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Meta prioritária do Go
verno Celso Ramos é o 
da educação. Nele, em 
Lajes, além das escolas 
de emergência, dos cur
sos de aperfeiçoamento 
de professores, aí estão 
as obras do Grupo Esco
lar Bairro do Coral, já 
em obras. Cumpre eveu- 
tuar que, na meta edu
cação, o governo do es
tado objetiva não só a 
melhoria do ensino, com 
a do professorado, êste 
quantitativa e qualitati
vamente.

Num convênio, PLAMEG 
SVOP-DOP, já foram ini
ciados os trabalhos do 
Centro Educacional Vidal 
Ramos Jr., obra que vi
rá atender às necessida
des de Lajes, num cam
po dos mais importantes.

No setor rodoviário é 
de se destacar os traba
lhos de acesso norte ao 
sistema rodoviário da ci
dade, com asfaltamento 
já em execução.

Aprovado, para come
ço dentro de breve, te
mos o serviço de abas
tecimento dágua, que be
neficiará especialmente 
Grupo Escolar do Bairro 
do Coral, o Hospital Seá- 
ra do Bem, a Escola 
Agrícola Caetano Costa

e a sede da Exposição I coletividade. 
Agro-Pecuária. Melhorando e facilitan-

Ainda no setor de a- do as condições de tra- 
bastecimento dágua cum- fego entre as duas prós- 
pre destacar os grandes peras comunas, a ponte 
serviços de ampliação, sôbre o Rio Lavatudo, 
constantes da construção entre Lajes e São Joa- 
da rede leste e do novo quim, já iniciada, servirá 
reservatório enterrado não só à região, mas a

todo o sistema rodoviá
rio catarinense, aproxi
mando distâncias e mo
vimentando riquezas, com 
consequente benefício ge
ral. Além da obra da 
ponte propriamente dita, 
também o acesso, em 
ambas as margens, já se 
encontra em execução.

Enfim, em todos os se
tores onde se faça ne
cessária, está presente, 
pronta para resolver os 
problemas e criar melho
res condições de traba
lho, a administração Cei-

__________________________  so Ramos. E em Lages,
como nas demais regiões, 

com uma capacidade de isto pode ser facilmente 
1.430.000 litros dágua. ! constatado pelo observa- 

Com os projetos já in- dor isento e imparcial, 
cluidos e inicio marcado A zona de Lajes é uma 
para breve, temos as o- das mais significativas 
bras do Quartel da Ca- para a economia catari- 
valaria e do v^orpo de nense. Com sua florescen- 
Bombeiros, medidas há te agro-pecuária, contri- 
muito exigidas pela po- boi» de forma decisiva, 
pulação e que se faziam para os cofres públicos e 
necessárias, pelos servi- mais contribuirá na me-

Importante projeto de
____ Hei sancionado pelo Go-
Fone vernador Celso Ramos 

determina a isenção do 
imposto sôbre vendas e 
consignações e taxas à- 
quele imposto vinculadas, 
aos ex combatentes, in
tegrantes da Fôrça Ex
pedicionária Brasileira, 
que residem há cinco ou 
mais anos no território 
do Estado, estabelecidos 
ou que venham a se es
tabelecer com firma co 
mercial individual.

A isenção é fixada no 
teto máximo de um mi
lhão e duzentos mil cru-

zsiros, anuais, reajustá- 
vel sempre que houver 
alteração do salário mí
nimo da região em que 
o beneficiário estiver es
tabelecido. O reajuste 
será procedido da mes
ma proporção da raudan 
ça do salário mínimo.

Para gozar benefício, o 
interessado deverá re
querer à autoridade com
petente, através da As
sociação dos Ex Comba
tentes com sede mais 
próxima à localidade em 
que se acha fixada a sua 
firma.

Campanha da Lã
Segundo contactos que mantivemos com a Sra. 

d. Auta de Castro Silva, presidente da Socieda
de Benefieiente Seára^do Bem, está tomando gran
de vulto a campanha da lã, encetada por essa 
entidade assistencial em pról do Hospital Infantil 
Seára do Bem.

Conforme informes que colhemos junto aquela 
dama, o produto da campanha de lã realizada no 
ano de 1963, deu para confeccionar cêrcu de 41 
acolchoados para aquele Hospital Infantil Para 
êste ano, D. Auta de Castro Silva, espera que a 
quele número de acolchoados seja duplicado, gra 
ças ao grande número de valiosos donativos de 
nossos fazendeiros, bem como das futuras ofertas.

Assim, por nosso intermédio, a direção da 
Sociedade Benefieiente Seára do Bem apela para 
os senhores fazendeiros, assim como para todas 
as pessoas de bem, para que cerrem fileiras em 
torno da campanha da lã, porque assim o fazendo, 
estarão cooperando para uma grande campanha 
de longo alcance social.

ços que virão prestar à

mento to Estado em Chapscó deverá 
ser instalada dentro em breve
Noticias divulgadas pelo BDE nos dizem 

o referido Banco deverá promover até meados do 
raês de outubro, a inauguração de uma agência 
daquela creditada casa bancária na cidade de 
Chapecó.

A principio falou-se que igualmente, na mes
ma oportunidade seria instalada a agência do 
BDE no município de Itapiranga. Noticias poste
riores, entretanto, vieram a esclarecer devidamen
te o assunto, revelando que apenas a cidade de 
Chapecó teve seu pedido deferido junto às auto
ridades federais. . A -a

As providências para a instalaçao da agencia
era Chapecó estão bastante

dida em que o poder o- 
ficial, juntando-se ao es- 

— fôrço dos particulares, 
, fôr ao encontro dos seus

I anseios.
“ l Celso Ramos compre

endeu perfeitamente tu
do isto. Conhecendo sua 
terra, não se descuidou 
dela, voltou-se para ela, 
procurando mais e me
lhor servi-la, ao mesmo 
tempo em que servia i- 
gualmente a todas as 

Que, outras regiões catarinen
ses.

adiantadas, podendo-
Mam-raaV que o BbE será instalado no local on
de atualmente funciona a agencia do Banco 
cional do Comércio.

Coroo todos sabem, referido Banco é inicial 
va do Governador Celso Samoa, visando lactlida 
de de crédito a quem dele necessita.

Pila alimenta 
esperanças no 

parlamentarismo
O Deputado Raul Pila, 

da representação do Par
tido Libertador, na Câma
ra Federal deverá enviar 
à mesa daquela Casa, 
projeto instituindo o regi
me parlamentarista no 
Brasil.

Consta que o substitu
tivo já teria um número 
considerável de assinatu
ras.

RODO PINHO S/A. - Veículos e Máquinas
ASSEMBLÉIA GERAL E X T R A O R D IN Á R IA  

C O N V O C A Ç Ã O
São convidados os seuhores acionistas desta socieda

de, para comparecerem à assembléia geral extraordinária 
a realizar-se na séde social, à Avenida Presidente Vargas 
n. 1.437, às 9 horas, do dia 26 de outubro de 1964, à fim de 
deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Ratificação e efetivação do aumento de capital au

torizado pela assembléia geral extraordinária de 6 de ju
lho de 1964.

bl Alteração parcial dos estatutos sociais;
c ) Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Lages (SC), 17 de setembro de 1964.
LUGINDO DALL’ASTA-Diretor Comercial 
STEFANO PAOLO TEALDI-Diretor Técnico

CR concede o maior aumento da historia 
administrativa de Santa Catarina

A Assembléia Legislativa 
aprovou na madrugada 
de sexta feira o projeto 
de lei d °  129/64, de ori
gem Governamental que 
concede aumento de ven
cimentos ao pessoal civil 
e militar do Poder Exe
cutivo Estadual

Foram mantidos os pon 
tos básicos apresentados 
pelo Poder Executivo, 
cuja tabela já foi divul
gada anteriormente, osci

lando entre um mínimo 
de 70% e subindo até 
mais de 100%. O elevado 
número de emendas, a- 
crecido á mensagem Go 
vcrnamental demonstra o 
grande interesse desper
tado pela matéria.

Estipulou ainda um 
teto máximo de venci 
mentos, para que não o- 
corra casos de servidores 
receberem ordenados 
acima de seus superiores.
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DECRETO N 34
de 3 de setembro de 1964

O Prefeito Municipal de La
jes, no uso de suas atribuições 
e de acôrdo com a Re
solução n- 21/64, da Câmara 
Municipal

Decreta:

Art. r  - Fica aberto, por 
conta do excesso da arreca
dação do corrente exercício, 
o crédito de trezentos e quaj 
renta e cinco mil cruzeiros 
(Cr$ 345.0(10,00), destinado a 
suplementar as seguintes do
tações do Orçamento vigente:

0-00-2 Cr$ 135 000,000
0-0U-3 105.000,00
0-00-4 1C5.000.00

Art. 2‘ - Èste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, 3 de setembro de 1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o pre
sente Decreto na Secretaria 
da Prefeitura, em 3 de setem
bro de 1964.

Asdrubal Guedes da Sousa 
Pinto

Resp. p/Secretaria

L E I  N' 197
de 28 de agosto de 1964

Concede auxílio àCon 
ferência Vicentina São 
José e dá outras pro 

vidências
Eu, Wolny Delia Rocca, 

Prefeito Municipal de Lajes,

Faço saber a todos os ha
bitantes dêste município que 
a Câmara Municipal Decre
tou e eu sanciono a seguin
te

L E I :

Art. 1' — Fica o Chefe do 
Poder Executivo Municipal 
autorizado a conceder à Con
ferência Vicentina São José, 
um auxílio especial na im 
portância de cem mil cruzei
ros (Cr$ 1(10.000,00).

Art. 2* — A partir do ano 
de 1965 (hum mil novecentos 
e sessenta e cinco) fica fixa
da em duzentos mil cruzei
ros (Cr$ 200.000 00) a subven
ção àquela Instituição de Ca 
ridade.

Art. 3- — Para atender às 
despesas decorrentes da pre
sente Lei, no corrente exer
cício, o Chefe do Executivo 
abrirá o crédito especial ne
cessário, por conta do ex
cesso de arrecadação do cor 
rente exercício.

Parágrafo Ünico — Nos 
próximos exercícios o Chefe 
do Executivo fará constar da 
Proposta Orçamentária.

Art. 4' — Esta lei entrará 
em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as dis 
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, em 28 de agosto de 
1964.

--------ATENÇÃO---------
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Ass: Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a 
presente Lei na Secretaria 
da Prefeitura, em 28 de agos
to de 19(>4.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/Secretaria

DECRETO N 35

de 3 de setembro de 1964

O Prefeito Municipal de 
Laje6, no uso de suas atri
buições, e de acôrdo com o 
Art. 6- da Lei n- 150 de 7 de 
outubro de 1963,

DECRETA:

Art. P — Fica aberto, por 
conta do excesso da arreca
dação do corrente exercício, 
o crédito especial de cento e 
oitenta e nove mil cruzeiros 
(Crí 189.000,00), destinado ao 
pagamento de vencimentos 
ao funcionário nomeado, e 
empossado em T de setem
bro de 1964, para exercer o 
cargo de Motorista, Padrão I, 
criado pela Lei n 150 de 7 
de outubro de 1963.

Art. 2‘ — Este Decreto en 
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, 3 de setembro de 1964.

Ass. Wolny Delia Rocca 

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura em 3 de 
setembro de 1964.

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/Secretaria

DECRETO N‘ 37 

De 4 de setembro de 1964

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

DECRETA:

Art. T — Fica aberto, por 
conta do excesso da arreca
dação do corrente exercício, 
o crédito especial de hum

milhão de cruzeiros (Cr$ 
l.(KX) 000,00), destinado a co
brir despesas decorrentes da 
Lei n* 173 de 25 de maio de 
1964.

Art. 2' — Este Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
jes, 4 de setembro de 1964.

Ass. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secre
taria da Prefeitura, em 4 de 
setembro de 1964

Asdrubal Guedes de Sousa 
Pinto

Resp. p/Secretaria

Mais
conforto

(e um mundo de novidades!)

Os novos ossentos sõo extremomenle 
mocios. De conformoção anatômica, 
são  fo rrado s de no vo s  m o te ria is  
luxuosos e ullro-resistentes. Há mois 
espaço interno, graços oo teto reto 
e à moior distância entre boncos.

0  nôvo Simco Tufão é superoreiodo. 
Janelas omplos. Nôvo vidro deíletor 
com moior onguloção e desviodor 
de chuva. Dois condu to re s g ra - 
d u d ve is  que  coptam  or externo 
ve n t ila nd o  o in te rio r do ve iculo.

Poinel, ogora, todo estofodo. Com 
todos os comondos agrupados. Com 
gaveta paro cigorrcs, ò esquerda 
do volante Dois acendedores. Três 
quebra sóis, tombem estofados, que 
protegem motorista e possageiios, 
goronlindo visibilidade permanente

0  nôvo motor TUFÃO, de 100 HP, 
do Simco Chombord (Tufão Super, 
de 112 HP, nos Rollye e no Prési- 
dence) é muito m ais possante, fem  
moior torque. Foz os distâncias m e
nores, os v iogens m ois omenos.

Conheça o nôvo Simca Tufão no seu Revendedor

COREMA - Cia. R even c^^^  d** ^ Autoraóve s
Rua Manoel Thiago de Ccrstro. 174 — Lag*»? — Santa Catarina L
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— euas Praitfnse Ltda. 
realiza duas impoitantes Assembléias

Realizou-se nos dias 
29 e 30 de Agosto p p M 
duas importantes assem
bléias da progressista or
ganização Indústrias de 
Madeiras Pratense Ltda., 
as quais compareceram 
toda a sua diretoria e a 
quasi totalidade de seus 
acionistas, oportunidades 
em que foram debatidos 
assuntos de grande sig
nificado para a vida des
sa conceituada emprêsa 
iageana.

As referidas assem-

preensão e fidalguia por 
parte da diretoria e acio
nistas da Indústrias de 
Madeiras Pratense Ltda.. 
contaram com as presen
ças dos Srs. Dep. Ladir 
Cherubini, diretor superin
tendente, Artbur Poland, 
diretor geral, Lino Che
rubini, diretor da filial de 
Porto Alegre, Anúncio 
Spaldini, procurador da 
filial da capital gaúcha, 
Dirceu Mario Peruzzo,

nunf Hima j£ fDscorreram j diretor da filia! de Cle- 
m clima de ampla com- velàndia, no Paraná, An-

tonio Luiz Ternes, encar
regado do depósito de 
itajaí, Reny Zardo, chefe 
de escritório aa matriz 
em Lages, além de inú
meros acionistas e fun
cionários dessa poderosa 
organização Iageana, e 
com ramificação nos Es
tados do Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa 
Catarina. ,

Ao atingir extraordi
nário prestígi) comercial 
e industrial cientro da e- 
conomia de Lages, e tam
bém das várias cidades

L>m outro lance do saboroso churrasco levado a efeito nas 
instalações da Indústrias de Madeiras Pratense Ltda., obser-

onde está situada com V,an?° Se n° dt‘ Presentes- 0 Deputado Ladir Cherubini7” diretor superintendei) e dtia referida organização

O clichê fixa a mesa que presidiu os trabalhos das assem
bléias da Indústrias de Madeiras Pratense Ltda., vendo se a 
partir da esquerda para a direita, os Srs. Arthur Poland di
retor geral, Dep. Ladir Cherubini, diretor superintendente, Dir
ceu Mario Peruzzo, diretor da filial de Clevelândia, Reny Zar
do, chife de escritório da matriz e que secretariou as sessões, 
Lino Cherubini, diretor da filial de Porto Alegre, e em pé, o 
Sr. Anúncio Spaldini, procurador da filial na capital gaúcha

suas filiais e deposites, 
deve-se louvar o espírito 
altameute labe r.oso do I 
seu diretor superinten
dente, Dep. Ladir Cheru- 
bini e do seu direi )r ge-; 
ral, Sr. Arthur Poland,, 
que bem assessorados 
por outros diretores e! 
funcionários dessa ope-í 
rosa organização madei-j 
reira, não têm poupado 
esforços e nem sacrifí
cios, no sentido de incre
mentar as suas ativida
des em nossos meios in 
dustriais, não só atravez
dâ expansão de suas ins- o flagrante nos mostra uma visão parcial da fachada da 
talações, como também Indústrias de Madeiras Pratense Ltda. na parte relacionada 
atravez de notólias ati- ao escritório, notando-se ainda a grande quantidade de veicu 
VÍdadeS scciais em prol *os ^os seus diretores c acionistas que estiveram presentes às

dos seus empregados. assembléias.

Um outio aspecto de uma das assembléias, vendo-se além 
a mesa diretiva dos trabalhos, um grupo de acionistas tfun- 
onários graduados da8 várias filiais da Indústrias de M; dei- 
is Pratense Ltda.

I
Como produto de um , . .... . . . .  , ...

labor incessante de seuS Pa hoje solida posição mento, o que e medida 
abnegados diretores, on- “  economia madeireira | das mais justas e plau- 
de encontram-se à irente d0 su do Páis, pois alem sireis. 
o Deputado Ladir Cheru- de ?er. uma das mais tm- 
bini e o Sr Arthur Po- Portantes empresas no
land, como já dissemos, Kan,«  nef ta vasta reP a0 
acata de ser montada:"® estf  nd?.„ suaf
uma serra íita, perfeita-jatlvldsdes ao iabiico < 
mente equipada, com ins- calxarias, e destacando-_  ̂ r . ’ . 00 Qinrlíi

A objetiva nos mostra um a spec to/ i/ ín dú str lM  de Madei- 
nização dos diretores e acionis Ar-
* Pratense Ltda .. destacando-se no s firma e A  l l i u u s u . a »  uc  i
r Poland. dedicado diretor geral dessa pode ,raS Pratense Lt(!a.,

tu lições modernissimas, 
casas de operários, nas 
imediações da antiga 
Charqueada São Sebas
tião. Foi instalada ainda
rm locomovei dotado ■ras Pratense Ltda„ vem

com^todos1 os' seos"pe°r-ise salientand0 alnda c0,n com loaos o, eu. pei um grande reflorestamen-
tences, com o intuito de,to em suas ^reasno mu-

se ainda como excelente 
exportadora de pinho 
tanto para o Brasil como 
para o estrangeiro.

A Indústrias de Madei-

proporcionar maior po
tência à indústria.

Ao meio dia do domin
go, dia 30 de agosto, rea- 
lizou-se em dependên
cias daquela ienomada 
indústria, um churrasco 
de confraternização de 
sua diretoria, acionistas 
e vários convidados es
peciais, cujo ágape trans
correu dentro de um cli
ma amistoso entre todos 
os presentes, o que veio 
encerrar com chave de 
ouro o sucesso de suas 
assembléias.

A Indústrias de Madei-
ocu-

nicípio de Campo Belo 
do Sul, controlando as
sim, a extração de ma
deira com o refloresta-

Ao encerramento des
ta noticia, cumprimen
tamos 0 seu diretor su
perintendente, Dep. Ladir 
Cherubini, seu diretor 
geral junto a matriz de 
Lages, Sr. Arthur Poland, 
e bem assim aos dedica
dos diretores das filiais 
e depósitos, como tam
bém a todos os seus fun
cionários, pelo coroa- 
mento do sucesso das 
recentes assembléias, on
de foram deliberadas im
portantes medidas visan
do a expansão das ati
vidades da Indústrias de 
Madeiras Pratense Ltda.

Dt. Augusto M in g u e s
A D V O G A D O

Caus<Ds Cíveis* tem ercia is , Cri- 
iiDinais e Trabalhistas

Rua Barão do Rio Branco, N ’ 63 - 17* andar - Conjunto 
1.710 Fones: 4-9411 e 4-9512 - Ramal 302.

Curitiba - Paraná
Iras pessoas
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DECRETO N. 36 
De 3 de setembro de 1964

O Preteito Municipal de 
Lajes, no uso de suas atri 
buições, e de acordo com a 
Resolução n' 30/63 de 27-11-63 
d* Câmara Municipal de Ve
readores

Decreta:

Art. 1- - Fica aberto, por 
conta do excesso da arreca
dação do corrente exercício, 
o crédito de treze mil cruzei 
ros (Crí 13 000,00) destinado 
a suplementar a dotação 
0 04-4 do Orçamento vigente

Art. 2' - Éste Decreto en 
trará em vigor na data tda 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de La
jes, em 3 de setembro de 
1964

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o pre
sente Decreto na Secretaria 
da Prefeitura, em 3 de setem 
bro de 1964.

Asdrubul Guedes de Sousa 
Pinto

Resp, p/Secretaria

PORTARIA
de 1 de setembro de 1964

O Prefeito Municipal de 
Lajes, no uso de suas atri 
bu ções. resolve

Alterar:

A Escala de Férias dos 
Funcionários desta Prefeitu
ra, na parte que se refere ao 
funcionário José Luiz Rosa, 
ocupante do cargo isolado de 
provimento efetivo de Moto 
rista, Padrão T, marcando-a6 
para o mês de novembro do 
corrente ano.

Prefeitura Municipal d» 
Lajes, 1- de setembro de 1964

A8s. Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Sr. Augusto Amaral 
da Rosa

Transcorre era data de 
hoje, a passagem de raais 
um aniversário natalício 
do Sr. Augusto Amaral 
da Rosa, eficiente fun 
eionário do 2‘ Batalhão 
Rodoviário, e pessoa 
bastante beuquista em 
nossa cidade.

Noticiando o aconte
cimento, destas colunas 
almejamos ao Sr Augus 
to Amaral da Rosa os 
nossos votos de inúme
ras felicidades.

1—  A t e n ç ã o  =

Para os seus servi
ços de fotos em geral, 
revelações de filmes etc. 
procurem o F O T O  
S A N T A  R IT A , à Rua 
Hercilio Luz. em frente 
ao Centro Operário.

Rapidez e Perfeição

DECRETO N 33 
De 3 de Setembro de 1964

O Prefeito Municipal de La
jes, no uso de suas atribui
ções, e de acordo com a Re
solução n° 22,64 da Câmara 
Municipal,

Decreta:

Art 1" - Fica aberto, por 
conta do excesso da arreca
dação do corrente exercício, 
o crédito de cento e dezeseete 
mil cruzeiros (C f 117.0011,00) 
destinado a suplementar a ria da Prefeitura, em 3 de

dotação 0-C4-5 do Orçamento 
vigénte.

Art 2‘ - Èste Decreto en
trará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de La
jes, em 3 de setembro de 
1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o 
presente Decreto na Secreta

setembro de 1964.

Asdrubal Guedes de Sou
sa Pinto

Resp. p/ Secretaria

P O R T A R I A  
de 4 de setembro de 1964

O Prefeito Municipal de La
jes, no uso de suas atribui
ções, resolve

Conceder Licença
De acordo com o Art. 168,

da Lei n° 71 de 7 de de/em 
bro de 1949

A Gisela Senise Brascher 
ocupante de cargo de carrei
ra de Escriturário Padrão M 
do Quadro Único do Municí’ 
pio.de noventa |9Q) dias, com 
vencimentos integrais, a par
tir de 26 do agosto de eor- 
rente ano.

Prefeitura Municipal de La 
jes, em 4 de setembro d» 
1964.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal
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Avenida

^  ̂ Concessionário exclusivo:
Agência Planaltina de Veículos S. A.

Presit e ite  Vargas, 1S9S - End. Td . Planaltina Fom- 33Ü Lapes - SaL
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0 Dr. Wladimir d’Ivanenko 
- Juiz de Direito da Co
marca de São Joaquim Es
tado de Santa Catarina na 
forma da lei, etc.

FAZ SABER, a todos quaD- 
tos apresente edital ae ci
tação. com o prazo de trinta 
(30) dias, virem ou dele co
nhecimento tiverem, que Dor 
parte de Aurea Batista Cou
to. viuva; Leda Maria Couto 
Martorano, casada com dr. 
Egidio Martorano Neto, Lea 
Couto de Oliveira Varela, ca
sada com Jatir Ogibe Varela 
Junior, Lia Couto de Oliveira, 
Luiz Afonso Couto de Oli
veira e Ligia Couto de Oli
veira domiciliados e resi
dentes neste Estado, por in
termédio do seu procurador 
dr. José Geraldo Batista, foi 
requerido usucapião de .um 
terreno situado nesta cidade 
de São Joaquim, que mede 
onze metros e trinta centí
metros (ll,30m.) de frente, 
com igual metragem de fun
dos, dividindo com terras de 
Fulvio Amarante Ferreira 
por um lado, e, por outro 
lado, com terras de herdeiros 
do dr. Aristorides Stadler, 
pela frente, com a rua Ma
noel Joaquim Pinto e fundos 
com a rua Marcos Batista, 
tendo sessenta e seis metros 
e trinta centímetros (66 3om.) 
de comprimento, perfazendo

um total de 749,20m2.
L, pará que chegüe ao co

eíoeriTent0 dP t0d08' maD<iou expedir o presente, que será
Publicado uma-vez.no “ Diá 
no de Justiça”, trez * Vezes 
no jornal “Correio Lageano” 
e afixado no lugar de costu
me nesta cidade. Dado e pas
sado nesta cidade de São

Joaquim, aos dois (2) dias do 
mês de setembro do ano de 
mil novecentos e sessenta -e 
qnatro (1964). -Eu, Sebastião 
de Souza Vieira, escrivão, 
datilografei e 6ubscrevi

Wladimir d‘Ivanenko

Juiz de Direito

Praia de Camboriúf. . . *
ALUGA SE Ou VENDE SE

Casa de madeira, grande (ótima para duas famí- 
iiHs). Hem localizada (próx. ao Marilus, hotéis 
e tc ). Agua farta c/motor próprio; luz, fogão a gás 
e garagem fechada. Tratar c/sr. Mauro Bértemçs 
no 'Inco' -Itajaí, ou com o proprietário em S. 
Paulo (L. Espíndola - Rua Cel. Diogo 1047 - C 
Postal 2230).

Agência de Tirano Nevada
Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 

Lanche) - Lages • S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

J » . , . w V ■ %

.Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en- 
derêço acima

*

Ocorreu à 19 do cor
rente. a passagem do I o 
aniversário uatalicio da 
graciosa menina Rita A- 
parecida Engelsing, dile 
ta filha do Sr. Raul G. En
gelsing e de sua exma. 
esposa d. Nely Oliveira 
Engelsing. pertencente ao 
alto comércio desta pra
ça.
Ao ensejo de seu natalicio, 
a menina Rita Aparecida 
Engelsing. recepcionou os 
seus amiguinhos e ami- 
guinhas com uma farta 
mesa de doces e refrige
rantes.

Enviamos à pequena 
aniversariante os nosses 
votos de muitíssimas a- 
legrias e felicidades.

Município arre
cada mais do que 

previu
O município paulista de 

São Bernardo co Campo, 
onde se localizam seis 
das onze indústrias auto
mobilísticas do País, ar
recadará, êste ano, a so
ma de 6 bilhões e 600 
milhões de cruzeiros, se
gundo estudos elabora
dos pela Secretaria de 
Finanças. A previsão or
çamentária para 1964, a- 
gora superada, era de 
4,5 bilhões.

Firma exportadora de madeiras procura 
funcionário(a) que tenha conhecimentos gerais 
de escritório, de prehrencia no ramo de ma
deiras, datilografo, firme em ca culos Paga-se 
bom sulario.

Carta indicando: idade - grau de instrução 
atual ou último emprego - pretensões quanto 
salario Caixa Postal 218 - Lages - SC.

A tacadc e VareJc

Geijeics a iim en íic ic t - Con
servas- Lebidas em geral etc

Distribuidor exclusivo dos famosos 
Produtos Bela Vista

Avenida Camões - Bairro Coral

Lages - Santa Catarina
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O que há de nôvo no Volkswagen 1364?
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: ó mais agradável no 
calor e muito mais bonito com qual
quer tempo.
E v. vai gostar muito das 5 novas

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.

REVENDEDOR AUTORIZADO:
L A JE / I IA Autcm evei§ e

> cesscrics
Avenida Marechal Floriano. 373 - Fone, 225 -  Lages - S. C.___
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-  SÍRIOS -
Libano. - como é bastante sublime 
reconhecer qualidades divinas 
de uma raça que na verdade imprime 
razões comerciais, em bases cristalinas.

Teve Lages a suprema ventura 
de receber tal raça no seu meio, 
dando impulso ao comércio, porventura 
por ser um manifesto de um real seio.

Quero eu, ao término desta pobre vida, 
demonstrar meu estado d'alma, sentida 
pelo afêto dêles, manifestado.

Aqui estou eu deixando sinceramente 
minha homenagem, feita claramente 
à Essa raça que honra nosso Estado.

GERSON ANDRADE

Enrico de Liz 
e

Donzilia Santana de Liz

Edgard Ncnes Macedo
e

Tereza Nunes
Participam aos parentes e pessoas de suas rela

ções. o contrato de casamento de seus filhos

Eurico de Liz Junior e Léa Terezinha Macedo

ocorrido no dia 5 do corrente.

Lajes Setembro de 1964 Porto Alegre

Está sendo considera
da praticamente nula a 
importação de veículos 
pelo Brasil, graças ao de
senvolvimento da indús
tria automobilística na
cional que supre as ne
cessidades de nosso mer
cado. Segundo elemen
tos fornecidos pela CA- 
CEX foram importados, 
no primeiro semestre de 
1964, 320 veiculos de di
versas categorias contra 
472 no periodo corres
pondente de 1963. Ao 
mesmo tempo, nos pri 
meiros seis meses do
ano em curso, a indús
tria brasileira, com con
siderável economia de 
divisas para a Nação, 
lançou no mercado cêr 
ca de 90 mil unidades.

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

OSNI COSTA SPINDOLA

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

« Restaurante  N apcli »  o seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal)

L A G E S  — o — Santa Catarina

SAG S.A
Engenharia e Comércio

Oficina mecânica especializada em manutenção e reforma de Motores

Diesel, Caminhões e Tratores

Técnicos com longa prática no ramo e com curso de especialização em São Paulo 

Serviços de tôrno em geral - Solda elétrica - Consertos de material leve e pesado

Prensa hidráulica - Tôrno Promeca im 500 - Furadeira 

Avenida Presidente Vargas • Vila Carolina - Lages - Santa Catarina

MADEIRENSE DO BRASIL S/A.
IN D Ú S T R IA  E E X P O R T A Ç Ã O  DE MADEIRAS  

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores acionistas, a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, nç séde social, Da 
cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, nc. próximo 
dia 30 do corrente mês, às 14 horas, para tratar dos ge. 
guintes assuntos:

1) Aumento de capital, por força da Lei n. 4.357 de 
16-7-1964.

2j Interesses gerais.
Lajes, 1 de setembro de 1964. 

VELIMIR DJAC — Vice Presidente

m a i s
Não sei porque, algo me obriga a pensar 
Na existência divina da mulher.
Naquele ente feito para amar,
Naquele ser, que todo homem quer.

Não posso crêr que alguém, amando a vida.
Não sinta por alguém, certa atração,
Natividade, é coisa bem queiida,
Nitnia gentilesa, do coração.

Num certo dia, encontrei uma criatura,
Nada pretenciosa e cheia de ternura,
Ninfa que me deu, na vida, emoção.

Nem sei mesmo, meu Deus, poique motivo.
Num certo dia qu‘eu estava ura tanto altivo,
Não pude sopitar a presunção!

;
Daí, a separação.

Lages, 17 de Setembro de 1964.

Gerson Andrade

Posto
— DE -

PEDRO VANONI
Gasolina, Oleos, Lubri

ficação e Lavaçco
Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages -  Santa Catarina

Dr. Aron Kipei
A 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 o rá r io : das 10 às 12 horas e das 
13,30 às 18 horas

LAGES - SANTA CATARINA

Rara suas cargas e encomendas
Transportadora R O D O L A C E S

—  Com filiais nas principais cidades do país —
Segurança e Pontualidade

Matriz - Avenida Marechal M a n o  388-lone 380 - Caixa Postal 12 - Lages-S.C.
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Metropol perdeu a 1a. 
para o Ailélico Mineiro

U 8 E 4 N C
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7a página

« , • ‘ •* •*- 
Internacional Yenceu G u a -N a l benefieiente

Prosseguindo em suas 
jornadas na 6a. Taça 
Brasil, o S. C. Metropol, 
jogou domingo último no 
Estádio Independência, 
em Belo Horizonte, con
tra o Clube Atlético Mi
neiro, campeão das alte- 
rosas.

Depois de um cotejo 
galhardamente disputado, 
o tri campeão catarinen
se viu-se derrotado ante 
o grêmio carijó pelo es
core de 1 a 0, escore 
que refletiu bem o anda
mento das ações, onde 
o esquadrão crisciumen-

se demonstrou estar a 
altura de estar represen
tando o nosso Estado na 
máxima competição in 
ter-clubes do futebol bra
sileiro.

O próximo jogo será 
realizado brevemente em 
Florianópolis, e caso ven
ça o segundo jogo, um 
terceiro jogo sera dispu
tado 48 após, ainda na 
capital barriga verde.

Para o Clube Atlético 
Mineiro bastará um sim
ples empate para alijar 
o Metropol da 6a. Taça 
Brasil.

Perante um bom públi 
co.degladiaram-se domin
go último, no Estádio 
Municipal Vidal Ramos
Junior, os elencos do 
S. C. Internacional e do 
G. A. Guarany, em mais 
um sensacional clássico

Gua-Nal.
Num jogo desprovido 

de qualquer técnica, onde 
se sobressaiu apenas, o 
esforço isolado de alguns 
jogadores, o Internacional 
derrotou o seu ferrenho 
adversário pelo escore 
mínimo, tento conquista-

do por intermédio < do 
entre ala Jója.

A renda dêste cotejo 
foi toda ela revertida em 
benefício da União La- 
geaua de Estudantes pro
motora da realização do 
clássico-mór do futebol 
lageano.

Certames regionais em nímeros
Após a realização dos jogos de 

seguinte a classificação de vários 
gionais:

Na Guanabara
r  Fluminense 
2* América e Flamengo 
3- Bonsucesso 
4‘ Botafogo 
0’ Bangú
6 Campo Grande 
7- Vasco da Gama 
8* Portuguêsa 
9 Olaria 

10' S. Cristóvão 
11* Madureira 
12’ Canto do Rio

Em São Paulo
1* Santos 
2‘ Corintians 
3- São Bento
4* Portuguesa de Desportos 
5‘ Palmeiras e Juventus
6- São Paulo
7- América
8* Prudentina, Comercial e Botafogo 
9‘ Guaratinguetá 

10‘ Guarany e Ferroviária 
V- Noroeste 
12- 15 de Piracicaba

No Rio Grande do Sul
1* Grêmio 
2‘ Internacional 
3' Brasil 
4' Juventude
5- Pelotas _  ...
6- Floriano, Guarany e Farroupilha
7' Aimoré 
8‘ Cruzeiro 
9* Flamengo 

10- Rio Grande

domingo, é a 
certames re-

5 pp
6 PP
8 ppj
9 pp

10 pp
11 pp
12 pp
13 pp
15 pp,
16 pp 
21 pp 
24 pp

5 pp 
8 pp

10 pp
11 pp
12 pp
13 pp
14 pp
15 pp
16 pp!
17 pp
18 pp 
20 pp

- PP 
5 pp 

11 pp 
13 pp 
18 pp
20 pp
21 pp
23 pp
24 pp
25 pp

Posto de Molas Brasil Ltda•* Y •' *
j ... #!0 >’*" “'

ít K
1 !

Com Fábrica própria de molas para veículos, -  Vendas es: 
Serviços -  Serviços especializados de adaptações erri geral 
Arqueamento de molas com nova têmpera - Fabricantes de 

molas para qualquer tipo de veiculo

Maquinário moderno recentemenls adquirido
em São Paulo

Avenida D. Pedro II, s/n° -Bairro Coral - Caixa Postal, 300

LAGES SANTA CATARINA

T O B A T T A

m

F I N A N C I A D O  

A T É  

3 A N  O S 

B. B R A S I L

k zsjT,

Im m
;m i

O M A I S  

VENDI DO 

N O

BRAS I L

CARPIDESHA COM ASSV'~C
PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE 
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - C*. Poital 28 Fone 228 - LACES - SC.

NOSSOB A N C OBANCO NACIONAL DO PARANA E
SANTA CATARINA S/A.

P A D ID E Z  -  E f l t l E N C I A  -  ÍE G L E A N Ç A

Matriz em LONDRINA - PR.
CUBITIBA. FL0B1M 0PQLIS E SÃO PÃÜ L0
nas seguintes cidades:

NO PARANA

SUCURSAIS —

Agências
EM SANTA CATARINA

Blumenau
Criciúma
Ibirama
Joaçaba
Joinville
Lages
Tubarão

Alto Paraná
Arapongas
Astorga
Bela Vista do Paraíso
Bonsucesso
Cambé
Guaravera

Jandaia do Sul
Maringá
Mirasselva
Nova Esperança
Paiquerê
Paranaguá
Paranavai
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Penha S / l liga Blumenau a
A poderosa Empresa 

Nossa Senhora da Penha 
S/A., acaba de lavrar 
mais um precioso tento 
em pról de nossos trans
portes coletivos, ao inau
gurar recentemente a sua 
rota de Blumenau a Por
to Alegre, com ligação 
direta, passando por Rio 
do Sul, Lages, Vacaria, 
Caxias do Sul, São Leo
poldo, etc.

A inauguração dessa 
linha direta, unindo a 
próspera região do Vaie 
do Itajaí à capital dos 
pampas, veio de encon
tro aos anceios dos se

nhores passageiros que 
desejam se deslocar da
quela parte de nosso Es
tado para Porto Alegre 
e vice-versa, num trajeto 
dos mais pitorescos, a- 
través de ônibus confor 
táveis.

Com isso. nota se a 
cada dia que passa, que 
a alta direção da Emprê- 
sa de Ônibus Nossa Se
nhora da Penha S/A., 
vem procurando conju
gar esforços no sentido 
de que as várias regiões 
e cidades brasileiras se
jam ligadas através de 
sua poderosa frota, com

Hotel Provezani com 
c s v e  proprietário

O conceituado estabe 
lecimento hoteleiro, Ho 
tel Provezani, sito à Rua 
Marechal Deodoro, esqui 
na Rua Hercilio Luz, a 
caba de ser adquirido pe
lo Sr. Geraldo Granetio. 
pessoa que procede do 
vizinho Município gaúcho 
de Vacaria, onde era pro
prietário do conhecido 
Hotel Silva, daquela ci 
dade.

O Sr. Geraldo Granetto, 
que possue vasta estima 
e consideração na cida
de de Vacaria, é um pro
fundo conhecedor do ra
mo hoteleiro, razão por
que indubitàvelmente, de
verá conduzir os destinos 
do Hotel Provezani, den
tro da grande prática ad
quirida em seus muitís
simos anos de atividades 
à frente de ramos de ne

gócio dessa natureza.
Assim de parabéns, de

verão e.'tar por certo to 
dos os senhores hóspe
des e viajantes em ge
rei. que se utilizarem 
das modernas aeomod; - 
ções d«> Hotel Provezani, 
onde ali deveião encon
trar, além de saboros s 
refeições, a presença 
sempre pronta e amiga 
do Sr. Geraldo Granetio, 
que era suas atividades, 
contará com o auxilio 
incessante de uma valo
rosa equipe de funcioná
rios.

Registrando o aconte- 
cimeuto, destas colunas 
felicitamos o Sr. Geraldo
Granetto, augurando-lhe 
plêno sucesso era suas 
atividades h( teleirus na 
Princesa da Serra.

Sra. P e t n i i  Duarte i a s
R idead i do carinho e da estima de seus fa

miliares e pessoas de suas relações, viu transcor
rer no último domingo, dia zO. a passagem de mais 
ura aniveisério natahcio, a txma sra. d. Petronila 
Duarte Ribas, digna esposa do Sr. Llisses Ribas, 
do alto comércio desta cidade e figura representa
tiva em nossos meios sociais.

Naquela data à sua residência, acorreram gran
de número de parentes e pessoas amigas que a 
foram felicitar pelo transcurso da signiíicativa efe
méride.

Registrando o evento, destas colunas almeja
mos à sra. d. Petronila Duarte Ribas os nossos 
efusivos cumprimentos.

Aniversário
Com sua simpatia e charme, Eliza Buatim, dia 

19 último, recepcionou seu vastíssimo circulo de 
amizades, com elegante jantar dançante no pala 
cete Jorge Chediac. Juntàinente com suas irmãs, 
Srta. Nazira Buatim, e Sra. Tereza Buatim Chediac, 
Eliza mostrou-se impecável na arte de bem rece
ber.

Prolongando-se por várias horas, a festa de 
Eliza teuniu a nossa alta sociedade.

Nossos votos de felicidades à aniversariante.

os mais variados horá
rios, proporcionando a 
todos a feliz oportunida
de de escolherem o [seu 
roteiro e horário a sua 
inteira mercê.

Sia. Maria Inês 
Duaite Bertuzzi

Registramos com pra
zer na data de hoje, o 
transcurso da efeméride 
natalicia da exma. sra. 
d. Maria Inês Duarte Ber
tuzzi, digna consorte do 
Sr. Constantino Bertuzzi, 
pertencente ao alto co
mércio desta praça, e 
pessoa que desfruta de 
elevado conceito em nos
sos setores sociais.

Dada à grande estima 
que a feliz nataliciante 
possue em nossos meios, 
está sendo por certa mui
to cumprimentada na da
ta de hoje.

Felicitamos à digna ani
versariante, tributando- 
lhe os nossos elevados 
votos de muitissimas a- 
legrias e venturas junto 
aos seus exmos. familia
res.

D i. Willi João 
Briin

Vem de fixar residên
cia novamente entre nós, 
o Dr. Willi João Brün, 
que durante algum tempo 
vinha desempenhando a- 
tividades profissionais 
junto à firma EMOESA 
de Porto Alegre.

O regresso do Dr. W il
li João Brün e de sua 
exma. famiüa à Princesa 
da Serra, veio encher de 
alegria os seus parentes 
e pessoas de suas rela
ções, devido à alta esti
ma que os mesmos go- 
sam em nossos meios 
sociais.

CORREIO LAGEANO
L A G E lt  23 de fe te m b rc  de i d ^

COMEMORADO 0 DliT 
DA ARVORE

Realizou se stgunda feira ú;tima, no Grupo Es 
icolar Melvin Jones. uo Bairro Morro do Posto, uma 
significativa cerimônia alusiva ao Dia da Áivore.

Enviadas especialmente p°lo Instituto Nacional 
do Pinho ao Inspetor neste Município, Sr. Cicero 
Couto, foram plantadas no páteo daquele estabele
cimento de ensino, 10 mudas de pinus elliot, a fim 
de que fôsse gravada naquele dia a passagem da 
data consagrada à árvore, e que fosse incutida na 
mente do escolar, o sentimento de amor pelas nos
sas riquezas florestais.

Compareceram ao ato, o Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca, Tte. Cel. Olavo Pereira Estréia, re
presentando o 2‘ Batalhão Rodoviário, Vereador 
Manoel Antunes Ramos, presidente da Câmara Mu
nicipal, Dr. Paulo Londero Sperb. presidente do 
Rotary Clube de Lages-Norte, Sr. Célio Batista de 
Castro, presidente do Lions Clube de Lages, Sr. 
Valdo Costa Ávila, presidente do ^diretório muni
cipal do PSD, e outras personalidades gradas.

Inicialmente, era nome do Instituto Nacional 
do Pinho, falou o Inspetor Cicero Couto, que disse 
do significado daquela data. e fazendo sentir que 
o reflorestamento deve ser incentivado incessan 
temente.

Por último, usou da palavra, o Prefeito Dr. 
Wolny Delia Rocca, que se sentia ufano em estar 
ali naquele momento, quanro se comemorava a 
passagem do Dia da Árvore. A seguir, após plan
tar uma muda de pinus elliot, convidou várias 
autoridades presentes para que realizassem idên
tico trabalho.

O ato contou também com a presença do cor
po docente e discente do Giupo Escolar Melvin 
Jones, cujo educandário vem prestando inúmeros 
benefícios às crianças residentes no pitoresco 
Bairro Morro do Posto.

Ia Exposição Estadual de Animais e 
Produtos Derivados

COMISSÃO EXECUTIVA

A V I S O
A Comissão Executiva da I a Exposição Es

tadual de Animais e Produtos Derivados avisa aos 
Senhores Pecuaristas e expositores em geral que 
se acham abertas as inscrições para êste certame, 
devendo portanto os interessados procurarem a 
Associação Rural de Lages para o cumprimento 
das formalidades regulamentares.

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIR O  DO SUL, sempre procurando servir, cada vez 

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar 
cs seus voos para JOAÇABA, 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 atualm ente a única Com panhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC  - CRUZEIR O  DO SUL, que sempre procurou 

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

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08 00, para. Fpolis , Itajaí, Joinville, Curitiba, 

Paranaguá. Santos, São Paulo e Rio. 
as 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 
nova6 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, diriiam-se à apõneia do 

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

3as. õas. e sabado:
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