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Rainha de São João do 
CL:be 14 de Junho

O Clube 14 de Junho 
brindou mais vez seus 
associados no último sá 
bado, com a grande 
promoção social come
morativa ao 4<r aniver 
sá rio de fundação. Na 
quela ocasião, os festei
ros de São João do Clu
be 14 de Junho, proce
deram a apuração final 
da votação para a Rai
nha dos festejos juninos 
que aquela “tradicional 
sociedade oferecerá aos 
seus associados no pró- 
x mo dia 27.

Coube a Srta. Elusa 
Ilustra esta página, a elegants Bianchini Araújo, filha

ilha ,Bi®°clJÍDÍ Araû ° d o ilustre casai Sr. edileta filha do ilustre Casal Sr. 0  XT i a
e Sra. Nelson Borges Araújo N p Is OD B o ig ^ S  A raU
(Hilda) eleita Rainha de São jo, o cetro de Rainha de 
João no último sabado, Clusa São João do Clube 14 
será coroada no dia 27 na
grande festa junina que o tra- A s  S r ta s .  I r a c e m a  d e  
dicional Clube 14 oferecerá aos $  R am O S, l v â n ia
seus associados. „  “Beatriz Ranzolin e Noe
mi Araldi foram eleitas princesas.

Clube 1' de Julho
O Veterano Clube 1 de Julho estará comple

tando no primeiro dia do mês próximo vindouro 
seu 68’ aniversário de fundação. "

Tradicional agremiação lageana que congrega 
as mais expressivas figuras da nossa sociedade, 
foi no passado como no presente ura verdadeiro 
baluarte social, cheio de glórias e de honras.

Desde o longínquo ano de 1896, que o Clube 
1’ de Julho vem proporcionando à sociedade de 
Lages, noitadas alegres e festivas. Pela galeria 
dos presidentes desfilaram personalidades sociais 
de real destaque, ilustres lageanos que se proge- 
taram no cenário político brasileiro e elevaram 
bem alto o nome de Santa Catarina.

Dia P de Julho, data magna do Veterano, se
rá mais uma vez comemorado festivamente. Na
quela oportunidade será empossada a nova dire
toria do Clube r  de Julho que dirigirá os [desti
nos da família Primeirista durante o biênio 1964 - 
1966.

Correio Lageano sempre atento ao que se 
passa na sociedade lageana, dará ampla cobertu
ra à tão importante acontecimento.

Sra. Seylla
Transcorre no dia de 

hoje a passagem de mais 
uma ^data natalicia da 
exma sra. d. Scylla An 
tunes Baggio. digna con
sorte do Sr. José P. Bag
gio, do alto comércio 
desta praça e diretor 
dêste bi-semanário.

A feliz nataliciante tem 
sido pessoa de grande 
relevância em nossos 
meios sociais, graças à 
uma série de atributos 
que norteiam o seu ea- 
rater, grangeando a es
tima e a consideração 
de todos os que lhe são 
caros.

Por tão festiva data, a 
sra. Scylla Antunes Bag
gio tem sido grandemen
te cumprimentada pelo 
seu vastíssimo circulo de 
relações e amizades, eja 
cujas manifestações tam
bém nos associamos, en
viando à feliz aniversa
riante os nossos votos 
de prósperas felicidades 
no convívio de seus di 
gnos familiares.

Encerrada a vigência do Art. 10 do Ato
Institucional

Canceladas nomeações federais 
até 31 de Dezembro

Por determinação do Presidente da República, 
foram canceladas todas as nomeações para o fun
cionalismo federal até 31 de Dezembro do corren
te ano.

Somente em casos especiais, é que serão ad
mitidos servidores federais durante êsse período.

Sr. Antônio Walmor 
Ribas

Ocorre no dia de hoje, 
o transcurso de mais um 
aniversário natalicio do 
Sr. Antonio Walmor Ri
bas, do comércio desta 
cidade e pessoa que go 
sa de real prestigio em 
nossos meios sociais.

O feliz nataliciante que 
desfruta de invejável 
conceito, está recebendo 
na data de hoje o abra
ço cordial e amigo de 
todos aqueles com quem 
mantém afetuosas rela
ções de estima e ami
zade.

Felicitamos o distinto 
aniversariante, desejan
do-lhe inúmeras felicida
des no seio de seus 
ilustríssimos familiares e 
amigos.

A Assessoria de Imprensa do Palacio das La
ranjeiras, confirmou que decorridos os 60 dias da 
vigência do art. 10’ do Ato Institucional, termina
ram as cassações de direitos politicos e de man
datos, não mais havendo listas a divulgar.

Num levantamento efetuado, constatou-se que 
a revolução cassou os mandatos de 112 ocupantes 
de cargos eletivos, entre os quais os ex-presiden
tes Goulart, Juscelino Kubitschek e Jânio Qua
dros, os ex governadores do Amazonas, Pará, Per 
nambuco, Alagoas, Estado do Rio e Acre, respec 
tivamente, Srs. Plinio Coelho, Aurélio do Carmo, 
Miguel Arrais, Seixas Dória, Badgei Silveira e 
José Augusto.

Também foram cassados os mandatos de vá
rios vice governadores, entre êles, dois do Estado 
do Rio, o primeiro o vice governador eleito com 
Badger Silveira, e o segundo o deputado Simão 
Mansur, eleito pela Assembléia Legislativa com o 
atual governante, general Paulo Costa.

Entre os senadores, dois tiveram seus manda
tos cassados: Amauri Silva e Juscelino Kubitschek.

Por outro lado, foram cassados os direitos po
líticos de 269 pessoas e transferidos para a reser- 
v,i 147 oficiais das Forças Armadas.

Com todas as listas divulgadas, cinco ex-Mi- 
nistros do govêrno deposto foram atingidos: Abe
lardo Jurema, da Justiça; Amauri Silva, do Tra
balho; Vilson Fadul, da Saúde; Expedito Machado, 
da Viação e general Jair Dantas Ribeiro, da 
Guerra.

Continuarão as apurações

Por outro lado, o Marechal Estevão Taurino 
de Rezende Neto, afirmou que continuará agora 
com a Comissão Geral de Investigações as apu
rações, estando ainda em vigência os demais ar
tigos do Ato Institucional. Com relação ao funcio
nalismo público,esclareceu que as apurações pode
rão resultar em demissões, suspensão, disponibili
dade, reforma ou aposentadoria e transferência 
para a reserva.

No âmbito estadual a decisão caberá aos go
vernadores e no âmbito parlamentar as decisões 
serão tomadas pelas mêsas das respectivas Câ
maras.

Analfabeto poderá 
votar

O Presidente da Repú
blica, deverá encaminhar 
ainda esta semana ao 
Congresso Nacional, o 
projeto que regula o vo
to do analfabeto.

Inaugura-se domingo o posto I  ar
recadação da Campi 

Solidariedade Nacional
Com a presença de autoridades locais e o po 

vo em geral, a Comissão promotora da Campa
nha Lageana de Solidariedade Nacional, deverá 
efetuar no próximo domingo, dia 21, às 10 horas 
da manhã, a solene inauguração de seu posto de 
arrecadação, especialmente construído na Praça 
João Costa

A construção do referido guichet, visa dar o- 
portunidade a toda a população lageana, atravéz 
de uma maneira mais cômoda, de fazer a sua 
contribuição à referida Campanha.

Assim toda a pessoa ao transitar pela Praça 
João Costa, em demanda ao serviço,escola, cinema 
ou a outro qualquer local,e desejando colaborar com 
a citada Campanha em pról do soerguimento mo
ral e financeiro de nossa extremecida Patiia, po
derá facilmente efetuá Ia atravez dêste posto de 
arrecadação, e em seguida receber um certifi
cado de contribuição dessa patriótica iniciativa.

Ü povo lageano, que sempre deu mostras de 
seu patriotismo, visando o bem estar da Nação e 
de toda a sua população, por certo, continuará 
dando o seu incisivo apoio à Campanha Lageana 
de Solidariedade Nacional, cuja contribuição por 
menor que seja, será de grande significação para 
o reavivamento da economia e das finançns do 
Brasil.
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V
Prefeitura Municipal de Lages

Estado de Santa Catarina
Edital de concorrência pública para arrematação 

terrenos do Patrimônio Municipal (excessos)
de

De ordem do senhor Prefeito Municipal fica aberta concorrência 
pública, com o prazo de 20 (vinte) dias de acordo com a Lei n' 110 
de 25 de setembro de 1956, de excessos de terrenos que serão ofereci
dos em leilão e vendidos a quem mais der acima do mínimo estabelecido, 
no páteo da Diretoria de Obras e Viaçâo, junto ao edifício da Prefei
tura. no dia 3 de julho de 1964, às 14 horas.

Os excessos ora oferecidos são os abaixo descritos:

LOTE N- 1 - Bairro Conta Dinheiro - zona B, urbana, proximi
dades Coral - área 128,57m2 confrontando ao norte com 28m com o Pa 
trimônio Municipal; ao sul, 27,90m com terreno de Boaventura de Souza 
Filho; a leste. 2,70m com o Patrimônio Municipal; A oeste, 6,50m com 
a Rua Prudente de Moraes. - Requerido por Boaventura de Souza Filho 
Req. n‘ 1.854 de 26 8 63. - Preço minimo Cr$ 500,00 p- metro quadrado

LOTE N- 2 - Proximidades da Avenida Presidente Vargas zona 
B. urbana - área de 294,60m2, oonfrontando ao norte, com 38m com 
terreno de Antônio da Costa Maciel; Ao sul, 40 50m com uma rua pro
jetada; a leste, 7,50m com uma rua projetada; ao oeste, também 7 50m 
com terreno de Mancilio Cardoso Sobrinho. Requerido por Antônio da 
Costa Maciel - Req. n- 812 de 25-3-64 - preço mínimo Cr$ 500,00

LOTE N- 3 Conta Dinheiro - zona B, urbana - área de 35lm2, 
confrontando ao norte, 13m com quem de direito; ao sul, 13m com quem 
de direito; a leste, 27m com terreno de Augusto Kirchner; ao oeste, 27m 
com o Patrimônio Municipal. Preço minimo - Crí 500,00

LOTE N* 4 Conta Dinheiro - zona B, urbana, área de 35lm2 
confrontando ao norte, com I3m com quem de direito;|ao sul |13m com 
quem de direito; a leste, 27m com o Fatdmônio Municipal; ao oeste, 
27m com terreno de Elcir João Savaris e Zeni Savaris. Preço minimo
Crí 500,00

LOTE • N" 5 • Conta Dinheiro, zona B, área de 239.50m2, con
frontando ao norte, com 11.50m com terreno de Saturnino Nunes ao sul, 
ll,50m com terreno de Madruga & Filhos; a leste, 21,90ra com terreno 
de Maria de Tal; ao oeste, 19,80m com o Patrimônio Municipal. Prêço 
minimo Cr$ 250,00.

LOTE N‘ 6 Morro do Pôsto, zona B, área de 4O0m2, confrontando 
ao*norte, com 15 70m afastado da Estrada que conduz para São José do 
Cerrito; ao sul, 660m com o Patrimônio Municipal; a leste, 36.80m com 
o lote n- 182; ao oeste, 40m com terreno de João Maria de Tal. Prêço 
minimo Cr$ 200,00.

LOTE N- 7 Varzea, zona suburbana, área de 134m2, confrontan
do ao norte, cora 2,00m com uma rua projetada e mais lOm numa linha 
quebrada com terreno de Maximino Zonta; ao sul, 12m com quem de 
direito; a leste, 30m com o Patrimônio Municipal; ao oeste. 7,40m com 
terreno de João Batista Luz e mais 22,60m com terreno de Maximino 
Zonta Prêço mínimo Crí 200,00.

LOTE N- 8 - Conta Dinheiro, proximidades da Ponte Grande, zo
na suburbana, área de 606.35m2. confrontando ao norte, com 51,90m, 
com terreno de Orlando Schmidt; ao sul, 4,00m, com o Prolongamento 
da Rua 15 de novembro e mais 51,50m com terreno de Pedro Madruga; 
numa linha quebrada; a leste. 53,30m com o Rio Ponte Grande; ao oes
te. 5.60m com o Patrimônio Municipal e mais 42,60m com terreno de Pe
dro Madruga. Prêço mínimo - Cr$ 200,00.

LOTE N- 9 - Conta Dinheiro, zona B, área de 186,3om2, confron
tando ao norte. ll,50m com terreno de Osalte de Oliveira; ao sul, ll,50m 
com quem de direito; a leste. I6.20m com o Patrimônio Municipal; ao 
oeste, 16,20m com o Patrimônio Municipal. Prêço mínimo - Cr$ 200.00.

LOTE N- 10 - Conta Dinheiro zona B, urbana, área de 299m25, 
confrontando ao norte, 24,10m com o Patrimônio Municipal: ao sul, 
23.10m com terreno de Argemiro Souza; a leste, I5m com o terreno de 
Ivo Chilich; ao oeste, I0,70m com a Rua Campos Sales.- Requerido por 
Ivo Chilich - Req. n- 2262 - de 16/10/63 - Prêço mínimo Crí 300,00.

LOTE N 11 - Rua Mal. Floriano, Esq. com a rua São Joaquim, 
prox. Cemitério Cruz das \lmas, área de 370,50m2, confrontando ao 
norte, com I7m com a Av. Marechal Floriano; ao sul, l3m com terreno 
de Raul C. Arruda; a leste, 28m com terreno de Melice Angeliero; ao 
oeste, l8m com a continuação da Rua São Joaquim - Requerido por 
Melsi Angelieiro - Req. n- 416 de 20/2/63 - Prêço minimo Crí 1.500,00.

LOTE N- 12 - Rua São Joaquim, zona B, urbana, área de 27.30m2 
confrontando ao norte, com 6,50m com terreno de Eva Tereza Casa- 
urande; Ao sul 6,50m com terreno de Adão P. Oliveira; a leste, 4,20m 
com terreno de Adão P. Oliveira; ao oeste, 4,20m com o lote n 187. Re
querido por Adão Pereira Oliveira - Req. n 2067 de 20 9-63. - Preço 
minimo Cr$ 500,00

LOTE N- 13 - Morro do Pôsto, margem da Av. Carahá. zona B, 
urbana, área de 128 60m2.confrontando ao norte, com 9,oOm com terreno 
'^ b a s t iã o  B. Vieira; ao sul, 9,l0m com o Patrimônio Municipal; a este, 
13,50m com o Patrimônio Municipal; ao oeste, 15m com o Patrimônio 
lumcipal. Requerido por Sebastião Bernardino Vieira - Req. n- 610 de 

14-3-63. - Preço minimo Cr$ 500,00

LOTE N 1-t - Proximidades do Morro Grande, zona B, urbana, área 
ne 95m2 confrontando ao norte, com 9,00m com terreno de João M. 
.spindola e Patrimônio Municipal; ao sul, llm, e mais lom numa linha 

quebrada, com terreno de Henrique Mendes Ouriques; a leste, 6 20m 
com ° Patnmônio Municipal; a° oiíste, 22 40m com terreno de Brida 
^ aròo „®lro ' Requerido por Hercilio Mendes Ouriques. Req. n- 2282 
de 22-10-63 - Preço minimo Crí 200,00

I OTF N- 15 - Varzea, zona suburbana, forma^ aproximada de
um triângulo, área de 127,50m2, confrontando ao* “orte^ V®J^Ĉ ^ e n o ' í*  
guio ao sul 4,70m com uma rua projetada, a leste 50m com terreno de 
AntônU>° Edéslò Muni* ao oeste son. com terrenc' Almenada Madr».
ga dos Santos Requerido por Almerinda Madruga dos Santos Req. n 
1650 de 29-7-63 - Preço minimo Crí 100,00

LOTE N- 16 - Bairro Conta Dinheiro, proximidades Coral,mzo“a
B. urbana, área de 158m2, confrontando ac norte, 1IM0® c d®
direito- ao sul 5 80m com terreno de Walmor Buratto, a leste. 47,60m 
com terreno de Flávio Burigo. JWalmor B e Ervi"° .̂ órdo^ a’ oe8J. 
4m com o Patrimônio Municipal numa linha quebrada c ,m ™ 2»
Walmor Buratto. Requerido por Walmor Buratto - n 1979 de 30-10-62 
Preço minimo Crí 500.00

LOTE N- 17 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, área de 136,85m2 
confrontando ao norte, 12m com terreno de José Medeiros; ao sul, 
12m com terreno de Alcides Stefani; a oeste, 10,8im com o Patrimônio 
Municipal; a leste 12m com o Patrimônio Municipal Req. p- Alcides 
Stefani - Req. n- 2.126 de 27-9-93 - Preço minimo Crí 500,UU

LOTE N- 18 - Proximidades do Bairro Coral, zona B, urbana, á- 
rea de 180,74m2, confrontando ao norte, ll,40m, com quem de direito; 
ao sul, ll,40m com terreno de Domingos Debarba a leste, 15m com ter
reno de Walmor Buratto; ao oeste, 17,25m, com o Patrimônio Municipal 
Requerido por Domingos Debarba - Req. n- 1833 de 21/8/63 - Preço mí
nimo - Crí 5CO.OO.

LOTE N- 19 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B, 
área de 32,85m2, confrontando ao norte, 36,30m com terreno de Ivo Monn; 
ao sul, 36,70m com o lote n- 20; a leste, 0,80m, com terreno de |Estefano 
Waltrick; ao oeste, l,00m com a rua São Joaquim. Requerido por Ivo 
Monn Req. n- 1.819 de r/10/62. Preço mínimo Crí 1.000,00.

LOTE N- 20 - Proximidades da Igreja São Judas Tadeu, zona B, 
área de 161,48m2, confrontando ao norte, com 36,70m com o lote n- 19; 
ao sul, 37,50m com terreno de Elza Schlischting; a leste, 2,55m com ter
reno de Estefano Waltrick; ao oeste, 6,30m com a rua São Joaquim. Re
querido por Ivo Monn - Req. n- 1.819 de 1710/62 - Prêço mínimo Crí ... 
1.000,00

LOTE N- 21 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área 98,48m2. 
confrontando ao norte, 9m com o Parque Jonas Ramos; ao 6ul, 8,90m 
com terreno de Maria dos Prazeres Amorim Ortiz; a leste, ll,95m de 
Afonso Ribeiro; ao oeste, 10,25m com o Patrimônio Municipal. Requeri
do por Ângelo Rosetto - Req. n- 2046 de 17/9/63. Prêço mínimo Crí . . * 
3.000,10.

LOTE N- 22 - Parque Jonas Ramos, zona A, urbana, área de 
98,S6,75m2 confrontando ao norte, cojn 9,25m com Jo Parque Jonas Ra
mos; ao sul, 9,25m com terreno de Ângelo Rosetto; a Jleste, llm  com o 
Patrimônio Municipal; ao oeste, I0,72m com fterreno de Darci Ribeiro. 
Requerido por Ângelo Rosetto - Req. n- 2046 de 17-8-63. - ;Prêço míni- 
mo Crí 3.000,00.

LCTE N- 23 - Conta Dinheiro, zona B, Urbana, área de 349 58m2 
confrontando ao norte, 23,4°m com terreno de Ângelo Búrigo; ao sul, 
24,50m com o Patrimônio; a leste, 15m com o terreno de Manoel Cândi» 
do da Rosa; ao oeste, l5m com a Rua Campos Sales. Requerido por Ma
noel Cândido da Rosa - Req. 2.160 de 1-10-62 - Prêço mínimo Crí 300,00.

LOTE N 24 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, próximo ao Coral 
com área de 279,72m2, confrontando ao norte 24,50m com o Patrimônio 
Municipal; ao sul, 24,10m com o Patrimônio Municipal; a le ste, 12tn 
com terreno de Gustavo Dorow; ao oeste, ll,60m com a rua Campos 
Sales. Requerido por Gustavo Dorow - Req. n- 1.968 de 9-9-63 - Preço 
Minimo Crí 300,00

LOTE N- 25 - Conta Dinheiro, zona B, urbana, área de 195.27m2, confron
tando ao norte, 27.22m. com uma rua projetada; ao sul, 27m com terre
no de Gema Cavalca; a leste, 5,50m, com o Patrimônio Municipal; ao 
oeste, 9,0dm com uma rua projetada. Requerido por Gema Cavalca - 
Req. n' 1.370 de 24-6-63. - Preço minimo Crí 300,00

Os terrenos arrematados por esta concorrência só poderão ser 
Escriturados após o pagamento do total de seu valor em dinheiro â vis
ta, devendo, para ser válido o lance, ser feito um depósito de pelo 
menos 20% do seu valor, no ato da arrematação.

Nos Têrmos do parágrafo único do art. Io da Lei n° 110 os pro
prietários de terrenos com excesso resultante de mudança de alinha
mentos ou.únicos confrontantes, terão direito de preferência desde 
que no ato da arrematação se sujeitem ao maior preço.

Nos têrmos do art. 2° da mesma Lei, os terrenos adquiridos, em
bora pagos integralmente. só poderão ser escriturados trinta (30) dias 
após a realização da concorrência. '

Não poderão concorrer à arrematação dos excessos ora oferecí 
dos, as pessoas que, em concorrências anteriores, tenham arrematado 
lotee ou excessos e nao tenham cumpridos os compromissos assumidos.

Quaisquer reclamações posteriores ao leilão deverão ser dirigi- 
da8J ®  petição ao Sr. Prefeito, dentro do prazo improrrogável de trin
ta (30) dias da data da arrematação.  ̂ i

Quem se julgar com direitos‘sôbre os terrenos ora oferecidos 
deverá apresentar reclamação antes do dia 2/ julho de 1964 *

Quaisquer reclamações apresentadas após os prazos acima s< poderão ser apreciadas em juizo. prazos acima
Nos têrmos do art. 8o da Lei n» 110 as despesas de Escritun correrão por conta dos adquirentes. p 88 ae üscrnun

Prefeitura Municipal de Lajes, em 
13 de junho de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria.

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



C G C E E I C  1 A C E A N C pngin.iLares s u  17 - 6 - 6 4

Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Industria e Comércio de 
Madeiras Baitisielia S /A

Lages - Santa Catarina
AVISO

Avisamos aos senhores Acionistas que, de cou 
formidade com o que foi deliberado na Assembléia 
Geral Extraordinária realizada a 30 (trinta) do cor
rente e atendendo ao estatuido no artigo nr. 111 
do Decreto - Lei nr. 2 627, de 26 de setembro de 
1940. é concedido o prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da primeira publicação dêste a- 
viso. para que os mesmos usem de seu direito de 
preferência na subscrição de ações do aumento 
do capital social aprovado pela mesma Assem
bléia.

Lages, 31 de maio de 1.964 
Roland Hans Kumm - Diretor

Requerimentos Despachados pelo Sr. Prefeito Municipal
554 - Alvina Correia Sommer - Transferencia de terreno - como requer 4-3-64 
558 - Nelson A. Silva » » „
56o - Ida R. Vieira - Transferencia de terras - sim 4-3-61
562 - Nelson P. B tista - Baixa de ponto de automovel - como requer a Secretaria para 

e etuar ataix i 4 3-64
562 - Nuton Franco - Requer ponto de estacionamento - concedo de acordo com a infor . 

inação da Secretaria 4-3 64
568 - Nascimento Biancbini - Transferencia de terras - sim 4-3-64
56!) - Oscar Pessoa Nunes - Transferencia de terreno -como requer 4-3-64
570 - Othom Melo Amaraite - Transferencia de terreno -como requer 4-3-64
572 - Nelson Alves P. Batista » ,
573 - Maria do Carmo Carvalho » »

Ene. do Protocolo - Cristina Ramos Oriente

Decreto N1 16 
de 24 de abril de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lages, no uso de suas atri
buições,

Decreta.

Art. P - Fica aberto, por 
conta do excesso da arecada- 
çâo do corrente exercício.um 
crédito especial de treis mi 
lhões de cruzeiros (Cr$ . . . 
3.090.000,00) para atender dos 
pesas decorrentes da Lei n- 
163 de 9 de março de 1964.

Art. 2' - Êste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário 
Prefeitura Municipal de La
ges, em 24 de abril de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

NOVIDADE: Éonôvo
motor TUFÃO de 100 HP (e o 
TUFÍO Super de 112 HP, do PRÉ- 
SIDENCE e dos RALLYE)! Muito 
mais orronque, mois Iorque, 
mais rendimento -  dotado de 
nõvo radiador de óleo, para man
ter o viscosidode ideal e assegu
rar perfeita lubrificação do motor.

NOVIDADE: o nõvo
ovonço manual da distribuidor, 
que possibilita regular o desem
penho do motor às influências 
de altitude, de qualidade e oc- 
tonagem do combustível. Novi
dade é também o nõvo e moior 
tonque de gasolina: 85 litros

NOVIDADE: o nôvo
espoço interno! 0 nôvo teto do 
SIMCA TUFÃO oferece espaço adi
cional para os 3 ocupantes do 
banco Iroseiro (mois altura in 
terna e mais espoço entre os 
bancos): os assentos são novos 
—  ullramacios! Com nova con
formação e nãvo estofamento!

NOVIDADE: o duplo
sistema anti roubo! Trova no 
câmbio: o giro do chove ociona 
umo trova que imobilizo a ala
vanco do câmbio no posição 
marcha-ò-ré. Trovo interna dos 
portos dionteiros: o botão de 
trovo tem de ser girodo (1/2 
volto) paro destrovor a porto.

NOVIDADE : A nova 
visibilidade! Pã'a-briso dianteiro 
mois inclinado, moior, oumen- 
lando a jò excelente visibilida
de panorâmico do SIMCA. Moior 
retrovisor com dispositivo onti- 
ofusconle! Poinel totolmente es
tofado, completo (gaveta pata 
cigarros)! Isoloção termo-ocús- 
tico! Além dos 2 quebra-sòis 
convencionais, mais um centrol, 
Iodos luxuosamenle estofados1

NOVIDADE: Asrnas
côres! Os SIMCA IU F Í0 são opre- 
senlados em 28 combinações de 
côres. 11 delas utilizam moder- 
níssimos fons metálicos (é o pri
meiro vez que um cairo de pas
seio brasileiro é entregue pelo 
fobnconte com côres metálicos).

Venha conhecê-lo hoje mesmo em

COREMA -Gia. Revendedora íe Motores e Automóveis

Reglstri do e publicado o 
presente Decreto ua becrela 
ria üu Prefeituia, ein 21 de 
abril de i904.

Asdtubal Guedes de Sousi 
Pinto

Resp. p/ Secretoriu
P ORT ARI A 

De 24 de i-bril de 196!

O Pre eito Municipal de 
Lages, no uso de suas atri- 
buiçõe , esolve

c xnteder licença:

De acôrc o com o Alt. 169

da Lei n” 71 de 7 de de 
zernbro de 1949

A Gàndido Ft rtuuuto Batis
ta Dias, ocupante uo c.ogo 
isolado de provimento eleti
vo de luspetor Escolar, i"a- 
drüo o, do Quauro unico do 
Município, de teis (0) díns 
com vencimentos integrais, a 
contar de deis de abril do 
c< rrente ano.

Prefeitura Municipal de 
Lages, em

24 de abril de 1964.

Wolny Delia Hoccu
Prefeito iVlunic.p.il

D E (J R E T O 
de 23 de abril de 1.964

O Prefeito Municipal de 
Lages, resolve:

C*n eder Exoneração:
De ac ir o com o ait. 9ó, § 

1* le ra a d Lt i n '< 1 de 7 
de tiezembio de 1.949 

lltld t Wagefub , do cbrgo 
isolido de p oviui. nto elew 
vo de Prolebt-or Padrão I) - 
Ginasiano, constante uo Qua
dro Único do Município ti s 
Escolas Reunida» Nossa Se
nhora das Graças, do Bairro 
da Vá z -a desta ddi d j a 
contar de 13 do cor e uu.

Prefeitura Municipal de 
Lag s, 23 de abril de 1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municlp.il

Publicado o p emento de
creto na Diretoi ia d» Ensino 
Municipal, em 23 de abr.l de 
1.964.

QUEM MÃO AVUMCfA
— Sa Esconde —

P a r a  s t u  a n u n c io u  p r o c u r e

C O R R E I O  L A G E A N O  

R u a  M a l .  D e o d o r o ,  n

Rua Manoel Thiago de Castro 174 L A G E S Santa
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C C E R E I C  lA G C A N Í )

Lsies valiosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federal

Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET M I L I O N Á R I O
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ugre sofre im- 
revisla derro

ta
Iniciando o returno do 

campeonato estadual, ti
vemos drmirgo último, 
no Estádio Muaieipai Vi 
dal Ramos Junior, o co
tejo entre as equipes do 
Guarany de nossa cida
de e do Feri Ferroviá
rio de Ma ira, cujo mar
cador favoreceu ao elen 
co visitante por 2 a 1, 
uma derrota que não 
estava nas cogitações 
do bugre.

A esquadra visitante 
foi sempre a melhor e 
quipe dentro da cancha 
e fez jús ao marcadoi 
final ao seu favor.

Sr- Boanerges 
Melo flvila

Deflue em data de ho 
je, o transcurso de mais 
um aniversário natalicw 
do Sr. Boaneiges Mele 
Avila, diretor de Espor 
tes do S. C. Internacio 
nal, e elemento de gran 
de destaque em nossos 
meios espoitivos.

Felicitamos o Sr. Boa 
nerges Melo Avila, au 
gurando-lhe muitíssimas 
felicidades

Rodovia BR - 59 in
cluída no Plano Ro
doviário prioritário dc 

País

O novo Plano Rodoviá 
iio do País, há poucr 
aprovado pelo Presiden 
te da Repúblca, inclui, 
como uma de suas o- 
bras prioritárias, a rea 
lização de implantação 
e pavimentação da BR 59 
Porto Alegre-Torres-Flo 
rianópolis Juinville-Curiti 
ba.

A BR 59 unirá, pelo li
toral. a capital do visi- 
nho Estado do Rio Gran
de do Sul à capital pa
ranaense, via Florianó 
polis, servindo pois de 
ligação com o sudeste 
do país.

Esta rodovia apresen 
tará excelentes condições 
técnicas porque se de 
senvolve pelo litoral, a- 
travéz de terreno sem a 
cidentes geográficos de 
monta. Passando pela re
gião de nosso Estado, 
área relativamente sub 
desenvolvida atualmente, 
mas com grande poten 
ciai econômico, determi
nará a incorporação da 
quela região à economia 
nacional.

Museu Histórico “ i a -
v

go de Castro»
Prosseguindo a publicação dos nomes dos vi

sitantes, constatamos no Livro de Presença os se- 
guintes:-

No dia vinte e um de Maio de mil novecentos 
e sessenta e três, fizemos uma visita com alguns 
alunos do Grupo Escolar “Belizário Ramos", do 
bairro do Coral, sob a competente direção da Pro
fessora Dona Gerúsa Silva, a êste Museu que nos 
foi gentilnrmte mostrado pelo senhor Thiago Viei

ra de Castro.
Vera Maria Ramos, Professora do Grupo Es

colar “Belizário Ramos”, Recilde Zanott,Cesar Ré- 
gis, Nivaldo Coelho, Antonio Carlos Plachi, Flávio 
Godoy Silva, Roberto Marques Filho, José Nilton 
Donheiz, Margarida Nascimento, Sebastião Ramos, 
Sérgio Luiz Kifinshi, Rodolfo Luiz Quevêdo, Dar- 
cy Pereira, Sérgio Iléo, Hamilton de Marafigo, es
tudantes.

Ralph Eisenhauer, Neyde Laurino Eisenhauer 
de São Paulo, 24/5/63.

Romeu Ribeiro Ramos, São Paulo, 25/5/63.
Alcides Suizer, Luia Ramos, 16/7/63
H. Verona Cristofani, Santo Milani, Lulinda 

Milani Cristofani e Rosa Villa Rios Milani, paulis
tas, 22/7/63.

Thiago Vieira de Castro 
Diretor
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Concessionário exclusivo:

Agência Planaltina de Veículos S. A.
Avenida Presidente Vargas, 1898 - End. Tel. Planaltina - Fone, 444 - Cx. Pcstal, 333 - Lages S.C.
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0 moderno Posto Trevo será inau
gurado amanhã no entroncamento 

da BR‘36 e BR-2
Será inaugurado no dia de amanhã,no entron

camento da BR 36 e BR-2, o modernissimo Posto 
Trevo, de propriedade da firma ScorCegagna & 
Cia. Ltda.

0 referido Posto que se encontra situado em 
local de previlegiado acesso tanto para o sul e 
norte do pais, quanto para o oeste de nosso hs- 
tado, conta cem instalações modernas, constando 
de 5 bombas Atlantic, afim de que não haja de
mora no atendimento de seus clientes, além de 
outras instalações que obedecem aos requisitos 
mais necessários ao seu bom funcionamento.

A conceituada firma Scortegagna & Cia. Ltda. 
que ora se instala com êste modernissimo Posto 
Atlantic, terá como seu gerente, o Sr. Agenor A 
velino Scoitegagna, cuja firma, é também proprie
tária de outros Postos no oeste catarinense, onde 
goza de merecida reputação comercial.

Ao instalar-se com o modernissimo Posto Tre
vo, aproveitimos o enstjo para cumprimentar a 
firma Scort g igna •< Cia Ltda., na pessoa do seu 
digno gerem , Sr Agenor Avelino Scortegagna, 
desejando-lhüá felicidades n *.s suas atividades co
merciais na Princesa da Serra.

a  &

590 Milhas de Lages vem polari
zando as atenções do nosso mun

do automobilístico
Vem atraindo as atenções do nosso mundo 

automobilístico, a grande prova automobilística 
marcada para o próximo dia 26 de Julho, <ieno 
minada 500 Milhas de Liges, em homenagem ao 
dia do Motorista.

A citada prova que deverá ser promovida pe
lo Automovel Clube de Lages, em colaboração 
com várias firmas lagennas. será a maior com
petição automobilística até hoje realizada em nos
sa cidade, pois terá uma duração aproximada de 
8 horas.

Para esta sensacional prova, além dos azes 
locais, teremos a participação de consagrados vo 
lantes de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Ao que se presume, as 500 Milhas de Lages 
terá o mesmo percurso das provas anteriores, ou 
seja: Avenida JPresidenle Vargi.s, Avenida Ca
mões, BR - 36 e Avenida Duque de Caxias.

Sra. Cantam Lidia Ribas Hpei
Rodeada da estima e carinho dos seus dignos 

familiares e das pessoas de suas relações e ami 
zade, viu transcorrer no último domingo, dia 14, 
mais um aniversário natalicio, a exma. sra. d. 
Carmem Lidia Ribas Apel, digna esposa do Sr. 
Curt Apel, do alto comércio e pessoa de grande 
projeção em nossos meios sociais.

a o  ensejo do seu natalicio, a sra. Carmem Li
dia Ribas Apel, foi calorosameute cumprimentada 
pelo seu vastíssimo circulo de amizades.

Destas colunas felicitamos a feliz naíaliciante, 
augurando-lhe perenes felicidade junto aos seus 
exmos. familiares.

Transcorreu domingo 
último, dia 14, a passa
gem de mais um aniver 
sário natalicio do Verea
dor José Wilson Muniz, 
um dos mais combativos 
representantes do povo 
em nossa Câmara Muni 
cipal e influente indus- 
trialisía em nosso Muni
cípio.

Além disso, o Verea 
dor José Wilson Muniz, 
tem sido um esportista 
de escol, sendo um dos 
gfandes beneméritos do 
S. C. Internacioual.

Embora estivesse au
sente de nossa cidade 
por ocasião de seu na
talicio, pois que viajou 
sábado último para a ca 
pitai paulista à negocios 
de sua firma, o Vereador 
José Wilson Muniz, de
verá por certo receber 
ainda, os cumprimentos 
de seu vasto circulo de 
amigos e admiradores

Cumprimentamos ô Ve- 
reador José Wilson Mu 
niz, augurando lhe inú
meras felicidades.

iria. Mercedes
Ocorreu em data de 

ontem, a passagem de 
mais uma efeméride na- 
talicia da prendada Srta 
Mercedes Baggio, desta
cada funcionária da a 
gência local do Banco da 
Lavoura de Minas Gerais 
S/A, e fino ornamento da 
sociedade lageana.

Aos muitos cumprimen
tos que por certo rece
beu no dia de ontem, 
juntamos também os nos
sos, desejando a Srta 
Mercedes Baggio, os nos 
sos augúrios de constan
tes felicidades.
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"ÍÕ
É  Estalo ilo Pará

Telegrama de Belém informa que o tenente .1 
coronel Jarbas Passarinho tomou posse, do go.l 
vêrno do Pará, em cerimônia realizada no Paiá-j 
cio do Govêrno. Anteriormentt, havia prestado 
compromisso na Assembléia Legislativa juntamenl 
te com o vice - governador, prof. Agostinho Mon. 
teiro. Igualmente foram empossados pela Carnal 
ra de Vereadores o uôvo prefeito e vice-prefei-l 
to de Belém

O governador eleito prossegue no trabalho dJ 
formação do secretariado, que declarou apolíticol 
e sem vinculações com os grupos econômicos chel 
gados ao regime anterior.

O tenente-coronel Passarinho já divulgou a|.j 
guns pontos de seu programa, enfatizando o de-J 
senvolvimento econômico do Estado e atendimen
to dos problemas de ordem social. Inclui entre ha] 
suas metas imediatas o Ensino Médio e a amplia
ção da rêde escolar.

A nova lei do Inquilinato, cujo projeto o| 
Presidente da República enviará ao Congres
so, será publicada no «Diário Of ciai», antes doI 
dia 30, não havendo assim necessidade de pror-1 
rogação da atual lei.

nm  Castelo Branco
O Clube de Veteranos da Campanha da Itália. I 

vai homenagear o presidente de seu Conselho 
Deliberativo, Marechal Castelo Branco, com uni 
jantar no próximo sábado, no Clube da Aeronáu-i 
tica.

Nessa oportunidade, o referido Clube vai ofe
recer também uma placa ao Marechal Castelo 
Branco, que no pôsto de tenpnte-coronel. chefiou 
com bravura, inteligência e alta capacidade pro
fissional, a Terceira Secção do Estado Maior da 
Força Expedicionária Brasileira, durante a cam
panha em solo italiauo

Nevo titular da Agricultura
Acaba de ser escolhido para us altas Jfunções 

de Ministro da Agricultura, em substituição ao Sr. 
Oscar Thompson Pilho, que vem de ser exonera
do pelo Presidente Castelo Branco, o Sr. Hugo de 
Almeida Leme, diretor da Escola Superior de A- 
gricultura Luiz de Queiroz, sita em Piracicaba no 
Estado de São Paulo.

Sr. Erno Pedro Rech
Nataliciou no dia 10 último, o Sr. Erno Pedro 

Rech, proprietário do conceituado Restaurante Na- 
poli, e pessoa de grande destaque em nossos 
meios sociais e comerciais.

Ao divulgarmos a passagem do seu aniversá
rio natalicio, cumprimentamos o Sr. Erno Pedro 
Rech, com votos de contínuas felicidades.

Aviso ao Público Lageano
O C on sorcio  TAC - C R U ZEIR O  DO SUL, se m p r o  p r o c u r a n d o  serv ir , ca d a  vez 

m e lh o r  o p ú b lic o  v ia ja n te  d a  reg iã o  serra  d e  S a n ta  C a ta r in a , d e p o is  d e re in iciar  
os se u s  voos p a ta  JOAÇABA, c a p ita l  do O e ste  C a ta r in e n se , v o lta  a g o ra  a  servir 
e s ta  reg iã o , c o m  PO RTO  ALEG RE, c a p ita l do v is in h o  E sta d o  do R io  G ra n d e  do Sul.

A ssim  é q u e , se n d o  a t u a lm e n t e  a  ú n ic a  C o m p a n h ia  d e  A v ia çã o  C o m erc ia l a 
servir  n o ssa  c id a d e , o C on sórcio  TAC - C R U ZEIR O  DO SU L , q u e  se m p r e  procurou  

serv ir  a  z o n a  d a  Serra , l ig a n d o -a  a  to d a s  a s  c id a d e s  do P a ís , o fe r e c e  a g o ra  ao  
p ú b lic o  v ia ja n te , os s e g u in te s  vôos, n o s  d ia s  e h o rá r io s  a b a ix o :

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.
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.

3as. 5as. e sabado:

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

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores informaçÕBS 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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