
Sr. Vaido Cesta Svila
Regressou de sua via 

gem à capital do Estado 
o Sr. Vaido Costa Ávila 
digno presidente do di 
retório municipal do Par 
íido Social Democrático

Fm Floiianópolis, o Sr.
Vaido Costa Ávila, parti 
cipou de uma importan 
te reunião do diretório 
regional do Partido So 
ciai Democrático, do qual 
é m e|m b ro  influente, 
quando foram tratados 
diversos assuntos concer
nentes à reestruturação 
dos diretórios municipais, 
bem como outros assuntos d;iqi.< la grei partidária 

Além disso, na capital do E-tado. o Sr. Vaido 
Costa Ávila manteve importantes contactos com o 
Governador Celso Ramos, a respeito de vários pro 
bleraas ligados ao nosso MunicípioOrganização ]. Berlim Ind. e Com. inaugura novas instalações

Realiza-se hoje à tarde, a solene inauguração das no
vas instalações da conceituada firma Organização J. Berlim 
Indústria e Comércio, à Rua Sãa Joaquim, 1266

Sem dúvida alguma, a Organização J. Berlim Indústria 
e Comércio cora suas novas instalações e maquinários 
recém adquiridos, estará apta a atender melhor a sua cli
entela, dada à fama que gosam em todo o Estado, os vá
rios produtos de sua fabricação.

Assim é, que ao inaugurar as suas novas instalações, 
congratulamos com a operosa firma Organização J. Berlim 
Industria e Comércio, na pessoa do seu dinâmico diretor, 
Sr. James Gilson Berlim, augurando lhes felicidades em 
suas atividades comerciais e industriais.Br. Brgesi üotâniio Furtado

Encontra-se hospitalizado desde há vários dias, 
no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, o Dr. 
Argeu Godinho Furtado, procurador jurídico da 
Câmara Municipal, e pessoa que gosa de grande 
conceito em nossos meios advocatícios, educacio
nais, sociais e políticos.

Formulamos ao Dr. Argeu Godinho Furtado, 
os nossos votos de pronto restabelecimento.Eleição da Mesa da Assembléia

Realiza-se hoje em Florianópolis, a eleição da 
mesa da As-embléia Legislativa, que dirigirá os 
seus destinos na próxima legislatura.

Ao que se anuncia, é esperada a reeleição pa
cífica do Deputado Ivo Silveira, para a presidên 
cia daquela Casa.

General José Liberato Souto Maior
Por ato do General 

José Pinto Sombra, &u 
perintendente da Campa
nha Nacional de Meren
da Escolar, foi designa
do assessor da CNME na 
Região Sul, o General

Desconto: 9 /

José Liberato S o u t o  
Maior, que já se encon 
tra no exercício de suas 
altas funções. Faz parte 
desta zona, os Estados 
do | Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná.

paia os lAPs
Será elevado para 9% a contribuição dos em 

pregados e empregadores para a Previdência So
cial. A declaração foi feita pelo ministro do Tra
balho, ao final de sua exposição, há dias, ante a 
Câmara de Deputados.

O ministro Arnaldo Sussekind anunciou ainda 
que. na reforma da Lei Orgânica da Previdência 
o Govêrnu estabelecerá um teto dos descontos 
sôbre oito vêzes o maior salário mínimo vigente 
no país e não cinco vêzes como atualmente.

Ano XXV Diretor
José P. Baggio

ttedator Chefe
Nêvio S. Fernandes

Redaçao e Oficina IFone
Rua Mal. Deodoro, 2941 397
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O Congresso Nacional 
aprovou na noite da úl
tima quinta feira, dia 8, 
em primeiro turno, a 
e m e n d a  constitucional 
sôbre a coincidência de 
mandatos. A proposição 
governamental foi pràti- 
camente restabelecida, 
pois as duas Casas do 
Congresso, na sessão ves
pertina, derrubaram to
das as subemendas apro
vadas pela Comissão Es
pecial.

O Senado rejeitou a 
subemenda sôbre a revi
são dos processos políti
cos (anistia), voto do a- 
nalfabeto, proibição da 
nomeação de funcioná
rios nos últimos 50 dias 
dos mandatos dos deten
tores de cargos executi
vos e obrigatoriedade da 
declaração de bens para 
candidatos a postos ele
tivos. A Câmara não te
rá que apreciar t a i s  
emendas, uma vez que 
as mesmas já foram re
jeitadas pelo Senado.

O Deputado Pedro A- 
leixo, lider da Maioria, 
anunciou que o Executi
vo enviará ao Congresso 
emenda constitucional 
encampando a subemen
da do Sr. Oliveira Brito, 
que, disciplina as nomea
ções 90 dias antes das 
eleições, por considerá-la 
altamente moralizadora.

Por outro lado, segun
do notícias procedentes 
de Brasília, em segundo 
e último turno, o Con
gresso Nacional aprovou 
a emenda constitucional 
sôbre a coincidência de 
mandatos. No Senado Fe
deral, a votação foi de 
44 contra. E na Câmara 
dos Deputados, de 249 a 
favor e 54 contra. A e- 
menda foi imediatamen 
te promulgada.

As eleições de Gover 
nadores, bem como, de

Ir. Rubens Almeida
K negócio das importan- 
i firmas que dirige, seguiu 
ra São Paulo, o Sr. Rubens 
meida, do alto comércio 
sta praça, e elemento dos 
lis conceituados em nossos 
íios sociais.
Almejamos ao Sr. Rubens 
meida votos de uma feliz 
rmanêneia na capital ban- 
irante.

Deputados Estaduais, se 
rão realizadas simulta
neamente com a do Pre
sidente e Vice-Presidente 
da República.

Os mandatos de Go
vernador e Vice-Gover- 
nador terão a duração 
de quatro anos.

As eleições para Go
vernador e Vice-Gover- 
nador serão realizadas,

êste ano, a 3 de Outu
bro, nos Estados de Ala
goas, Goiás, Guanabara, 
Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Pa
raíba, Rio Grande do Nor 
te e Santa Catarina, a- 
través de maioria abso
luta de votos.

Os Governadores elei
tos êste ano terão man
dato de cinco anos.

Esteve em Lages o Diretor da Carteira

Esteve na última quarta feira, era nossa cida
de, o Dr. Paulo Konot-r Bornhausen, Diretor da 
Carteira de Crédito Geral da Zona Sul do Banco 
do Brasil, e personalidade das mais categorizarias 
nos meios sociais, econômicos e políticos de San
ta Catarina.

Durante a sua estada em Lages, o Dr. Paulo 
Konder Bornhausen presidiu a uma iraportaute 
reunião de gerentes de agências do Banco do 
Brasil desta região, quando foram traçados diver
sos assuntos concernentes a êsses estabelecimen
tos bancários, e outros pontos que interessam vi 
vamente aos vários Municípios Serranos.

Cora referência ao nosso Município, ficou 
acertada a aquisição por parte do Bauco do Bra
sil, de toda a safra de vários produtos agrícolas, 
entre êles o milho, do qual Lages é celeiro fértil.

Nessa reunião entre o Diretor da Carteira de 
Crédito Geral do Banco do Brasil para a Zona Sul 
e os vários gerentes do BB em nossa região, fo
ram tomadas as primeiras providências referentes 
à construção da agência local dêsse modelar es
tabelecimento bancário.

O referido encontro foi completado com um 
almoço íntimo nas dependências do Serrano Tenis 
Clube, tendo no mesmo dia. o Dr. Paulo Konder 
Bornhausen se dirigido para Rio do Sul, à serviço 
de sua importante carteira.

Clube T de julho
CONVITE

O Clube T de Julho tem a grata satisfação de 
convidar seus distintos associados e exraas. famí
lias para o grande Soirée de Páscoa, que fará 
realizar em seus salões, dia 18 do Corrente — 
Domingo —

Como atração máxima estará animando a 
noite de festa, o Conjunto de Norberto Balda uf.

Mesas na Secretaria do Clube.
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Atualidades & Gente
--------------------Por IPA -----------------------

C o m © n t a - s e  . . .

que apesar de um pouco atrazados, enviamos 
a Graçinna os nossos votos de muitas felicidades.

que a Iara L. anda cora uma correspondência 
entre aqui e Porto Alegre que é ura colosso. Será 
que as cartas são do Beto ?!?

que certa turma de garotas andam bem lou 
quinhas para uma festinha de comes e bebes. Es 
peramos que logo seja atendido os seus desejos?!?

que o Sérgio andou declarando por aí que era 
cidadão de Campo Belo do Sul. Onde é bem mes
mo que você declarou, hein Sérgio?!?

que o Elizeu agora deu em bancar o «maior 
tocador de clarim de todos os tempos». O negó
cio é serio mesmo hein Elizeu ?!?

que a Hiulma e a Sílvia estão sempre na jane
la do pensionato após o término das aulas do GD.

que a Lula anda se fazendo de muito impor
tante, pois chega a não cumprimentar mais os 
amigos. Porém, esperamos que a onda passe, née 
Lula?!?

que lá no GD existe uma turminha de garo 
tas que durante o recreio fazem uma coleta de 
balas para chupa-las durante as aulas.

que a Lúcia A. deu agora, só porque usa ma 
ria mole e pensa que é mole, em pisar nos pés 
dos outros ?!?

que alguém anda muito braba, pois lhe deram 
ura título, o qual não gostou muito. Por que será, 
née Clarice ?!?

que com o l’to Rica e a Alba vai indo tudo 
maravilhosamente bem.

que a Ilse I. está muito contente, pois recebeu 
uma longa carta do Betão.

que o Paulista já anda com cadeira cativa no 
Marajoara. Pois domingo no cinema das sete al
guém ficou esperando-o com um lugar reservado. 
O ntgócio esta melhorando hein Paulista?

que a festinha da G/acinha foi muito legal e 
concorrida.

que o Chico deu um show de desfile na pas
sarela.

que o Carlos Augusto estava ótimo de Mazzaropi.
que a Lúcia A fez uma declaração que foi de 

cair queixo de todo mundo. Temos poetisa à vista?!?
que alguém andou bancando cachorrinho e deu 

uns au.au, bem bonitinho. Será que foi o castigo, 
née B. ?!?

queoDungae o Jonas estiveram bem em seus 
castigos, o Dunga imitando com o violão os the 
beatles e o Jonas imitando uma pessoa morta ?!?

que o '“alfinete” anda famoso pela cidade.
que a Graça M. deu em andar dando livradas 

na cabeça dos outros. Por enquanto ninguém pos- 
sue cabeça fôfa née Graça.

que a quaresma está chegando ao fim. 
que após o desfile do dia 31 o Bar Marrocos 

estava florido, rosas azuis e brancas.
que mandaram incógnitamente uma Coca-Cola 

a mesa de certas garotas do segundo normal do 
S. R. no Bar Marrocos no dia 31. acompanhada 
naturalmente de 6 canudinhos.

que o Done anda estudando 25 horas por dia 
que quebraram-se os potes novamente. Nãt 

façam assim? Ari e Mary.
que o Fritz anda muito comentado. Será por 

que Alfredo?
que o segundo normal do Santa Rosa deste 

ano nunca será esquecido. Será porque hein Fritz‘ 
que o Roberto C. está muito disputado aqu 

em Lages. Cartaz hein Roberto???
que a Beatriz H. e o Nabor vão dar bolinhos 

E agora quem vai dar o sinal das aulas no G D 
e voce né Beatriz?

que a Mara S. e o Olavo . . . não se enten 
de mais nada !

Fras9s Pitorescas Serrano Tênis Clube
Chegou aquela época 

do ano em que os rádios 
obrigam-nos a ficar a- 
cordados até às três da 
manhã escutando «Noite 
Feliz».

Donald R. Miller
—  o  —

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembléia Geral Extraordinária
A Diretoria do Serrano Tenis Clube convoca 

os seus associados para a assembléia Geral Ex 
tiaordinária, a realizar-se no dia 15 do corrente, 
às 16 horas na séde social.

. . .  De homem para ho
mem: «A única coisa que 
espero receber pelo Na
tal é a família de minha 
mulher».

(Earl Wilson)

Assunto: Eleição da nova diretoria 

Lages, 1‘ de Abril de 1965

Emilio Battistela Nelson Almeida
Presidente Secretário

Albanez Silva & Cia. Ltda.
Hua Crm 6 Souza, 550 -  Fone. « I  -  E l i  le i. I l h i l  -  C m  Postal, 210 =

Lages -  Janta Catarina
G êneros alim entícios no varejo  e 

atacado  - Bebidas, A rm arinh s, C om pra 
e V enda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fum o etc.

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

OSNI COSTA SPINDOLA

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

« R e s t a u r a n t e  N a n c l i  » O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280

L A G E S  — o — Santa Catarina

TOBATTA =

CARPIDEIRA COM ASSENTO PULVERIZADOR

F I N A N C I A D O  

ATÉ 
3 A N  O S 

B. B R A S I L

O M A I S  

VENDIDO 
N O

BRASIL

Distribuidor ExclusivoVICENTE PASCALE Comércio e RepresentaçõesRua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28 Fone 228 - LAGES
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de genie e de luz N E S T E  C A N T I N H O  DE U
lair leoni

lions na passarela

Sábado. 3 de abril no 
Clube 7 de Setembro, foi 
premiada a sociedade cu- 
ritibaneuse com um Chá 
Beneficiente com renda 
destinada ao estudante 
necessitado de uniforme.

A atração primeira foi 
o Desfile de Modas 
com filhas de leões e 
domadoras do clube local.

manequins

Rita Ribeiro Dicléia No- 
vak - Elite Garcia - Tânia 
Maria Gava - Vera Mar
eia Broéring - Alba Ma
ria Tortato - Nadir Gar
cia e Iracy Matzembacher. Correspondente em Curitibonos

.A IR  L E O N i

rot CO COcorte

boutiques

Yuuga e Mônica trouxeram para a passarela a 
«essência» de seus guardas roupas.

destaque

Para duas criações apresentadas — a primeira 
por Dicléia Novak (Boutique Mônica) com o modelo 
“Adolecência em Festa” e a segunda por Vera 
Mareia Broéring (Boutique Yuuga) com o modelo 
“Inverno 1965.”

“show de passarela’*

Foi o que assistimos através Tânia Maria Gava.
Tânia associou feminilidade a elegância e o re 

sultado foi um grande estilo.
S a sociedade presente participou com o 

aplauso merecido.

prata da jaula
Durante o servir do chá, de nôvo os talentos 

leoninos deram um ambiente de requinte com a 
música vinda em sons pelo piano.

CL Aldo Menegatti, foi outro destaque - um 
blue e muitas melodias para acompanhar o desfile.

final
E assim o Lions Club de Curitibanos propor 

cionou um espetáculo de grande categoria social 
e beneficiará a quem necessite.

—o—

baile de páscoa
Por um ‘lapsus calami” de nossa parte anun

ciamos em antecipação o baile de páscoa.
A data marcada para esta noite é a de 20 de 

Abril-terça. feira, o que não impedirá ninguém de 
se divertir, pois antecede a um feriado nacional.

Atração maior: Conjunto MONTE CARLO de
Porto Alegre.

Mais, um desfile de seis manequins profissio
nais com criações do costureiro gaúcho Djalma 
Santos.

— o  -

atrações para 1965
Em julho no Club 7 de Setembro - Carnaval no 

gelo.
Para o Baile de Aniversário do mesmo clube 

foi já contratada a excelente Orquestra de Salvador 
Campanella.

Nesta orquestra “tudo é bom .
Ainda em Setembro outra NOITE DA SAIA 

promoção de Damas Rotaryanas

de Pe. ANTONIO VIEIRA
Muito mais faz quem pede para dar, do que 

quem dá o que tem.
Em sete dias, voltaremos

“Minha Terra tem pinheiros . . .
É o paraíso do Sul.
Os gigantes altaneiros 
São palácios encantados, 
são trônos alcandorados,
Onde reina a Gralha Azul.”

Em feitio de sextilha, assim se apresenta o proêmio de MINHA 
TERRA TEM P1NHEROS . . .  — lançamento em Curitiba de março último, 
pelo suave poeta do azul: Serafim França.

Nêste cantinho de paz honra-se em apresentar dêle, a poesia.
Nêste livro, 20- nascido de seu talento, o Poeta é sempre o fiél esti 

lista a pintar o belo com uma pincelada mais forte de Azul.
"Minha Terra tem pinheiros . . . onde reina a Gralha Azul !”
No poema “RETORNO,” enaltece o confrade nortista de cuja inspira

ção hoje Serafim França canta lado a lado:

“Meu grande Gonçalves Dias 
desde os tempos de menino 
tenho n’alma as sinfonias 
de teu estro peregrino”
E ao final de onze estrofes conclui êste madrigal ao poeta dos Timbiras: 
”Lá o Sabiá é o cancioneiro 
da Palmeira e aqui no Sul 
nosso orfeão é no Pinheiro 
onde reina a Gralha Azul”

—o —

Do mais recente lançamento, eis, de Serafim França

fíl&i ttv

-***'

Mais um ano de vida! Agora, quantos? 
Sempre amigos na já longa jornada. 
Sonhos, desejos . . . nós tivemos tantos, 
em busca da ventura ambicionada.

A amor sempre floriu a nossa estrada. 
Nunca sofremos fundos desencantos.
Os idílios, na lira enamorada, 
bordaram sempre madrigais e cantos.

Fomos felizes, coração, e ainda 
quando esta luta já parece finda, 
surgem ressureições de mocidade.

E tu recolhes a emoção fremente, 
êsse ouro. meu eterno confidente, 
no santo relicário da saudade !

. —o—

R e t a 1 h O
Meu Deus !

E o infinito se mescha
com a pequenez de uma lágrima !

Dilermando Pereira de A lm eida
Amar é fazer o ninho 
Que a duas almas contêm 
Ter mêdo de estar sozinho 
Dizer com lágrimas: vem 
Flor, querida, noiva, esposa. . . 
Cabemos na mesma lousa. . . 
dulieta, eu sou Romeu;
Correr, gritar: aonde vamos?
Que luz, que cheiro ! onde estamos? 
E ouvir uma voz: no céu!

ü beijo é culpa 
que se desculpa

T obias Barreto 

João de Deus
NO MÍRIMQ SEBAO M AXIM ASÍ

O Amor que pôde morrer não era amor. (Berthold Auerbach)
Os homens seriam santos se amassem a Deus tanto quanto as mu

lheres (SThomas D’Aquino)
A mulher só ama quando admira; para amar um homem precisa sen

tir-se inferior a êle (Julio Dantas)
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Museu Histórico « l l i a p  dc Castro»
Ainda sobre a valiosa oferta que a este Museu dedi

cou o conceituado jornalista e poeta conterrâneo Rufino 
Figueiredo, passo a apresentar a conclusão dos versos que, 
com relação ao nosso passado, escreveu, em hora feliz, 
àquele cultor das nossas tradições.

Thiago Vieira de Castro 
Diretor

Novamente compareço 
Com a pena enferrujada,
Outra fôlha lhe ofereço,
Sôbre Lages festejada.

De Janjâo de Castro e Thiago,
Dois irmãos inteligentes,
Que deixaram nêste pago,
As saudades decorrentes...

A metrópole querida 
De meus pais e dos Matheus,
A comuna do seu Vida,
Melhorada pelos seus.

Dos Ribeiros do passado, *
Ribeirão e Ribeirinho,
Onde aquele um boi assado,
Numa vez comeu sòzinho.

De Ladário. Ladegário,
Saturnino, Fortunato,
Tio Cesário, Belisário,
Pedro Cândido e Granato.

De Francisco Ghiorze extinto,
Meu lembrado companheiro,
Grande, forte, são, distinto,
Tão valente quão ordeiro.

De Cecília, Belisária,
Dona Julia, Francelina,
Adelina, Candelária,
Veridiana e Rosalina.

De Georgina professora,
Dona Fausta normalista.
De Matilde encantadora,
A mais bela desta lista.

*** Quero ainda nuns versinhos 
Aumentar a conclusão,
Em quartetos pequeninbos,
PTa evitar de confusão.

A paragem dos tropeiros,
Os birivas lutadores,
O chodó dos fazendeiros,
Lindos campos criadores.

A comarca bem servida 
De Josino e de Jovino,
A Princeza preferida 
Do saudoso Carmosino.

O rincão que tanto gosto,
O lugar de Vidalzinho,
De Otacilio V. da Co6ta,
Primo irmão do Caetaninho.

De João Gualberío Neto,
Júlio Neves, Severiano.
De Caetano e de Fileto,
Jonas Ramos e Bebíano.

A querência conhecida 
De João José Godinho,
A serrana estremecida 
Do genial doutor Candinho.

Faz lembrar-me do jurista 
Nerêu Ramos respeitado,
Tão notável progressista,
Ja no bronze perpetuado.

Natural da secção,
Descendente de açoreano,
Não temia revolução,
Tinha sangue luzitano.

O trineto de Matheus,
O maior da geração,
Por mercê de Trino-Deus.
Desde nôvo entrou em ação.

Quando môço advogava 
No recanto estremecido,
Tôda a gente admirava,
O sulino destemido.

O melhor Governador,
Logo após Interventor,
Deputado, Senador,
Foi Ministro e condutor.

Não deixou substituto 
Na Província em que nasceu,
De caráter resoluto,
Nossa Pátria engrandeceu.

Luminar, tribuno ardente,
Supra sumo, o requinte,
Quatro vezes Presidente,
Á Assembléia Constituinte.

Pois o líder brasileiro 
De gloriosa tradição,
Elegeu-se verdadeiro,
Presidente da Nação.

O patrício falecido 
Num desastre de aviação,
Nunca mais será esquecido,
Ne6ta terra, esta porção...

Seus amigos conseguidos 
Nas estreitas relações,
Os que são reconhecidos,
Guardarão recordações.

* u *Jribaldi, a heroina dos três mundos, descen
de da família Ribeiro de Lages. Nasceu no Distrito de Pai
nel, desta comarca, onde conhecí alguns de seus parentes 
mais próximos. Rufino Figueiredo

Borghof deixará a 
SUNAB

Informa se que na úl
tima audiência com o 
presidente Castelo Bran
co o sr. Guilherme Bor
ghof solicitou demissão do 
cargo de superintendente 
da SUNAB Adianta se que 
após ouvir a exposição 
do sr Guilherme Borghof, 
o Marechal Castelo Bran
co decidiu aceitar o pe
dido de demissão.

Dissolução 6 Liquidação 
de Sociedade Comercial

João Paim Rodrigues, liquidante f  , “ J J S '
missado da firma Gulin, Irmãos & ( ia. de A ’
Rio Grande do Sul. faz saber a q u e m  interessar possa qut 
a referida firma teve sua DISSOLUÇÃO requerí a <l
30 de março de 1064, estando já na fase de liquidação.

Para que produza os efeitos legais e obtenha ampla 
divulgação vai a presente nota publicada na impreusa a 
cidade de Lajes.

João Paim Rodrigues - Liquidante
Lages, 7 de abril de 1965

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública
Para exploração dos serviços de transporte 
coletivo de passageiros em ônibus, dentro do

perímetro da cidade.
De ordem do Sr. Prefeito Municipal e de conformidade ao que dispõe 

o Código de Posturas Municipais nos seus artigos 285 e 286, e, tendo em 
vista que o prazo de validade do contrato da atual concessionária se ex- 
tinguirá em 31 de Maio próximo vindouro, levo ao conhecimento dos inte
ressados que se acha aberta a concorrência pública para a exploração dos 
serviços de transporte coletivo, pelo prazo de cinco (5) anos, dentro do pe
rímetro desta cidade.

0 prazo para a apresentação das propostas fica estabelecido em trin
ta (30) dias, a contar da presente data.

As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados e ins
truídas com os seguintes documentos:

1 ) — prova de idoneidade moral, técnica e financeira;
2 ) — prova de quitação com as Fazendas, Federal, Estadual e Mu

nicipal;
3 ) — tratando-se de pessoas jurídicas, prova de sua constituição

legal;
4 ) — informação sôbre o capital a ser empregado;
5 ) — justificação de cálculos das tarifas;
6 ) — apresentação dos planos das instalações e explorações do

serviço;
7 ) — declaração de que concordará com o julgamento da comissão

na escolha da melhor proposta apresentada;
8 ) — número de ônibus que serão empregados nos serviços, o qual

não poderá ser inferior a dez (10), bem como descrição das
condições que se encontram, podendo esta, ser instruídas com 
fotografias:

9 ) — declaração pela qual se comprometa a manter um determina
do prazo as tarifas propostas;

10) — documento pelo qual se comprometa a depositar nos cofres
municipais o valor da caução de garantia de cumprimento do 

contrato na importância de quinhentos mil cruzeiros (Cr$ 500 000)-
11) — declaração pela qual se comprometa a iniciar suas atividades

trinta (30) dias após o julgamento da concoriência.
A concorrência será julgada de acordo com as seguintes condições"
a) — As propostas serão abertas na presença dos interessados ou

quem os representar no dia 30 de abril do corrente ano às 
quinze (15) horas, na Secretaria da Prefeitura e julgadas por 
comissão prèviamente designada pelo Sr. Prefeito" aue D re - 
sidirá o julgamento H H

b) — E reservado o direito de a comissão rejeitar tôdas as propos
tas, caso as mesmas não consultem os interêsses do Municínio 
devendo ser levado a nova concorrência. F ’

Para assinatura do contrato deverão ser obedecidas as normas W ais 
estabelecidas pelo Código de Posturas Municipais, aprovado Dela I pí J  tíi 
de 7 de junho de 1963. H 1 n 1,54

O proponente cuja proposta for aceita, deverá comparecer dentro de 
cinco (5) dias após o julgamento, na Secretaria da Prefeitura Municioal mu 
mdo do recibo a que se refere o item dez (10) do presente edital para T  
sinatura do contrato. Nesta ocasião, deverão ser apresentado.-’ tAa a"” 
certificados de propriedade dos veículos a serem utilizados ’ odos °S

As demais normas da presente concorrência obedecerão 
vos legais previsto no Código de Posturas Municipais. os dispositv-

Prefeitura MuDicipal de Lages, em 30 de março de 1965

CLAüDIO RAMOS FLORIANl
P/ Secretaria Administrativa
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ICO F. C Mazzochi, Lelli S A. Ind. Com.
empossa nova 

liietoiia
Recebemos e agrade- 

ctmos o seguinte tlicio:

1 — Circular

8 de marco de 1965
Prezado Senhor:

Temos a gr ita satisfa 
cão de comunicar lhe 
que nesta data íoi eleita 
e empossada a nova Di
retoria do OLÍMPICO F.C. 
a qual terá a seu cargo 
reger e s t a  agremiação 
em seu oitavo ano de 
atividades, e que ficou 
assim constituída:

Presidente de Honra 
Dr. Paulo Londero Sperb

Presidente : Antônio 
Borges Caon. Vice Presi
dente : Rogério Arruda 
Lias S : Joio
Maria Dias. 2 Secretário : 
Elvino Antuues. 1* Te
soureiro : Valdir Gobbi. 
2 Tesoureiro : Manoel 
Melo. Orador : Dr. Vilson 
Jose Oi sen

Departamento de Pm
biieidade:

Cristiano Koeche
Luiz Carlos Varaschin
Eloi Melo
Departamento Esporti

vo:
Futebol de Salão: Odel 
Freitas e Saul Varela.

Voley : Dr. Jose A. 
('ubas Scheide

Tenis de Mesa: Dr 
Nestor Kotchergenito

Guarda Esporte : João 
Xtfcseu Ribeiro de Meio;

Conselho Fiscal : Dr 
Yukio Otaki. Adél o Trom 
t . :a. Szto. Valdir Correia 
''•ilson ^loriani, Ibelmar
Btãscher.

Suplente : Oaildo Luiz 
Osór o. Foberto J o s é  
Prosbst. Aid», rt Antunes.

Sendo ao momento o 
que se nosoíerecia. apre
sentamos a V -8, nossos 
sinceros agre d dmentos 
peia atenção que a èste 
fôr dispensada.

Saudações Esportivas

Antonio Borges Laon 
Presideate

João Maria Dias 
Secretário

ASSEMBLÉIA GERAL ORD1NAR1A 
Convocação

São convidados os senhores acionistas a se reunirem 
em assembléia geral ordinária, no dia 24 de abril de 1965 
às 9 horas, na séde social, sita no Bairro Morro Grande 
s n . nesta cidade de Lages, para deliberarem sòbre a se- 

| guinte
ORDEM DO DIA

r  — Exame, discussão e aprovarão do relatório da 
diretoria, balando geral, demonstração da conta lucros e 
perdas e parecer do conselho fiscal. referentes ao exercí
cio social encerrado em 31 de dezembro de 1964;

2’ — Eleição dos membros do conselho Fiscal para o 
exercício de 1965;

3 — Outros assuntos de interesse da sociedade.

A / I S O
Acham-se ã disposição dos senhores acionistas, na 

sede social, os documentos de que trata o artigo 99. do 
decreto n- 2627. de 26 de setembro de 1940.

Lages. 22 de março de 1965 
ANTENOR MAZZOCHI - Diretor PresidenteMazzochi, Letti S/A. Ind. Com.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Convocação

A diretoria tem o prazer de convidar os senhores a- 
cionistas para comparecerem à assembléia geral extraor-

Edital de Convocação

S A G fC !  E ngenharia  t  t a i m o  S / í .
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os Srs. acionistas a se reuni
rem em Assembléia Geral Extraordinária, a se rea 
lizar no dia 2 de maio de 1965. às 9 horas em 
seu escritório à rua Presidente Nereu Ramos. 103 
Edifício Ribas, sala 201, Desta cidade de Lages, a 
fim de deliberar sòbre a seguinte ordem do dia:

a) Eleição da Diretoria
b) Admissão de novos sócios
c) Aumento de capital social 
dy Assuntos de interesse social

Lages, Io de abril de 1965
Dir. Pres. Dr. Wolígang Waldemar Hablitschek

dinária a ser  realizada no dia 2S de abril de 196 , às 16 
| horas, na séde social, sita no Bairro Morro Grande s a , 
nesta cidade de Lages, para dtLLtii.um sctre a seguinte

ORDEM DO DIA

1* - Aumento do capital social;
2* - Alteração dos estatutos sociais;
3* - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Lages. 22 de março de 1965

ANTENOR MAZZOCHI - Diretor Presidente

A melhor força motriz

para qualquer tipo 
de aplicação veicular
Consagrados pelo uso constante de Tuas» meio século no mundo in
teiro, os m otores M ercedes-B enz Cies» -  pioneiros da rraustna 
autcmcoillstica nacional — se impuseram como a melhor fôrpa motriz 
para qualquer tipo de apucaçio veicular. Mais de 5 5 .0 0 0  ueiculcs 
Mercedes-Benz nacionais, entre caminhões e ônibus, que rodam pa
ias estradas ôrasileiras, atestam assa consagraçdo também em nosso 
pais. Possuindo dimensões e odso bastam» -aduzidos que hes ã c i-  
itam a cciocacdo dentro de mimmos espaços, estes motores pooem 
ser nstaiaaos em vetcuios de outras marcas, aumentando o seu vaiar 
e desempenho, com a  garantia da tradictonai e munuiaimeme reco
nhecida quaíioaae Mercedes-Benz Veículos equipados com M erce- 
q e s-S e n z  Diesel: uttlitano, picK-up e perua Toyota Sanueirante, 
trator CST, caminhões a ônibus Mercedes-Benz.

Vloamo» 'M  32* a  ol. mj CV OIN-78 HP SAE -  JOCO mm -  almdraii» 3.40 
L) OM 321 1.9 sil. IO CV 3 IN -I2 C  HP S A E -  JOCO mm -  otllnanw» 5.10 L.) 
CM  326 6  dl. 172 CV 01N-I88 NP S A E  -  2200 pm -  cilunirai» U).

Concessionária n  Mercedes-Benz qa Brasil S.A.

RH Mio âMUMttl
— S« Eiá-jade —

r  j  s e tzs  a m m n i w  p w c u r e  |

ORREIO LAGE.G^O 
j  Mal. Deoiloro. '

C O R E M A - Cia- Revendedcra de 
Motores e Automóveis

Ruc Manoel Tbiago de Castro- 174 — Lages — S- Catarina
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Prefeitura M unicipal d e  Lajes
Estado de S an ta  C atarina  Requerimentos Despachados durante a segunda quinzena do mês de Janeiro de 1965

N. NOME DO REQUERENTE TEOR DO REQUERIMENTO DATA DO DESPACHO

296 — Cesario Corrêa Mota
297 — Vicente Albino dos Santos 
299 — Herondina M. Miranda
302 — Afonso Pahal
603 — Ivandina Arruda Muniz
306 — Antenor Godóy
307 — Inácio Pessoa Nunes
308 — Augusto Westphal Neto
309 — Sérgio Schmidt Neves
310 — Elmo Teixeira Brandão e outro
311 -  Avelino Roberto Bonfanti
312 — Paulo Muniz de Araújo
313 — Iracema Rodrigues e outro
314 — Eugênio Floriani
315 — Izauro Ramos Machado
316 — Hercilia Silva Fernandes

Ligaçfio dagua 
Ligação dagua 
Requer adicional
Licença construir casa de madeira
Licença Gestação
Transf. de terreno e casa
Ligação dagua
Transf. de terreno
Transf. de terreno e casa
Transf. de terreno e casa
Transf. de terreno e casa
Transf. de terreno
Transf. de terreno
Transf. de terreno
Transf. de terreno
Transf. de terreno

sim - 2-2-965
sim . 2 2-E65
sim . 26-2-905
sim cf. informação da DOV -
sim . 2-2-965
como requer - 5-3-965
sim . 2-2-965
como requer - 17-2-965
como requer - 17-2-965
como requer - 17-2-965
como requer - 17-2-965
como requer - 17-2-905
como requer - 17-2-965
como requer - 17-2-965
como requer - 17-2-965
como requer - 17-2-965

2-2 965

CHEGOU
C A R N E T

Após cumprir uma ex- 
plêndida campanha em 
gramados do Rio Grande 
do Sul, o C. Juventus 
da capital Paulista, me
dirá forças na tarde de 
hoje, contra o G. A. Gua- 
rany, num espetáculo 
que está sendo anciosa 
mente aguardado pelo 
público esportivo de nos
sa cidade.

QUE VOCÊ 
ESPERAVA

Todos ainda devem es
tar lembrados da grande 
atuação desenvolvida pe
lo Juventus no seu con 
fronto de estréia em sua 
longa gira pelo sul do 
País. quando bateu de for
ma insofismável ao elen 
co do S. c. Internacional 
pelo escore de 5 a 0.

Naquela oportunidade 
os grenás da paulicéia 
ditaram cátedra em ple
no Estádio Municipal Vu 
dal Ramos Junior, mara
vilhando a todos com 
uma sensacional atua
ção, onde despontaram 
os comportamentos té
cnicos de Hidalgo, Anto- 
ninho, Quarentinha e ou
tros.

Levado por uma forte 
dose de entusiasmo, o 
quadro bugrino está oti
mamente preparado pa
ra lutar de igual para 
igual com o elenco ju- 
ventino, capaz mesmo de 
ofuscar a atuação de vá
rios elementos chaves 
daquela equipe.

Assim sendo, um óti 
mo espetáculo será ofe 
recido ao nosso público 
esportivo na tarde de 
hoje fazendo com que o 
Estádio Municipal Vidal 
Ramos acolha uma gran
de assistência, sequiosa 
por presenciar mais uma 
vez o famoso conjunto 
do C. A. Juventus de 
São Paulo.

CARNET BANCÁRIO MORRO DOS CONVENTOSZONA NOVA
O melhor negócio do ano é a compra de um CARNET BANCÁRIO MORRO DOS

CONVENTOS — Zona Nova

Você adquire um terreno na Praia Morro dos Conventos, a melhor e mais bela zona da 
orla marítima, paga apenas o .000 cruzeiros mensais e concorre todos os meses, pela

Loteria Federal, a fabulosos prêmios triplicados.

Adquira o seu CARNET BANCÁRIO MORRO DOS CONVENTOS — Zona Nova 
— e concorra mensalmente, aos seguintes prêmios triplos:

l.° PRÊMIO: GORDINI DA COPAGRA
UMA CASA TÔDA MOBILIADA 
E UM TERRENO

3 ° PRÊMIO: UM ARMÁRIO DESCOBAR — 
UM COLCHÃO DE MOLAS 
COSMOS E UM TERNO PARA 
SALA COSMOS.

2 ° PRÊMIO: UM TELEVISOR ALBANY.
UM ARMÁRIO DESCOBAR E UM 
COLCHÃO DE MOLAS COSMOS.

4 ° PRÊMIO: UM FOGÁO A GÁS FLAMEX.
UMA COSINHA AMERICANA 
SANTA CECÍLIA — UM TERNO 
PARA SALA COSMOS

5 ° PRÊMIO. UM FOGÁO A GÁS FLAMEX
UM TERNO PARA SALA COSMOS 
UMA COSINHA AMERICANA 
SANTA CECÍLIA

Carta Patente 329 Documentação de acordo com a Ick

Compre já o seu Carnet Bancário Morro dos Conventos
Informações e vendas! SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS (BRANEX)

Avenida Borges de Medeiros. 340 — Sobre loja — Fone 9-25-18 — Pôrto Alegre

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



Uges - S. C. -  10 - 4 • 65 f t t C f f C  U 6 E 4 N O 7a Página

Prefeitura M unicipal de Lajes
Estado de S an ta  C atarina Requerimentos Despachados durante a segunda quinzena do mês de janeiro de 1865

NOME DO REQUERENTE TEOR DO REQUERIMENTO DATA DO DESPACHO
•j!c Cassemiro Cevei Antunes
•OS — Leonorio Assani3J? ~  Antonio Custodio Sobrinho

— Antonio Ferreira dos Anjos e outro 
■ÀZ ~  Jndustrias Ernesto Guidali & Filhos 

~  Protasio Pereira de Andrade 
'>24 — Túlio Lorenzini
325 — Zelia Geni Andrade
326 — Maria Alves de Sá
327 — Adelino Rodrigues
328 — Romulo Mattos
329 — José Vieira
330 — Ulisses Vedana
331 — Conrado DalTFarra
332 — Antonio Evangelista de Souza
333 — Amadeu Ferreira dos Santos 
335 — Hermes DallTarra
337 — José Otavares Anacleto

Transí, de terreno
Transí, de terreno
Transí, de terreno
Transí, de terreno
Transí, de terreno
Transí, de terreno
Transí, de terras
Transí, de terreno
Licença construir casa de madeira
Licença construir casa de madeira
Transí, de terreno
Ligação dagua
Ligação dagua
Ligação dagua
Transí, de terreno
Licença construir casa de madeira
Requer vaga ponto automovel
Requer nivelamento e alinhamento

como requer - 17-2-965
como requer - 17-2 965
como requer - 17-2-965
como requer - 17-3-665
como requer - 5-3 965
como requer - 17-2-965
como requer - 2-2-965
como requer - 17 2-965
sim cf. informação da DOV _

sim cf. informação da DOV -

como requer
sim
sim
sim

2 2-965 
2-2-965 
2-2-965

17-2-965

como requer - 17-2-965
sim cf. informação da DOV 
sim cf. informação da secreiaria 
sim - 2-2-965

2-2 965 
2-2-965

2-2-965
16-2-955

In te rn a c io n a l 
ein h u tc a  *la 
re a b ü ita çâ o

Sequioso por uma am
pla reabilitação, o Inter
nacional receberá na tar
de de amanhã, em nossa 
cidade, a visita da cate 
gorizada equipe do Her 
cilio Luz de Tubarão, em 
cumprimento à primeira 
rodada do returno das 
finais do certame esta
dual.

Derrotado no último 
domingo, em nossos pró 
prios domínios frente ao 
G E Olimpico de Blume
nau, quando viu fugir prà- 
Ucamente todas as suas 
chances ccm vhtas à 
conquista do estadual de 
I9b4, o S.C. Internacional 
intensificará todas as 
suas forças, pata que a- 
través de uma vitória 
frente ao Her cilio Luz. 
possa ainda abiscoitar 
o vice campeonato do 
Estado, título êste que 
muito o dignificaria pe
rante a sua enorme tor
cida.

Grande Tcrneio so 
Bairro Morro Gra*dc-

Promovido pelo Atlé
tico F. C., um dos me
lhores conjuntos de nos
so futebol varzeano, se
rá realizado no dia de 
amaDbã, em seu Estádio 
no Bairro Morro Grande, 
um sensacional torneio 
futebolístico, que terá a 
participação de 18 equi
pes, sendo algumas do 
interior do Município.

Haverá troféus para os 
três primeiros classifica
dos do torneio.

LIDER JGGA LM CASA
Na cidade de Blume

nau, o G.E. Olimpico, a- 
tual lider do estadual, 
receberá a visita do San
ta Cruz de Canoinhas, 
com quem empatou em 1 
gol no turno.

Para êste confronto, o 
Olimpico é considerado 
franco favorito, Idevendo 
conseguir fácil triunfo.

Concessionário exclusivo:

Avenida Presidente Vargas. 1898-End.Tel. Planallina - Fone, 444-Cx. Postal, 333 - LAGES - SC.
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Atualidades & Gente
— --------- Por IPA ------

CURIOSIDADES
_ Os peixes sito animais de sangue frio, cujas fun

ções e propriedades são as mesmas que as dos outros ani
mais. Entretanto alguns peixes têm sangue altamente vene- 
so, como, por exemplo, a enguia.

O sangue dêste peixe pode matar uma pessoa se cair 
sôbre uma ferida. Quanto mais velho o sangue, mais vene- 
so se torna. Dizem até que o famoso veneno dos Bórgias, 
que eliminava seus inimigos espetando lhes um alfinete 
escondido em um anel, não era mais do que veneno de 
enguia, apodrecido.

— Quando a cébre romancista francesa, Aurora Du- 
pin, baronesa Dudévant, universalmente conhecida pelo 
pseudônimo de «George Sand», quiz visitar um convento 
de frades cartuxos, onde as mulheres não podem entrar, 
vestiu-se de homem, e entre vários homens, julgou passar 
despercebida.

Mas o irmão porteiro descobriu o embuste e disse, 
fazendo-a parar:

— Cavalheiro, aqui não entram senhoras.

— Que é «Piracema»?
Espetáculo inédito para a maior parte das pessoas, é 

proporcionado pelo fenômeno da piracema.
Consiste êle na aribação dos peixes, que buscam lu 

pares mais remansosos ou mais protegido, nas cabeceiras, 
gara a desova.

Onde existe cachoeira ou outro 'obstáculo a embar 
gar-lhes a subida, atiram-se, em cardumes, como se fôssem 
peixes aliados . . .

Refulgentes ao sol, saltam acima das águas, buscando 
vencer o aclive das cascatas Enquanto milhares dêles 
conseguem vencer o obstáculo, outros tantos sofrem o im 
pacto das pedras, e caem estonteados.

Em São Paulo, em qualquer das cachoeiras de Piraci
caba, de Mogi-Guaçu e de Emas-aprecia-se, na época, o 
fenômeno extraordinário, que se chama «Piracema».

— Na Amazônia, vivem mais de quatorze mil espécies 
de animais; mais de cem mil espécies de aves; mais de 
setecentas variedades de borboletas; mais de trinta e oito 
raças de macacos e mais de dois mil peixes diferentes.

— Embora os suecos sejam representados, apenas por 
7,5 milhões de pessoas, uma ninharia nos 3 bilhões que o 
trlobo possue, êles anunciam que descobriram nada menos 
de vinte elementos químicos dos 103 que figuram em um 
quadro num manual de química. É realmente um feito no 
tável que muito honra o engenho e a ciência daquele país 
nórdico.

O SONETO
J. OJTICICA

A Ascensão Lenta
— Para onde irei ? Não vejo a minha senda ! —
E a voz d'0 que há de vir, de além do céu, 
Bradou-me; “Há de rasgar-se a tua venda,
Há de romper-se o milenário véu !

No fim da viagem cíclica e tremenda,
Hás de apágar teu último labéu. ..
Espera que o morrão maior se acenda 
E entres cantando para o fogaréu.

Não queiras chegar antes ao Sem-Sombra !
Caminha ! Teu dever é caminhar. . .
Nem troques pedregais por chão de alfombra.

Anda como quem sob e... devagar...
Como quem do seu próprio andar se assombra. 
E teme o desengano de chegar”.

G I C C
I. B. L

— Os buracos começam a aparecer novamente, e ti 
do volta, não ao ruim, mas ao pior. Eu falo da Avenic 
Presidente Vargas. Não se sabe porque, entretanto aque 
via publica foi esquecida. Deve-se isto ao fato de já esti 
o povo serrano acostumado ao “faz de conta que faz. 
mas não faz’ . Não foi feita declaração alguma a respeii 
desta demora eterna. Silêncio.

Espera-se para êste meio século a finalização da di 
vimentaçao da dita Avenida.

No bairro Coral durante os dias de chuva pode 
se-ia ter uma boa renda com uma balsa para pedestre 
Isto porque, a má canalização da água das chuvas nã 
permite que um pedestre passa por ali, pelo menos de m; 
neira fnormal.

A idéia não é má. l Tma balsa com um pequeno boi 
alcançaria pleno êxito. Entretanto esta possibilidade poc 
ser afastada no caso de ser melhorada a situação do u o s í 
bairro terrestre-marítimo, mais conhecido pelo nome c 
Coral.

Um Matadouro-Frigoríf ico para 
o Planalto Catarinense

A região dos Campos j 
de Lages, a b r a D g e  o Mu
nicípio do mesmo nome 
e os demais MunicípiosSr. José Luiz Ramos

Aniversariou na última 
quinta feira, dia 3, o 
distinto cidadão, Sr. Jo 
sé Luiz Ramos, abasta
do pecuarista em nosso 
Município e pessoa que 
grangeia geral estima em 
nossos meios sociais.

Ao Sr. José Luiz Ra 
raos enviamos as nossas 
felicitações.

Muito caseira
Que me diz você Maria? 

Então não conhece a “Ilíada’’ 
de Homero?

—Não conheço, Dão senhor. 
Saio tão pouco de casa que 
ainda não conhecí ninguém.

JNo Tribunal
Juiz (a uma testemunha) — 

Qual é o 6eu estado?

Testemunha — Sofríval se
nhor juiz.

Respostas ao Teste 
de Memória.

(ds 24-03-65)
11— A soda custa i cruzei

ro. 0  whisky puro custará 
19, isto é 18 mais que a soda.

2) — Não adianta mais cor
rer. Já terá perdido o trem 
no primeiro quilômetro.

3) — Só depois de estar no 
outro mundo é que um ho
mem tem viúva.

4) Como era possível saber 
que Cristo aparecería 647 
anos depois?

«Há muitas pessoas 
a quem o mêdo de te
rem mêdo torna agres 
sivas».

vizinhos, como São Joa
quim, Curitibanos, Bom 
Retiro, Campos Novos, 
etc. Situa-se a cidade de 
Lages no seu centro geo 
econômico, em posição 
previlegiada como ponto 
de triagem de matéria 
prima e produtos indus
trializados.

Tradicionalmente o pla
nalto catarinense, p o r 
suas características to
pográficas, pela natureza 
de sua vegetação pelas 
condições do seu sólo, e 
mesmo pelas origens de 
seu povoamento, é re
gião dedicada à pecuá
ria. 0 escoamento, po
rém, da produção se faz 
ainda pelo processo pri
mitivo, de gado em pé, 
com enorme prejuizo ao 
criador, que muitas vê 
zes cede seu produto à 
prêço vil e inadequado 
ao capital empregado na 
sua obtenção. Acresce o i 
fato conhecido, que so
mente a ;receita prove
niente da venda da Car
ne verde, cobre o prêço 
pago pelo boi. deixando 
aiuda margem razoavel 
de lucro.

Assim sendo, urge que 
se procure a fôrma para 
o aproveitamento total 
do bovino em nossa re
gião, afim de que tenha 
um paradouro à evasão 
de recursos decorrentes 
dos atuais processos de 
exploração do produto.

Só uma fôrma existe 
para atingir êste objeti
vo, é a construção de 
um Matadouro-Frigorífi- 
co, empreendimento que 
conta com integral apoio 
dos órgãos financiadores 
oficiais, pela importância 
de suas finalidades no 
incentivo e aprimora

mento da pecuária regio 
nal, e como fator deci
sivo no abastecimento 
de carnes em nosso Es
tado, poupando ,ao con
sumidor os aumentos de 
despesas provenientes 
de sucessivos intermediá
rios.

E foi assim que, sen
tindo a existência de to
dos êstes fatores, um 
grupo de criadores, ho
mens de negócios e pro
fissionais liberais, aqui 
radicados, tomou a lou 
vável e oportuna inicia
tiva de fundar a “Com
panhia Planalto de Fri
goríficos” FRIGOPLAN, 
ja ueviuameute constituí
da e em fase célere de 
organização e planeja
mento. Devera, em bre
ve, tsta Companhia, lan
çar à venda em subscri
ção pública ações paia 
aumeutu de capital, e te
mos a certeza de que se
rá acolhida com a devi
da atenção que merece 
uma tão magnífica e o- 
puituua realização.

Acresce a tudo isso o 
fato de que Lages, por 
sua> condições excepcio
nais para êsse tipo de 
í n d U M i ia ,  ja é visada por 
firma- especializadas de 
outros Estados e mesmo 
do exterior, o que solu
cionaria somente em par
te nosso problema, pois 
a evasão de capitais con
tinuaria a se processar.

O planalto catarinense, 
pois, está de parabéns, 
dentro em breve t e r á  
concretizado mais um 
passo gigantesco rumo a 
racionalização e apro
veitamento de seu poten
cial econômico natural: 
a construção de um Ma- 
tadouro-Frigorífico.

CORREIO LAGEANO
U G t J »  1C de A b ril

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

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

Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
ser\ir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL. que sempre procurou 
servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao público 
viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo!

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

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

Jas. õas. e sabado: às 08 00, para: Fpolis, itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá. Santos, São Paulo e Rio. 

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

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

Pioneira da Aviação Comercial em nossa Região.
MMores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 

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