pelo 
seu titular máximo, perante 
o Congresso Nacional de 
«manter, defender e cumprir 
a Constituição da República, 
observar as suas leis, pro
mover o bem geral do Bra
sil, sustentar-lhe a união, a 
integridade |e a independên
cia». Na aplicação da técnica 
revolucionária citada, preten
deu se valer de um disposi
tivo comuno-sindical militar, 
organizado com desvêlo, cor
rupção e demagogia abrindo 
as portas do govêrno, não 
mais à infiltração sorrateira 
e insidiosa, mas à penetração 
comunista às escancaras e 
sem rebuços; valendo-se de 
conglomerados espúrios e ile
gais de falsos líderes de tra
balhadores e lavradores, mui
tos dêles comunistas aperfei
çoados em cursos tirados em 
Moscou; desviando os estu
dantes do estudo para a ba
talha ideológica; tentando sub
verter a hierarquia e a dis
ciplina das Fôrças Armadas, 
fundamentos de sua estabili 
dade e garantia de sua efi
ciência, com promessas fala- 
zes e blandícias; empunhan
do bandeiras de legitimas 
reinvidicações e aspirações 
populares, deturpadas porém 
pelos processos anti-demo- 
cráticos, subversivos e ilegais 
por meio dos quais iludia que 
seriam conquistadas; permi
tindo que a inflação desen
freada reduzisse todos os 
dias, e cada vez mais, o po
der aquisitivo do brasileiro, 
especialmente do pertencen 
te às classes menos favore
cidas, atingidas de modo 
mais brutal por êste imposto 
uniforme, anti social e injus
to; fazendo que o Brasil per
desse aos poucos a amizade 
e o convívio das nações de
mocráticas, bêrço de nossa 
cultura e tradições mais que
ridas, para alinhá-lo entre os 
satélites que não vêm res
peitada a sua liberdade, a 
sua independência e a frater
nidade daqueles que nasce
ram no mesmo 6olo e se a- 
brigam sob o mesmo céu.

Consciente de sua aspira
ção democrática e convicto 
do perigo cada vez maior 
que se avizinhava, o povo 
brasileiro sentiu a necessi
dade imperiosa de tomar po
sição, o que fêz nos lares e 
na rua, na imprensa e nas 
igrejas, através de seus re
presentantes no Congresso 
Nacional e nos Governos Es
taduais, enfim, demonstrou 
por seus meios normais de 
afirmação, que o organismo 
nacional estava reagindo con
tra a infecção que, de outra 
forma, ser-lhe-ia mortal!

As Fôrças Armadas, fiéis 
à sua missão histórica de 
«defender a Pátria e garan
tir os poderes constitucionais, 
a lei e a ordem», viam com 
preocupação crescente um 
dos poderes constitucionais 
investir contra a lei e[ sub
verter a ordem. E, ante o 
cáos inevitável que decorre
ría da quebra da hierarquia 
e da disciplina militares, ba
ses constitucionais de sua es
trutura e organização, em 
virtude do apôio governa
mental dado aos que prega
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vam e promoviam a indisci
plina em suas fileiras deci
diram. prioritàriamente, de
fender a Pátria ameaçada, 
colocando-se ao lado dos mais 
legítimos anseios do povo, 
de suas aspirações históricas, 
de sua reação corajosa e 
viril!

E fizeram a revolução de
mocrática contra a revolução 
totalitária que estava em a- 
diantada gestação, puseram 
suas armas a serviço do mo
vimento que conjugou e in
tegrou as fôrças de todo um 
povo, e que deveria trazer 
profundas modificações no 
cenário político brasileiro e 
melhor ajustar o govêrno às 
aspirações nacionais!

Dissiparam-se, assim, a s 
nuvens de mau agouro, raiou 
o sol da esperança e a Na 
ção brasileira, com novos a 
lentos, é conclamada a, com 
os olhos fitos nos seus glo
riosos destinos, conquistar o 
bem-estar para o seu povo, 
fiel ao seu passado e con
fiante no futuro!

A tarefa ingente está, en
tretanto, no seu nascedouro, 
e muito há que fazer para 
que a recuperação nacional 
seja completa; cumpre des- 
comunizar o Brasil retirando 
do serviço da Pátria os trans- 
fugas da lei, substituindo-os 
pelos escravos das leis, ‘das 
tradições e princípios morais 
e políticos que refletem a al
ma brasileira cumpre com
bater a corrupção desenfrea
da que corrói os espíritos e 
destrói o patriotismo, implan
tando a austeridade e a pro
bidade administrativa; cum
pre restituir a segurança à 
família brasileira, garantindo- 
lhe dias tranquilos propícios 
à felicidade e ao trabalho 
fecundo; cumpre realizar as 
reformas indispensáveis ao 
desenvolvimento harmônico, 
econômico e social do orga
nismo nacional, dentro da 
ordem e da lei, sem o em
prego de métodos e {proces
sos condenáveis; cumpre dar 
plena vigência aos direitos 
dos trabalhadores das cida 
des e dos campos, de modo 
a lhe assegurar condições 
de vida dignas de serem vi
vidas, integrando-os de modo 
efetivo e real na comunidaàe 
pátria; cumpre mantermo-nos 
fiéis aos ideais de liberdade 
independência e fraternidade, 
que herdamos de nossos an
tepassados, para que possa
mos legá-los fortalecidos aos 
nossos filhos; cumpre recons 
truirmos a Pátria com amor 
e sem ódios, com justiça e 
sem vinditas!

Êstes são os objetivos maio 
res da revolução da espf_ 
rança que, para serem > 
cançados, precisam da c

boração de todos os brasilei
ros, pois se é verdade que a 
batalha da redenção está vi
toriosa, a guerra da recupe
ração nacional ainda tem ou
tras e difíceis batalhas para 
vencer! N ão ensarilhemos 
ainda as armas do nosso pa
triotismo e do nosso fervor 

1 cívico, mas antes empunhe-

mo-las com redobrado ardor, 
energia e coragem para que, 
todos juntos, civis e soldados, 
homens ;e mulheres, operá
rios e lavradores, sacerdotes 
e estudantes, possamos, vito
riosos conduzir a nossa Pá
tria ao porvir maravilhoso 
pelo qual sonhamos, aspira
mos e vivemos!

Transferida para domingo a Marcha da 
Familia em Ação de Graças

Em face do mau tempo que se fez seDtir du 
rante todo o dia de ontem, foi transferida para o 
próximo domingo, a «Marcha da Familia em Ação 
de Graças», acontecimento civico e religioso que 
vem polarizando as atenções do mundo cristão e 
democrático da Princesa da Serra.

^ssim sendo, no próximo domingo, às 15 ho
ras, teremos em nossa cidade, a realização da 
«Marcha da Familia em Ação de Graças», promo 
vido por um grupo de senhoras lageanas, e que 
conta com o apoio maciço de nossa população.

De acordo com o programa prèviamente esta
belecido pela comissão orginizadora-dessa Marcha 
vários oradores deverão fazer uso da palavra 
ao final do desfile, entre êles. o Prefeito Dr. Wul 
ny Delia Rocoa, Vereador Evaldo P, Henckmaier, 
Sr. Pedro Mello, Sr. Thiago Vieira de Castro, Pa
dre Abilio Nardelli, diretor do Seminário Diocesa
no, Padre João Werner, vigário da diocese da 
Igreja Nossa Senhora do Rosário e outros.

Comemorado em todo o Pais o dia de
Tiradentes

Foi comemorado civicamcn 
te em todo o Brasil, no dia 
de ontem, a data consagrada 
a Tiradentes cognominado o 
«Mártir da Independência», 
morto tràgicamenle em 1792, 
cm luta por um ideal comum, 
que era o de ver o nosso País 
livre,

Essas comemorações tiveram  
cunho patriótico, principalmen
te na cidade mineira de Ouro 
Preto, quando várias festivida
des foram realizadas com a 
presença das mais altas paten
tes administrativas, inclusive o 
Presidente Humberto Alencar 
Castelo Branco.

A  histórica cidade de Ouro

Preto, por determinação do 
Governador Magalhães Pinto, 
foi transformada simbolicamen 
te no dia de ontem, como ca
pital do Estado montanhês, 
numa homenagem ao seus ou 
sados antepassados.

Além da significativa o 
ração proferida naquela cida
de, quando esteve presente 
juntamente com vários mem
bros do seu Ministério e ou
tras autoridades federativas, o 
Presidente da República, Ma
rechal Humberto Alencar Cas
telo Branco foi agraciado 
com o titulo de «Cidadão de 
Ouro Preto».

Comercio e Industria João Duarte Silva 
Junior S/A

Assembléia Geral Ordinária '
Ficam convidados os senhores Acionistas para a as

sembléia geral ordinária de6ta sociedade à realizar-se na 
sede da mesma à Praça Vidal Ramos Sênior, 32, nesta ci 
dade, às 10 (dez) horas do dia 30 de abril de >964, para 
deliberarem sôbre o seguinte:

Ordem do dia
a) Apresentação e aprovação do Balanço Geral en 

cerrado em 31 de dezembro de 1963, relatório da diretoria 
e parecer do Conselho Fiscal,

b) Eleição do Conselho Fiscal e suplentes para o e-
xerefeio de 1964;

c) Outros assuntos do interesse social.

A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na se
le da sociedade, os documentos de que trata o artigo yy’ 
lo jÜ*creto lei N‘ . 2.627 de 26 de setembro de 194o.

Lajes, 1* de março de 1964.- 
Evaristo Duarte e Silva 

nirotor-crerente

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Lages-S C ■ 22 ■ 4-fi4
f f B c r i c  i  a i  i

Ta páginn

*'V - ___ ___ ___ —  -gfyry tUMjrcawmi

Para suas caraas e .
Transportadora R O D O L A  « ■ ____
— Com filiais nas principais cidat»es «o !

t e i l a  l a r S  Rnriann 388-fiiiie 381 - faixa Poslal 11 - Lages-S.E.
Prefeitura Municipal de

Estado de Santa Catarina
D E C R E T O

de 28 de fevereiro de 1.964

O Prefeito Municipal de 
Lages,resolve:

Admitir:
De acordo com o art. 3' da

Lei n 129 de 6 de junho de!mesmo nome, 
I ggg |presente data.

a contar da

Bernardete Leite, para co
mo Extranumerário Mensali6- 
ta exercer a função de Pro
fessor Substituto i a Escola 
Mi6ta Municipal Desdobrada 
Frei Rogério, do Bairro do

C oopera tiva  R eg iona l de L ã s  do  P la n a lto  
C atarinense L im ita d a  (C O O P L A N )

A V I S O
A COOPLAN, avisa todos os criadores de ovinos do 

município de Lages, Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, 
São Jo6é do Cerrito, São Joaquim, Urubicí, Alfredo Wa
gner, Bom Retiro, Herval Velho, Campos Novos, Fraiburgo, 
Uuritibanos. Lebon Regis e Santa Cecília, área de sua a- 
ção, que está recebendo inscrições dos interessados.

Chama atenção dos criadores das grandes vantagens 
em serem cooperados, entre outras, o melhoramento do 
rebanho e a justa comercialização do produto.

General Jo6é Pinto Sombra 
Presidente

Aviso aos Contribuintes
A Diretoria da Fazenda Municipal, avisa os contribuin 

tes dos Impostos de indústrias e Profissões, Predial Taxa 
de Fiscalização e serviços diversos, e Taxa de Vigilância, 
que estará cobrando sem multas o r  Semestre, durante o 
mês de Abril do corrente exercício.

Outrossim, torna ciente que a partir do mês de maio 
as tributações serão acrescidas da multa de 10% no pri
meiro mês, e 20% nos meses subsequentes.

Lages, 2 de Abril do Corrente Ano

Cláudio Ramos Floriani 
Diretor da Fazenda

AVISO
A direção da Emprêsa Coletivo Santos de 

l ransportes Ltda., concessionária de nossos servi
ços urbanos, comunica aos seus dignos passagei
ros, que seus ônibus somente fazem paradas nos 
locais determinados pela D.V.T.P. não podendo pa 
rar em outro local, sob pena de ser punida de a- 
cordo com a lei

Prefeitura Municipal de La
ges, 28 de fevereiro de 1.964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na Diretoria do Ensino 
Municipal em 28 de fevereiro 
de 1964.

D E C R E T O
de 28 de fevereiro de 1964
O Prefeito Municipal de La

ges resolve:
Admitir:

De acordo com o art. 4' d° 
Lei n 129 de 6 de jun! o de 19 3

Vilmor Moraes, para en
quanto durar o impedimento 
da respectiva titular Sra. Levi 
Andrade de \lmeida, exercer 
como Extranumerário Mensa 
lista a função de Professor 
Substituto na Escola Mista 
Municipal de Jaquirana, dis
trito de Capão Alto, a contar 
de 18 do corrente.

Prefeitura Municipal de La
ges, 28 de fevereiro de 1.964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na diretoria do Ensino 
Municipal em 28 de feverei
ro de 1.964

portaria
de 29 de fevereiro de 1/164

O Prefeito Municipai de 
Lages, resolve

DESIGNAR:
De acordo com o art. 6- da 

Lei n- 129 de 6 de junho de
1963.

Seba6tiana Bastos Marques, 
ocupante do cargo isolado de 
prov mento efetivo de Profes
sor Padrão D- Ginasiano, pa
ra responder pela direção 
das Escolas Reunidas do 
Bairro Vila Nova, desta cida
de, a contar de V de março.

Prefeitura Municipal de 
Lages, 29 de fevereiro de 
1.964

Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal

Publicado a presente por
taria na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 29 de fevereiro 
de 1.964.

Prefíito Municipal de 
ges, rjsc lve:

Designar:

La-

Portaria 
de 29 de fevereiro de 1.964

Mazzochi/ Letti S/A - Ind. Com.
C o n v o c a ç ã o

Pelo presente convocamos os Senhores Acionistas, para a 
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia vinte e cinco de 
abril de mil novecentos e sessenta e quatro às dez horas na 
séde social sita a Rua Josaphat Lenzi s/n ., nesta cidade de 
Lajes, com a seguinte

O R D E M  D O  D IA
Pm l í  A PreciaÇâo e aprovação do balanço geral encerrado 

31 de dezembro de 1963, demonstração da conta de lucros 
e perdas, r?latorio da diretoria, parecer do conselho fiscal e 
demais documentos referentes ao exercício ora findo

II - Eleição dos membros do conselho fiscal e fixação
de seus proventos. ’ «xaçao

III - Outros assuntos de interêsse social.

Lages, em 11 de abril de 1964 

Antenor Mazzochi - Diretor Presidente

De acordo com o art. 6 da
Lei n 129 ue 6 de juuho de 
1.963

Aury Antunes de ( astro 
(Irmão), que exerce a fun 
ção de Professor «Não Titu- 
lido» Padrão A, para res
ponder pela direção das Es
colas Reunidas do Bai.ro 
Frei Rogério desta cidaue, 
a contar de 1' de março.

Prefeitura Municipal de 
Lages, 29 de fevereiro de 

1964

Wolny Delia Rocca
Pre.eito Municipal

Publicado a Jpresente Por
taria na Diretoria do EnsinG 
Municipal em 29 de feverei
ro de 1.964.

D EC R E T O
de 2 de março de 1964

O Prefeito Municipal de La
ges, resolve:

Dispensar:

De acordo com o art. 97, 
letra a da Lei n- 71 de 7 de 
dezembro de 1.949

Marize Ortiz Roseto. que 
como Extranumerário Mensa- 
lista viDha exercendo as fun
ções de Professor Substituto 
uas Escolas Reunidas Nossa 
Senhoia das Graças no Bair
ro da várzea desta cidade 
a contar de 1‘ do corrente

Prefeitura Municipal de La
ges, 2 de março de 1.964

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Publicado o presente t e- 
creto na Diretoria do Ensi
no Municipal em 2 de março 
de 1964.

m o v e i s  c o s t a
r u a  ARISTILIANO RAMOS ifin . t *  o1 * *

%y Calarinc
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da Primeira Vara Civel da Comarca de Lages
Carlos Silva

Juizo de Direito
O doutor Abelardo da Costa J ^a‘Va. Vara Civel

Arantes, Juiz de Direito da la. J u u d e Duertoda --------
'_1 Jnclo r* nitll

Luiz --------
Escrivão do Civel

tes, Juiz ae u im iu  uo *«• 
Vaia Cível desta Comarca de 
Lages, Estado de Santa Cutari- 
na, na forma da lei, etc.

EDITAL DE CITAÇAO  
Faz saber a todos quantos o 

presente edital de citação vi
rem, dêle conhecimento tiverem 
ou interessar possa, que, por 
parte de Asteroide Miütao Ro
drigues, foi proposta uma Açao 
de Desquite contra Maria Ve- 
nina Rosa Rodrigues, nos ter
mos da seguinte PETIÇÃO 
INICIAL. «Exnio. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da Vara Cível desta 
Comarca, Por seu Assistente 
Judiciário que esta subscreve, 
Asteroide Militão Rodrigues, 
brasileiro, casado, operário, do
miciliado e residente nesta ci
dade de Lages, diz c respeito
samente requer a V. Excia., o 
seguinte! 1' Que, conforme pro
va a inclusa certidão de casa
mento (Doc n. 2), aos 26 i e 
dezembro de 19-19, contraiu 
matrimônio com Maria Venina 
Rosa Rodrigues, brasileira, ca
sada, doméstica, atualmente do
miciliada e residente em lugar 
incerto e não sabido; 2' - Que, 
do dito matrimônio nasceu uma 
única filha, de nome Salete 
Terezinha Rosa Rodrigues (Doc 
n. 3), que vive em companhia 
do casal José e Juvenil Antu
nes de Oliveira; 3 Que os pri
meiros tempos da vida couju- | 
gal decorreram normalmentt,' 
até qu.- a Suplicada passou a 
descurar de seus mais elemen
tares deveres para com o lar;
4' Que, em 1952, a Suplica a 
abandonou voluntàrianunte o 
lar conjugal, passando a viver 
em lugar ignorado, deixando o 
Suplicado e a filhinha com a- 
penas um ano de idade. Ante 
o exposto, com fundamento no 
art. 317, n. IV do Código Ci
vil, vem a presença de V Ex
cia., propor contra a Sup i- 
cada, acima qualificada, a pi e- 
sente Ação de Desquite Re
quer a citação da mesma, por 
Edital à ser publicado na Im
prensa local e no Diár o Oficia, 
do Estado, para os fins da Lei 
n. 968 de 10 de dezembro de 
1949, em seguida, no caso de 
irreconciliabilidade, dê se-lhe o- 
portunidade de contestar o pe
dido, se quizer, no prazo legal. 
Que, seja finalmente julgada 
procedente apresente ação, de 
cretando-se o Desquite e con
denando-se a Suplicada como 
conjuge culpada. P r o t e s t a  
pela produção de todo gêne
ro de provas em direito 
permitido, especialmente do
cumentos testemunhas, e de
poimento pessoal. Pede Defe
rimento. Lages, 4 de janeiro 
de 1964. (ass.) Jorge Barroso 
Filho Assistente Judiciário. 
DESPACHO: «A. Designe-se 
dia e hora p. audiência de conci
liação, cientes as partes, La
ges, 23.1.54. - (ass.) Abelaido 
da Costa Arantes - Juiz de 
Direito da la Vara Civel. - As 
sim sendo, é expedido o pre
sente edital de citação da se
nhora Maria Venina Rosa R, - 
drigues, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para com
parecer na sala das audiências 
do edifício do Fórum Ne- 
reu Ramos, desta Cidade, no 
dia quinze (15), digo, no dia 
dezessete (17) do mês de ju
nho. do cerrente ano, às dez 
horas, data marcada paia au 
diencia de conciliação dos au
tos da ação de desquite mo- 
' 'r.a _por seu marido Asten i d - 1 
Militao Podrigues. O presente 
eoital será afixado na forma 

a lei. - Dado e passado nes a 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos doze dias do 
mes de fevereiro do ano de m l 
novecentos e sessenta e qu tro 
Eu Luiz Carlos Silva, Escr vao 
do Civel o datilografei, subs 
revi e também assino.

VENDE“SE
Por motivo de saúde, vende se

Lojas Cusa Brusque e í «sa tia
npsta cidade 
Criança silas

pro
onde

Casa
à Galeria Dr. Acacio salas 8 e

Os interessados deverão dirig , ‘
prietário.Sr. Orly Br >ern?. na Casa Biu.que, 
poderão receber maiores detalnes.

listali
A D V O G A D O

Escritório - Parque Jonas Ramos n" 9

Lages —  Santa Catarina

Comercio c!e lu smóveis lío 
S?»s S/S.

A s s e m b lé ia  G e ra l O rd in á r ia
São convidados os senhores acionistas desta secieda- 

de para reunirem-se em assembléia gera l ord inár ia , a re a 
lizar-se ás quinze horas do dia 29 de a b r i l  de 1.964, na 
lede s oc i a l ,  sita à r u a  Aristiliano Ramos, S/N, nesta c ida 
de, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
discussão e aprovação do re la tó r io  da 

demonstrações das contas de lucros 
is exe rc íc io s  f inance iros  encerrados

1 ) -  Exame
Diretoria, balanços e ------------ .
P nerdas re ferente  aos exe rc íc io s  l 
em 11 de dezembro de 1.960, 1 961, 196-’ e '96 (,

2 1 -  eleição da D iretoria ;
) . eleição dos membros efetivos e suplentes

conselho fiscal; . .
f ixação dos honorários da d ire tor ia ,

s ..  ̂ Iw.napó n a u

do

4 ’ )
5 ) - fixação 

llio fiscal:
6 ) - assuntos diversas 

13 de abril de 1.964.

DUO 11■ i i ---
dos honorários dos membros do conse- 

de interesse social.

Lages,
T i T O  RAlViOS - D ire tor 'residente.

¥ í I- m 2 r i n i m«a I f a  s ã I if

m fl

gS=F?

S^s

È =
m m

LF ã È í F LJ i  EÊBBSm

n o v i d a d e : Éonôvo
raotor TUFÃO de 100 HP (e o 

® j up«r de 112 HP, do PRÉ- 
SIDENCE e dos RALLYE)! Muito 
mois orronque, mais Iorque, 
mois rendimento -  dotado dé 
nõvo radiador de óleo, poro mon- 
ler a viscosidade ideol e ossequ- 
,or perfeita lubrificação do motor.

N O V ID A D E :  0  nõvo
ovonço monuol do distribuidor 
™nhP0SJ lb'llla ,e9ular 0 desem- 
S !nhn?.,do. õs influências 
de altitude, de qualidade e oc- 
ranogem do combustível Novi- 
dode e também o nõvo e maior 
tonque de gosolino: 85 ||t,os

N O V ID A D E :  0  nõvo
espoço interno! 0  nõvo teto do 
SIMCA TUFÃO oferece espoço odi- 
tionol poro os 3 ocupontes do 
bonco traseiro (mais olturo in 
terno e mais espaço entre os 
boncos); os assentos são novos 
p  ulíramacios! Com nova con-

&
N O V ID A D E :  o duplo
s^stemo anti-roubo! Trovo no 
câmbio: o giro da chove ociona 
uma trava que imobilizo o olo- 
vonca do câmbio no posição 
morcha-à-ré. Trova interno dos 
portos dianteiras: o botão de 
travo tem de ser girado (1 /2  
volto) poro destrovor o porto.

n o v id a d e .- ,
v is ib ilidade! Pora-brisa dianteiro 
mois inclinado, moior, aumen
tando o já excelente visibilida
de panorâmico do SIMCA. Moior 
retrovisor com dispositivo onti- 
ofuscante! Painel totolmente es
tofado completo (gaveta pota 
cigarros)I Isolação termo-ocús- 
tica . Além dos 2 quebro-sóis 
convencionais, mois um central 
todos luxuosomente estofados!

N O V ID A D E :  As novos 
cores! Os SIMCA TUFÃO são apre
sentados em 28 combinações do 
cores. 11 delas utilizam  moder- 
níssimos tons metálicos (é o pri
meiro vez que um corro de pas
seio brasileiro é entregue pelo 
fobriconte com côres metálicas).

_____________ —. . . .  „ „  ..... . , '■um iiuvu con-
T 7 — — 7—  ----------L.— --------------------- - J  " ltos Cormoçao e nõvo estofamento!

V e n h o

C  °  d B  •  * * * * * * * *
-  L A G E S  - Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Portaria
de 24 de fevereiro de 1.964

0 Prefeito Municipal de 
Lages, resolve

Conceder Licença:

De acordo com a Lei n 
61 de 23 de novembro de 
1.955, combinado com os arts 
i62 letra a e 164 da Lei n' 
71 de 7 de dezembro de 1.949.

Olindina Cecilia da Cruz, 
que exerce a função deProfes 
sorExtranumerário Mensalista 
na Escola Mista Municipal 
de Gramados, distrito de Bo
caina do Sul, de sete (7) dias 
com vencimento integral, a 
contar de 21 do corrente.

Prefeitura Municipal de 
Lages, 24 de fevereiro de 
1.964

Wolny Delia Rocca,
Prefeito Municipal

Publicado a presente por
taria do Ensino Municipal, 
em 24 de fevereiro de 1.964.

Req. n‘ 473.
D E C R E T O

de 28 de fevereiro de 1.964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve:

Admitir.

De acordo com o art 3 da 
Lei n' 129 de 6 de junho de 
1.963

Elizabeth Marlene Arruda 
dos Santos, para como Ex- 
tranumerário Mensalista exer
cer a função de Professor 
Substituto na Escola Mista 
Municipal de São João do 
Bom Jardim, distrito de Ca 
pão Alto, a contar de P do 
corrente.

Wolny Delia Rocca, 
Prefeito Municipal de Lages,

Publicado o presente De 
ereto na Diretoria do Ensino 
Municipal em 28 de feverei
ro de 1.964.

D E C R E T O  
de 28 de fevereiro de 1.964

O Prefeito Municipal de La
ges, resolve:

Admitir:

De acordo com o art. 3‘ da 
Lei n- 129 de 6 de junho de 
1.963

Beatriz Alves Gomee. para 
como Extranumerario Meusa- 
lista, exercer a função de 
Professor Substituto na Es
cola Mista Monic pal de Ilhéus 
distrito de Otacilio Costa, a 
contar de 1* do corrente. 
Prefeitura Municipal de La
ges, 28 de fevereiro de 1.964

Wolny Delia Rocca
Prefeito Municipal

Publicado o presente de 
ereto na Diretoria do Ensino 
Municipal, em 28 de feverei
ro de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na D i r e t o r i a  
do Ensino Mnnicipal, era 
28 de fevereiro de 1.964.

Prefeitura Municipal de La
ges, 28 de fevereiro de 1.964

Dereito
de 28 de fevereiro de 1.964
O Prefeito Municipal de 

Lages, resolve:
Admitir:

De acordo com o art. 3’ 
da Lei n- 129 de de 6 junho de
1.963

Maria de Lourdes Cruz, pa
ra como Extranumerario Men 
salista exercer a função de 
Professor Substituto na Esco
la Mista Municipal da Fazen 
da Cadete, distrito da cida
de, a contar de P do cor
rente

Decreto
de 28 de fevereiro de 1 964

O Prefeito Muoicipal de 
Lages, resolve:

Admitir
De acordo com o art. 3‘ 

da Lei n‘ 129 de 6 de junho 
de 1.963

Maria Jurema Paes Coelho 
para como Extranumerário 
Mensalista exercer a função 
de Professor Substituto na 
Escola Mista Municipal de 
Olaria Rudorf, distrito da ci
dade, a contar de 1‘ do cor
rente.

Prefeitura Municipal de 
Lages, 28 de fevereiro de 
1964

Wolny Delia Rocca
Prefeito Mnnicipal

Publicado o presente ce- 
creto na Diretoria do Ensi
no Municipal em 28 de fe
vereiro de 1964.

1 Prefeitura Municipal de La- 
iges, 28 de fevereiro de 1.964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na diretoria do {Ensino 
Municipal em 28 de feverei
ro de 1.964

Prefeitura Municipal de La
ges, 28 de fevereiro de 1.964

D E C R E T O  
de 28 de fevereiro de 1 964

O Prefeito Municipal de La
ges, resolve:

Admitir:

De acordo com o art. 3- 
da Lei n- 129 de 6 de junho 
de 1963

Nilza Costa Figueiredo, pa
ra c o m o  Extranumerário 
Mensalista, exercer a fun
ção de Professor Substituto 
na Escola Mista Municipal 
de Serra Grande, distrito de 
Bocaina do Sul, a contar de 
P do corrente.

D E C R E T O
de 28 de fevereiro de 196 4 
O Prefeito Municipal de La

ges resolve:
Admitir:

De acordo com o art. 3' da 
Lei n‘ 129 de junho de 6 de 1963

Luiza Costa, para como 
Extranumerário Mensalista

'exercer a função de ^Profes' 
sor Substituto na Escola Mis
ta Municipal de Cachoeira, 
distrito de Bocaina do Sul, a 
contar de P do corrente.

Prefeitura Municipal de La 
ges, 28 de fevereiro de 1.964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicado o presente de
creto na Diretoria do Ensino 
Municipal em 28 de fevereiro 
de 1964.

■A T EN Ç A 0
i Para os seus serviços 
de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

T E C ID O S  A D R IA L  S /A  
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente sao convidados os senhores acionistas 
da TECIDOS ADRIAL S/A, a comparecerem à Assembléia 
Geral Ordinária, a realizar se no dia 23 de abril de 1.964, 
às 15 horas, na Séde Social, a rua Presidente Nereu Ra
mos n' 279, afim de deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
_P - Aprovação e discução do Balanço Geral, Demons

tração da Conta de Lucros e Perdas, parecer do Conselho 
Fiscal e demais documentos referentes ao exercício fiuan- 
ceiro, encerrado no dia 31 de dezembro de 1963;

2 - Eleição do Conselho Fiscal para o próximo exer
cício;

3‘ Assuntos Diversos
Lages, 17 de abril de 1964 

Rubens Almeida 
Dir. Presidente

Ind. e C om . de M a d e ira s  José A ra ld i S /A

— C onvocação —
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores acionistas a se reunirem 
em assembléia geral ordinária, no dia 29 de abril de 1964 
às 16 horas, na sede social, na Travessa Fausta Rath, e/n, 
nesta cidade, para tomar conhecimento e deliberar sôbre 
a seguinte

ORDEM DO DIA

=TOBATTA
M a is  de um a c e n te n a  tra b a lh a n d o  em  nossa zona

TOBATTA
lá  preveu © que é

ARA - GR A DEI A - SULCA - RCÇA - PULVERIZA

M ic r c  - T C  E  A T T  A -  T r a t o r
Cada proprietário é um propagandista

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 -  Cx. Postal 28 Fone 228 -  LAGES - SC.

V - Discussãc e deliberação sôbre o relatório ca di
retoria, balanço, conta de lucros e perdas, referentes ao 
exercício encerrado em 3t de dezembro de 1963, e pare
cer do conselho fiscal;

2- - eleição dos membros efetivos do conselho fiscal 
e seus suplentes;

3 - assuntos de interesse social.
Lajes, 12 de abril de 1964 

José Araldi — Diretor Presidente

Para as suas refeições
VÀ AO

Hotel e ta s c a r ia  Pegoriai
0l fio-nto- p-lefeiido- pala itu paZadat

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

Laaes —  Santa Catarina

Ponifcaoia «0 Nosso Pãa» [Ma.
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora -
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina
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Resultado dos mais 
expressivos colheu o u 
ternacional, na tarde de 
ontem, no Estádio Munici 
pal Vidal Ramos Junior, 
ao empatar contia a a 
guenida equipe do A- 
gua Verde de Curitiba 
era 2 tentos.

Êste cotejo foi equili
bra do de começo ao fim,

fazendo com que o es 
petáculo agradasse a e- 
norrae platéia presente 
ao fortim da Ponte Gran
de.

O quadro coloradc, 
cora as introduções de 
novos valores realizadas 
era sua equipe demons
trou uma melhoria subs
tancial em suas linhas.

Anós a rodada de domingo, eis como se a- 
presença a classificação dos clubes concorrentes 
na 3a zona do campeonato estaduai:

1- Santa Cruz, Internacional e Botafogo 
2‘ Olinkraft e Guarany 
3’ Operário 
4' Juventus

5* Tamandaré e Feri Ferroviário

3 PP
4 PP
5 PP
6 pp 
8 PP

Por outro lado o qua
dro do Agua Verde, o 
rientado tècnicamentepor
\dão Plinio da M‘ va
conhecido crack do pas-
sado do futebol lageanfl,
impressionou-nos favora
velmente, sobressaindo 
se em suas fileiras al
guns ótimos jogadores 
como Mario herrena, 
Grilo e Ugênio.

O Agua Verde abriu a 
coutagem aos 13 por in
termédio de Grilo, pla- 
card que lhe assegurou 
a vitória parcial no pri
meiro off time.

Na fase derradeira, lo
go nos primeiros minu
tos, o quadro colorado 
obtinha o seu tento de 
empate através de Jai
me, para aos 28’, Rober 
to consignar o segun-

do tento > r a  »» «JJ* 0(,rP8 Porém, nuo durou
muito esta vantagem uol _
rada. puis que etn seg _ 
H i Grilo anotava o tei 
to de empate para o qUd 
dro curitibano.

As duas equipes atua
ram* com as seguintes 
constituições: ínternaci0
nai _  Edgar (EdineiJ, 
Gringo, JAirton íNicode- 
mus)T Roberto. Hermoge 
nes Carlinhos (Aimir) 
Osvaldo, J a i m e  N i- 
ninho (Puskas), Omldo 
e Anacleto.

Agua Verde — Anto 
ninho, Luiz, Silvio, Mario 
Ferreira, Ogêmo, Gobo, 
Fernaudo. Grilo, üuilio 
e Lumumba (Luemir)

Na arbitragem funcio
nou o Sr. Ulisses Alves
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CHüGrOU O NÔVO ASTRO
p ! . ! '* 0 em nossa !°*a °  nÒV0 astro da indústria autom obilística brasile ira —  o A e ro -W iliys  

que es.abelece uma superclasse em matéria de automovel. Venha ver seu estilo  
rro,aUo. e m harmonia com as babas clássicas dos carros modernos. Obsar.e e admi a

W ,,  2 6 0 0  a' °  T  ' " ,em0 qUe è '°  ° 'ereCe- V° «  “  conwencerá da qaa o  aZ  
W ,n,s 2 6 0 0  a o m a ,s luxuoso a Par,a i,„  carro da c la s s a  atá b oja  produzido no pa.s

2600
um carro a rigor

Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veicnlos S/A
Atenida Presidente Vargâ . jB ^E n d .T e l. Pl.naltlna Fone, 444

Lages ~  Santa Catarina

PECO UMA DEMONSTRAÇÃO EM

Xavier, com regular de
sempenho, bem auxilia
do n;u8 laterais p o 1 Os- 
valdo Costa [e Jurrez 
Garbelotto.

A renda somou a im- 
portância de Cr$ . . . 
321.000,00, que pode ser 
considerada ótima, levan 
do-se em (conta o máu 
tempo que ora reina em 
nossa região.

S. Rogério de Oliveira

Síarany galgou 
o Olinkraft e 
ditou cáltdn

Vitória das mais sen 
sacionais conquistou do
mingo último, no Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior, o G. A. Guarany, 
ao golear espetacular
mente o Olinkraft por 3 
a 0, depois de estar vi
toriando se no primeiro 
tempo por 2 a 0.

O placard foi aberto 
aos 6’ do primeiro tempo 
por intermédio de Zilvio, 
cobrando uma falta de 
fóra da área.

Aos 31’, Chiquinho, a- 
proveitando-se de uma 
largada do keeper Hen 
rique decretou o segundo 
contraste para o bugre.

Na fase derradeira, Zil
vio, cobrando uma pena
lidade aos 25’, anotou o 
terceiro e último tento 
do Guarany.

Durante toda a parti
da, o Guarany foi a e- 
quipe que melhor se por
tou dentro do quadriláte
ro, chegando em certos 
momentos da pugna (a 
ditar cátedra contra o 
seu valoroso adversário, 
que soube receber a 
derrota com toda a leal
dade e disciplina.

As duas equipes ali
nharam os seguintes ele- 
vens: Guarany - Orival, 
Narbal, Dante, Carlos, 
Waldir, Dorival, Pilila. 
Zilvio. Paulista (Almiran
te), Chiquinho e Adilson.

Olinkraft - Hemique, 
Maneca, Papai, Baixinho, 
Leoquidio, Reni. Jonil. 
Lohmaier, Sissa, Cleuson 
e Filo.

Foi árbitro desta con 
tenda o Sr. Antonio Fer
rari, da Liga Mafrense 
de Desportos com bom 

[desempenho, bem auxi
liado nas laterais por 
Aristeu Canuto e Juarez 
Garbelotto.

A renda somou a im
portância de Cr$ . . • 
148.600,00, considerada 
boa.

S. Rogério de Oliveira
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CARNET MILIONÁRIO
CREDI - YORK

A  C O R  A  C H E C O U  S U A  V E Z ♦  ♦  ♦

Basta você adquirir um carnet milionário

C r e d i - T o r k
para ganhar de presente estes maravilhosos prêmios

g j —------------------—-

f  Prêmio -  Um Automóvel VoUaagtn |
2' Prêmio -  Um RelrigeradDr G r -st]

;nn ww------r---------------------
3 - Prêmio -  Uma Bicicleta Monark 
4 ' Prêmio •  Uma Enceradeira

Ü
1

1 3' Prêmio -  Um Ráilia Porlalil ...*

Estes valiosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federal

Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO
Credi -York

H

Si

2JG
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CORREIO LAGEANO
■ l  2 2  c i e  A b r i l  < le  _

AoJornal Correio Lageano

Ç “4 K 8 honra *de levar ao conhecimento de 

“  fe °!e | Ppe-

E c x i r s - r  í s r s s . * ^
constituída. D i r e t o r i a

Zalmir Reichert 
Edmundo Erthal 
Ari Schauffert 
Noé José dos Santos 
Marlindo Sardá 
Ebert Ducksiein 
Kubens Brandini

î u uc x Osvaldo Zils
Dir' de Esporte Amador: Flavio Hoffmann

Conselho Fiscal

Presidente: 
Vice-Presidente: 
Io Secretário:
2o Secretário:
Io Tesoureiro: 
2o Tesoureiro: 
Diretor Social: 
Dir. de Futebol:

Presidente:
Secretário:
Membros:

Carlos Schauffert 
Leopoldo dos Santos 
Manoel Deodoro Farias 
João Garcia 
Adão Antero da Silva

Limitados ao exposto, e na certeza de conti 
nuarmos a merecer as atenções com que sempte 
íoiam distinguidas as Diretorias anteriores que nos 
precederam, aproveitamos a oportunidade para 
apresentar os nossos protestos de alta estima e 
real aprjço.

Atenciosamente
Zalmir Reichert An Schauffert

Presidente Io Secretário

U ll EM FESTA
Encontra-se em festa desde o dia de ontem, 

o lar do Sr. Luiz Bavoso, do alto comércio da ca
pital paranaense e de sua exma. esposa d. Cre- 
milda Salete Ribas Bavoso, com o nascimento de 
uma galante menina ocorrido na Maternidade Te
resa Ramos e que recebeu o nome de Ana Cristi 
na.

Ao registrarmos tão prazeiroso acontecimento, 
destas colunas enviamos ao feliz casal, Sr. Luiz 
Bavoso e Sra. Cremilda Salete Ribas, à pequena 
recem nascida e aos seus dignos avôs Sr. Antônio 
Walmor Ribas e Maura Cunha Ribas, os nossos 
efusivos cumprimentos.

Associação Rural dc Lages
COMUNICA:

R e g re s s o u  de Brasília o Sr. Teimo Ramos 
1 _  Reforma Agraria- - tiegreb. federal representar os rura-

Arruda Secretário da Rural, que* 01 República, de S. Excia. o Ma-
listas làgeanos na posse na Pre61^ n̂ ^  d bem como apresentar ao Senado echal Humberto de Alencar‘ ^steU o t o n c o  bem degta região ^  &
Federal os pontos de vista dos homens 
Reforma Agrária.

O Secretário da Rural foi recebido em 
Brasília pelos deputados Osny Kegis e Uerte 
Vieira que demonstraram extraordinária boa 
vontade e gentileza em cooperar para o êxi- 
to da missão.

«No Senado - declaia o Sr. Teimo Ra
mos Arruda - encontramos desde logo o a- 
nôio e a inestimável colaboraçao do Senador 
Atílio Fontana. Cuviu-nos atentamente * de
clarou-se de completo acordo cora nossos 
pontos de vista. Mais do que isso, protificou 
se a ser o porta-voz dos ruralistas lageanos 
no Senado Federal. Assim, as emendas pro
postas pela Rural ao Projeto de Reforma v  
grária, de autoria do Dep. Amz Badra. serão 
apresentadas pelo Senador Atílio Fontana, 
que com elas concorda plenamente.

O senador catarinense apresentara tam
bém outras emendas que, segundo afirma, 
darão à Reforma Agrária as características 
de justiça e equidade que a tornarão verda
deiro instrumento de progresso e desenvol
vimento.»

O Secretário da Rural informa que, por intermédio do Deputado La- 
erte Vieira, também os Senadores Irineu Bornhausen e Konder Heis deve 
rão apoiar os pontos de vista dos ruralistas lageanos, na questão agraria.

O Sr. Teimo Ramos Arruda manteve também contactos com os Se. 
nadores Juscelino Kubitscheck, Gilberto Marinho. Daniel Krieger e os De
putados Aniz Badra, Ivan Luz, Joaquim Ramos e Nelson Carneiro.

«Quanto à posse do presidente Castello Branco — conclue o Secretário 
da Rural — foi uma autêntica apoteose: Jamais, de acordo com o que di
ziam tonos, um presidente tomou posse em ambiente de tanto júbilo e con
fiança, admirado e apoiado pela nação inteira, que vê agora o começo de 
uma nova era de paz e prosperidade».

2 — Exposição Estadual de Animais e Produtos Derivados. —
No próximo sábado, dia 25, às 9 horas da manhã, realizar se-á, na sede da 
Rural, uma reunião das comissões encarregadas de organizarem a referida 
exposição. Deverão estar presentes o representante do Govêrno Esladual, 
Deputado Aureo Vidal Ramos, e da Prefeitura Municipal. Sr. Maury Goulart.

Affonso Alberto Ribeiro Neto

Presidente

Regressou há dias da cidade de Canoinhas, o 
ilustre jovem quimico e politico Deoclécio Merlhen 
Felipe, onde passou o fim de semana com a sua 
futura noiva.

Na oportunidade foi entrevistado pelo Jorna-I 
lista José João Pereira Netto, assistente do Dire
tor de «O Jornalzinho» da referida cidade, quando 
teve também oportunidade de enoontrar-se com o 
cientista anatômico Osmar Silvy, um dos grandQs 
anatomistas brasileiros.

Segundo informou à nossa reportagem, o Sr. 
Deoclecio Merlhen Felipe, aquele cientista brasi- 
l6iro deverá visitai a nossa cidade na próxima
semana, quando lará um exame minucioso de 
suas artes.

Em Canoinhas, o Sr. Deoclécio Merlhen Feli 
pe, encontrou-se também com o Sr. Vigando Gu- 
tervil, alto funcionário de uma das carteiras do 
Banco Nacional do Comércio do Rio de Janeiro 
que lhe ofereceu um churrasco em sua residência!

Aviso ao Público Lageano
O C onsórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL. sem pre p rocu ra n d o  servir, cad a  vez 

m elhor o publico  v ia jante da região serra de Santa  C atarina , d ep ois  de rein iciar 
os seus voos para JOAÇABA, cap ita l do O este C atarinense, v o lta  agora  a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, cap ita l do v isinho Estado do  R io  G ran de do Sul.

Assim  e que sendo a tu a lm en te  a ú n ica  C om pa n h ia  de A v iação C om ercia l a 
servir nossa cidade o C onsorcio TAC - CRU ZEIRO  DO SUL, q u e  sem p re  procurou  

servir a zona da Serra, lig an d o-a  a todas as cidades do País, o fe re ce  agora  ao 
publico  v ia jante, os seguintes vôos, nos dias e horários aba ixo :

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
a ioon 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, 

io-on Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
0.20, para. Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join

ville e Sao Paulo.

novas linhas do ConsórcioPTAC°— ' CRUZEIRC^DO^sni^^ de parabene* com as 
. neira da Aviação Comercial em * 6er a pÍ° ‘

Maiores informações e vendas de Dassncrpnc ° f8 . egia°-
Consórcio TAC — CRUZEIRO DO^SUI í " » ® 01"?? à agência do 

___________  Nere" * » — . n” 84 o u X  telefone', '

3as. 5as. e sabado:
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