
Aproximadamente às 16 horas do rtin i- a . 
chegou em Lages inesperadamente procédenteVa rh-n®”?  
o Cel. Silvio Pinto da Luz DD Prpsiripnto Pa t6ide Cbapec0, 
cional do PídIio e sua comitiva, composta dos S rs^ n  N“' 
Pereira, Delegado Regional de S»n7fl SrsT Darcy
Souto Maior, Inspetor Geral e Dr Cláudio*1̂ 10*’ Leon'da8 
nico do Serviço de Reflorestamento^ em

O Sindicato dos Produtores de Madeira daR eg£oSer  
rana, representado por seu Presidente. Sr. Enio Marin ao 
tomar conhecimento da presença em nossa Cidade do DD 
Presidente da Autarquia Madeireira providenciou imedia- 
tamente uma recepção a qual realizou se no Grande Hotel 
Lages, às 2) horas, composta de um jantar onde compare
ceram mais de 40 madeireiros tendo o Cel S lvio p,nto da 
Luz após o jantar se colocado à disposição da classe ma
deireira para discutir os assuntos de interesse da mesma 
assim como dando liberdade a todos de reivindicarem as 
necessidades da Região, o que foi feito por intermédio do 
Presidente do Sindicato, Sr. Enio Marin, tendo S Excia 
recebido com simpatia o que lhe foi solicitado, prometen
do estudar e voltar ao assunto oportunamente.

Em brilhante improviso agradeceu a manifestação de 
solidariedade que lhe foi prestada pela classe madeireira 
da Região Serrana, deixando livre a palavra a quem qui- 
zesse fazer uso no sentido de esclarecer qualquer ponto 
que considerasse necessário.

Impressionou sobremaneira o Cel. Silvio Pinto da Luz, 
como representante do Glorioso Exercito Bra>ileiro, entran
do apenas a alguns mêses na direção de uma autarquia 
que nunca pensou em dirigir, estar senhor de todo e qual
quer assunto referente a mesma, fazendo questão de es
clarecer ou orientar seus filiados já com conhecimento e 
a máxima boa vontade.

Vem ainda aquele titular empenhado com todo seu 
entusiasmo no setor de reflorestamento, sendo seu firme 
proposito construi.- aproximadamente 20 viveiros de mudas 
Pinus Eliot, com a finalidade de fornecer mudas a quem 
interessar na Região Serrana, onde se vem abatendo com 
intensidade nosso pinheiro nativo.

No dia seguinte, o Cel. Silvio Pinto da Luz e sua co
mitiva rumaram para Curitibanos, onde foram homenagea
dos pela classe madeireira local e Câmara de Vereadores, 
com um banquete no Clube 7 de Setembro.

Posteriormente, o titular do Instituto Nacional do Pi
nho seguiu para Caçador, onde visitou o Parque de 3 
Barras.

CORREIO
LAGEANO

Ano XXIV Redator Chefe Redação e Oficina Fone
Nevio S. Fernandes Rua Mal. Deodoro. 294 397
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M b  L " '« !Miss Santa C s t a r i n a  em
Florianópolis

Seguiu há dias para a 
capita! do Estado, o Pre 
feito Municipal. Dr. Wolny 
Delia Rocca, que em Flo
rianópolis tratari de im
portantes assuntos per
tinentes à comuna que 
preside.

Rainha do Clube 14 
de Junho

Dia 10 de Outubro, em elegante soirée, o Clu 
de 14 de Junho estará escolhendo a futura suces 
sôra da Srta. Salete Chiaradia.

Estarão desfilando as graciosas Srtas Adelina 
Narciso, Ivânia B. Kanzolin, Terezinha Ramos Wer 
ner, Noemi Arai i, Arleide B. Ramos, Risolete 
Pereira, Heloisa C. Araújo, Heloisa Correia e Ma- 
rilene Valente.

A animação da festa estará a cargo do ani
mado Conjunto Melódico de Curitiba - Bonetto e 
S3us cometas,

A coroação e entrega das faixas será no 
Keveillon.

O ilustre edil manterá 
na oportunidade contac
tos administrativos com 
o Governador Celso Ra
mos e junto à várias Se
cretarias de Estado, a 
respeito de algumas im
portantes obras que in
teressam de perto a nos
sa população.

O regresso do Prefei- 
to Dr. Wolny Delia Rocca, 
a nossa terra, está mar 
cado para breves dias.

D S B Ü T á U T E S
Atendendo gentil convite da Sociedade üua 

iny de Itajaí, estarão hoje fazendo seu debut, 
apresentando a sociedade lageana, as Srtas  ̂ Nau- 
i Amélia Bianchini pelo Clube 14 e Iluza Araújo 
elo Serrano Tenis Clube.

) Ministro da Guerra. Ge° er*‘ Gost® Je ^ t á  
ntra-se desde ontem em Cuntib ‘̂ * Dir.0 alvo de significativas homenagens por p r
1 5a. Região Militar e do governo do Paraná.

Cabeçadas e Itajaí
Acompanhada de sua progenitora, Sra. Ecla 

Chiaradia e pelo representante de nosso jornal, 
seguiu na manhã de .ontem, via aérea, para a ci
dade de Itajaí, a Srta. Salete Chiaradia, Miss San
ta Catarina 1964.

Na noite de ontem, a mais bela catarinense 
foi alvo de carinhosa homenagem no Iate Clube 
Cabeçudas, por ocasião de uma grandiosa promo
ção social daquela sociedade.

Hoje à noite, Miss Santa Catarina, atendendo 
a um gentil convite do colunista social itajaiense. 
Sebastião Reis, estará presente ao grandioso baile 
das debutantes da Sociedade Guarany daquela ci
dade litorânea, quando cêrca de 40 menina-moças 
da sociedade catarinense estarão desfilando em 
seus amplos salões, fazendo o seu ‘‘debut” social.

A presença de Miss Santa Catarina na noita
da de hoje na Sociedade Guarany, será aconteci
mento marcante na vida daquela entidade social, 
cujo baile será abrilhantado pela famosa Orques
tra de Moacir Silva.

O regresso da Srta. Salete Chiaradia à Prin
cesa da Serra, está previsto para a próxima se
gunda feira.

A partir da presente 
data, acha-se aberta a 
inscrição para o concur
so de Capitães Médicos, 
pelo prazo de 30 dias;_a 
inscrição para admissão 
ao curso de formação de 
oficiais, estará aberta 
até o dia 15 de Novem 
bro próximo. Melhores 
esclarecimentos, procure 
a séde dos Batalhões ou 
Companhias.

Serramalte homenageou 
o Caixeiio Viajante
Entre as inú neras festivid ides alusivas à pas

sagem do Dia Pan-Americano do Caixeiro Viajan 
te, levadas a ef ito em nossa cidade no dia Ia 
do corrente, destacou se a recepção qua o depósi
to local da Cervejaria Serramalte Ltda., tributou 
àquela valorosa classe

Aludida recepção constou de uma chopada e 
cervejada em suas instalações à Rua Gerônimo 
Coelho, quando lá compareceu incorporado todos 
os viajantes locais e àqueles que se encontravam 
em trânsito por Lages.

Portanto, merecedora de nossos elogios foi a 
atitude do Sr. André Vanni, dinâmico chefe de 
vendas da Cervejaria Serramalte Ltda em nossa 
cidade, fazendo farta distribuição di famosa cer
veja e chopp de sua fabricação a todos os senho
res viajantes, dem mstrando assim suas excepcio 
nais qualidades de gentleman, fazendo sentir a to 
des o seu reconhecimento pelos serviços que esta 
valorosa classe vem emprestando à coletividade.

De parabéns, pois está o Sr. André Vanni. va
loroso chefe de vendas da Cervejaria Serramalte 
Ltda., por ter proporcionado êsse encontro cor
dial e amigo com os caixeiros viajantes por oca
sião de sua magna data.

Secretaria da Fazenda entrega um bilhão 
de cruzeiros ao PLAMEG

O Secretário da Fazenda acompanhado de seus asses
sores fêz entrega ao engenheiro Annes Gualberto, Secre
tário do Plano de Metas do Governo, da importância de 
Cr$ 1 (>00.000.000,00, primeira parcela da colaboração con
cedida pelo Governo Federal ao Estado de Santa Catarina, 
por conta do fundo de auxilio aos Estados.

Convém frizar que esta operação de transferencia fi
nanceira foi a maior feita até hoje neste Estado pela s e 
cretaria da Fazenda e que se destina a dar novo impulso 
às obras e empreendimentos do Governo Celso Ramos.

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



I

Lages ísu 3 - 10 - 64 C O E G E IC  IA G E A N G Ca página

A ta c a d c  e V a re lc

Gene» cs a lim e n tíc io *  - C o n 
servas- E ehi<la\ em  aeral etc
Distribuidor exclusivo dos famosos

Produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina

Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 
Lanche) - Lages - S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en- 
derêço acima

Aguardem breve Festa da Saia
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Concessionário exclusivo;
A gência P lanaltina de Veiculos S. A.

Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. TeL

Sra. Nely Oliveira 
Engelsing

Transcorrerá na pró- 
xima segunda feira, dia 
5 a pass g m de mai* 
um aniversário natalicio 
da Sra. d. Nely ulive ra 
Engelsing, digna espôsa 
do Sr. Raul Goelztr En
gelsing, neitenceute i o 
alto comércio desia c>- 
dade e pessoa de ele\a  
do destaque em nossus 
meios sociais.

Em rego.-ijo à i assa- 
gem de uitis um an.ver- 
sario natalicio ca fera. 
Nely Oliveira Engelsing, 
a feliz natalician e estará 
proporcionando uma fes 
linha íntima, amanhã, na 
chácara do Sr. Raul Uo- 
elzer Engelsing, sita na 
localidace üe Pedras 
Brancas, quando la de
verão comparecer várias 
pessoas amigas e que 
formam o seu vasto cir 
cuio de amizaues.

Almejamos a Sra, d. 
Nely Oliveira Engelsing 
as nossas efusivas feli
citações.

Sr. Edmundo Ribe ro

Seguiu na última quin
ta feira com destino a 
Brasilia. o Sr. Eumundo 
Ribeiro, pessoa bastanie 
relacionada em nossos 
setores sociais e poiiii- 
cos.

Na Capital da Repú
blica, o Sr. Edmundo Ri
beiro devera permanecer 
pelo espaço ae um mès, 
devendo ficar hospedauo 
na reside.icia do seu 
genro Deputado Laerte 
Ramos Vieira, que no 
próximo dia 5. juntamen
te ci.m sua exma. espô 
sa, deverá seguir para 
a Europa, integrando u 
ma. caravana de parla
mentares, numa visita o- 
ficial â váiios paises do 
Velho Mundo.

Desejamos ao nosso 
particular amigo, Sr. Ed
mundo Ribeiro, uma fe
liz permanência na No- 
vacap.

Cursos gratuitos por 
correspondência

Português, Corresponden 
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês
Acham-se abertas as matri

culas para os cursos de Por
tuguês, Correspondente, Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os cur 
sos são práticos e compõe-se 
de poucas lições, após o que 
serão conferidos Diplomasaos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon 
dência.
Os interessados deverão es

crever dando nome e ende
reço para a Caixa Postal n
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de gente e de luz
Correspondente em Curitibanos

E há quem diga não 
ser o mundo das mulhe
res!

Nós contradizemos a 
êstis sêres que de nós 
duvidam e para prova-lo 
daremos um exemplo.

«A Noite da Saia»
constitui-se nêle.

Com expoente máximo 
de comparecimento, foi 
tôda uma noite de aplau
sos esta promoção de 
Damas Kotaryanas com 
fim beneficiente.

Como casa de espetá
culos cederam nos o clu
be 7 de Setembro.

E lá com elevado nú
mero de revelações femi
ninas, a noite então se fez SUCESSO, (escrito 
mesmo com maiusculas, bons amigos.)

Sôbie o espetáculo não iremos à minúcias 
pois . jurar é cumprir. E cumpriremos o «Nada 
ouco, Nada vejo, Nada falo.»
Mas das revelações daremos citação, por que não?

destaque
para as senhoras:

Iracy Kochhann (Tutti, para nós) - Daura Silva 
Cléa Batista - Conceição Farias - Ana Bernardoni 
«tia» Anita Formighieri e Verinha Costa.

Mas a revelação maior, a senhora-show da 
noite foi mesmo YOLANDA SOUZA. Anunciado 
era seu nome e então uma platéia era tôda risos 
e aplausos.

Ao e cenar seu «ballet clássico» como Pavlo- 
va e «A morte do pato» teria já então feito valer 
o espetáculo.

Mas YOLANDA foi além . . , e que artista se
nhores ! . . . Lióge Amaral, mestra-de-cerimonia 
esteve excelente.

Do seu esforço em trabalho constante ao lado 
de Maria da Luz Driessen nasceu esta promoção 
para Curitibanos.

Seria justo darmos citação de todas as «es
tréias» e o faremos com prazer

Damas Rotaryanas:

Rose da Silva - Mini Petri - Nelly Ko Freitag 
Claudete Bolis e Dilma Pinotti.

Espetáculo sem «extras» não é espetáculo.
E que extras de valor tinhamos então !
A snra. Yeda Hartmann, pianista e cantora, a 

quem dedicamos um carinhoso muito obrigada.
Snra. Therezinha Vendiúsculo, uma voz a 

mais que foi ouvida e aplaudida.
E ainda três senhoritas, mistura de talento, 

graça e boa vontade.
Marilúcia Silva, Jandira Marodin e Maria Amé

lia Godinho.
Ao comentar a «Noite da Saia» parecemos 

fazer parte da farailia Rotaryana, habituada que 
estavamos a convivência nos ensaios.

Não somos parte desta familia unida e encan
tadora.

Mas como Domadora de «LIONS CLUBE» con
firmamos nosso lema:

«NÓS SERVIMOS»
E que bem nos fêz servir á tão nobre causa, 

como foi esta com fim beneficiente.
-  o —

de JOSE MARCONI JUNIOR
«Os corações bem formados são dotados 

de fibras que vibram a cada emoção e a ca 
da pensamento.»

—  o  —

Em sete dias voltaremos.

4X D C C H )  L A 6 f 4 ^ f 3a pagina

NÊSTE CANTIMRO DE PA l í . . . ;
por Lair Leoni • »

Hoje, nossa homenagem primeira a um poeta que há longo tempo nos deixou. 

conferencis?aRNÉL,°  PIRES’ ^  P°eta Í0Í também COntista’ Jornalista, humorista e

que vive„Se„U8eéc" rp à°s^ „ ' " ,SCÍ'l0e d° “° e‘ ° í0,Cl0re- ^  ■> em

perma„en, t e db0ed„:,fcr2o\«m Sau,eCdadOCOm“ Um ” ■**"" W *  ““ '»■«■*>
“Ornnia hÍ'°i lhf esta exÍ8têQcia. fundou em Tietê estàdo de São Paulo aOranja de Jesus , entidade de amparo ao menor abandonado.

Dêle escolhemos para transcrever um poema de terna beleza de CORNÉLIOPIRES.

Velhc Jcãc-
Velho João, 8gonizas triste e pobre,
Sem que o mundo, sequer, a mão te estenda; 
Ninguém te oferta um caldo por merenda,
Nem um trapo de pano que lhe sob re...

Ah ! ninguém te agradece ao peito pob-e 
O cansaço na roça e na moenda;
Morres, lembrando as pompas da fazenda, 
No seboso molambo que te encobre.

Percebes, pelos vãos da própria furna,
Flores aos borbotões, na paz nrturna,
E abandonas o corpo a fim de vè-las . . .

Fitas, em prece, a noite calma e santa 
E sobes, velho J<ão, como quem canta 
Nos milharais do Céu, plantando estréias !

R e t a 1 h O $ . . .
Um sonho só me perdeu !. .

Verdade, estarás no céu ? . .  .

TOMAS RIBEIRO

Dos desertos dêste mundo 
Sei do mais desolador.
— Uma alma sem esperança.
— Um coração sem amor.

ADELMAR TAVARES

Nunca a verás demais, por mais que a vejas
J

Porque tudo que é belo é inteiramente nôvo !

GUILHERME DE ALMEIDA
t

HO MÍHIMO SERÃO MÁXIMAS?
Sem um sonho de amor, o que é vida, afinal? (LAURITA LACERDA DIAS) 
Que, 6alvaldo el amor, lo demás son palabras . .. (JUAN RAMON JIMENEZ) 
O amor é o destino humano (ÁLVARO MOREYRA)

Concurso de Cartazes sõbre a Festa da Uva
O Serviço Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul, o Departa

mento Nacional de Turismo de Caxias do Sul e a Comissão de Festa da 
Uva instituíram o I Grande Concurso Nacional de Cartazes para a festa 
da Uva, de 1965.

O certame tem por objetivo ressaltar a importância econômica da 
vitivinicultura e da indústria do vinho, no desenvolvimento do País.

Restaurante N  A  P O  L I
----------- DE ----------

OSNI COSTA SPINDOLA

Gostosos pratos à moda da casa à cargo de cosinheircs 
competentes - Todos os sábados oferece saborosas feijoadas

« R e sta u ra n te  Napoli » O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280

L A G E S  — o — Santa Catarina
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Comércio de Automóveis João Buatim S /A .
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente ficam convidados os senhores 
acionistas desta Sociedade para a Assembléia Ge
ral extraordinária a realizar se no dia 6 de outu
bro próximo, na sede social afim de deliberarem 
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1) Aumento do Capital com reavaliação 

Ativo.
2) Outros assuntos de interesse social.

Lages, 23 de setembro de 1964

Edmond Scaff
Diretor Vice Presidente

do

"  Qchyles Marin S.fl.
LAJES — Santa Catarina 

Convocação
São convidados os senhores acionistas desta emprêsa, a 

se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar, 
se na sede social, sita à Avenida Presidente Vargas. 1.897- 
nesta cidade, às 10,00 horas do dia 10. 10. 64, a fim de deli
berarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) AumeDto de Capital decorrente da correção mone

tária compulsória do Ativo Imobilizado obedecendo ao ex
posto no art. 3o da Lei 4 357 de 16. 7. 64;

b) Consequente alteração dos Estatutos Sociais;
c) Qualquer outro assunto de interêsse social.

Lages, 15 de Setembro de 1964.

Achyles Marin 
Dionisio Campagnaro 

diretores

MAZZ0CHI, LETTI S/A. IND. COM.
CONVOCACÂO

São convidados os acionistas desta sociedade para a 
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar se no dia 11 
de outubro de 1964, às 16 heras, na sede social, situada 
no Bairro Morro Grande, nesta cidade de Lages, para de
liberarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA
1' - Aumento do capital social com recursos 

oriundos da reavaliação do ativo imobilizado a que se refe
re o artigo 57 da lei n- 3470 de 28 de novembro de 1958, 
obrigatório por força do artigo 3' da lei n- 4357 de 16 de 
julho de 1964.

2. - Outros assuntos de interêsse social,
Lages, 24 de Setembro de 1964

Antenor Mazzochi - Diretor Presidente

LAJES S/A.-Automóveis 
e Acessórios

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os Srs. acionistas da Lajes 
S/A - Automóveis e Acessórios para se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária no dia 10 de 
outubro do corrente ano, às 9,00 (nove) horas, na 
sua sede social, Avenida Marechal Floriano, 373, 
nesta cidade, para tratar sobre a seguinte ordem 
do dia.

1 - Aumento do Capital Social, como determina 
a Lei 4.357 de 16 de julho de 1964 no s/Art. 3.-

2 - Outros assuntos de interesse social.

Lajes, 10 de setembro de 1964 

Paulo F. Broering - Dir. Presidente

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages Santa Catarina

Automóveis no mundo
Segundo o «Automobile Internacional» o número de veículos registra

dos era todo o mundo, no ano passado, somava 158 milhões e 400 mil re
presentando aumento de 12 milhões de unidades sôbre o ano anterior. \  
maior concentração de automóveis está nos Estados Unidos. Dezesseis paí
ses, entre os quais o Brasil, ultrapassa a casa de um milhão de veículos 
registrados.

T O B A T T A

F I N A N C I A D O  

A T É  

3 AN O S 

B. B R A S I L

O MAIS 
VENDIDO 

N O

BRASIL

fpp ' - I a J l £ l Í É j11 Irtf • àtolirir

CARPIDEIRA COM ASSENTO

1

£

PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE  
Comércio e RepresentaçõesR u a  Correia P in to  122 -  C x . Postal 28 Fone 228 -  L A G E S  -  S C .

Posto de Molas Brasil Itd a
Com Fábrica própria de molas para veículos -  Vendas e 
Serviços -  Serviços especializados de adaptações em geral 
Arqueamento de molas com nova têmpera - Fabricantes de 

molas para qualquer tipo de veiculo

Maquinário moderno recentemenls adquirido
em São Paulo

Avenida D. Pedro II. s/n° -Bairro Coral - Caixa Postal, 300

LAGES SANTA CATARINA

S AGE Cl S.A.
E ngenharia e Com ércio

Oficina mecânica especializada em manutenção e refórma de Motores
Diesel, Caminhões e Tratores

Técnicos com longa prática no ramo e com curso de especialização em São PauK
• • f

Serviços de tôrno em geral - Solda elétrica - Consertos de material leve e pesadf 

Prensa hidráulica - Tôrno Promeca im 500 - Furadeira 

Avenida Presidente Vargas . Vila Carolina - Lages - Santa Catarina

17272288
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ja aivuigacia a primeira 
parte da minha despreten- 
eiosa apreciação correspon
dente a inauguração do ma- 
gestoso Cine «Marrocos», le
vada a efeito em dias da se
mana passada, parte literária 
na qual me esforcei em des
tacar o arrojo e a coragem 
dos seus

Ixiliado pela v ig l inc ia  dos 
, J -  srs. Izaltino de Liz Duarte e 
das | Abramo Baú, competentes 

h8 ordeie rece 
lo-se no

de mármore branco e cober 
tas com chapas de jacarandá 
da Bahia de vultuoso custo 
dada a sua beleza e lo gi i- 
cua procedência, exi-iiudo, 
ainda, na parte fuperior da 
sala de espera uma outra s - 
la de estar ta nbérn decorada 

citada com muito gosto, confortá- 
i e es ofalos

cialmente no local com ex
traordinária e profusa ilumi
nação.

O palco com 250 met-os 
quadrados com tela de Ny
lon de 17,50x8m. de altura |é 

juma das ultimas raodernissi- 
mas creações da aite cine
matográfica onde a trojeção 
é surpreendente e nítida.

A aparelhagem é da famo 
sa marca "Bauer", tipo B H. 
especiulmente importada da 
Alemanha com 6om magné
tico. estereofônico, ótico e 
magótico, última palivra em 
cinematografia.

( onfçrtaveis e ricos toile- 
tes para cavalheiros e senho
ras no mais apurado gôsto e 
higieDe completam a notável 
casa de Diversões sendo es
tas instaladas no subterrâ 
iieo do amplo edifício

A visibilidade é mais que 
perfeita porquanto há um a- 
centuado desnivel que per
mite ao espectador estar a 
vontade.

No této existem 32 altos 
falantes alera de outros lo
calizados junto á aparelha 
gem.

A sala de espetáculos está 
também equipadas com ex 
tintores de incêndio que se
rão manobrados imediutameu- 
te em ca6o de acidente O 
escoamento do púbhc ) se 
fará em dois e m e n  minuto 
dado o i.úineio de portas á 
frente que serão abertas ra- 
pidauieuie em caso de ne
cessidade.

O eJificio conta com mo 
derna e perfeita iustalação 
de renovação de ar tão logo 
tenhamos a euergia de Ca- 
pivary. o que não funciona 
ainda pela insuficiência da 
nossa usina do Caveiras, 
tão lugo a teDhamos estará 
funciouando essa modeina 
iustalação.

A evolução do cinema em 
Lages desde o seu inicio vem 
sendo gradativamente me
lhorada e aumentada á pro
porção do nos.-o crescente 
progresso contando agora 
com a instalação do luxuoso 
e confortável Cme Marracos 
que nada fica a dever as 
mais adianta.as ciduaes bra
sileiras dado o seu fino e 
moderno acabamento sendo 
que a sua caleução comple
tará a sua magnífica organi
zação assim que a Soielca 
estiver entre nós.

Fazem parte da Diretoria 
da Empresa Lageana de Cl 
nema e Teatro S/A os es
forçados senhores Werner 
Hoesclil, Mario Leopoldo dos 
Santos e Ademar Neves 
Bleyer a quem felicito ca 
lorosamente pela bela e util 
iüiciativt engrinaldando des 
ta forma a progressista ‘ Prin- 
ceza da Serra" na sua ver
tiginosa caminhada para a

ortanto, em ple 
imento uma <
mais modernas e executcres d... 
isjs de diversões bidas ambos esmerand

cumprimento dos encargos de 
invt st dos dan 

do cabal desempenho.
Na construção

obra, coma não podia deixar v is pohrt nas 
de ser, foi empregado m ite- sobre belo tapete coin am 
rial de primeira qua iJade p ’a visti para a rua, abran 
não importando o seu eleva- gendo toda a extensão di 
do custo. .edilício.

A sua fachada toda reves-! A surpreendente sala d< 
tida de mármore branco a- espetáculos cm plano ineli 
presenta belo aspecto arqui- nado contém 1 012 coníertá 
tetônico junto a vistoso le- veis poltronas estofadas d< 
treiro luminoso cora lampa- marca Rastrop dispostis en 
das a mercúrio onde a clari- Mas num espaço de 95 cen 
dade se projeta a muitos me- timetros uma da outra. nã< 
tros de distância. hiveudo problema p i ta  o ex

Várias portas de acesso e pectador, tanto lé cômoda i 
escoamento ao público en- sua posição na primeira íih 
feita a sua fachaca noiando- com » na ultim i sem haver i 
se que as mesmas são de fi- neces«it » 'e do expectado 
no cristal montadas em es- ter q e se levantar para da 
quadrias de alumínio e pro- passai em a outro conta con 
tegidas por cortinas de aço quatro eorredo es atapetudoi 
onde o público node admirar em forma de e.-cada, sendi

no gene
los que o que estavam

lenos qne disputavam a pri
mazia de conhece-la muito 
antes da sua solene inaugu
ração só mesmo êsse desusa
do interêsse e notória insis
tência basta para af rmação 
eloquente da sua magnitude.

O magnífico projeto da su
per estrutura em cimento ar 
mado ora convertido em rea
lidade foi da autoria do Dr.
Rubens Meister, inegável au
toridade no [assunto conheci
do em todo o Paiz pelas suas 
fecundas imaginações, enge
nheiro arquitéto e abalisado 
professor catedrático da Fa- 

Engenharia da 
conceituada Universidade do 
Paraná onde pontifica com 
notório brilhantismo.

Como fiscal da importante 
obra funcionou o competente a luxuosa sala de es; e a re

pleta de poltronas e estofa
dos além de profusa ilunrna- 
ção, ricos e Vistosos tapêtes 
que emprestam a enLad i  do 
prédio um toque de elegân
cia e distinção.

As paredes inter as da sa
la de espera são revestidas

* - - -  - - - -  idealisadores na 
efetivação de um empreendi
mento de tamanha e notoria 
envergadura.

Isto posto e conhecida que 
foi, paseo agora a seguuda 
parte desta apreciação na

tiva com dados concretos 
onde ponho em evidência a 
comprovada competência e 
dedicação daqueles que no 
papel e na ação construtiva 
traçaram as linhas mestras e 
construiram tão notável quão 
util empreendimento prova 
de uma inteligência de escol culdade de 
e capaz que honra e dignifi
ca a arquitetura nacional.

Engastado no coração da 
cidade progressista lageana 
como uma jóia de inestimá
vel valor  e alta significação engenheiro 
educativa, aí está o Cine Colin que e-teve sempre pre- 
«Marrocos» mostrando a to- \ sente aos trabalhos do cons- 
dos que o visitam o grande trução r a  perfeita execução 
esforço dos nossos homens da planta nrigiDal exceden- 
de negócios como a afirma- do-se em esforço e dedica
ção segura da nossa indomá- ção a altura da sua compro
vei expansão de progresso e ' vada competência técnica au- j

IvVAWV

nôvo no Volkswagesi &9G4
dor de pára-brisa .
Quase esquecem os de m encionar que 
tam bém  a linha Kom bi tem  novas 
c ó res : 3  para a Standard o Furgão  
e 3  com binações de côres para a 
Luxo (rea lm cnte  m uito bonitas).
O V o lk s w a g e n  muda 
pouco, m as se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão

e lindas côres do Sedan Volkswagen 
e das 6 novas côres do Karmann 
Ghia.
E na Kombi?
Bem, há novos pisca-piscas dian
teiros.
A tampa do cofre do motor agora 
tem mola que facilita a ação de
abrir, fixar e fechar.
E a Kombi Luxo e a Kombi 6 Por
tas foram equipadas com esguicha-

O tamanho do porta-malas dianteiro 
foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais. 
E é só?
O estofamento dos bancos agora e 
dotado de faixa central de tecido, 
de ótima qualidade.
Vantagens: é mais agradável no 
^oinr « muito mais bonito com qual-

Thiago Vieira de Castro

—  A t e n ç ã o  —
Para os seus servi

ços de fotos em geral, 
revelações de filmes etc. 
procurem o F O T O  
SANTA RITA. à Rua 
Hercilio Luz, em frente 
ao Centro Operário.

REVENDEDOR AUTORIZADO
■ gi |  J7A -A utcm cveis e

Acessórios
Marechal Floriano. 373 - Fone. 225 -  Lages - S. C. _

Avenida
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Empresas esião obrigadas a subs
crever obrigações do Tesouro

Rodo Pinho S.A.-VeicuIos e Máquinas
Assem bléia Geral Extraordinária 

CONVOCAÇÃO
Tôda9 «8 emprêsas et- 

tão obrigadas a subscri- 
ver Obrigações do Te
souro Nacional para for
mar um Fundo de Inde
nização Trabalhista, a- 
fim de assegurar sua 
responsabilidade even
tual pela indenização por 
dispeusa de empregados.

E’ comunicação da D - 
visão do Jmpôsto de Ren
da, cujo diretor, sr. Or 
lindo Travancas, acres
centa que o primeiro re
colhimento relativo ao 
mês de agosto foi efe
tuado até o dia 30 de 
setembro.

] buinie em c njo via%'Banco do B<asi! mais 
Ique deverão ^er apr< - próxima da sé d ed a p /:-  
smtadas à egência do|soa jurídica.

Comércio e Indústria João Daarte Silva Júnior S/A
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

C O N V O C A Ç Ã O
Convidamos os srs acionistas a se reunirem em As

sembléia Geral Extraordinária, em sua séde social, à Praça 
Vidal Ramos Sênior, 32, no dia 14 (quatorze) do corante, 
às (Dez) horas, para deliberarem sobre a seguinte <rlem 
do dia:

a) Aumento capital social;
b) Alteração dos Estatutos Sociais;
C) Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Lajes, 1" de outubro de 1964.

São convidados os senhores acionistas desta soojf». 
dade. para comparecerem à Assembléia geral extra, 
ordinária a realizar se na séde social, à Avenida 
Presidente Vargas n 1.137, às lt  horas, do <iia 12 
de outubro de 1961, a fim de deliberarem sòbre 
a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Aumento do capital social com reavaliação 

do ativo imobilizado, de conformidade com o ar
tigo 3" (terceiro) da Lei n. 4.357 de lfi de julho de 
19ò4;

b) Alteração parcial dos estatutos sociais;
c) Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Lages, 22 de setembro de 1961.

Lugindo DallAsta - Diretor Comercial

FOÁMULÁRIO Evaristo Duarte e Silva — Diretor-Gerente S te fa io  Paolo Tealdi - Diretor Técnico.

A Divisão do Imposto 
de Renda aprovou, para 
ser impresso por tipogra 
fias particulares e colo
cado à venda nas papt- 
larias, o formulário que 
será utilizado pelas pei- 
soas jurídicas para suus 
crição compulsória da 
Obrigação do Tesouro 
Nacioual. As agências do 
Banco do Brasil foruece 
tão o modêlo dos formu- 
1 irios às papelarias e ti
pografias íUteressadas em 
confecciona los.

A cota mensal de for
mação do fundo corres
ponderá a três par cen
to do total da remune
ração bruta ou credita
da aos empregados, es
táveis ou não, compre
endendo tanto as impor- 
tânc as mensais fixas 
quanto as variáveis, pe
los seus valores brutos 
em qualquer desconto, 
não computando o 13° 
salário e desprezadas as 
frações inferiores ao v - 
lor nominal minimo das 
obrigações de cada mês, 
A cota será obrigatoria
mente aplicada na su
bscrição das obrigações 
reajustáveis, mediante 
guia de recolhimento, 
preenchida pelo contri

Rádio Clobe de 
Lajes S/A.

Assembléia Geral 
Extraordinária

São convocados os srs. a- 
cionistas, a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordi
nária, na séde social, na ci
dade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, no próximo 
dia 12 do corrente mês à6 
20 hora?, para tratar dos se 
guintes assuntos:

1) Aumento de Capital So
cial, por fôrça da Lei n- 
4 357 de 16-7-64.

2 ) Interêsses Gerais

Lajes (SC), 2 de Outubro de 
1964

W/ LDO COSTA 
Diretor Presidente

Mais
conforto

um mundo de novidades!)

I  nôvo motor TUFÃO, de 100 HP, 
u  Simca Chorr.bord (Tufão Super, 
de 112 HP, nos Rollye e no Presi
dente) é muito mois possonte. Tem 
moior torque Foz os distancias me
nores, os viagens mois omenos.

Os novos ossentos são extremomente 
mocios. De conformação onotômico, 
sõo forrados de novos m oterio is  
luxuosos e ultro-resistentes. Ha mois 
espoço interno, graças oo teto reto 
e à maior distância entre bancos.

0 nôvo Simco Tufão é superareiodo. 
Janelas omplos. Nôvo vidro defletor 
com moior onguloção e desviodor 
de chuva. Dois condutores gra- 
duóveis que captom  or externo 
ven tilondo  o in te r io r do veículo.

Conheça o nôvo Simca Tufão no seu Revendedor

Painel, ogoro, todo estofado. Com 
todos os comondos ogrupodos. Com 
gaveta poro cigorros, ò esquerdo 
do volonte. Dois acendedores. Três 
quebra-sôis, tombem estofados, que 
protegem motorista e passageiros, 
garantindo visibilidade permonente.

COREMA - Cia. Revendedora de Motores s  Automóveis
Rua Manoel Thiago de Castro, 174 -  Lages -  Santa Catarina
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Campeonatos regionais 
em números

Eis como se apresenta a situapin a 
campeonatos regionais de futebol: Çl d Vános

. Na GuanabaraT Fluminense
2‘ Flamengo ? PP
a Botafogo 
4' América 
5* BaDgú
6'  ̂asco da Gama e Bonsucesso 
7‘ Campo Grande e Portuguesa 
8* S. Cristovão 
9’ Olaria 

l0‘ CaDto do Rio 
ir  Madureira

Em São Paulo
1* Corintians e Santos 
2’ P. Desportos 
3* Palmeiras e São Bento 
4’ Juventus
5‘ São Paulo e América 
6 Prudentina e Botafogo 
7- Comercial
8* Guarany, Noroeste e Ferroviária 
9* Guaratingueiá 

lO- 15 de Piracicaba

No Hio Grande do Sul
1' Grêmio 
2‘ Internacional 
2- Brasil 
4‘ Juventude 
5* Pelotas
6’ Floriano e Farroupilha 
7‘ Aimoré e Guarany 
8‘ Cruzeiro
9' Flamengo e Rio Grande ;

7a p ag ina

Internacional Lages x Olímpico 
o grande encontro de amanhã

O mundo futebolístico 
da Princesa da Seira e 
da região, viverá mo 
mentos de grande expec 
tativa com vistas à rea
lização do grandioso cho
que. que reunirá ama 
nhã à tarde, no Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior, as equipes do 
S.C. Internacional de nos- 

pp sa cidade e do G. E. O 
limpico de Blumenau.

Dr. Aron K ip e l
ALTA CIRURGIA

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

Residência: Parque Jonas Ramos, 193 - Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12
Horário: das 10 às 12 horas e das 13,30 às 18 horas

LAGES -  SANTA CATARINA

P o sto
— DE -

PEDRO VANONI
G asolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

Será incontestàvelmen 
te um verdadeiro cheque 
de campeões, pois reuni
rá os teams que se sa
graram campeões da 3a. 
zona e 2a. zona, respec 
tivamente.

Todos devem estar 1 m 
brados do acachapauie 
revez sofrido pelo elen
co colorado em Blume
nau há alguns mêses a. 
tráz, quando foi fragoro 
samente derrotado ante 
o mesmo Olímpico por 
8 a 0, cujo placard en
contra-se atravessado na 
garganta de todos os 
seus aficcionados.

O desejo de uma vin 
gança daquele revez é 
uma palavra só na famí
lia colorada, que ama j 
nhã deverá comparecer 
em massa ao Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
Junior, para incentivar a 
sua equipe à conquista 
de uma grande vitória 
para as suas côres e prin
cipalmente para o fut<í-, 
boi lageano.

O quadro doQlimpico,[ 
que merecidamente sa
grou-se campeão de sua 
zona, uma das mais im-' 
portantes do Estado, vi
rá a Lages com o que

de melhor possui, com o 
lito de manter a supre 
macia mantida diante do 
Internacional desde o cé
lebre 8 a 0.

Por outro lado, o es 
quadrão ínternacinnalis- 
ta deverá mandar a cam
po a mesma constituição 
de seus últimos jogos a 
mistosos, cuja formação

vem se exibindo com 
grande acêrto.

Calcula-se uma arre
cadação superior à meio 
milhão de cruzeiros, sa
lientando-se ainda quj 
deverá haver uma inte
ressante preliminar reu
nindo duas equipes de 
nossa segunda divisão.

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

Sabia da exãtência dêste Curso?
Sabia que êle vem se constituindo num grande in

centivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 
fa e aos valiosos ensinamentos que presta atra
vés de suas liçõe'?
Sabia que a Avicultura cresce a passos largos ofere
cendo aos criadores lucros bastante compensadores?

Sabia que os alunos têm à sua disposição, antes 
e dep< is de feito o Curso, um Departamento de Con 
sulcas que os ajuda na solução de qualquer problema 
que surja no criatório?

Sabia qu.* todos os alunos gosam de DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e oualquer tipo de material avicola?

É ambiviaso e busca uma profissão que o torne in
dependente dentro de pouco tempo?

Enrão dinjaoe AGOR.A MESMO à nossa redação 
e solicite, sem compromissos, informações sôbre pre
ços e modalidades de pagamento do referido Curso. 
O jornal está habilitado também a fazer a sua ma
tricula e encaminhá-la imediatamente para a Fscola.

Di. Mario Teixeira Carrilho
(Desem bargador Aposentado)Advogado

Rua Hercilio Luz, 372
Fona. 226 “ Caixa Postal. 19

Lages Santa Catarina

QUIM NAO ANUNCIA 
— Se Esconde —

Para seus anúncios procure
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

A D V O G A D O
Escritório - Parque Jonas Ramcs n" 9

Lages — Santa Catarina

N O S S O B A N C OBANCO NACIONAL DO PARANÁ E 
SANTA CATARINA S/A.

D A E ID E Z  -  E F IC IE N C I4  -  IE G U C A N Ç 4

M atriz e m  L O N D R IN A  - P R
SUCURSAIS -  CU RITIBA . FLOBIANOPOLIS E S S ü PAULO

A g ê n c ia s  n a s  se g u in te s  c id ad es:
EM SANTA CATARINA

NO PARANÁ

Blumenau
Criciúma
Ibirama
Joaçaba
Joinville
Lages
Tubarão

Alto Paraná
Arapongas
Astoiga
Bela Vista do Paraiso
Bonsucesso
Cambé
Guaravera

Jandaia do Sul
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Parsnavai
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Americano do Caixeiro Viajante
Comemorou-se na última quinta feira, dia Io, 

em todo o Brasil, o Dia Pan-Americano do Cai
xeiro Viajante, classe esta que tem sido uma ver
dadeira baluarte na senda do nosso progresso.

Em nossa cidade, como acontece anualmente, 
as festividades alusivas à passagem do Dia do 
caixeiro Viajante, tiveram o mesmo brilho extra
ordinário de outras épocas, fazendo sentir que a 
valorosa classe dos viajantes profissionais conti
nua imperecível no seu ideal de bem servir à co
letividade.

Essas festividades tiveram inicio com a cele
bração de uma Santa Missa, mandada oficiar pela 
Transportadora Araldi Ltda., em intenção à alma 
dos viajantes já falecidos

Posteriormente, às 10,30 horas, realizou-se no 
Clube Caça e Tiro Luiz Ramos Borges um cock- 
tail, que foi oferecido a todos os viajantes de La
ges e àqueles que se encontravam em trânsito, pe
la Transportes Perim Ltda.

Às 12,30 horas, num ambiente dos mais cor
diais, realizou-se na conceituada Churrascaria 
Bossa Nova. um almoço de confraternização da 
classe, promovido pela conhecidíssima Transpor
tadora Kodolages, de propriedade do Sr. Adão 
Moreira de Castilhos, que todos os anos propor 
ciona êste encontro de viajantes por ocasião de 
seu dia máximo.

Repoitando-se à importância dessa significa
tiva data, fizeram uso da palavra na oportunida
de, os Srs. Agilio Rosa Lima, em nome da Trans
portadora Rodolages, Armando Castro, Dr. Paulo 
Peregrino Ferreira, Juiz de Direito da Vara Cri
minal, Adão Moreira de Castilhos, anfitrião dêsse 
almoço e proprietário da Rodolages, Altino Val- 
mórbida, em nome da União dos Caixeiros Via
jantes do Rio Grande do Sul, Névio Fernandes, 
em nome dêste jornal, Francisco Santos Machado, 
Public Relations da Ridio Clube de Lages, Adão 
A. da Silva e Paulo Tubino.

À tarde, os senhores viajantes foram obse 
quiados com uma gostosa cervejada e chopada, 
graças a um gentil oferecimento do Depósito lo
cal da Cervejaria Serramalte.

Encerrando-se estas festividades, realizou-se 
à noite um jantar de confraternização no popular 
Restaurante Napoli, de propriedade do Sr. Osny 
Costa Spindola, que dentro daquele seu espirito 
cordial e amigo, hemenageou a valorosa classe 
do caixeiro viajante, num ambiente de muita ale
gria e camaradagem.

Do produto dêsses encontros de cordialidade, 
originou-se a iniciativa de ser fundada em nosso 
Estado, e tendo por séde a cidade de Lages, a 
Associação dos Caixeiros Viajantes de Santa Ca
tarina. cuja iniciativa é merecedora dos nossos 
francos aplausos.

Eng. Ary Pacheco
Esteve em nossa cidade durante alguns dias, 

o Engenheiro Ary Pacheco, um dos diretores da 
firnm CONSPLANA. com séde na Guanabara.

Em Lages, o Eng. Ary Pacheco visitou os can 
teiros de trabalho que ora se processam no Ar- 
roio Caraá, cujas obras encontram-se afetas a 
CONSPLANA com verba do Departamento Nacio
nal de Obras e Saneamento.

Além disso, o Eng. Ary Pacheco manteve im
portantes contactos com os dirigentes da Constru
tora de Obras Técnicas Engenharia Ferraro & 
Cia. - COTEF, acertando detalhes referentes à fu
turas diretrizes a serem tomadas entre esta última 
organização e a CONSPLANA.

Esteve em visita a nos
sa redação, o Sr. Fran
cisco Lima, dinâmico 
componente do Departa
mento Interior da concei 
tuada organização Mes- 
bla S/A, que possue agen
cias em várias capitais t 
cidades brasileiras.

O Sr. Francisco Lima 
se fazia acompanhai na 
ocasião pelo Sr. Nelcy 
Waltrick. encarregado no 
escritório que a Mesbla 
S/A mantém em nossa 
cidade.

Ao registrarmos o a 
contecimento. agradece
mos ao Sr. Francisco Li 
ma a honrosa visita que 
nos fez.

Enlace Matrimonial

Realizou-se no dia 20 
de Setembro p.p., na ci 
dade de Poroiúncula, Es
tado do Rio, o enlace 
matrimonial do Dr. José 
Luiz Coelho de Andrade, 
filho do Sr. e Sra. João 
Cundido de Andrade, re
sidentes em Lages, onde 
gosam de grande con
ceito social, com a Srta. 
Tereza Maria Sarmento, 
dileta filha do Sr. e Sra. 
Miguel de Morais Sar
mento, residentes naque
la comuna fluminense.

As cerimônias matri
moniais contaram com o 
comparecimento dos pro- 
genilores do Dr. José 
Luiz Coelho de Andrade, 
que se deslocaram na o- 
casião para a cidade de 
Porciúncula.

O Dr. José Luiz Coe 
Iho de Andrade, que a 
tualmente reside no Es
tado da Guanabara, on 
de concluiu os seus es
tudos de Direito há pou
co tempo, é um grande 
colaborador do nosso jor
nal.

Divulgando o aconte
cimento, felicita mos os 
distintos noivos com vo
tos de um porvir ventu- 
roso plèno de alegrias e 
felicidades.

Seguiu há dias para Rio do Sul e Itajaí à ne
gócio de sua firma, o Vereador Ruy Zapelini, va
loroso homem de negócios de nossa terra e inte
grante da bancada pessedista à Câmara Municipal.

Além de sua viagem de negócios, o Vereador 
Ruy Zapebni se deslocará até a capital do Estado,

onde tratará junto ao go’ 
vêrno do Estado e à ou. 
tros órgão administrati 
vos estaduais, de reh- 
vantes assuntos relacio 
nados com o Bairro Co
ral. Como se sabe, o Ve
reador Ruy Zapelini é o 
representante do Bairro 
Coral na Câmara Muni
cipal. onde vem se de- 
sincumbindo à contento 
com uma produtiva e in
cessante atividade Jern 
pról dos grandes interês- 
ses daquele recanto.

Fiel aos compromissos 
assumidos em sua cam
panha à vereança muni

cipal, o Vereador Ruy Zapelini vem dando inte
gral cumprimento dos seus deveres para com a 
laboriosa população do Bairro Coral, fazendo com 
que o seu nome seja um legitimo porta-vóz dos 
seus reais anseios.

E dentro da fidelidade que sempre noiteou 
os seus passos, o Verea or Ruy Zapelini procura
rá na sua viagem à capital do Estado, dar anda
mento à uma série de assuntos que interessam 
vivamente ao pragressista Bairro Coral.

Njticiand) ê>te acntecim ento, fazemos votos 
ao Vereador Ruy Zapelini de uma produtiva via
gem tanto ao Vale do Itajaí como a Florianópolis,

Ia [xposiqo Estadual de Animais e
COMISSÃO EXECUTIVA

A V I S O
A Comissão Executiva da Ia Exposição Es

tadual de Animais e Produtos Derivados avisa aos 
Senhores Pecuaristas e expositores em geral que 
se acham abertas as inscrições para êste certame, 
devendo portanto os interessados procurarem a 
Associação Rural de Lages para o cumprimento 
das formalidades regulamentares.

Aviso ao Público Lageano
O Consorcio T A C  - C R U Z E IR O  DO SU L , sem pre procurando servir, codo ve* 

m elhor o público viajan te  da região serra de S a n ta  C a ta rin a , depois de reiniciar 
os seus voôs para JO A Ç A B A , ca p ita l do Oeste C ata rin en se, volta agora a servir 
esta região, com  PO RTO  A L E G R E , ca p ita l do visinho Estado do Rio G ran de do Sul.

A ssim  é que, sendo a tu a lm en te  a  ú n ica  C om p an h ia de A viação  Com ercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio T A C  - C R U Z E IR O  DO S U L , que sem pre procurou  

servir a  son a da Serra, ligan do -a a  todas as cidades do País, oferece agora ao 
público viajan te, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajai, 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,
Pararaguá, 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 continua a ser a pio

neira da Aviaçáo Comercial em nossa Região 
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à atrência do 

Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rnã t a f i  
hereu Ramos, n 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237
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