
de

ageanos Bacharelam- 
e pela Faculdade de 
reilo de Passo Fundo
Realiza se hoje na cidade de pa«n  i?  ̂
do do Rio Grande do Sul a solenp ' Undo’ 
Bacharelandos de 1964 da Pacúldade dT  iía

0 daquela progressista comuna c u i n L l  Dl'festividade é o seguinte: ’ ‘ ° Programa

Às 10,00 hs. -  Missa era ação de graças ofi
ciada por S. Excia. Revda D 
Cláudio Collirm

às 20,30 hs. — Solenidade de colação
L . Ç á“ - LocaU Cine Pampa,
as 23,30 hs. -  Baile nu Clube Caixeral 

Traje: Toilette

Entre os formandos de 1964, da Faculdade de 
,to de Passo Fundo encontram-se os nossos 
terraneos Antonio Alencar Araújo Furtado
1 Aifeu Moojem Ramos, Pregentino Luiz Pariz 
K-mi Goulart e Samuel Arruda Mello, pessoas 
mais benquistas e de projeção em nossos me 
sociais e comerciais, que assim após espinho 
estudos atingem os seus ideais almejados

! seía 0 galgar a sagrada função advocati-

Divulgando êste importante acontecimento pa 
a sociedade lageana, destas colunas formulamos 

novos bacharéis lageanos em Ciências Jurí- 
s e Sociais, votos de que a nova carreira que 
tmm de abraçar seja toda ela coroada de tri
os e glórias.

CORREIO
LAGEANO

Ano XXV Diretor
José P. Baggio

rtedaíor Chefe
Névio S. Fernandes
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Tenente Coronel 
lavo P e r e ir a  E s t r e la
ivemos o grato pra- 
de receber a aten 

sa visita do Tte. Cel. 
vo Pereira Estréia, 
veio especialmente à 

csa redação, com a fi- 
'idade de apresentar 
suas despedidas, mo- 
ado pela sua transfe- 
cia para o Estado da 
anabara, onde desem 
hará importante fun- 

na Diretoria Geral 
Engenharia e Comu- 
ção do Ministério da 

erra.
Tte. Cel. Olavo Pe- 

ra Estréia que sempre 
um militar de escol 
Unidade que tem tan 
dedicação vinha ser- 
do, como Sub-Coman- 
te do 2 Batalhão Ro- 
iário, ocupou impor
tes postos em nossa 
a social e esportiva, 
tacando-se como pre- 
ente do G. A. Guarany, 
sidente do Lions Clu 
de Lages, e ainda fa
do parte ativa de vá- 
8 outras entidades de 
'jeção da Princesa da 
ra.
ão podendo despedir- 
pessoalmente do seu 
tissimo circulo de a

migos e admiradores, o 
Tte. Cel. Olavo Pereira 
Estréia o fazalravés das 
colunas dêste jornal, o- 
ferecendo os seus prés-

.

timos na Diretoria Geral 
de Engenharia e Comu
nicação, Ministério da 
Guerra, 12' Andar.

Nós, que tivemos no 
Tte. Cel. Olavo Pereira 
Estréia um grande amigo 
e assíduo leitor de nos 
sas páginas, almejamos 
ao mesmo, extensivos a 
sua digna família, votos 
de uma feliz residência 
na Guanabara.

Sr. Edmundo Ribeiro
ncontra-se conpleta- 
üte restabelecido de 
1 longa enfermidade 
o reteve ao leito, o 

Edmundo Ribeiro, 
Ro particular amigo e 
>nante dêste jornal, 
8°a q u e  por s u a s  
toeras qualidades go*

sa de vasta estima na 
sociedade lageana.

Correio Lageano sente 
se honrado em cumpri- 
mentar o Sr. Edmundo 
Kibeiro apos o • eu
tabelecimento, comi •
tos de sucessivas felici 
dades.

MlSS SANTA CATARINA
ASSUNÇÃO

Acompanhada de sua 
progenitora Sra. d. Ecla 
Chiaradia, digna esposa 
do industrial Sr. Cacildo 
Chiaradia, do seu noivo, 
odontólogo Dr. Rogério 
Sbruzzi, e da genitora 
dêste, Sra. d. Maria Mar
tins Sbruzzi, digna con 
sorte do Dr. Nilo Sbruzzi, 
pessoas estas de larga 
projeção em n o s s o s  
meios sociais, seguiu pa
ra Assunção, capital do 
Paraguay, a Srta. Salete 
Chiaradia, Miss Santa 
Catarina 1964.

A viagem da mais be
la catarinense, do seu 
noivo, Dr. Rogério Sbruz

zi. e de suas exmas. pro- 
genitoras, foi efetuada 
em automóvel particular, 
via Curitiba, Ponta Gros
sa e Foz do Iguaçu, se
rá motivo de recreio, o 
portunidade em que es
tarão visitando os pontos 
mais pitorescos da hos 
Ditaleira capital guarany 
e das maravilhosas que
das do Iguaçú.

O regresso da Srta. 
Salete Chiaradia, Dr. Ro 
gério Sbruzzi, Sras. Ecla 
Chiaradia e Maria Mar 
tins Sbruzzi, está previs
to par a  os próximos 
dias.

METAS 
PARA 1965
Na mensagem que en

viou segunda feira ao 
Congresso, o Presidente 
Castelo Branco traçou 
um retrospecto das rea
lizações governamentais 
em 1964, apresentando a 
programação p a r a  o 
exercício de 1965.

Nessa mensagem, o Ma
rechal Castelo Branco 
destacou alguns aspectos 
básicos que constitue a 
preocupação do govêrno 
revolucionário.

Papa estuda 
nova viagem

O Papa Paulo VI que, 
há um ano, inaugurava 
a era^das viagens aéreas 
pontifícias, indo à Terra 
Santa, tendo depois visi
tado Bombaim por oca
sião do 38° Congresso 
Eucaristico Internacional, 
se dispõe a iniciar uma 
nova viagem atravéz do 
mundo, segundo se co
menta no Vaticano.

A data é mantida em 
segrêdo, mas os círculos 
do Vaticano informaram 
que esta viagem não co 
incidirá íorçosamente 
com uma grande mani- 
estação religiosa e terá 

grande repercussão no 
plano internacional.

r r
*a* Cenny G culart

Deverá colar gráu no
dia de hoje, em Ciên
cias Jurídicas e Sociais,

* -1 .»■

amigo, Sr. Remy Goulart.
diretor do s e t o r  de 
Lages da Centrais Elétri
cas de Santa Catarina 
S/A (Celesc), e elemento 
bastante conceituado em 
nossos meios sociais.

Pertencente à tradicio
nal familia de nossa ter
ra, a diplomação em Di
reito do Sr. Remy Gou
lart, foi recebido com  
grande júbilo por parte de 
seu seleto e vastíssimo 
circulo de amigos e ad
miradores.

Divulgando êste grato 
evento social, destas co
lunas auguramos ao nó 
vel Dr. Remy Goulart, 
os nossos v o t o s  de 

pela Faculdade de Direi- francas felicidades e m 
to de Passo Fundo, R. Gjsua nova atividade pro- 
S. , o n o s s o particular fissional.

Seguiu no dia de hoje para a cidade de San
ta Maria, Estado do Rio Grande do Sul, onde fi
xará residência, o Sr. José Monteiro de Castro 
Arouca, ex-gerente da filial do Banco da Lavou 
ra de Minas Gerais S/A, e elemento de largo des 
taque na sociedade lageana.

Naquela importante cidade gaúcha, o Sr. José 
Monteiro de Castro Arouca, assumirá as elevadas 
funções de gerente da filial do Ranco da Lavou
ra de Minas Gerais S/A, para onde foi transferi
do por determinação da alta direção dêste concei
tuado estabelecimento de crédito.

Noticiando o acontecimento, desejamos ao Sr. 
José Monteiro de Castro Arouca e sua exma. ía- 
milia, os nossos melhores votos de uma feliz resi
dência na ‘ Cidade Ferroviária''
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PARABÉNS I T A J A B E N S E )
No cumprimento de 

nosso objetivo de bem 
informar aos nossos lei
tores, as grandes realiza
ções de nossa terra, e 
em especial de nosso Es
tado, deslocou-se dia 11 
pp., nossa reportagem 
para a cidade de Itajaí, 
no intuito de bem infor
mar o povo catarinense 
sôbre a criação da “So
ciedade Itajaiense de En
sino Superior’' -(S1ES) -. 
Na oportunidade entra
mos em contacto com o 
titular da mesma, Dr. 
Jos^ Medeiros, que atual 
mente responde pela pre
sidência daquela organi
zação, bem como o Dr 
Nestor Carvalho, que de 
sempenha as funções de 
Secretário, elemento que 
por muitos anos convi 
veu conosco nesta cida
de, dentre os quais ocu
pou por 5 anos, a Pre 
sidência do “Centro O 
perário de Lajes’*.

Um dos idealistas, a 
quem não tivemos o pra
zer e a satisfação de co 
nhecer pessoalmente, é 
o Dr. Hélio Rosa. aludi 
do como um dos bata 
lhadores, partidário da 
interiorização da cultura 
Universitária. A “ Socie
dade Itajaiense de Ensi
no Superior”, labuta jun 
to ao Conselho Estadual 
de Educação, pela cria
ção da “Faculdade de 
Ciências Juridicas e So
ciais do Vale do Itajaí” , 
e pela “Faculdade de Fi
losofia, Ciências e Letras 
do Vale do Itajaí” . O 
Prof. Dr. Alcides Abreu, 
pronunciando-se em no
me do Exmo. Sr. GOVER 
NADOR CELSO RAMOS, 
em recente carta redigi
da ao banqueiro Sr. Ge- 
nésio Miranda Lins, di 
ga se de passagem, um 
dos idealistas e propug 
nadcres da nobre causa, 
diz da satisfação e apoio 
de S. Exa., em todos os 
sentidos em pról da in
teriorização Universitária, 
relembrando com felici
dade quando S. Exa. por 
ocasião de sua campanha 
eleitoral, em discurso de 
que há gravações, asse
gurou que dotaria o in
terior de escolas supe
riores

E concluímos nós: nada 
mais justo do que a con
cretização destes propó
sitos, que vem não só, 
satisfazer as aspirações 
do estudante Itajaiense, 
mas abranger todo o va
le, municípios vizinhos e 
grande parte do interior 
catarinense, possuidores 
de estabelecimentos do 
Segundo Ciclo, como pré- 
primário, primário, se
cundário, colegial, nor
mal, comercial etc.. — 
Fica aqui o nosso apêlo 
a S. Exa. Governador Cel

so Ramos, que tanto se 
empenha na criação des 
tas tantas escolas que 
por tôda a parte surgem. 
Não permita S. Exa., que 
alguém deturpe ou impe
ça o funcionamento des
ta faculdade, alegando 
para tanto que a mesma 
dependerá ae verbas do 
Governo do Estado, de 
professores, de auxilio 
material, ou do erário 
público, pois nada disso 
é verdade, e para pro
var o que estamos afir
mando, tomamos a liber
dade de transcrever, 
na integra, parte de uma 
nota oficial expedida em 
3 de ,fevereiro de 1965,

pela diretoria daquela 
organização, cujo teor é 
o seguinte:

Como muitíssimo bem 
frisou o Escritor SILVEI
RA JÜNIOR, no seu pro 
grama na TV florianopo- 
litana, nós não estamos 
a pedir verba ao Govêr- 
no do Estado, Não a so 
licitar-lhe professores. 
Não pretendemos auxílio 
material do erário públi
co. Queremos tão somen
te a formalidade buro
crática da "autorização” 
estadual aos nossos es
tabelecimentos munici
pais de eDsino superior ! 
Nossos requerimentos fo
ram instruídos de tôda a

documentação exigida.
Preenchemos todos os re
quisitos legais. Há neces
sidade regional das Fa
culdades. Temos capaci
dade financeira p a r a  
mantê las. Contamos com 
excelente Corpo Docente 
Graças às limas, e Rev- 
mas. Sras. IRMAZI- 
NHAS DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO, dispomos 
de magnífica sede a 
“ ESCOLA NoRMAL SAO 
JOSE” . Estamos, mercê 
de DEUS, imbuídos, to
dos nós, do verdadeiro 
ideal educacional, ideal 
cristão, ideal democráti
co, qual seja a formação 
integral dos nossos futu- (Continua na 4a. página)

ros alunos, sôbre a p 
dra basilar da EDUc 
ÇÃO MORAL E CÍVIC 

Se estivéssemos, p 
exemplos, a pleitear a 
berdade de ex plo r 
“ boites” na cidade, ou 
liberação do jogo, ou 
contrabando, ou cois 
assim, vá que o Pod 
Público nos pusesse 
caminho os inúmeros 
enervantes obstácul 
que a cada passo tem 
que levar de vencido

Mas. afinal, tudo o q 
nós queremos é a dera 
cratização da instruç 
universitária, que e s t

3ír **
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LAIR LEONi

d© gente e d© luz
lair leoni

carnaval no circo
Da filosofia do maior homem i * 

filiam Shakespeare, fomos buscar um [emanara

“TO BE ° R N0T T0 tíE IS THE QUESTION - 
“ser ou nao ser eis d questão.*’

ser
folião, saber brincar o carnavpi 

^ ,,1'ado de um feliz raciocínio paia a alegr^de

POr êSSe “ *> de 1965
O Clube 7 de Setembro ofereceu muito além 

de quatro grandes noites de folia „ ------I
A música correspondeu e com “Mulata iê ^  orrespondente em Curitibanos 

je' muita garganta andou necessitada de pastilhas Vick 
[lões_ A decoraCao harmoniosa de um circo foi o melhor teto para os fo

I 8lhdços em 8crob8cÍ8s, e 8lérn um ‘‘(Titranfo” n*jiu n 
ptitáveis oito metros de altura à porta do clube, convidava Y ° fo li ,T US

;BIASam qUe Para 8 PeSSÔa 6 ° talent0 d0 Sr OLMEWNDO

e J g f  °  mérit° pela execuçâ0 de uma idéia nossa qu- .aipilou de gra-

não ser
folião e saber apreciar já será uma bôa desculpa para ir ao clube, 
ü que nos iolioes não podemos admitir é a crítica perniciosa de 

olhos e de voz a demonstrar quão incapazes são certas pessoas que dei 
xam seus lares, seus sonos de “justos” e vão ao clube tentar apagar o bri 
lho de quatro grandes noites. °
[ Mas felizmente o “eu” apagado de tais pessoas cansa logo com tan 
ta alegria e luz e se retira.

eis a questão
principal: S.M. REI MOMO r  e único encenado pelo Snr. Césare Oni 

olo recebeu das mãos do Presidente do Clube Sr. Ulysses Gaboardiacha 
e da cidade que lhe foi vassalar por quatro dias e noites.

A Rainha de Carnaval de 1964 Vera Mareia Broèring com uma bela 
ntasia de rumbeira perfeita em seus detalhes, passou a corôa a S.M. So- 
rana Absoluta de sua côrte a graciosa Dulce Lemos, ricamente vestida 

e Cleópatra Rainha do Nilo.
E assim começou a festa que só veria seu final na manhã de quarta 

ira.
Na semana próxima teremos os detalhes que existiram quando efe- 

ado o concurso de fantasia para crianças e adultos.
SER FOLIÃO OU NÃO SER FOLIÃO EIS A QUESTÃO PRINCiPAL!

- o  —

santa mônica-clube do campo-cimtiba
Programação para a quinzena entrante:
6 de março -  15 horas -  Ponto “Chie” (Desfile de modas)
7 de março -  14 horas — Os pequenos se divertem

20 horas — Noite de Hully Gully
13 de março — 15 horas -  Triangular de basquete
14 de março — 9 horas -  Excursão a Paranaguá.

lages - S. C. — 6 - 3 . 65
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CANT I NHO
P A Z ? . . .

por lair leoni

dorianne isabelle
—o -

Domingo de Carnavall-j» da

iSH Pataná6 1955? Dorianne' Isabelle é o nome da bela nenê enritibana. 
Nosso abraço aos grandes amigos.

de Mme. de MAIN1ENON mede pela inveja que [desperta.O sucesso d e -uma mulher je jn e u e

JuLIA CORTINES diz o poeta e ensaísta 
Darcy Damasceno — 'é  quem abre o desfile dos 
epígonos parnasianos"

No livro ANTOLOGIA DOS IMORTAIS (de 
poesias m^diúoicas; há mais êste critétio: “Senti
mento, emoção, cuidado da forma, beleza expres- 
sional e correção métrica caractcrizam-lhe os 
poemas. Isto levou José Veríssimo a compara-la 
a célebre poetisa italiana Ada Negri” .

Nossa focalizada nasceu em Rio Bonito Esta
do do Rio em 12 de dezembro de 1868 e faleceu 
em 19 de Março de 1948.

(Livro a nós cedido pelo sr. Euclides Felippe)
Eis de JULIA CORTINES

Mascarada mulher o rabecão trouxera.
Morrera em pleno baile a frágil Colombina 
E, no egrégio salão de culto à Mediciua,
O professor leciona, em voz veemente e austera

—“Rapazes comtemplai ! É rameira e menina. 
Tombou ébrla no vício e com certeza era 
Devassa meretriz, mistura de anjo e fera 
Flôr de lama e prazer, Venus e Messalina.’*

Em seguida, a cortar, rompe a seda sem custo. 
Desnuda-lhe, solene, a alva pele do busto,
Afasta, indiferente, as flores de rendilha . . .

No entanto, ao descobrir lhe a face triste e bela, 
O mestre cambaleia e chora junto dela . . . 
Encontrara na morta sua própria filha.

Em sete dias voltaremos.

R e t a l h e i . . .
Pudessem ser de vidro êstes versos 
para quebrá-los como quem quebra 
um frasco inútil, vazio,
Que teima era guardar um recalcitrante perfume 
como um desafio . . .

J.G. de Araújo Jorge
O mistério é muito fundo
para que possa enchê lo outra música
que não a do infinito silêncio.

TASSO DA SILVA
Para além do meu rosto 
Há um sol que nasce

ARAMY DORNELLES DA LUZ

N O  M Í N I M O  S E B Ã O  M Á X I M A S í
E um êrro dizer que a riqueba muda os ho

mens: ela unicamente os desmascara (PETER 
CHEINEY)

Acostumamo-nos a falar bem, lendo os que es
creveram bem (VOLTAIRE)

Para que tantos amigos ? Basta um só quan
do nos estima (FLORIAN)

Para suas caraas e encomendas
Transportadora R O P O L Â 5 E $
—  Com fiHais nas principais cidades do país —

Sequrança e P o n tu a lid a d e

' '  F lo ria  388-lmii! 380 -  Caixa Postal 12 -  Laies-S.C.
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P a r a b é n s  I t a j a i e n s e s
(Continuação da 2a. página) | te nada pode significar...I Fica aqui o nosso  a-

'Será, por certo, muito pêlo aos seus tunaaao 
mais expedido e honesto, res, a êste idealista na 

‘ ~ ' pessoa do DR JOSE ME
DEIROS, cujos 28 anos 
de magistério respondem 
por si só. Ao DR HÉ
LIO ROSA, ao DR NES- 
TOR CARVALHO, pata 
que êles, nesta luta em 
pról da mesma causa, 
que não é outra smião 
a c a u s a  Itajeiense, a 
causa do estudante ca
tarinense, jamais esmo
reçam. Dizia o filósofo: 
NÀO ESMORECER. PA
RA NÃO DESMERECER.

E finalmente o nosso 
apêlo aos componentes 
do «Conselho Eatadual 
de Educação» para que 
conscientes sejam una 
nimcs na aprovação pró 
autorização das Faculda
des.

não seja privilégio da 
Capital d o Estado o u 
prerrogativa de gente ri
ca... Queremos, igual
mente, a moralização dos 
“ diplomas11. Não quere
mos que pessoas residen 
tes no interior, piatricu 
ladas em Faculdades a 
centenas de quilômetros 
de distância e cujas au
las não podem ou não 
querem frequentar, rece
bam um "diploma” tal
vez pelo "Reembolso 
Postal” , que praticamen

C e rtific a d o
E x tra v ia d o

O abaixo assinado sr. Rei- 
naldo Bazzan. brasileiro, ca
sado, motorista, residente na 
cidade de São José do Cer- 
rito, declara que foi extravia
do o certificado de proprie
dade de veiculos, do cami
nhão de propriedade dos srs. 
REINALDO BAZZAN e LAU- 
RINDO TOULARDO. marca 
Mercedez Benz, ano de fa
bricação 1958, motor n‘ . . . 
O M32191903( >4657, côr azul 
claro, certificado de proprie
dade n- 154.288 emitido em 
8/6/1963

São José do Cerrito, feve
reiro de 1965.—

REINALDO BAZZAN

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.

09 interessados deverão es
crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal n- 
8600, São Paulo - SP.

Vende-se
Uma propriedade sita 

à Rua Hercilio Luz, 490, 
esquina com a Rodoviá
ria, com 44 metros de 
calçada. Maiores deta
lhes à respeito poderão 
ser obtidos nêste jornal.

QUEM NAO ANUNCIA  
— Se Esconde — „

Para seus anúncios procure

CORREIO LAG EANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

porém da parte do Poder 
Público, facilitar empre
endimentos culturais e 
educacionais modestos, 
porém idôneos, ã moda 
das nossa Faculdades, 
do que peimitir a conti
nuação dessa farsa de 
dignidades acadêmicas 
obtidas do modo a que 
se aludiu...

Fica aqui o nosso apê
lo aos relatores do pro
cesso referente ao pedi
do de autorização das 
Faculdades, designados 
pelo «Conselho Estadual 
de Educação» ,Dr Oswal- 
Ferreira de Mello Filho, e 
Prof. Pedro Bosco, para 
que durante suas expo
sições junto aquêle con
selho conduzam se cate 
góricos, inflexíveis, e ob
jetivos. REN/iTO JOSE1 RIBEIRO

Escola de S a rgento s das A rm a s —  In scriçã o  para M atrícula
O Comandante do 2 Batalhão Rodoviário co

munica aos interessados que se encontram aber
tas de 1* a 30 Mar 05, as inscrições para matril 
cuia na Escola de Sargentos das Armas. 

Condições:
—Pertenceras classes de 194Z a 1948, inclusive.
— Reservistas de la e 2a Categoria que te 

nham sido licenciados no ‘‘Bom’’ comporta
mento. , . _ , „

—Pagar a Taxa de Inscrição de Cr$ 100 
(hum mil cruzeiros).
Maiores informações poderão ser obtidas 

na Secção de Operações e Instrução do 2* Bata
lhão Rodoviário. - -

ir CARBEL
Complexos de inferioridade. Hipnose 

por indicação Medica. Eliminação do vi
cio da embriaguez. Magnetismo. Conflitos 
Sentimentais. Orientação Psicológica.

Anormalidades do carater e da con
duta

HOTEL PARIS — Defronte a Estação 
Rodoviária — Lages.

A melhor fôrça motriz

para qualquer tipo 
de aplicação veicular
Consagrados pelo uso constante de quase meio século no mundo in

teiro, os motores Mercedes-Benz Diesel -  pioneiros da indústria 

automobilística nacional -  se impuseram como a melhor fôrça motriz 

para qualquer tipo de aplicação veicular. Mais de 55.000 veículos 

Mercedes-Benz nacionais, entre caminhões e ônibus, que rodam pe

las estradas brasileiras, atestam essa consagração também em nosso 

país. Possuindo dimensões e peso bastante reduzidos que lhes faci

litam a colocação dentro de mínimos espaços, èstes motores podem 

ser instalados em veículos de outras marcas, aumentando o seu valor 

e desempenho, com a garantia da tradicional e mundialmente reco
nhecida qualidade Mercedes-Benz. Veículos equipados com Merce

des-Benz Diesel: utilitário, pick-up e perua Toyota Bandeirante, 
trator CBT, caminhões e ônibus Mercedes-Benz.
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OM 324
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Modelos: OM 324  (4  d l.  7 0  CV D IN -78 HP SAE -  3 0 0 0  rpm -  olmdrade 3 4 0  
L )  OM 321 (6  c l.  1.0 CV D IN -.2 0  HP SAE -  3 0 0 0  rpm -  ciHndrad. 5 ,0  
OM 326 (6  cll. ,72  CV D IN -,88  HP SAE -  2 2 0 0  rpm -  o lln d r.d . ,Õ 8. L )

Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S.A
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C O R E M A - Cia. Revendedora de 
Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Cas.ro, 174 -  lages _  s . Catarina
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e Respostas
Consultório do Prof.

** CARBEL
Este jornal conta na atualidade com a col i 

boraçao exclusiva do Professor Carbel como o i 
anunciado na nossa edição anterior. O pr0fe8soí 
Carbel, e uma pessoa amplamente conhecida nas 
Revistas, Rádios e Televisões de vários paises

Ele a ai iniciar, a partir de hoje atravéz das 
nossas colunas o seu Consultorio de Confidências 
e Respostas . I odos os que sofrem, todos os que 
se encontram em difíceis situações, todos os que 
tem problemas para resolverem, poderão escrever 
ao Professor Carbel. Ele vai dizer que cada um 
tem que fazer para melhorar suas vidas Ele vai 
indicar o exato caminho para a solução dos seus 
conflitos.

O Professor Carbel é um psicologo, um ho 
mem que conhece o segredo da Felicidade e que 
deseja ser útil aos seus semelhantes. Todos os 
que tiverem uma dificuldade ou uma indecisão es
crevam para este Consultório.

Nada terão que pagar pelas suas consultas, 
que são gratuitas. E necessário que cada consu- 
lente envie sua carta escrita a proprio punho e 
usar um pseudônimo para depois identificar as suas 
respostas. As cartas com as consultas devem ser 
dirigidas ao consultório de “Confidências e Res
postas” e podem ser euíregues pessoalmente na 
redação deste jornal ou remetidas pelo Correio.

O Professor Carbel não responde consultas 
para residências dos consulentes e também não 
aceita consultas para entregar as respostas no 
balcão deste jornal. Naturalmente que vamos re 
ceber muitas cartas e por isso cada consulente 
deve ter a paciência necessária de esperar sua 
resposta em rigoroso turno. Somente serão atendi
das as primeiras duzentas cartas que chegarem a 
esta redação, ficando as restantes sugeitas ao cri
tério do Professor Carbel, de serem ou não aten
didas.

O Professor faz saber que não responderá as 
Consultas simples, de motivos futeis, banais, que 
não contenham problemas de importância. Os seus 
conselhos estão destinados exclusivamente às pes
soas que se debatem em verdadeiros conflitos 
sentimentais ou que estejam atravessando algum 
periodo dificil nas suas.

Portanto, a começar de hoje têm os nossos 
inúmeros leitores de ambos os sexos, a sua üis 
posição o nosso Consultório.

Em cada exemplar deste jornal será publicado
cupom, que depois de ser preenchido olleitoi 

deve enviar dentro de sua carta, juntamen 
sua consulta.
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“Confidências e Respostas
Consultório do Prof- C a í b d

* Ç  13 9  0  N  *
eudonimo ____________

•calidade:_________ __________

a, Mez e ano do Nascimento..

scessario q j et do^aso, sem
m todos os det?JfRe0Sr Carbel não 
nada. O pro 8 trabalho con- 
perguntas U  se 

responder-

Acabou de ser assina 
do pelo Presidente Cas
telo Branco, o decreto 
que disciplina o emprê- 
go do capital estrangei
ro no Brasil. O decreto 
determina que os capi
tais estrangeiros serão 
tratados em igualdade 
de condições com os na 
cionais, sendo proibidas 
quaisquer discriminações 
não previstas em lei. A- 
bordando os estabeleci
mentos bancários, o no
vo decreto especifica que 
“aos Bancos estrangei
ros, autorizados a fun 
cionar no Brasil, serão 
aplicadas as mesmas ve. 
dações ou restrições e- 
quivalenies às que a L e 
gislação vigorante nas 
praças que tiverem sedes 
suas matrizes impõe aos 
Bancos brasileiros que 
nelas desejem estabele
cer-se” .

E, através de um ou 
tro artigo posterior, ‘ é

Santo André arrecadou  
mais de doze bilhões

Cêrca de dois terços 
dos impostos arrecadados 
em Santo André (SP), no 
ano passado foram cana
lizados para os cofres 
Federais. Segundo dados 
divulgados pela Secreta
ria da Fazenda daquele 
município, dos 112 bi
lhões coletados (em im
postos municipais, esta
duais e federais), Cr$ . . 
73 8n4.275,5lo couberam 
à União — soma que ul
trapassa de muito as con
tribuições de diversos 
Estados brasileiros.

B I C O  REGIILfl REMESSA
vedado aos Bancos es
trangeiros, cujas matrizes 
tenham sedes em praças 
em que a legislação im 
ponha restrições no fun

cionamento de Bancos 
brasileiros, adquirir mais 
de 30% das ações coro 
direito a voto, de Ban
cos brasileiros”.

Aproveitando o cochilo de dois Policiais da 
Delegacia de Furtos de Niterói — que por coinci
dência atendem pelos apelidos de “Dorminhoco” e 
“Pisca Pisca” — o conhecido assaltante “Boa Pin
ta” , membro de uma perigosa quadrilha que agia 
no Estado do Rio, conseguiu furtar mais de dois 
milhões de cruzeiros em jóias e objetos que esta
vam trancafiados “a sete chaves” naquela Delega
cia. Boa Pinta ’, que havia sido prêso no mesmo dia 
em que cometera o roubo, deixou apenas um bi
lhete na mesa aos detetives no qual dizia: ‘Des
culpem o mau jeito, mas não suporto ronco de 
tiras . . ,

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

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

centivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 
face aos valiosos ensinamentos que presta atra
vés de suas lições?
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 depois de feito o Curso, um Departamento de Con 
sultas que os ajuda na solução de qualquer problema 
que surja no criatório?

Sabia que todos os alunos gosam de DESCONTOS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e qualquer tipo de material avicola?

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

Então dirija-se AGORA MESMO à nossa redação 
e solicite, sem compromissos, informações sôbre pre
ços e modalidades de pagamento do referido Curso. 
O jorml está habilitabo também a fazer a sua ma
tricula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.

UTZ
Refrigeração a ar — 100% nacional 

TRATORES, MOTORES, E GRUPOS GERADORES

Venda, Peças e Serviços na

SACECI  S/A
Oficina Mecânica especializada na manutenção e reforma de 

TRATORES, CAMINHÕES E MOTORES DIESEL 
VILA CAROLINA -  o — BAIRRO CORAL

Restaurante N Â P O U
---------- DE ---------

OSNI COSTA SPINDOLA

Gostosos pratos à moda da casa a cargo de cosinheiros 
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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Entre as associações 
beneficientes existentes 
em nossa cidade, existe 
uma cora o tituto de As 
sociação L a g e a n a  de 
Amparo aos Menores, co
nhecida pela sigla dc 
ALAM. Até a presente 
data tem ela somente 
prestado s e u s  auxílios 
indiretos e mais por in
termédio da muita co
nhecida SLAN. Esta, So
ciedade Lageana de As
sistência aos Necessita
dos, que funciona desde 
1948, tem prestado rele- 
vantissimos serviços à 
sociedade lageana, prin 
cipalmeDte no t o c a n t e  
aos mendigos, os quais 
foram todos praticamen
te desviados das ruas da 
cidade, para serem aten
didos diretaraente e m

Deverá fazer a sua es 
tréia hoje a partir das 
20,45 horas, em nossa 
cidade, o Grande Circulo 
Búfalo Bill - North 
Circus African, de pro
priedade da Empresa 
Capitão Robattini, e que 
grande sucesso vem al 
cançando em várias par
tes do mundo.

Esta conceituada orga
nização circence tráz em 
sua bagagem uma série 
de feras africanas, famo
sos artistas de categoria 
internacional, 10 palha
ços, e uma infinidade 
de outras atrações, onde 
se destacam o globo da 
morte e a famosa Chieta

suas necessidades.
Entre alguns casos es

porádicos em contrario, 
tem-se notado quase só 
a presença de meninos e 
meninas, os quais apre
sentam maiores dificul
dades de organisação; e 
mesmo por não possuir 
a organisação um abrigo 
especial para esse fim.

Estas entidades entra
ram em um acordo re
centemente, o dia 23 úl
timo a ALAM inaugurou 
um pavilhão na proprie
dade da SLAN, que ce
deu a sociedade co-irmão 
grande parte de seu ter
reno; por meio de um 
contrato especial, cujo 
teôr esclarece que cada 
uma das citadas socieda
des dirige a entidade à

dos filmes de Tarzan.
O Grande Circo Bufal- 

lo Bill — North Circus 
African, que possue uma 
lotação para aproxima
mente dez mil pessoas, 
está armado à Praça Jo- 
ca Neves, e estará dan
do unicamente três fun
ções, e uma matinal na 
tarde de amanhã para a 
petizada.

Portanto a população 
lageana, terá oportunida
de de aplaudir a partir 
de hoje as sensacionais 
apresentações do famo
so Circo Bufallo Bill — 
North Circus African, 
o maior cartaz circense 
da atualidade.

parte, de acordo com 
suas especialidades. A 
SLAN atende aos indi
gentes dando-lhes casa 
para moradia, sustento, 
e escola obtida do Esta
do aos filhos dos mes
mos. Isto já vem sendo 

i executado ha m u i t o s  
anos. A ALAM já inau
gurou o serviço de assis
tência aos meninas po
bres, principalmente dês 
ses que andam pedindo 
o que comer e vestir (o 
que ninguém deve admi' 
rar com os precinhos 
atuais), fornecendo-lhes 
tudo o que necessitam 
e mais diversos oficios 
para garantir-lhes a ma
nutenção futura. Breve 
serão montadas oficinas, 
onde aprenderão os ofi
cios de acordo com suas 
forças e aptidões tornan
do-os cidadãos uteis à si 
e a coletividade, em lu 
gar de necessitarem men 
digar.

Assim, tanto eles como 
para a Sociedade que os 
mantêm, o resultado de 
seu trabalho é aprovei 
tado como renda para 
sua manutenção, estimu 
lando-os resultados e or
gulhando-se de ganharem 
para seu sustento.

Aproveitamos apresen 
tar às citadas entidades 
e suas diretorias os, vo
tos de louvor que sabe
mos existir no pensamen 
to de todos os lageanos, 
por êsse grande melho- 
ramento que existia ha 
muito tempo na lista dos 
empreendimentos neces
sários em nossa cidade.

Embora seja uma cons 
trução de madeira, é uma 
obra bem construída e 
terminada, com pintura 
à oleo, instalações sani 
tarias com todas as exi
gências da higiene, e 
morada para seu Diretor.

O terreno é bastante 
vasto para ser feita uma 
horta, afim de auxiliar a 
manutenção do estabele
cimento.

Fazemos votos p a r a  
que oportunamente, au
xiliados pelo povo gra
to e pelos governos es

clarecidos e reconhecidos 
estas associações possam 
organizar uma parte fe
minina nos mesmos mol 
des, para e v i t a r  que 
tantas meninas andem a 
pedir comidas pelas ca
sas, sem outros recursos 
para matarem a fome.

Em nossa cidade infe
lizmente poucos estabe
lecimentos industriais 
possuímos, onde poderí
am ser desviados os me
nores pelas autoridades

Serão lançadas no prin 
cípio de abril próximo cer
ca de 160 milhões de cru
zeiros em moedas de 10, 
20 e 50 cruzeiros, segundo 
acaba de informar o Dire
tor da Casa da Moeda, sr. 
Nelson de Almeida Brunu.

No mês seguinte, maio, 
serão lançadas as moedas 
de 100 e 200 cruzeiros.

Essas moedas serão cu-

competentes; mo t i v o  
porque se torna mais ne
cessária a assistência 
dessas beneméritas As
sociações.

Lageanos, auxiliemos 
com prazer, contribuindo 
com nosso dinheiro, rou
pas. comidas enfim tudo 
o que uma casa dessa 
deve consumir; a s s i m  
obedecendo à Deus, « 
conscios de cumprir nos
so dever de cidadãos 
justos e generosos.

nhadas com 75% de cobre 
e 25% de níquel.

As moedas de 500 cru
zeiros, só deverão sair no 
segundo semestre do cor
rente ano.

As novas moedas serão 
distribuídas em todo o Pa
ís, através das filiais do 
Banco do Brasil e das De
legacias Fiscais do Tesouro 
Nacional. (\A B e)

50 mensagens de Castelo 
já prontas

Fontes autorizadas informaram que o presiden
te Castelo Branco já tem prontas cêrca de 50 
mensagens ao Congresso Nacional, tôdas do mais 
alto interêsse para o país.

Dr. Célio Rogério Ramos
(M é d ic O

Clínica de Senhoras e Crianças 

Cirurgia — Partos 
CONSULTAS: 14 às 16 horas

Consultório: Rua Cel. Córdova, 141 - I o andar 

Telefone: 267
Residência: Rua Nossa Senhora dos 

Prazeres, 5b — Telefone: 206

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Posto
-  DE —

PEDRO VANONI

Gasolina, Oleos, Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis

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

Lages - Santa Catarina

Albanez Silva & Cia. Ltda,
Rua C ru z 8 So uza , 5 6 0  -  Fone, 477 -  E n i  íe l .  fllbacil -  Caixa P o s la l, 219

Lases -  J a n ta  C a ta rina
Gêneros alimentícios no varejo e 

atacado - Bebidas, Armarinhos, Compra 
© Venda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fumo etc.

Abril trará novas 
moedas
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publicamos na íntegra. 
na noticia oriunda da 
mreosa paulista e que

oportunidrde toma 
conhecimento da re 
~ viagem do dr. Al

Inicialmente

achorrinho de olhos tristes 
riche’1 do mundo. Istc 

milionária italianu 
de idade, faleci 

testemunho to- 
heiro. “ Pussy’ 

rico do que os não me- 
n-Tin“ , recebeu de he- 
;amento, as quantias de 
1.600 dólares, para gas 

e agasalhos para o inverno.

“ Pussy”  — um lindo c 
' é o mais recente ‘ ‘nouveau 
rque sua proprietária, a excêntrica 
aria Antonieta Fevretti, de 66 anos 
1 no mês passado, resolveu deixai em 
,s os seus bens para o seu

PULVERIZADOR
CARPIDEIRA COM ASSENTO

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

R u a Correia Pinto 122 -* Cx. Postal 28 Fone 228

C tJ C C C IC  U S E 4 N C 7a Página

imprensa
'e relaciona com a visi- 
a do C.A. Juventus de 
áo Paulo à Lages e ao 
io Grande do Sul:
São Paulo, 3 (Mj — na 
,rde de ontem recebe- 
os. em nossa redação, 
visita dos dois novos 
embros do Departa- 
eoto de Futebol Profis- 
[rnal do C. A. Juven- 
s, srs. Antônio tíottec- 
ja e Aldo Forli Scoca-

uu runi scocate a pla- 
ges sulistas onde esteve 
acertando uma excursão 
da representação princi
pal juveniina a grama
dos de Santa Catarina e 
de cidades do Rio Gran
de do Sul.

Retornando domingo o 
novo mentor do Depar
tamento Profissional nos 
forneceu o roteiro que a 
sua agremiação estará 
percorrendo:

Esta jovem emissora lavrou mais um t e n t o  
o setôr radiofônico lageano, quando das trans. 
issões do reinado de Mômo dèste ano pelos sa- 

ôes de nossa cidade.

Eeteve presente aos acontecimentos carnava- 
scos do Clube 14 de Junho, sociedade que apre

sentou um dos bons carnavais êste ano.

No tocante às transmissões de rua, a caçula 
levou aos ouvintes lageanos em detalhes claros, 
o que se passava por traz dos bastidores carna
valescos. A Difusora levou ao conhecimento de 
‘eus ouvintes notas de informações do SAMDU, 
Hospital Nossa Senhora Gos Prazeres, bem como de 
todos os locais onde se apresentasse uma noticia 
de destaque.

Trabalharam para a mais jovem emissora 
>rana nos tres dias de Mômo os seguintes ele
itos: Teixeira, Chaves, Bica. Cordova, Romeu, 
ondes e Claudino que permaneceu nos trans- 
ssores.

jogos no Rio Grande do 
Sul e I em Lages

, disse- 
em Lages 

contra o E.C. Internacio
nal, no dia 14, devemos 
acrescentar que estamos 
estudando a forma de 
viagem, se seguirmos de 
avião embarcaremos no 
dia 12 e se a viagem for 
por sistema rodoviário 
partiremos no dia 11. A 
pós nos exibirmos em

Santa Catarina (Lages) 
rumaremos para Passo 
Fundo onde d o  dia 17 
enfrentaremos o 14 de 
Julho. No dia 21 estare
mos jogando com o Ipi
ranga ou o E.C. Gaúcho 
em Erechim, no dia 24 
seguiremos para Santa 
Maria, para jogar com o 
Rio Grandense e no dia 
28 em Caxias do Sul es

taremos jogando com o 
Flamengo local.

O Juventus receberá 
a media de l milhão e
meio livre de despesas 
por partida e na oportu
nidade os mentores gre- 
nás estarão observando
jogadores para possíveis 
contratações.

Brasil vai ver Copa h Mundo
Se até o fim do a n o 

fôr montada a estação 
brasileira do s i s t e m a  
mundial de tele-comuni 
cações, os brasileiros po 
derão acompanhar pela 
televisão os j o g o s do 
Brasil no Campeonato 
do Mundo d e Futebol, 
em Londres.

A informação foi dada 
pelo Presidente do Con
selho Nacional de Tele
comunicações, Almiran
te José Cláudio Beltrão, 
acrescentando que «tuno 
dependera do recebimen 
t< do equipamento da 
estação, cuja montagem 

-iá calculada em cin

quenta mil dólares.
A estação brasileira 

ficará no Rio e distribui
rá pela rêde nacional 
de telecomunicações as
mensagens e as ima
gens colhidas através de
um satélite que ainda 
sei lançado ao espaço.

F I N A N C I A D O  

A T É  

3 A N  O S 

B. B R A S I L

O M A I S  

VENDIDO 
N O

BRASIL

Assistam ui) p rcx im c cfiia 14:

Interiacional w  x C J .  Juventus» n
5 « cal: Estádio M unicipal

Vidal SQamcs Ju n ic r
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Novo Patronato 
do CfG  do 

Barb caclto Colorado
O CTG do Barbicacbo Colorado, a Querencia do 

Boi de Bota. acaba de eleger o Patronato que o dirigi
rá no biênio 1965 1967, e que ficou assim constituído:

Patrão! A. A. B. Neto 

Capataz: Sérgio Arruda 

Sola Capataz: Heitor Arruda 

Agregado: Julio Ramos Neto

Ao ser eleito, o dr. A. A. R • Neto, que n:,9 cra 
Candidato, pediu que o dispensassem, pois já havia e- 
xercido o Patronato durante três anos e agora, como 
Presidente da Associação Rural, presidente do Conselho 
Municipal de Contribuintes e Coordenador do Programa 
de Intercâmbio Companheiros da Aliança, não dispõe de 
tempo para o cargo. A Assembléia Geral, porém, exigiu 
que o Fundador do Barbicacho Colorado continuasse 
como Patrão, e o dr. A. A R. Neto acabou aceitando. 
Ao dizer que o fazia por contar, no Patronato, com 
elementos de grande valor como Sérgio Arruda, Heitor 
Arruda e Julio Ramos Neto (este também reeleito para 
agregado), agradeceu o apoio e auxilio de todos os mo
mentos que lhe foram dados durante o Patronato que 
terminava, pelo Capataz Deusdeth Velho Ramos, o Sota 
capataz João Daboit e o Agregado Julio Ramos Neto

Agradeceu também a todos os peões e prendas do 
Barbicacho Colorado, em particular aos Laçadores, que 
souberam conquistar para a Querencia do Boi de Bota, 
tantos troféus e triunfos, levando o nome do Barbica 
cho Colorado até às margens do Bio da Prata.

Participou da mesa que dirigiu os trabalhos da 
Assembléia Geral, a Madrinha do Barbicacho Colorado, 
a estanciera uruguaia dona Ma:ia Inés de Schusselin, 
presidente da Comisión de Acercamiento entre las Ins- 
tituciones Tradicionalistas do Uruguay

A eleição do novo Patronato foi comemorada com 
um grande churrasco e treino na Fazenda Cachoeirinha 
de propriedade do Capataz, Sérgio Arruda.

Sra. Ida B ia n cli tola
Nataliciou na data de 

ontem, a exma. sra. d. 
Ida Bianchini Ávila, dig
na esposa do Sr. Valdo 
da Costa Ávila, presiden 
te do diretório municipal 
do Partido Social Demo
crático, e pessoa bas
tante benquista na socie
dade lageana.

Ao ensejo de sua efe
méride natalicia, a sra.

d. Ida Bianchini Ávila, 
foi muito felicitada por 
s e us  inúmeros paren
tes e pessoas de suas 
relações.

Solidarizando-se com 
essas manifestações de 
carinho e amizade, feli
citamos a sra. d. Ida Bi
anchini Ávila, com augu- 
rios de sinceras venturas.

Aniversariou na data 
de ontem, o menino Jo
sé Carlos Delia Rocca, 
dileto filho do Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca, e 
de sua exma. esposa d. 
Dolores Martins Delia 
Rocca, primeira dama do 
Município.

Aos muitos cumprimen
tos que por certo, rece
beu no dia de ontem, 
por parte de seus inú
meros amiguinhos, felici
tamos o menino José 
Carlos Delia Rocca, com 
votos de inúmeras felici
dades.

Tra n sp o rte  de 
m alas postais

Aprovando exposição 
de motivos do ministro 
da Viação, o presidente 
da Republica autorizou 
o Departamento dos Cor

reios e Telégrafos a con 
tratar com emprêsas ro
doviárias particulares o 
serviço de transporte de 
malas postais.

Lideres debatem emenda 
dos Plenos Poderes

Foi marcado para se 
gunda feira próxima, em 
Brasília, o encontro dos 
líderes que constituiram 
e movimentaram o bloco 
parlamentar revolucioná
rio, cuja existência pre
cisa ser sustentada den 
tro e fora do Congresso, 
para dar cobertura á po-

B r . "  “ . . .

Mítica do govêrno.
Ao que se anuncia, a 

reunião de segunda feira 
tem, antes de tudo, a fi
nalidade de ser feita a 
consulta direta aos •rit<*- 

igrantes do bloco sôbre

a emenda constituciona 
cuja apresentação n<
Parlamento está sendt 
cogitada e que dará atn 
pios poderes ao Presi 
dente Castelo Branco.

CORREIO LAGEANO
Ncv© Gerente

d a  f i l i a l  d c
Esteve durarte alguns 

dias em nossa cidade, e_ 
deu nos o prazer de suai

S s  NeDv 'é s T e nss o“a ^  ^  & _ A Y  €  U R
vastamente relacionada 
em nosso meios sociais
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Assumiu no dia de on 
tem as elevadas funções 
de gerente da filial des
ta cidade do Banco da 
Lavoura de Minas Gerais 
S/A, o Sr. Sebastião Mo
leira Guimarães, q u e  

í exercia idênticas funções 
|na filial de Santa Maria, 
'no Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Sr. Sebastião Morei 
ra Guimarães que subs
tituirá o Sr. José Montei 
ro de Castro Arouca. que 
foi transferido para a ci-

e políticos, e que atual
mente vem desempenhan
do as altas funções de 
Procurador Geral Admi 
nistrativo de Santa Cata 
rina em Brasília.

Agradecemos a honro
sa visita que nos fez, e 
aproveitamos o ensejo 
para formular ao Dr. 
Rubens Nazareno Neves 
os melhores votos de fe
licidades em suas novas 
funções na Novacap.

dade de Santa Maria, ér 
pessoa . vastamente con 
ceituada naquela comun 
do Rio Grande do Su
destacando-se ainda co 
mo gerente zeloso e fié 
cumpridor de suas obri
gações.

Almejamos ao n o v 
titular da filial de Lage 
do Banco da Lavour 
de Minas Gerais S /
muitas venturas era sua 
atividades em n o s s o  
meios.

D E S P E D I D A
O Sr. José Monteiro 

de Castro Arouca e fa
mília, tendo transferido 
residência para S a n t a  
Maria, Estado do Rio 
Grande do Sul, onde irá 
assumir as funções de 
gerente da filial do Ban
co da Lavoura de Minas 
Gerais S/A daquela ci
dade, não podendo des
pedir-se pessoalmente do

grande número de pessô 
de suas relações aqui r 
sidentes, o fazem atravé 
das colunas dêste jorn 
oferecendo os seus pré 
timos na referida cidad 
onde esperam merece 
de t o d o s  as mesm 
atenções e carinho co 
que sempre foram alv 
em Lages.

Lages, Março de 19

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, se.npre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serre, de Santa Catarina, depois de reiniciar os seus 
vôos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir esta rçgião, 
com PORTO ALEGRE, capital do vizinho 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: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Ri°- 

às 13:30, para: Porto Alegre
_ às 14:50, para: Joaçaba. . I
Jas. 5as. e sabado: às 08 00, para. Fpolis , Itajaí, Joinville. Curitiba,

Paranaguá, Santos, São Paulo e Ri°* 
às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join* 

ville e São Paulo.

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

w . pioneira da Aviação Comercial em nossa Região.
1 aiores íntormações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

Consórcio TAC _  CRUZEIRO DO SUL, à Rua Presidente 
ereu Ramos, n' 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

^

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




