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Em pose especial para o Correio Lageano, vemos no Clichê acima a diretora e jornalista Leo 
nor Guedes de «Orbe Press» em palestra com Miss Santa Catarina , Srta. Salete Chiaradia 
na s' de do Centro Catarinense do Rio de Janeiro, na ocasião que a representante Catari

nense homenageava as candidatas estaduais ao titulo de Miss Brasil

Notícias que nos che
gam de Brasília, d o s  di
zem que Miss Santa Ca
tarina Srta. Salete Chia
radia, encontra se naque
la capital em companhia 
de seus progenitores Sr. e 
Sra. Cacildo Chiaradia. O 
regresso de Miss Santa 
Catarina está previsto pa
ra o fim desta semana, 
afim de atender uma sé 
rie de compromissos em 
m u n ic íp io s  catarinen
ses onde 6ua presença é 
reclamada em todos os 
acontecimentos sociais.

—  o  —

No próximo dia 25 Miss 
Santa Catarina estará na 
visinha cidade de Curiti- 
banos onde participará 
no grande baile das de
butantes que a diretoria 
do Clube 7 de Setembro 
oferecerá aos seus di
gnos associados. A Srta. 
Salete Chiaradia irá à Ca
pital do Pinho como con

vidada especial da dire
ção daquela tradicional
sociedade, onde será al
vo de inúmeras hornena 
gens.

O Clube 7 de Setem
bro tem na presidência 
a figura dinâmica do in
dustrial Aldo Menegatti, 
bem acessorado por uma 
valorosa equipe de des
tacados nomes da socie
dade curitibanense, pro
moveu mais este encon
tro social fadado a ser 
um dos maiores aconte
cimentos da capital do 
Pinho. 0  baile das debu- 
tantes será abrilhantado 
pelo famoso conjunto da 
capital do trigo, Erechim 
do Rio Grande do Sul

A reportagem social 
do Correio Lageano de
verá deslocar-se para 
Curitibanos, afim de dar 
maior publicidade à a- 
quela promoção. Vinte e 
quatro debutantes serão 
apresentadas oficialmen

te a sociedade de JCuri- 
tibanos numa parada de 
elegância e juventude.

• -  o  —

No dia 15 do jpróximo 
mês a Srta. Salete Chia
radia irá a capital do 
Estado, a convite do re- 
nomado cronista social 
Zury Machado, o mai6 
lido de Santa Catarina. 
Em Florianópolis Salete 
Chiaradia participará do 
baile das debutantes do 
Clube 12 de Agosto, tra 
dicional promoção que 
Zury Machado realiza 
todos os anos. Ainda pa 
ra este acontecimento 
social, Miss Santa Cata 
rina será recepcionada 
d o s  salões sociais do 
Querencia Palace Hotel, 
ocasião em que será a- 
preseotada à elite floria 
nopolitana, devendo des
filar com o maiô Catali- 
na e traje típico.

Soirée da Máscara no Serrano T*ems Clube

A diretoria do Serrano Tenis Clube, tendo à frente o 
Sr. Emilio F. Battistella, sempre pronto a dar a decidida 
colaboração na aprenda de suas promoções sociais, bem 
secundado por outros valorosos diretores, marcou para o 
Próximo dia r  de agôsto, mais um acontecimento social. 
Que pela sua originalidade, vem despertando o interêsse 
de todos os seus associados.

Com o sugestivo nome de Soirée da Máscara, será 
naturalmente um encontro social diferente, principalmeete 
Para a jovem guarda do Serrano Teni6 Clube.

0  famoso Conjunto Sincopado deverá abrilhantar as 
danças.

Serfio oferecidos prêmios ás máscaras mais originaif-

Deputado Ladir 
Cherubini

Vindo de Porto Alegre, a- 
companhado de sua exma. 
esposa, encontra-se em nossa 
cidade, o Deputado Ladir 
Cherubini, ativo representan
te lageano na Assembléia 
Legislativa Estadual.

Em nossa cidade, o Depu
tado Ladir Cherubini >deverá 
permanecer até fins do cor
rente mês, sendo que sua 
exma. espôsa seguiu viagem 
para a capital do Estado.

Vemos na foto acima a bonita e elegante Srta. Eva Ma
ria Lisboa eleita sábado em Florianopolis Miss Radar 1964. 
Merecidamente Eva Maria Lisboa trouxe mais um titulo de 
beleza para Lages, seus predicados de meiguice, graça e 
charme com a elegância de que é portadora, Eva Maria con
sagrou-se na capital do Estado entre 10 concorrentes ao con

quistar o titulo de Miss Radar.

Foi eleita sábado dia 11, Miss «Radar» de 
Santa Catarina edição de 1964.

Certame de âmbito estadual, promoção do 
Cronista Social Lázaro Bartolomeu, detentor de 
grandes promoções sociais na capital do estado, 
reuniu as mais destacadas [figuras da sociedade 
Ilhoa, no Clube 12 de Agosto, onde 10 elegantes 
senhoritas representantes estaduais participaram 
em busca de tão almejado titulo.

A Srta. Eva Maria Lisboa, bonita e elegan
te, enviada da sociedade lageana, recebeu verda
deira consagração da sociedade de Florianópolis 
ao ser eleita Miss «Radar» trazendo para nossa 
cidade mais um honroso titulo de beleza.

Nossa sociedade tão bem projetada em to
do o sul do país, cada dia que passa mais se des 
taca em acontecimentos sociais e na beleza da mu 
lher lageana.

Miss Radar 1964, Srta. Eva Maria Lisboa, ao 
conversar com a reportagem deste jornal, disse 
estar feliz e orgulhosa de trazer para Lages mais 
um titulo de beleza, disse ainda, ter ficado encan
tada com a hospitalidade da sociedade Floriano- 
politana.

Miss Radar de Santa Catarina, Srta. Eva Ma 
ria Lisboa, estará no proximo sábado na cidade 
de Joinville atendendo um convite da direção do 
Clube Harmonia Lira.

Eva Maria - é filha do ilustre casal Sr. e 
Sra. Alceu Lisboa da alta sociedade de Lages.

Miss Radar de Santa Catarina 1964, rece
beu inúmeras homenagens, ganhando inclusive, uma 
viagem ao Rio de Janeiro.

Clube 1’ de Julho
A diretoria do Clube Io de Julho, biênio 1964 - 1966 

tendo na Presidência o Sr. Dr. José Pedro Mendes de Al
meida, inicia uma nove fase de grandes promoções socia
is. Para o dia Io de agosto a direção do Veterano traz pa
ra o deleite de seus associados «Gonzalo Cortês» e sua or
questra show, apresentando Willi&n Wu, famoso astro do 
filme Europa de Noite, Lili, e o Maior Espetáculo da Ter
ra.

A diretoria do Clube 1* de Julho abrirá com sucesso 
sua temporada social, tudo fazendo crer que o «avantjpre- 
miére se constituirá em exito absoluto, e virá agradar 
plenamente ao bom gosto da sociedade lageana.

Sr. Artur Poland
Ocorreu segunda feira última, dia 13, o trauscur60 de 

mais uma data natalicia do Sr. t Artur Poland. que, por suas 
inúmeras qualidades, gosa de vasto conceito em nossoB 
meios sociais e econômicos.

O Sr. Artur Poland exerce atualmente as altas funções 
de diretor presidente da poderosa firma Industrias de Ma
deiras Pratense Ltda., com matriz em nossa cidade e fili
ais nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná, além de outras importantes posições de destaque 
em nosso comércio e indústria.

Tributamos-lhe os nossos mais ardentes votos de um 
fntnrr» npnmisHôr rodeado de alegrias e felicidades.
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Cont da última pag.
tio» de industria e atingira 
a liderança social como che- 
f 3 político. Em sua juventu
de, Negrinho, o lider, cortá- 
ra lenha para vender nas 
ruas desta cidade, enquanto 
com as economias adquiria 
terneiros de um ano de ida
de, os quais venderia mais 
tarde para estabelecer-se co
mo modesto comerciante na 
vila de Índios. Levado pelo 
seu espirito progressista a- 
ooiado á inteligência que ca- 
r icteriza os que logram triun 
íar, ingressou 1 igo nos albo- 
res da indústria madeireira 
então nascente na Kegião 
Serrana.

Do «engenho de serra», 
movido à agua, com as toras 
arrastadas à canga de bois, 
o dinâmico Negrinho domina 
as grandes serranas moder
nas, movidas à vapor, os trá- 
tores substituem os bois e 
os caminhões, os velhos car- 
retões. Seu dinamismo invul
gar é reconhecido pelos seus 
colegas profissionais ) que o 
apontam representante da 
maior e maii poderósa clas
se industrial da região, a ma 
dereira.

Negrinho é levado à posi
ção oe Presidente do Sindica 
to dos Madeireiros, função 
que soube desempenhar com 
elevado gabarito até que a 
morte o colheu.

Atingia aos 50 anos com 
as finanças altamente estabi
lizadas, como fazendeiro, in
dustrial e entrozado no alto 
comercio. Não tinha mais ne 
cessidade de lutar, de traba
lhar, mas em suas veias cor 
ria o sangue jovem do pro- 
grésso, dêste progrésso au
têntico, progrésso civico, que 
viza mais o bem social e a 
beneficio da coletividade 
que a satisfação individual 
de seu próprio agênte. Ne
grinho q u e r  a j u d a r  
Lages, a maior, mais mo
derna e bem organizada gran 
ja suino - ávicola, capaz de 
abastecer a cidade de Lages, 
principalmente com ovos e 
frangos para córte.

Nesta óbra de vulto, em- 
penhou-se de corpo e a,ma 
planejando, construindo, a d ju 
nistrando pessoaimente e não 
raro trabalhando ombro a 
ombro com os proprios ope
rários. Não permitiu, entre
tanto, o destino cruel, que
0 magnanimo Negrinho com 
pletasse a obra de grande 
sonho. O sangue que corria 
em suas vêias éra jovem, 
mas tão jovem que não
1 h e resistiu o coração. 
E Negrinho, o homem que 
já não tinha necessidade de 
trabalhar, cái \trabalhando, 
cái debatendo-se para ajudar 
o progresso de sua terra.

Morreu, mais xeu exemplo 
de dinamismo, dignidade e 
boa vontade permanecerá co 
mo modelo de homem útil 
à coletividade e como incen 
tivo e convite ao trabalho 
para muitos de nossos jo 
vens, em cujas veias corre 
o sangue cansado pela inati
vidade e a inépcia.

Negrinho é acima de tudo 
um grande e edificânte exem 
pio para nós, nos dias con
turbados e convulsivos que 
atravessa a sociedade e a 
Nação, em busca de reformas 
de estrutura e rádicais, pro 
postas por determinados agi
tadores e extremistas, como 
única fórmula de promover o

seus rástros permanecerão 
indeleveis e permanecerão 
em suas obras que por cer
to continuarão oferecendo 
beneficio social e contribuin
do para o Brasil grande do 
futuro que sabemos êste li
der ter sonhado para os seus 
pósteros.

Ha pessoas que não pos
suem substitutos, nem na so
ciedade, nem no seio da fa
mília.

Negrinho foi não possuem 
substitutos, por isto resta-nos 
cultivármos seus exemplos 
na triste e amarga dor da 
saudade, enquanto recordár 

- xt • mos entre lágrimas a quadri-
J U-!_°̂ ’x °  ^ em ^ue Negn- nha de um poeta:

Morte cruel e ingrata, 
Tenho contra ti muitas

bem estar social.
A vitória e o triunfo de 

Negrinho, em todos os cam
pos das átividades sociais, 
demonstra clara e insofisma- 
velmente o quanto póde rea
lizar o homem dotado de ca
pacidade para o trabalho, 
dentro das estruturas sociais 
atuais que nos oferece o re
gime livre e Democrático 
que desfrutamos do Brasil.

O homem dinâmico é um 
benfeitor social, porque em 
sua elevada capacidade de 
realizar, cria novos empre
gos e melhores oportunidades 
para os menos favorecidos 
pela riqueza. Era isto, acima

nho praticáva.
No cemitério, ouvi, entre 

lágrimas de despedida, seus 
operário-, estas comoventes 
palawa de despedida: - Seus 
amigos sentem a falta do a- 
mígo, nós pobres sentimos 
mais, porque sentimos a fál- 
ta do amigo e a ajuda do 
«Pai e benfeitor que nos so
corria e acudia». Os amigos 
sentem saudades, não preci
savam dele para viver, nós 
pobres sentimos falta e sau
dades da mão protetora

Este éra o familiar Negri- 
nha que muitos viam-no, mas 
poucos tiveram a ventura de 
conhecer sua alma grande e 
seu nobre carácter. Êste Ho
mem que Lages perdeu, mas

queixas

A quem podias levar 
levas.
A quem devias deixar.

não deixas.
Campos Novos, .Junho de U)fj4 

Constantino Medeiros

Agência ile Turismo
Rua Corroía Pinto • (.Ao »“ £ t(£ “ a No“ <> 

Lanche) - Lages • S. Catarina

Viaeens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agencia no en
dereço acima

A  M O B I L A R
GELSO RIGON

Atacadc e V.ireic
Quartos - Varandas - Balcões - Mesas Fórmicas - Sofás-Cama 

Colchões de móla e um variado sortimento de móveis 
Av. Presidente Vargas (Ao lado da M ercan til A chy’es M a rin  S A) -  Lages - S. Catarina

: iV*

r
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O que há de nôvo no Volkswagen 1964?
O tamanho do porta-malas dianteiro 
foi aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais,
E é só?
O estofamento dos bancos agora é 
dotado de faixa central de tecido( 
de ótima qualidade.
Vantagens: é mais agradável no 
calor e muito mais bonito com qual
quer tempo.
E v. vai gostar muito das 5  novas

REVENDEDOR
L A J E  I

Avenida Marechal

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

dor de pára-brisa.
Quase esquecemos de mencionar que 
também a linha Kombi tem novas 
côres: 3 para a Standard e Furgão 
e 3 combinações de côres para a 
Luxo (realmente muito bonitas).
O Volkswagen muda 
pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 
de bom senso.
Faça-nos uma visita.

AUTORIZADO:

fJuêss“rtc?")ve,s e
---------------------------Lages - S. C.

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



( f f í f l t )  L A f t A ^ f. *-'4

Í ^ I l t K f c S H £ 1 i_K «S*

3«i pÃíTir̂

S P ™

CARNET MILIONÁ
CREDI - YOR

A60RA CHfC-O5! SUA VEZ-- *  s
Basta você adquirir um carnet milionário

I ^ T s u p I c

para ganhar de presente estes maravilhosos prêmios

a £

l Prêmio -  Um RefriotraÉr 
3 Prêmio -  
4- Prêmio •  
í  Prêmio -

Estes valiosos prêmios concorrerão 
mensalmente pela Loteria Federal
Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO
Credi - York
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P refe itu ra  M unicipal de Lages
Estado de Santa Catarina

LEI N' 182
De G de julho de 19G4

Autoriza alienação de Terrenos do Patrimônio 
Municipal, em Concorrência Publica

Eu, WOLNY DELLA ROCCA, Prefeito Municipal de Lajes, 
Faço saber a todos os habitantes dêste Município que a 

Câmara Municipal Decretou e eu sanciono a seguinte
L E 1 :

Art. 1' - Fica o Executivo Municipal, autorizado a alie
nar, mediante concorrência pública, a área de sessenta mil 
metros quadrados (60.000m2), mais ou menos, localizada 
nas proximidades do atual Aeroporto Municipal Correia Pinto, 
desta cidade.

Art. 2' - O terreno, objeto desta Lei, deveri ser lotea
do, e os lotes não poderão ser de área superior a cuatro- 
centos metros quadrados (400 m2), exceto nos casos < e ne
cessidade, para não haver desvio no alinhamento cu para que 
não restem pequenas áreas inaproveitáveis

„ío,-pr*idos em leilão e vendidos, a quem 
dade, que serão °.teieí 1”>11 <.Iinerior ao minimo estabelecido 
mais der, por preço igual ou^sup Viaçao (d o V), junto ao Edi- 
no páteo da diretoria de O (28) do COrrente mês
ficio da Prefeitura, no dia vinte e ou i
de julho, às 14 horas

n „ a sel.em alienados nos têrmos da Lei n- 182
Os lotes a seiem »  seaUintes que vao descritos só- 

de G de julho corrente, e nuadras uma vêz que
mente com dimensões lateral , * tenc’ ntes à área loteada
todos confrontam com terrenos P a vfl0 assi.,aiados como
ou com ruasprojetada. , _  esquina confrontam pela fren-
dessa condição e, por serem de e l , t da„. og cjemaj,, 
te e nor uma linha lateral com ruas projetadas os aemais so-
confroníam com uma rua projetada pela linha de frente.

Quadra A: Lotes ns  1 a 5 - doze (12) metros de fren
te e fundos* e trinta (30) metros de l i ^ ^ ^ o ^ s T e  
zentos e sessenta metros quadrados (3b0m_), lotes 1 e o es
quinas.

Lotes n s 6 a 9 e lõ a 18 - treze (13) metros de frente 
e fundos e trinta (30) metros de linhas laterais urea trezen-

Art. 3- - Os lotes deverão ser vendidos em leilão, a 
quem oferecer maior lance sôbre o minimo de oitocentos 
cruzeiros (CrS 800.00), por metro quadrado, a dinheiro, sendo 
que o vencedor da concorrência, em cada lote, deverá, para 
ser valido e registrado o lance, depositar, mediante recibo, 
no ato, pelo menos vinte por cento (20%) do total a ser pago.

Parágrafo 1* - Nos têrmos do artigo 22 do Código de Pos 
turas, as escrituras dos terrenos só poderão ser lavradas trin
ta (30) dias após a concorrência.

Parágrafo 2 - 0  Prefeito só autorizará a escritura me
diante a prova de total pagamento do valor de cada lote.

Parágrafo 3’ - O arrematante que não completar o 
pagamento do terreno arrematado até trinta (30) dias após 
o leilão, perderá o direito ao lote e ao depósito de vinte por 
cento (20%) feito no ato da arrematação, sendo chamado en
tão, o segundo proponente e não interessando a êste, o ter
ceiro se for conveniente.

Parágrafo 4- - As despesas de escritura e as que sur
girem para legalizar os terrenos em nome dos arrematantes, 
correrão por conta exclusiva dos mesmos. (Art. 28 CP)

Quadra B: Lotes n s 1 a 4 e 10 a 14 - doze (12) metros 
de frente e fundos e trinta (30) metros de linhas laterais - á- 
rea - trezentos e sessenta metros quadrados (3G0m2), lotes 1 
10 e 14 - esquina; lotes n-s G a 9 e 15 a 18. onze metros e 
setenta e cinco centímetros (ll,75m) de frente e fundos e 
trinta (30) metros de linha-, laterais - área - trezentos e cin
quenta e dois metros e cinquenta decimen:ro3 quadrados 
(352 50m2)

Quadra C: Lotes ms 1.11,12 e 13 - doze (12; melros 
de frente e fundos e trinta (30) metros de liuhis laterais á- 
rea - trezentos e sessenta metros quadrados 360in2|; lotes 
n’s 1 e 13 - esquinas;

Lotes n s 14, 15 e 16 - quatorze (14) metros de frente 
e fundos e trinta (30) metros de linha» laterais-área quatrocitos 
e vinte metros quadrados (420m2)

Quadra D: - Lote n l treze (13) metros de frente; 
dezesseis metros e cinquenta centímetros (16,50m) de fundos; 
vinte e nove metros (29m) nas linhas laterais; área quatro 
centos e vinte metros e setenta e cinco decimetros quadra 
dos (420,75m2); esquina.

Art. 4' - Os lotes que não foram arrematados na con
corrência autorizada por esta Lei, poderão ser postos nova
mente à venda, pelo mesmo sistema, quando o Executivo jul
gar oportuno.

Art. 5 - 0  produto da alienação de terras autorizada 
por esta Lei deverá ser utilizado na aquisição do terreno 
destinado à construção do novo aeroporto, pelo Ministério da 
Aeronáutica.

Parágrafo único - Havendo sobra poderá ser reco
lhida aos cofres municipais para ser utilizada na administra
ção pública.

Art. 6' - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages em 
6 de julho de 1964
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria da 
Prefeitura, em 6 de julho de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto

Edital de Concorrência pública, com o prazo de vin- 
to (20) dias, para arrematação de terrenos do Patrimô
nio Municipal situados nas imediações do Aeroporto 
«Correia Pinto»

De ordem do senhor Prefeito Municipal, levo ao conhe
cimento de todos os interessados e do povo em geral que se 
acha aberta concorrência pública com o prazo de vinte (20) 
dias (art. 27 do Código de Posturas) de oitenta e hum (81) lo
tes de terrenos pertencentes ao Patrimônio Municipal e situa
dos nas proximidades do Aeroporto Correia Pinto desta ci-

Lote n* 2 - doze metros (12m) de frente; dezesseis 
metros e cinquenta centímetros (I6,50m) de fundos; vinte 
e nove metros (29m) de linha lateral esquerda; trinta me
tros (30m) de liuha lateral direita; área quatrocentos e viu 
te e dois metros e cinquenta decimetros quadrados (422,50m2/

Lote n* 3 - doze metros (12rn) de frente; dezenove me
tros (ll)m) de fundos em linha quebrada; quarenta e Srte 
metros e cinquenta ceutimetros (47,50m) de linhas laterai;-! 
áiea setecentos e sessenta e quatro metros e cinquenta deci 
metros quadrados (764,50m2).

Lote n 4 - doze metros (12m; de frente; quatorze me- 
/xnSr,rHC1Mr ûenta cintimetros (14.5Ümj de fundos; trinta metros 
3om) de linha lateral esquerda; vinte e nove metros Í29m) de 

lmha lateral direita; - área - trezentos e setenta e treis me
tros e setenta e cinco decimetros quadrados (373,75012).

Lote 5 - treze metros fl3m) de frente- auinze metros
tro?(TmTdeCeS f r ?  d* v ín V e  nove me-tros ugm) de linhas laterais; esquina; - área trezentos e no-
S ^ Z ) ™  metr° S 6 8etenta e clnco decioietros "quacfradtis

te^deze^ete0 n^etrosrp>r̂ rCin^UeDta CPntíraetros (12.5001) de fren 
rakíos (30em) de‘linha f f l “f “* ÍUnd°S; 
m m ) de linha lateral direi,a; ‘ r0 ^
ta e oito metros quadrados (i68m2) qudiroceDtos e set,seD

metrosL(16ra) de fundos; qua^nta^e ^ frente; dezesseis 
nha lateral esquerda; quarenta e oitr»reiS fmetr,os (d3m) de li 
lateral direita; área - seiscentos p mn metl’os ( ,8ra) de linha 
dos (650m2). " e clnQuenta metros quadra'

Lote n 8 - dezesseis metros  ̂ -
metros e cinquenta centímetros Mfi S l  í e frente; dezesseisnueiros (16,50m) de fundos; vinte e

(Continua na ba página)
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Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência pública, com o prazo de 

vinte (20) dias, para arrematação de terrenos 

do Patrimônio Municipal situados nas imediações 

do Aeroporto «Correia Pinto»

Quadra X • Lote ir 1 - com quinze metros (l5m) de 
frente, dezoito metros (18m) de fundos, vinte e sete metros 
(27m) de linha lateral direita e vinte e oito metros e cin 
quenta centimetros (2S,50m) de linha lateral esquerda; área 
tie quatrocentos e quarenta metros quadrados (4K)ru2) esqui
na.

(Continuação da 4a página)

sete metros (2<m) de linha lateral esquerda- trinta 
(30m) de liuha lateral direita; área - quatrocentos e 
ta e nove metros quadrados (459m2)

metros
cinquen-

Lote n 9 - dezessete metros (17m) de frente; quinze 
metros e e nquenta centímetros (15,50m) de fundos; dezenove 
metros (l9m) de linha lateral esquerda; vinte e hum metros 
(21m) de linha lateral direita; área - trezentos e dezoito me
tros e setenta e cinco decimetros quadrados (3l8,73ra2).

Lote n’ 10 - dezessete metros e cinquenta centimetros 
(l7,50m) de frente; dezessete metros de fundos; vinte e hum 
metros (2lm) de linha lateral esquerda; vinte e treis me
tros (23m) de linha lateral direita: área de trezentos e setenta 
e oito metros quadrados (378m2); esquina.

Lote n° 11 - treze metros (13m) de frente; onze metros 
(llm) de fundos; trinta e dois metros e cinquenta centímetros 
(32,50m) de linha lateral esquerda; trinta metros e cinquenta 
centímetros (30,50m) de linha lateral direita; área - trezen
tos e sessenta e cinco metros quadrados (365m2).

Lote n1 2 - doze metros (12ra) de frente; quatorzj 
metros (14m) de fundos; vinte e oito melros e cinquen
ta centímetros (28,5001) de linha lateral direita; trinta melros 
(30m) de liuha lateral esquerda; área trezentos e setenta e 
nove metros e setenta e cinco decimetros quadrados . . 
(379,75 m2); lote n. 3 - doze metros (12m) de frente, doze me
tros e cinquenta centimetros (I2,50m) de fundos, trmia e treis 
metros (33m) de linha lateral cireita e trinta e dois metros 
(32m) de linha lateral esquerda; área de quatiocentos e qua 
torze metros quadrados (414 m2).

Os terrenos oferecidos por êste edital não poderão ser 
arrematados por preço inferior a oitoc^ntus cruzeiros (CrS 
800,00) por metro quadrado.

A escritura só será outorgada trinta (30) dias após a 
arremutação e sòmeute medianie prova de pagamento loial 
do valor do terreno arrematado.

Os lances só serão registrados e válidos mediante o 
pagamento, no ato, de pelo menos vinte por cento (20%) uu 
valor da arremaiação.

Lote n° 12 - doze metros e cinquenta centímetros 
(12,50m) de frente; dezessete metros (17m) de fundos; trinta e 
treis metros (33m) de linha lateral direita; trinta e sete me
tros (37m) de linha lateral esquerda; área - quinhentos ê vin
te e sete metros e vinte e cinco decimetros quadrados . . . 
(527,25m2).

Lote n° 13 - quatorze metros (14m) de frente; dezesseis 
metros (16m) de fundos; quarenta e seis metros e cinquenta 
centimetros (46,50m) de linha lateral direita; cinquenta e hum 
metros (51m) de linha lateral esquerda; área - setecentos e 
vinte e dois metros e setenta e cinco decimetros quadrados 
(722,75m2).

Lote n° 14 - dezesseis metros í!6m) de frente; dezesseis 
metros e cinquenta centímetros (16,50m) de fundos; trinta me
tros e cinquenta centímetros (30,50m) de linha lateral direita; 
trinta e treis metros e cinquenta centímetros (33,50m) de linha 
lateral esquerda; área - quinhentos e dez metros quadrados 
(510m2).

Lote n- 15 - treze metros (l3m) de frente; onze metros 
e trinta e cinco centimetros (ll,35m) de fundos, quarenta e 
sete metros (47my de linha lateral esquerda; quarenta sete 
metros (47m) de linha lateral direita; área - quinhentos e déis 
metros e sessenta e dois decimetros quadrados (5i0,62ra2).

Qualquer interessado poderá arrematar o número de 
lotes que quizer, sujeitando-se, porém, integralmenie, as con 
dições da arrematação nos termos da Lei n’ 182 e do Cóui- 
go de Postuias.

Os terrenos arrematados, cujos pagamentos não forem 
completados em trinta (30) uias ficarão liberados, perdendo, 
o concorrente, a importância paga, correspondente a vintt 
porcento (20Vo) do valor do terreno, podendo, sendo convenim- 
te para a Municipalidade, ser chamado o segundo propouen 
te, e, não interessando mais a êste, o terceiro, que, no caso, 
deverá pagar integralmente o valor correspondente ao lote 
(ou lotes) que lhe interessar; no caso de não convir para a 
Prefeitura chamar outro proponente ou no caso de o chama
do não se interessar, o lote continuara, sem mais formalida
des, em plena posse da Prefeitura podendo ser, em outra o- 
portunidade levado a nova concorrência.

Quaisquer reclamações posteriores ao leiião, deverão 
ser endereçadas em petição ao Sr. Prefeito, dtn ro do prazo 
improrrogável de trinta (3U) dias da data da arrematação.

Não serão aceitos lances de concorrentes que não es
tejam munidos de certidão de que nada devem à FbZjnda 
Municipal. Estas certidões deverão ser requeridas com a ne
cessária antecipação.

De acordo com o parágrafo 4‘ do art. 3* da Lei n- 18_’ 
as despesas de legalização dos lotes em nome dos arrema
tantes correrão por conta exclusiva dos mesmos.

Quadra E: - Lotes de ns 1 a 12 com doze metros 
(lzm) de frente e fundos; trinta metros (30m) de Jmbas late
rais; áreas: trezentos e sessenta metros quadrados (360m2) 
eada lote. Os lote6 de n s 1 e 11 são de esquma.

j  r> t ntpfi dp n"s 4. 5, 111 t  11 com doze roe- 
OS ( í^ra^de^rente e fundos; trinta metros (30m) de linhas 
íeri s áreas trezentos e sessenta metros quadrados (3G0ra2) 
ida lote Os íotefl n-8 5 e 10 são de esquina; lotes n-s 6 a
com l l  lOm onze metros e déis centimetros) de frente e cora 11.1 um tonze linhas laterais; áreas de tre-ndos trinta metros (3uni) ue ,,u , intP
:ntos e trinta e treis metros quadrados (u«m_). cada lote.

Qualquer dúvida que surgir será resolvida com base 
na Lei n- 182 e no Código de Posturas do Município de Laje.».

Acha se à disposição dos interessados, na Prefeitura, 
um mapa do lotearaento constante dêste edital; idêntico ma
pa será exibido aos concorrentes na hora do leilão.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 
8 de julho de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Resp. p/Secretaria

~  ~  Tote« n s 4 e 5 com doze metros (12m)
Quadra G * L > mptros (30m) de linhas laterais 
ate e fundos e trintai roel: * J quaJdrado8 (360m2) cada 
- trezentos e sessenta metro g q? cf)m 0“ ze me_
)te n* 5 - esquina . timetr08’(il,75m) de frente e fun- 

setenta e cinco eoU ]fatei-ais; áreas de trezen-
tnnta metros ( > >n ) cinQuenta decimetros jqua-

3inquenta e dois metros e u . 4
i Í352.50m2).

A Prefeitura Municipal está cobrando 
neste mês, sem multa, o 2’ Semestre 
dos Impostos Territorial Urbano e Su

burbano
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Conservatório de Mú 
sica de Lages

Acaba de ser organi
zado nesta cidade, com 
a presença da profa. An 
tonieta de Souza, o Con 
hervatório de Música de 
Lages, departamento do 
Conservatório Brasileiro 
de Música, do Rio de da 
neiro (reconhecido pelo 
Governo Federal pelo 
decreto n' 14 437 d e 
3 /1/914|

A novel entidade tem 
como patrono o Dr. Hé
lio liamos Vieira; direto 
res: professores Dr. Beli 
zário Ramos Neto e Ma- 
ranu Wagner; secretá- 
r.os: R oji Okida e Yal- 
mor Andraue; Tesourei 
ro: Antônio Müller.

O Conservatório man 
terá cursos úe instru 
mentos de corda e de 
sôpro, canto e teoria da 
música.

Séde provisória: Rua 
Coronel Córdova (E- 
dificio Rádio Diário)

Conservatório de Mu 
sica de Lages

Concurso de teoria musi
cal (diurno e noturno)

Matriculas: Estarão a 
bertas a partir do dia 15 
do corrente

Inicio das aulas: 5
de agosto próximo.

Local Escola Normal 
Vidal Ramos 

Us interessados pode
rão procurar os profes
sores:

Dr. Belizàrio Ramos 
Neto
Antônio S. Müller 
Valmor Yndrade 
Rioji ükida 
Mariana Wagner

Concurso de Postalista

Acham se abertas as 
inscrições para o con 
curso de postalista, até 
o dia 30 de julho de 1964. 
Os interessados poderão 
se dirigir à Agencia de 
Correio desta cidade, on 
de obterão todas as in
formações.

SUNA3 de Santa Ca
tarina proibs exporta

ção de gado

A Dr egacia da SUNAB| 
Santa Catarina, acaba 
de proibir a exportação 
de gado de nosso Esta 
do para outras Unidade 
da Federação. Esta ini 
ciativa que foi recebida 
com gerais aplausos vi
sa giraitir o abatí ci
mento da carne em toda 
Santa Catarina, seguin 
do desta manpira o mes 
mo exempla, do que vem 
ocorrendo em outros Es 
tados.

Associação Comercial da Lages 
A V I S O

Aos s x i ) s  da Associação Comercial de La
ges e ao povo em geral, fazemos público o resul 
tado da Astembléia Geral Ordinária realizada no 
dia 12 (doze) de ju ho de 1964. para a eleição da 
Dnetoria e Conselho Fiscal, que rpgerão os desti
nos desta entidade no biêuio 94/66

Presid n e: 
Vice-Presidente 
1 Secretário 
2* Secretário 
r  Tesoureiro 
2' Tesoí reiro 
Bibliotecário 
Orador

Dr. Amélio Nercolini 
Evaristo Duarte 
Tertulino Nercolini 
Bernardino Gevaerd 
Gilberto Pires 
Roland Hanz Kumra 
Orival Batista 
Manoel Lino de Jesus 

Conselho Fiscal 
Ante n o  Araldi 
Lugiluo DaPAsta 

Ruy Zapelini
Lages. 13 de julho de 1904 

Dr. Amelio N» r oüni 
Piesiceme

_ — ' 

r i u h e  E x c a r s i s n i s t i  Píincesa 
da Serra

Ediiil de Convocação
O artigo 33 dos n .vos 
u 6 — L - hxcur si< n staDe acordo com

^ ^ '" m h le la  Geral Extraordim i 
_P“ r“  "séde 8o;íal. s i »  * P ' « *  Sique.r, 

no dia~24 do corrente, 
seguinte:

ío d õ s o s  associados oo Clube
rra, para

lizar se em sua jEjCj0 às 19,30

voco 
da Serra,

estatutos, ĉ nj 
Prii ce ,4 

'• a rei. 
ra Ci mpog liorus ptt,a u

Ordem  d o  Dia
\nrPspntacào discussão, ap oóação cu rejeição |> A) Apresentaçà ^°n8truçâo d„ 8éde p.opna.

das mensalidades.

n  Fliminações dos socios e u at az > con
u a; a an/ifl a r iabziçã» da ass m ria d» Club». 35 d l.»  apó, a r »■ v ,

rgtn z d is. 
cora a e ourt- 

rabléií-.
Nota Nào"havendo número suficiente pa^a a n^ei a 

convocacão. será convocada uma segujda, cinj dl i ap0. 
com qualque r DÚmero.

D i v e n  Vi •enf.3  Sciia-fer
PretitenieAdilson Rogério de 

1 - Secretá i >

m

NOVIDADE: É o nôvo
motor TUFÃO de 100 HP (e o 
TUFÃO Super de 112 HP, do PRÉ- 
SIDENCE e dos RAILYE)! Muito 
mois orronque, mois torque, 
mois rendimento • dotado de 
nôvo rodiodor de óleo, para man
ter a viscosidade ideol e assegu
rar perfeita lubrificoçõo do motor.

rd
NOVIDADE: o nôvo
ovanço monual do distribuidor, 
que possibilita regular o desem
penho do motor às influêncios 
de altitude, de quolidode e oc- 
tonagem do combustível. Novi
dade é também o nôvo e maior 
tonque de gasolina: 85 litros.

NOVIDADE: 0 nôvo
espaço interno! 0 nôvo teto do 
SIMCÀ TUFÃO oferece espaço adi- 
cionol poro os 3 ocupintes do 
banco troseiro (mois olturo in
terna e mois espoço entre os 
bancos) os assentos são novos 
—  ultromocios1 Com nova con- 
fotmoçõo e nôvo estofomento!

Venha conhecê-lo hoje mesmo em

NOVIDADE: o dupio
sistemo anti-roubo! Trava no 
combio: o giro da chave aciona 
uma trava que imobiliza a ala
vanca do câmbio na posição 
morcha-a-ré. Trova interna dos 
portos dianteiros: o botôo de 
trovo tem de ser girado (1/2 
volta) poro destrovor a pon0

NOVIDADE: a
visibilidade! Pára-brisa dianteiro 
mais inclinado, maior, aumen
tando o jo excelente visibilida
de panoramica do SIMCA. Maior 
retrovisor com dispositivo onfi-
t o f l T  P°!nel ,0,a|aiente es-

?rnsll°7 e'0- (90ve,° P°'°
íir9n í  a - soloço° termo-ocús- 

c° !  Alem des 2 quebra-sóis 
envencionais, ma,s um ^ n tra l 

todos luxuosomente estofodos!

NOVIDADE: As novos 
côres! Os SIMCA TUFÃO soo cpre- 
sentodos em 28 combinações de 
côres. 11 delas utilizam moder- 
níssimos tons metálicos (é o pn- 
meiro vez que um corro de pos- 
seio brasileiro é entregue pele 
fobriconte com côres metálicos!.

C O R E M A  -  Cie. Revendedor» de Meteres e íuUm ovY
Rua Manoel Thiago de Castro 174

l a g e s  _ Santa Catrrina
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Juízo ce Direiío do 
Primeira Vara Civel 
da C om arca de Lajes

0 dr. José Pedro Mendes 
de Almeida, Juiz de Direi
to em exercício na Primei
ra Vara Civel desta comar
ca de Lajes, Estado de San
ta Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dèle conlieci 
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia trinta (30 
do corrente mês de julho, às 
dez (10) horas, no saguão do 
edifício do Forum desta ci
dade de Lajes, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas vè 
zes fizer, levará a público 
pregão de venca e < rrema- 
lação i or quem mais der e 
melhor lance oferecer sòbie 
a avaliação de trinta e cin

Prefeitura Mun cipal 
de Lages

Fstadc de Sacia Catarina

Diretoria da Fazenda 
Municipal

Dami s abaixo a relação 
dos Contribuintes que deve
rão comparecer à Fazenda 
Municipal, afim de regula
mentarem suas situações tri
butarias.

Alcides Spiazzi 
Antouio Carlos Arruda 
Afonso Proença Branco 
Bruno Becári
Benjamim Almeida Kuzzer 
Bernardmo Vargas Ana- 
cleto
Celso Meira
Caldomiro Pereira Ribeiro 
Cerâmica N. S. dos Praze
res
Dimas da Silva Muniz 
Djalma Teles de Lima 
Eietro Mercantil Ltda 
Ejmjp r e s a Catarinense 
Cor.6tr. Civil, Ltda 
Euclides José Rosa 
Hilário Bleier 
Herasrr.o Furtado 
Irmãos Chioca 
irmãos Sabatini Ltda 
Impressora Catarinense 
Jacy Padilha 
Jerrs Will 
José Schiavo
José Zago & Filhos Ltla 
(Filial)
Laboratório d e Analises 
Clinicas
L. Schmatdeke Com. Ind. 
S/A
Leitaria Alvorada 
Leopoldo A. de Oliveira 
Cia Ltda
Manoel H. Coelho Filhos 
Moura Gaiger Cia Ltda 
Moinho Vacaria Ind. e A- 
gricola Ltda
Neuton César Matos Arruda 
Norberto Lineski 
Noiberto Lang.

co mil cruzeiros, 0;  seguinte 
imóvel penhorado a Maria 

eríssima do Amaral na A- 
çao Executiva que lhe mo
veu José Wolfí, julgada por 
entença que transitou em 

julgado, a saber.- Uma gleba 
de terras com a área super- 
licial de cinquenta e nove 
mil trezentos e noventa e 
res metros quadrados, situa- 

da no , lugar denominado 
«rundos do Pereira», antiga 
bazenda Amola Faca, no dis
trito de São José do Cerrito 
boje Município, desta comar
ca de Lajes, em comum com 
terras de João Daniel Vieira 
Junior, ou_ sucessores, tendo 
a comunhão as seguintes di
visas.- Iniciando no marco de 
pedra n. 8 cravado na mar-

~ À t e n ç ã o  —
Para os seus servi

ços de fetos em geral, 
revelações de filmes etc. 
prccurem o F O T O  
SANTA RITA, à Rua
Hercilio Luz, em frente 
a° Centro Operário. 

Rapidez e Perfeição

gem direita do Rio Caveiras, 
na divisa com (terras de Au
gusto Ribeiro Rosa e daí se
guindo pela mesma divisa 
até encontrar o marco cir- 
cunferencial n. y; daí volveu- 
se à esquerda e seguiu-se 
pela divisa estabelecida na 
antiga divisão judicial até o 
marco de pedra n' 25, que 
tem duas testemunhas do mes
mo material, mas de menor 
tamanho aos seus lados; daí 
dobrou-se outra véz à es
querda e seguiu-se em divi
sa com terras de José Wolfí, 
no rumo SE 27 graus até che
gar ao Rio Caveiras e ao 
marco de pedra n. 24; dêste 
marco, seguiu-se rio acima 
até chegar novamente ao 
marco n 8, ponto de parti

da - Dita gleba de terras é 
própria paia a indústria pas
toril e agrícola e foi obtida 
pela executada. Maria Verís
sima do Amaral, na Medição 
e Divisão do imóvel acima 
referido, conforme documen
to devidamente transcrito sob 
n 12.542, livro 3-1, no Segun
do Ofício do Registro de 
Imóveis desta cidade e co
marca de Lajes. - E quem 
quizer arrematar dito imóvel, 
deverá comparecer no lugar, 
dia, mês e hora acima men
cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der e maior 
lance sóbre a aludida avalia
ção, depois de pagos no ato, 
em moeda corrente do país. 
o preço da arrematação, im
postos, e custas e despesas

legais. - E para que chegue 
ao conhecimento de todos, 
passou-Re o presente ed.tal 
para publicação na forma da 
lei. Dado e passado e passa 
do nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, aos 
seis dias do mês de julho do 
ano de mil novecentos e ses
senta e quatro. - Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão da 
Primeira Vara Civel, 'o dati
lografei, subscreví e também 
assino, - Selos a final.

; * \

José Pe ro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito era ex^rc. na 
la Vara Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Vara Civel

. "*
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Av.nida rresldente Vargas

Concessionário exclusivo’.
Agência Planaltina de V eículos ü

1898 - End, Tel. Tlanaltina Fone, - 444 - Cx, Tostai, àM  ■ Lages c.s.
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S o n s o  Estréia 1 4  será iniciaio lioie
Será iniciado no dia de 

hoje, prolongando-se até 
o òia 20 de Setembro do 
corrente ano, em todo o 
território nocional. o 
Concurso Estréia 1064, 
instituído pela conceitua 
da Fábrica de Brinque
dos Estrela estabeleci
da na capital paulista.

Como ocorreu era anos 
anteriores, o Concurso 
Estrela 1964, pretende su 
perar aos demais, já rea 
lizados também com e

norme sucesso. O Con
curso dêste ano será dos 
mais sensacionais, pela 
enorme quantidade de 
prêmios que estarão em 
sorteios em datas e lo 
cais já prèviamente de 
terminados.

Iniciaimente. no dia 4 
de Outubro, na cidade 
de Blumenau, neste Es
taco, será realizado o 
Sorteio Regional, em que 
estarão em jogo um prê 
mio de Cr$ 200,000.00

fideus! «fimíp Kegriaho»
No dia 18 passado, abriu- 

se, no Campo Santo da Prin
cesa da Serra, mais uma se
pultura para receber os des- 
pójos mortais de um de seus 
filhos mais laboriosos e ilus
tres.

Cavou-se no seio da socieda
de, nos meios comerciais e 
industriais , uma lacuna im- 
preenchivel e irrecuperável 
ao mesmo tempo que rasgou 
uma dolorósa chaga nos co
rações de seus êntes queri
dos, seus familiares e seus 
muitos amigos.

Morreu Ary Waltrick da

Silva, o popular Negrinho.
Tombou em plena luta, co

mo só sabem morrer os he
róis. Caiu trabalhando, caiu 
em plena atividade, como 
sempre fora sua vida agitada 
pelo labor, mas rica em pro
dutividade e ação dinâmica 
que muito contribuiram para 
o desenvolvimento e o en- 
grandecimento desta próspe
ra cidade Serrana.

Jovem ainda, aos seus 57 
anos bem vividos, partira 
Negrinho de origens e posição 
econômica modesta, lograra 
galgar a posição de «capi-
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(em brinquedos de livre 
escolha) e mais: Bicicle
ta Caloi Rádios Voltz, 
Relogios Movado, Acor
deões Heriug e Auto - 
rama, Blá - Blá, Charre
te, e dezenas de bonecas 
e brinquedos Estréia.

Por outro lado, o Sor
teio Nacional será rea 
lizado no dia 29 de ou
t u b r o  n o s  estúdios 
da TV - Tupi de São 
Paulo, onde serão dis 
tribuidos monumentais 
prêmios, que são os se
guintes: 1' Gordini 1904 
2‘ Lancha a motor - 3*
Piano Brasil - 4 Filma- 
dor e Projetor 5’ Grava
dor.

Desta maneira, a po
derosa emprêsa Fabrica 
de Brinquedos Estréia 
S/A, inicia a partir de 
hoje em todo o País. o 
seu monumental concur 
so, onde serão distribuí
dos valiosos prêmios a 
todos o seus clientes 
brasileiios, demonstran
do mais uma vez o seu 
poderio dentro do 
comercio e da industria 
nacional.

Editora Lar Feliz S/A
Transferência de Serieios

A Editora Lar Feliz S/A, com séde à Avenida Presidente Vargas, 
417 A - sala 1.403, nesta cidade, concessionária da Carla Patente n i80, 
que autoriza a distribuição gratuita de prêmios de propaganda, faz saber 
aos clientes do Crediário York, de Sélio Melim & Cia. e portadores dos 
Carnets Milionários Credi York, com séde e residentes na cidade de Lages 
Santa Catarina, que os sorteios mensais do Plano G - Séries CY-4/12, por 
motivo de ordem técnica ficam transferidos para as extrações da Loteria 
Federal nas datas que seguem: CY-4 - 4/7/64; .CY 5 - 5/8/64; CY 6 5/9/64' 
CY-7 - 7/10/64; CY 8 - 7/11/64; CY-9 - 5/12/64; CY-10 - 6/1/65; CY-11 - 6/2/65 e 
CY-12 • 6/3/65. Estas transferências estão autorizadas (pelo fiscal do Govêr- 
no, Sr. Nelson Nogueira.

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 1964

(O edital acima foi publicado no Diário Oficial do Estado da 
Guanabara, em sua edição de 16 de Junho de 1964,, à pagina 11672)

—  Aviso ao Público Lageano —
O Consorcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

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

Assim é que, sendo atualmente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sempre procurou 

servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao 
público viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

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

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

3as. 5as. 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 continua a ser a pio

neira da Aviação Comercial em nossa Região.
Maiores 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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Conforme resultado da Assembléia Geral 0r- 
dinária realizada domingo ultimo, na Associação 
Comercia/de Lages, foi eleito P -s , den e d« j ,  
entidade de classe, o Dr Amélio Nercoiim , coq. 
pm nado advogado e economista de nossa cidade. 
“ Elemento dos mais ha talha dores dentro d,„  
nossos meios comerciais, a tleiçao do Dr. Ainè- 
lio Nercolini para a presidência da Associação 
Connrcial de Lages, foi recebida com grande sim
patia entre todos os seus associados.

O nóvel presidente da AC L devera contar, 
nos demais elementos que compõem a sua nova 
diretoria, com figuras de re.l projeção, perfeita- 
mente conjugados com os grandes inleres.-es da
quela entidade.

Noticiando o acontecimento, destas colunas 
fazemos ardentes votos ao Dr. Amélio Nt rcolini 
e aos seus demais colegas de diretoria, de uidh 
feliz atuação à frente da Associação Comercial 
de Lages.

Novo gerente de "A 
Brasileira’’

Acaba de assumir a gerência da famosissi- 
ma loja A Brasileira desta cidade, o Sr. Paulo 
Gandin, elemento dos mais conhecedores do ra 
mo, e com longa prática em atividades congêne 
res no vizinho Estado do Rio Grande do Sul.

Contando com a sua longi experiência, a con 
ceituada loja A Brasileira muito lucrará com os 
seus serviços na gerência do seu estabelecimen 
to.

Ao noticiarmos êste fato, cumprimentamos o 
Sr. Paulo Gandin, augurando lhe felicidades na 
missão que lhe foi confiada pela alta direção des
ta progressista organização comercial da Prince 
sa da Serra.

A Diretoria do Serrano Tenis Clube. !comuni 
,.a aos seus distiutos associados, que fará rea 
ízai em seu salão de festa, a Soirée da Mascar* 

. ®e realizará dia 1* de Agosto, com inicio à;
c o p a d o  COm a animaçâo de seu conjunto SIN

nara^ífnn convidados tôdas as filhas dos sócioí
e oDama? m ? rem V lm Prêmi0 P«la a mais bela e original mascara da noite

social.1DdlSPenSáVel a aPl'eseQtação da carteira

A Diretoria

benqufshf médieo S F N U s » * / 6™' di
S v eoselad” "a<ia SSSS

Nilson Biavati, recebet/ô','"trs4lio natalich
de seu vasto circulo hL ° S iCumprimentos drculo de relações e amizad

Biavati, a ^ ja UndoS-lheIosrS entamoS 0 Dr j uuo ine os nossos efusivos pi
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