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Em Lages uma comitiva de Deputados EstaduaisChegou ontem à tarde a esta cidade, uma caravana de Deputados Estaduais pertencente às fileiras do Partido So- 3ial Demociático, que Os p a r l a m e n t a r e s  deram à .Princesa d a j p e s s e d i s t a s  foram
Serra, numa visita de cortesia, e c h e f i a d o s  pelo Dr. Luiz Gabriel. Secretário da Agricultura

Em beneficio da Créche, um objetivo que o Clube So- 
roptimista espera ver concretizado muito breve, realizou- 
se à 11 do corrente, 1io Clube 14 de junho uma Soirée Be- 
neficiente, que contou com a participação de elementos 
destacados de nossa sociedade.

Dando inicio ao Desfile, brilhantemente apresentado 
pela srta. Shirley Donato. apresentaram-se na passarela: a 
srta Naira Valente, princesa do Clube, que representou a 
Rainha, srta. Salete Chiaradia, as Princesas do Serrano • 
Tenis Clube, Maria Lúcia Costa e Vera Mareia Ribas, as 
ertas. Debutantes dos dois Clubes 14 e Serrano, Leda Viei
ra Arruda, Mary Paim Costa, Jane Bleyer, Terezinha Wer- 
ner, Arleide Vieira Ramos, Denise Ramos, Maria Helena 
Bran j , Angela Maria Rodrigues, Shirley Muniz, Eloisa Araú
jo, Ne Schmidt.Leocadia Ribeiro, Ivania Beatriz Ranzolia. 
fone Waltrick Wolf, Anita Daboit, Olga Maria Marquetti, 
VaDia B atriz Souza, Lelia Marli Casagrande, Doroty Coser, 
Zaira Maria Ribeiro, Nilza Ramos Cezar, Aleida Ramos 
Gnedes, Marli Koeche. Naura Amélia Bianchini, Carmen 
Silvia Carneiro Bastos, Anemari DallAsta, Lucia Sell Wag
ner, Maria da Graça Casario, Tânia Margaret Lemos, Noe
mi Araldi, Lia Lucena Schmidt, Edilamar Pegorini, Maria da 
Graça Ramos Derengoswki,

O Clube Soroptimista agradece a valiosa cooperação 
das gentis «jeunes filies», à Diretoria do veterano e fidal- 
po Clube 14 de Junho, representado na pessoa de seu dig
níssimo presidente Dr. Renato Valente, ao dignissimo pre
sidente do aristocrático Serrano Tenis Clube, Sr. Vicente 
Cordeiro, bem como à sua gentilissima esposa, Dna. \ vone 
Jardim Cordeiro, e a tôdas as pessoas que prestigiaram 
com a sua presença esse Sarau Beneficiente.

Incluimos, a seguinte, o Balancete referente à aludida 
resta, e que ê o seguinte:

Soirée dia 11-1*64 
Em beneficio da créche

I  \ B  A N Í 1  l í  ■
Receita

homenageados na noite de ontem com um galeto no Clube Caça e Tiro Luiz Ramos Borges, transcorrendo o ágape num clima da mais ampla cordialidade.Após manterem vários contactos cora seus amigos e correligionários desta ^cidade, os componentes da bancada pessedista na Assembléia Legislativa rumaram para o vizinho Município de Curitibanos e a seguir para o oeste catarinense.Em nossa próxima e- dição daremos amplos detalhes desta visita de parlamentares á Princesa da Serra.

1 75 mesas 
Ingressos 

sa orquestra 
no Clube 14 

'rteiro 
hampagne 
iocolates 
5 despesas 
eber 
lixa

Receita I Despesa 
150.000,00]

31-2Ü0’Ü°  15.000,0011.000,00 
1. 000,00
5.400.00
4.200.00 

910,00
9.890.00 

133.800,00
181.200,00,

Estud a ntes G uanabarinos em 
nossa cidadeProcedentes do Rio de Janeiro, encontram-se hospedados na residên cia do Sr. Cláudio Canu- to lndalêncio, alto indus- trialista em nosso Município, os estudantes guanabarinos Carlos Alberto Duarte lndalêncio e Arnoldo da Silva.Ao noticiarmos êste acontecimento, destas colunas desejamos aos estudantes acima referidos os nossos votos de uma feliz estada em nossos meios.

181.209,00

S r. Edmundo Ribeiro
Aniversaniou na última se

gunda feira, dia 13, o ben- 
quisto cidadão Sr. Edmundo 
Ribeiro chefe de tradicional 
familia de nossa terra, e 
que reune em tôrno de sua 
pessoa um vasto circulo de 
relações e amizades.

Homem correto, cumpridor 
fiel para com suas obrigaçõ
es e portador de uma série 
de outras virtudes, o feliz 
aniversariante foi muito cum 
primentàdo naquêle dia. Fe- 
licitanos o Sr. Edmundo Ri
beiro. augurando-lhe inúme- 
ras*venturas.
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Clube 14 de Junho
Comunicação

A Diretoria do Clube 14 de junho reunida, tomou as 
seguintes resoluções, que vigorarão para os festejos carna
valescos:
Programa dos Festejos:
Bailes:
Sábado - 8 - baile de abertura 
Domingo - 9 - baile infanto juvenil 
Segunda - 10 - baile 
Terça - l l  - baile
Horário dos Bailes:
Para adultos - 22 horas
Para infanto juvenis das 15,00 às 19 horas
Mesas - Preços
3 noites - Crí 5.000,00
1 noite - Cr$ 2.000,00
Convite - Ingressos:
Casal - CrS 6 000,00 para tôdas as noites 
Casal • « 2.000,00 para uma noite 
Individual Cr$ 5 000,00 para tôdas as noites 
Individual « 2.000,00 para uma noite
Estudantes devidamente credenciados Cr$ 3.000,00 - para 
tôdas as noites
Estudantes devidamente credenciados CrS 1.500,00 para uma 
noite

A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo 
necessário a carteira e o talão do mês ou (anuidade de 
1964) ou o convite - ingresso acompanhado de documento 
comprovador da identidade.
Intercâmbio:
CrS 2.000,00 - para tôdas as noites 
CrS 1.000,00 - para uma noite 
Mesas - Vendas:
1 - As senhas serão distribuídas às 10,00 boras do dia 26 
de janeiro (domingo) e a venda será iniciada às 14,00 ho
ras. Não haverá sorteio de mesas.
? - O pagamento será feito no ato da aquisição. Não serão 
portanto, reservadas mesas.
3 O convite - ingresso para pessoas extranhas ao quadro 
social, apresentadas por um sócio proprietário quites com a 
tesouraria, obedecerão às exigências estatutárias e poderãc 
ser solicitados a partir do dia 2 de fevereiro, na Secreta
ria do Clube.
Nos dias de baile a secretaria funcionará no 
horário de 15,00 às Í7.00, exclusivamente pa 
ra venda de convites-ingressos.
1 - no ato da aquisição do convite-iogresso, o solicitante 
deverá:

- apresentar carteira-social de outra Entidade Recreativa
- ser apresentado por um sócio-proprietário, que será 

responsável.
0 convite-ingresso não dará direito à mesa que será paga 
à rarte.
A compra da mesa terá que ser feita pelo 
proprietário sócio ou seu dependente, poden 
do. no entanto, a senha ser entregue a qual 
quer pessoa, uma vez credenciada pelo as
sociado.
— Será permitido sòmente quatro cadeiras por mesa [ 
Determinações:
1 - é rigorosamente vedada a entrada de menores nos bai
les noturnos
2 - no baile infantil e juvenil não será permitido o uso de 
lança-perfume.
3 - A Carteira Social e o talão do mês (ou anuidade de 
1964) ou o convite-ingresso serão rigorosamente exigidos 
à entrada.
4 - Os portadores de convite-ingressos terão que apresen
tar documentos de identidade.
5 Será rigorosamente proibido o uso de lança-perfume 
como entorpecente (Chereta).
6 - Não serão atendidos, no decurso dos bailes, casos de 
esquecimentos de carteiras-sociais ou de anuidades (ou ta
lão do mês).
7 - Não serão atendidos no decurso dos bailes, pedido ou 
aquisição de convite ingresso.
8 - Não serão atendidos, no decurso dos bailes, pedidos de 
ingressos a fotógrafos.

Mauri Goulart - Secretário 
Antônio César V. Arruda - Presidente

Gov. do Distrito Rotório cm LigesAo ensejo da visita oficial que ora empreende aos Rotary Clube de Lages e Lages-Norte, o Governador do Distrito 4(55, Dr. Antonio Nunes Varela, serão entregues no dia de hoje diversas realizações rotárias.Às 14 horas, no Orfanato Nossa Senhora das Graças, será inaugurado um Parque Infantil, que foi doado ao referido estabelecimento pelo Rotary Clube de Lages-Norte.Às 15 horas, no terreno da Associação dos Escoteiros de Lages, próximo à estação de |bombas de recalque de água da Prefeitura Municipal, às margens do Rio Caveiras, será inaugurado o prédio Osvaldo Vieirade Camargo, séde daquela entidade escoteiru, construído em uma promoção do Rotary Clube de Lages.
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Diia. M aria Xilveira -  Diretcra da Esccla C cya lA mousse é esta delícia que forma entre as sobremesas favoritas de quantos a experimentam! Faça você esta de cereja, que é uma verdadeira delícia!
Mousse de cereja1 pacote de GelatinaRoyal, sabor Cereja1 xíc. de água fervente250 gr. de cerejas2 claras em neve1 xíc. de creme de leitebatido

Dissolva a gelatina na água fervente. Junte as cerejas e o açúcar. Deixe na geladeira até co
meçar a endurecer. Retire, junte as claras em neve e o creme batido. Coloque em fôrma mo-

Ecos da chagada dos 
trilhos do TPS a LagesPor ocasião dos festejos comemorativos d a chegada dos trilhos do TPS a Lages, o Coman do do 2o Batalhão Rodovia- rio-Batalhão Rondon- re cebeu, entre inúmeras mensagens de congratulações, a seguinte:‘Nr. 2 de 8 Jan 64 pt Felicito ilustre camarada et seu magnifico z° BRv chegada trilhos TPS La ges pt Sonho acalentado hah quase meio século nossa engenharia militar apresenta agora perspe ctivas mais claras con cretização ainda em vi da nossa geração pt General Decio Ch DPG” ,

m  mSkiM

lhada ou untada com manteiga. Deixe gelar de um dia para o outro.
Desenforme para servir, ornamentando o pra to com cerejas e galhi- nhos de hortelã.

Serrsno TsnisCSnbe
Edital de ConvocaçãoA diretoria do Serrano Tenis Clube solicita aos senhores sócios para uma assembléia geral extraodinária a realizar-se no dia 25-1-64, na sua Séde social às 14 horas, a fim de tratar de assuntos gerais de interêsse da sociedade.Lajes, 13 de janeiro de 1964 a diretoria

M i c r o  T r a t c r  T C  B  A T T  A
A maravilha da técnica japoneza, agora fabricado no Brasil

PRESTA SERVIÇOS DE:

ARAR, GRADEAR, SULCAR, RO
ÇAR, PULVERIZAR

PUXAR, AGUA MOVER MOINHO 
FORNECER LUZ, SERRAR LENHa’, 

E IRRIGAR

CUSTANDO APENAS A  QUARTA 
PARTE DO PREÇO DOS DEMAIS 

TRATORES

Distribuidor Exclusivo:

VICENTE PASCAIE 

Comércio e Representações
Rua Correia P in to  122 -  C x . Postal 28 Fone 228 -  L A G E S  - S C .

Raal G u e t o  Enoelsíng [f c .
KepresentaçíTS « nt<i
Cofres -  Fogões -  Balanças -  Motores fo, 

quinas e materiais para agricultura e 
H indústria em geral

Preços e garantias de Fábricas em 5, i0 
prestações sem juros e sem acrescmos. 4

Praça Vidal Ramos Sênior 394 - Telefone, j-, 
Caixa Postal, 333

L A G E S S . c .

Panificadora «8 Nossc Pio» l|Equipada com os modernos maqifinários SlAM— Pães quentes à toda hora -
BISCOITOS - BOLACHAS - DOCES 

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

Dr. Aron EipelA L T A  C I R U R G I A
Doenças de Senhoras - Vias urinárias - 

Diagnóstico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12

H orár io ,  das 10 às 12 horas e das 
13,30 às 18 horas

LAGES - SANTA CATARINA

Dr. AÍRTON R. RAMOSEspecialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta
Consultório: Praça loão Costa, 10 

Io andar
Lages — Santa Catarina

Di. Mario Teixeira Carrilho
(D esem barsader Aposentado)

Advogado
Rua H ercilio  Luz, 372Foue. 226 ' Caixa Postal 19

..ages —  Santa Catarina

Para as suas viagens ao sul, centro, norte e outras regiões do país " 
viagem pelos modernos e confortáveis ônibus da

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/fl
COMODIDADE E PRESTESA â  

SOS SEMHORES
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e «JO C IE TY »J .  H. aorespntaapresenta
sociedade em revista

Gente & Not íciasAfim de assumir a gerência do Banco Nacio nal do Parana e Santa Catarina, filial desta cidade, encontra-se entre nos o Sr. Belmiro Pereira Junior. Votos de boas vindas— o —Acontecendo na Ilha, o ilustre casal Sr e Sra Dr. Renato Valente. Ponto de reunião, Querência Palace Hotel. — o —Cumprimentos desta coluna à Exrna. Sra. Emi lia Araújo Lopes pelo belíssimo poema «As Debu- tantes», editado na revista social do Clube 14 de Junho. — o —Agradeço aos bons amigos Sr. e Sra. Rubens Almeida (Nilda), o almoço oferecido ao colunista na confortável residência praiana de Camboriú.
—  o  —Realiza-se hoje na Catedral Diocesana, o enlace matrimonial da Srta. Mara Regina Ribas, fi lha do Sr. e Sra. Ulisses Ribas com o jovem Wal- ter Castagna, filho do casal Sr. e Sra. Pedro Cas- tagna. Desejo felicidade.
—  o  —• Dentre as senhoritas que pontificaram em elegância durante o ano de 1963: Eva Maria Lisboa, Salete Chiaradia, Vera Mareia Fiúza, Yara Bian- chini Ávila, Naira Valente, Maria Lucia Costa e Sara Valente. — o —Comento com muita alegria o reencontro da Srta. Miriam Reuter com o jovem engenheiro Do mingos Valente Neto.

Depois de uma pequena ausência e merecido repouso, o colunista volta refeito das festas sociais de fim de ano para comentar o que se passa na sociedade.
—  o  —Gostaria de continuar vendo nos lares da so ciedade lageana, numa mesinha de centro, du rante todo o ano de 1964, um exemplar deste bi semanário, tal como. a- conteceu durante 1963.
—  o  —Com o pensamento vol tado para São Leopoldo (R.G.S.), onde reside a Srta. Zitelca cronista social de «Ultima Hora», a- proveito o ensejo para agradecer a colaboração emprestada a este colunista, por ocasião das festividades inaugurais do Serrano Tenis Clube— o

—  o  —Para a capitai Gaúcha, viajou o industrial Do- 1 Bastos. Regresso marcado para breve.
11

Srta Marilene Paln} °  ^eu^Debut»esta coluna social fez seu u e i  ^

onal Clube \Aide  Ju Menina moça 
o momento em qu à sociedade La

“S 3  para a nossa objetiva

Ainda em pauta um baile de carnaval em «Black Tie» no SerraDo Tenis Clube. A direção do «mais fechado» deve rá reunir-se para deliberar sôbre esta promoção. Depois eu conto.
—  o  —Registro nesta coluna a participação de noivado ocorrido no dia 31 próximo passado, da Srta. Beatriz Maria com o jovem José Fúlvio, filhos dos casais Sr. e Sra. A demar Neves Bleyer e do Sr. e Sra. Nelson Borges de Araújo.
—  o  —Como acontece anualmente, a União Lageana de Estudantes, já progra mou para o dia 25 seu baile carnavalesco. Este acontecimento, deverá por certo movimentar toda a classe estudantil desta cidade.
—  o  —0 colunista em rápida circulada por Camboriú, teve a oportunidade de rever o bom amigo Na- gel de Melo, coordenador do Concurso de Miss Santa Catarina. Lages como séde para a escolha da mais bela catarinense, foi o pnncipal assunto e uma velha aspiração da sociedade local. Vamos aguardar.

A Srta. Maria Iracema Reis, que vemos no clichê acima, repre
sentante do Clube do Comércio de Pôrto Alegre, prestigiou 
com sua presença o grande «Rcveillon» do Clube 14 de Junho. 
A objetiva nos mostra o momento em que era apresentada à 
sociedade de Lages acompanhada por seu pai, Sr José Heron 

Reis. Maria Iracema, é belíssima, além de muito elegante.

O assunto é vocêEncantadora e elegante, continua circulando entre nós, a Srta. Juçara Camargo Vieira, Miss elegante Bangú de Brasília.
—  o  —As meninas moças Jane Paim da Costa e Mari Paim da Costa, filhas do ilustre casal Sr. e Sra. Romeu Vieira da Costa (Edith), foram nota alta no «Reveillon» do Clube 14.
—  o  —A bonita Srta. Salete Chiaradia, Rainha do Clube 14 de -Junho, circulando elegantemente na Praia de Camboriú. — o —Quinze velas foram festivamente sopradas pela graciosa Srta. Maria Beatriz Cordeiro, durante a recepção que ofereceu às amiguinhas e pessoas da relação de seus pais, Sr. e Sra. Vicente de Paulo Alves Cordeiro (Ivone), no dia do seu aniversário. — o —Muito comentado o riquíssimo vestido da Exma. Sra. Sony Broering Atherino, ilustre dama de nossa sociedade, no baile de inauguração do Serrano Tenis Clube. — o —Falando em elegância, saliento as meninas moças Elusa Aparecida Araújo e Myriam Schweitzer

Sayonara, continua sendo o barzinho «society» da cidade. Reuniões in !ormais acontecem diária mente com a nossa ovem guarda.
—  o  —No sábado passado, o Clube das Soroptimistas crestou merecida homenagem às Debutantes, Rainhas e Princezas do Serrano Tenis Clube e Clube 14 de Junho. A Srta. Dra Wilma Machado Carrilho saudou as meninas moças em nome da direção daquele Clube filantrópico.

—  o  —Deverá transferir residência para Curitiba na próxima semana, o Sr. Newton Modesto de Souza, alto funcionário do Banco do Brasil S/A.
—  o  —Muita animação dos associados do Clube 14, para o Sarau do dia 1‘ de fevereiro com a orquestra CASSINO DE SEVI- LLA. As mesas, muito procuradas, estãoã venda na secretaria do Clube.
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Desde 1955, Ford lidera a corrida da preferência: 
mais vendido no Brasil. E, ano após ano, reafirma 
For que ficar atrás? Escolha um Ford.

e o caminhão 

sua liderança.

PRODUTO DA FORD MOTOR DO BRASIL S .A -
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Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns, com ai 
novas linhas doConsór c i oTAC -  CRUZEIRO DO <UL que continúa a ser a p,o 

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agencia do 

Consórcio TAC -  CRUZEIRO DO SUL, à Rua| Presidente 
Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e -37.

A secretaria da^Escola Técnica de Comércio 
de Lages, dará todos os informes necessários.

Julio Cesar Malinverni - Secretário

0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de hste a Concessionário F.N.M. e JK nesta região:
r o d o  p i n h o  s j

VEICULO) E MAQUINA)
s a n t a  c a t a r in aPresidente Vargas, 1437 - Fone. 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312

LAGES

S IN D IC A TO  DO CO M ÉRCIO  VAR EJISTA DE LAJES
(Carta du reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho 

o D \t d lDd- 6 Comércio, em 13 de março de 1959)
Rua Pres. Nereu Ramos, 103 — 2 andar — sala, 201 — Telefone, 422 - LAJES- S.C.

e das 14 às 17 horas.

Presidente: IRINEU PAMPLONA 
Secretário: NELSON SARTOR 
Tesoureiro: ELIZEU CONCER

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

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

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

Associação Catarinense de Cultura
Faculdade de Ciências Econômicas 

e Contábeis de Lages.

E D I T A L

Concurso de Habilitação
De ordem superior, torno publico, para conhecimento 

dos interessados, que no período de I o a 15 de fevereiro 
de 1964, estarão abertas as inscrições ao concurso d̂e ha
bilitação à matricula inicial nas primeiras séries dos cur
sos de Ciências Econômicas e Contábeis.

O Concurso de habilitação será realizado na 2a. quin 
zena do mês de março, para preenchimento das vagas em 
ambos os cursos, que será de 50 alunos em cada uma, cons
tando de provas escritas e orais das seguintes materias:-

a) Português
b) Matemática
c) Geografia
d) História

Os candidatos deverão apresentar o requerimento de 
inscrição, no qual haja expressa menção das datas e dos 
estabelecimentos de ensino cursados, instruindo-os com os 
seguintes documentos originais:

1° Prova de conclusão de curso secundário completo 
1* e 2- Ciclos, .acompanhada das fichas Mod. 18 e 
19 da Diretoria do Ensino Secundário, em 2 vias 
com firmas reconhecidas;

2o Carteira de identidade
3° Atestado de idoneidade Moral (fir. reconhecidas)
4° Atestado de sanidade física e mental (fir. reconh.) 
5° Atestado de vacina expedido por autoridade sanitá

ria (fir. reconhecida)
6° Certidão de Registro Civil
7o Prova de quitação com o serviço Militar
8° 3 fotografias (3x4 de frente)
9° Prova de pagamento de taxa de inscrição

Aviso ao Público Lageano —~
O Consórcio TAC  - CR UZEIR O  DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
os seus voos para JOAÇABA, capital do Oeste Catarinense, volta agora a servir 
esta região, com PO R TO  ALEGRE, capital do visinho Estado do Rio Grande do Sul.

Assim é que, sendo atualm ente 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,às 13:30, às 14:50,3as. 5as. e sabado: às 08 00,às 10:20.

para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio para: Porto Alegre para: Joaçaba.para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba, Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Joinville e São Paulo.

T.í ? / a Mias cargas e enccmencflas
Transportadora R O D O L A G E Sfiliais nas principais cidades do país —

Segurança e Pontualidade

Matriz • Avenida Marechal Floriano 388-fone 380 -  Caixa Postal 12 -  Lages-S.C.
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Polarizaram as atenções da sociedade lagea- 
na o baile inaugural do Serrano Tenis Clube
Acontecimento marcante na história social desta cidade os festejos^ comemorativos à 

passagem de ANO NOVO, realizados naquela rica sociedade
Uma semana de promoções que ficarão gravadas na lembrança de todos "_____________

O clichê fixa o momento, em que a Exma. Sra. d. 
Ivone Jardim Cordeiro, digna esposa do Sr. Vicente de 
Paulo Alves Cordeiro, presidente do Serrano Tenis 
Clube, colocava a faixa de Rainha na Srta. Beatriz 
Gamborgi Branco, primeira soberana daquele Clube, 

dileta filha do casal Sr. e Sra. Senador Celso
Ramos Branco

Momento em que a Srta. Maria Lucia Costa, dileta fi 
lha do Sr. e Sra- Dr- João Costa Neto recebia a faixa 
de Princesa do Serrano Tenis Clube das mãos do nosso 

colunista social, Sr. José Hélio Guidalli

S e r r a n a  T e n i s  C l u b eC O N V I T E
A Diretoria do Serrano Tenis Clube convida a todos os seus asso

ciados para os bailes carnavalescos, que farão realizar nos dias 8 e 10 
de fevereiro próximo vindouro, respectivamente sábado e segunda feira.

Comunicam ainda que as vesperais infantil e juvenil serão realiza
das no dia 11, terça feira, com inicio às 15 horas.

A venda de mesas para estas promoções obedecerão ao critério do 
sorteio, e estarão à venda a partir do dia 26, às 14 horas, na séde social.

Nelson Almeida - I o Secretário

O flagrante acima fixa o exato momento em que a Exma. Sra. d. Scylla An
tunes Baggio, digna esposa do Sr. José P. Baggio, diretor dêste bi-semanário, 
colocava a faixa de Princesa na Srta. Vera Márcia Ribas, filha do distinto

casal Sr. e Sra. Ulisses Ribas.

lão do Sprrann r,, r-, ú , ’ c uma v>sta parcial do anstocrat
do Serrano Tenis Clube, vendo-se as mesas que ladeiam a pista de

I
i

O clichê nos mostku u riauísci^ 
tantes se apresentavam aos a • C?nario> em que da sua

« “ « " » • ■ »  « " »  ” u, p.C; : d0!  «  '°°v id q.d o , d oT e,
rauita gala beleza s?ntuos°s salões, 

’ De,eza e juventude
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Estado de Santa Catarinan L E I  N» 153

APROVA O DECRETO N d46Zedmeb;? lO fi^ n n  pv ,’ ue ** 10-63, DO EXECUTIVO
Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito i  ̂ toioDoFr s°efc“ f" e ',UeaCân,“ra “ “ '•‘P - VOT&í! f e t S

n- 46AbaÍxado p e lo * P ^ e T ^ c S iv H a d  ‘ Refer ° riDecreHt0 
aprovação do Poder Legislativo. Relerendum» da

ciai feita peto S S '? e ™ ? ? d o  íJ 6? "™  .donÇrf d« »  EaP?- 
de quinhentos mil cruzeiros (Crí 500.000 00) p o r T ° n “ dS 
excesso da arrecadação do correDte exercício

Art 3 Esta Lei entrará em vigor na data da sna 
publicação, revogadas as disposições em contrário Ü

Prefeitura Municipal de Lages, em 
4 de dezembro de 1963

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da 
Prefeitura, em 4 de dezembro de 1963.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

L E I  N- 154
De 4 de dezembro de 1963

.NOMENCLATURA DE RUA OU PRAÇA DE NOSSA CIDADE

Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lajes, 
Faço saber que a Câmara Municipal VOTOU e eu 

sanciono a seguinte
L E I :

Art. r  — Fica denominada Presidente Kennedy, uma 
das ruas ou praças de nossa cidade, a critério do Execu
tivo Municipal.

Art. 2‘ — A placa indicativa deverá ter os seguintes 
dizeres*

RUA PRESIDENTE KENNEDY
LIDER DEMOCRÁTICO

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 
4 de dezembro de 1963.-

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da 
Prefeitura'em 4 de dezembro de 1963.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p. Secretaria

D. Sofia Santana 
SilvaTranscorreu na última quarta feira, dia 15. a passagem de mais um aniversário natalicio da Sra. d. Sofia Santana Silva, pessoa vastamente relacionada em nossos meios.Por ocasião do seu natalicio, a Sra. d. Sofia Santana Silva, recebeu os cumprimentos dos seus inúmeros e pessoas do seu largo circulo de relações e amizades.Divulgando êste acontecimento, destas colu nas enviamos à Sra. d. Sofia Santana Silva as nossas efusivas felicitações

Posto F o x
— 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 Emüiano Ramos - Fone, 319 

Lages -  Santa Catarina

Mais de 118 milhões 
de ^pneumáticos para 

veículosAs 40 fábricas de pneumáticos que abastecem o mercado automobilístico dos Estados Unidos produziram, no ano pas- sado, 118 milhões de pneus apenas para os carros em tráfego naquele país.

Atacado e Vareio

Gene os alim enticics -  Con
servas-Gebidas em geral etc
Distribuidor exclusivo dos famosos 

produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro CoralLages - Santa Catarina

Bar e Confeitaria Sayonara
Rua Marechal Deodoro, 13 (flltos)L A G E S Santa Catarina

t

i ,

Agora em Lages os Famosos Produtos Serramalte
Preços diretamente da Fabrica ao consumidor, somente acrescido do freteC e r v e j a r i a  S e r r a m a l t e  L t d a .

Matriz- Rua Alexandre Bramatti. 773- Getúlio Vargas - Rio Grande de Sul 
Depósito Proprio: Rua Gerônimo Coelho s/n° - Fone 557 - Lages - Santa Catarina

Cerveias: Drcnenbier

Fabricantes dos renomados produtos:

Dilsen
Elefante

M alzbier

Refrigerantes: G ua raná  ABua T<5n|ca
LaranJada

/cda Eim cnada
Gascsa

Distribuem  a in d a : 4 fi|iar(jente e V inhc
---------------- ^ápidas a dom icilio —  Adquiram os famosos produtos Serramalte e
Entregas p certjfjquem_s© dos seus prêços compensadores.

V=0

Diruta
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x A  crônica social sulina comentou 

Dino Almeida de «O  Diário do Paraná» C 

Lázaro Bartolomeu e  Zury Machado de «O  Estado» -
Zitelca de «Ultima Hora" — Pôrto Alegr

O clichê nos apresenta uma vista gêral e aérea das | mentais instalações do Serrano Tenis Clube. veod< plano destacado as monuPosando para a nossa objetiva, vemos acima a dinâmica diretoria do Serrano Tenis Clube, que tendo a frente o seu Presidente Sr. Vicente de Paulo Alves Cordeiro, que bem coadjuva- (lo pelos demais membros da mesma, concretizaram esta verdadeira joia social, justo orgulho para a sociedade lageana.Da esquerda para a direita vemos os senhores: Oscsr Schweitzer, Dr. Mario T. Carrilho, Alfredo Buatim, Enio Mario Marin. Vicente de Paulo Alves Cordeiro. Emilio F. Battistella, Nelson Almeida e Ten. Cel. Ulavo Pereira Estrela.
piscinas e as quadras de tenis. basquete e volei. Nota-se ainda, parte dos jardins e da suntuosa sédedesta nóvel sociedade.

autoridades locais, o presidente da re fe rid aA fotogravura fixa o momento da solenidade de hastearaen- tos dos pavilhões do Brasil, de Santa Catarina e do Serrano Tenis Clube. Soleuizam êste ato os Srs. Cel. Francisco Luz, Cel. Floria no Mõller e Oscar Schweitzer. Outros noticiários ilustrado; 

inauguração, leiam ,
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