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Tac -  Cruzeiro do Sul inaugura vôos diários 
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tomada pela direção do Con- S í e i . a v t f e f l S T  i® Coaíor- 
sorcio TAC-CRUZEIRO D o l vair °Uglas e Con'

CORREIO LAGEANO
m

de Lages ao norte

Lages, 18 de Outubro de 1961
Coronel Floriane Möller retribui homenagens 

prestadas por ocasião de seu aniversário
Dia 11 de Outubro do ano | sentadas por uma única ve 

em curso, as portas do Club linha (para facilitar o sôpro) dos Oficiais ri« Rufolhõ« rv ^do 2‘ Batalhão 
Rodoviário abriam-se mais 
uma vez

Desta feita havia um acon
tecimento muito importante 
a ser comemorado: “o sim
pático Comandante daquela

Unidade Militar, Coronél 
Floriano Möller” “rasgava 
a folhinha” mais uma vez. A 
comemoração foi feita em 
forma de uma alegre reunião 
social naquele simpatisíssi- 
mo Club Militar.

Na oportunidade o sempre 
jovial Cmte. Möller foi brin
dado com dois magníficos bo 
lo8, um dos quais trazia so
bre si as tradicionais veli- 
nha8, que estiveram repre-

O outro bôlo trazia em vez 
de vela, ou velinhas, um pe
queno enigma; “1. de ? (o 
qual não foi ainda desvenda
do).

Tamanha foi a alegria do 
Comandante, que na noite de 
Domingo úLim«, convidava 
seus amigos oficiais para 
presenteá-los, também, com 
um espetacular e delicioso 
“jantar - dançante”.

Na ocasião, resolveu o Co
mandante Möller recepcionar 
amda pessoas civis de vasto 
e prestigioso circulo de ami
zades. Compareceram então, 
as mais altas autoridades lo
cais, para deliberarem se 
com aquela maravilha de 
jantar (americano) e também 
c«m as delicadezas e genti
lezas do Cél. Fioriano Möller 
que bem porisso demonstrou 
aos presentes mais uma de 
suas inúmeras qualidades, a 
de anfitrião.

O Cronista Social dêste bi- 
semanário estará pormenori 
zando aquela magnífica noi
tada em sua próxima coluna 
norsábado, dia 21.

Jornal Correio Lageano, da 
maneira mais efusiva, envia 
ao Comandante Floriano Mö
ller, pela passagem de seu 
natalício, os mais sinceros 
votos de alegrias e felicida
des mil.

Com saidas de Lages às 7 
horas da manhã em um 
Douglas, e com conexão diá
ria com o Convair em Flo
rianópolis, com saida daque
la capital às 8,55 e vôo dire- 
reto à São Patiio e Rio, os 
senhores passageiros do 
Consorcio TAC-CRUZEIRO 
DO SUL chegam àquelas ca
pitais antes das 12 horas, 
numa viagem confortável, 
segura e com luxuoso trata
mento à bordo.

Esta feliz iniciativa dos 
dirigentes do Consorcio TAC 
CRUZEIRO DO SUL, nos 
mostra o carinho com que 
os mesmos dispensam à nos
sa terra e a nossa população, 
e sobretudo trabalhando efiz 
cameute para o progresso 
da aviação comercial de 
Santa Catarina, do qual esta 
companhia tem sido um ver 
dadeiro patrimônio.

Enquanto outras compa
nhias de nossa aviação co
mercial suprimem os seus 
vôos para a nossa cidade ou 
para o nosso Estado, o Con 
sorcio TAC-CRUZEIRO DO 
SUL, procura ampliar cada 
vez mais os mesmos, culti
vando assim o seu lema “si
nônimo de rapidez, pontuali
dade, conforto e seguran
ça”, já conhecido por todos.

Destas colunas, desejamos 
louvar a pessoa do Sr. Helio 
Campos, dinâmico agente do 
Consorcio TAC-CRUZEIRO 
DO SUL, que, com grande 
eficiência vem se de6incum 
bindo maravilhosamente na 
direção da agência de Lages, 
com uma dedicação impar 
aos senhores passageiros, 
tudo fazendo para que os 
mesmos realizem as suas 
viagens dentro do conforto 
e segurança que é peculiar 
desta renomada companhia 
de aviação catarinense, que 
é o orgulho de todos nós.

Charqueada São Sebastião
-  AVISO — --------------

Levamos ao conhecimento da nossa distinta freguesia, que de hoje 
em diante os Açougues de nossa propriedade passarão a fornecer carne 
com osso na base de vinte por cento, com rigorosa classificaçao e nos
seguintes Cr$ ^

CARNE DE 2a- Kg- Cr$ 100,00
Nossa intenção levando em consideração os dias difíceis que es- 

tamos atravessando °é podermos fornecer á classe menos favorec,da,
um tipo de carne cujo Pre<?° ,e®te3f , om d * dLaees 14 de Outubro de 19b 1.

A DIREÇÃO

Eis a

harqueada 
Posto n*

Posto D 
Posto ir

Posto ir 
Posto n*

Posto n*

Posto n

relação dos postos de vendas da Charqueada 
São Sebastião

São Sebastião  — Bairro Coral
1

2
3

4
5

Rua Marechal Deodoro (Edifício Hotel 
Provezani)
Rua Hercilio Luz, 670 
Rua Quintino Bocaiuva (ao lado daCole-
toria Federal)
Rua Correia Pinto. 182 
Avenida Marechal Floriano (em frente ã 
firma Battistella) , , .
Avenida Presidente Vargas (em frente 
à Agencia Planaltina de Veículos S/A. ) 
Avenida Camões (próximo a0 escritório
e garage do Coletivo Santos de Trans
portes Ltda.)

Em Loges alíos diretoras da Agro Jrr’!y?.*rai 
Anita GaribaldijLtda.

Encontram-se nesta cidade, 
procedentes de Porto Alegre, 
os srs. Ernesto Ca3pary e 
Plinio Paese, respectivamente 
diretor presidente e diretor 
geral da importante firma A- 
gro Industrial Anita Garibaldi 
Ltda.

Esta conceituada firma^que 
é especializada em produ
ção e exportação de madei
ras e agricultura, tem a sua 
matriz em Porto, Alegre, on
de aqueles dois industriais 
exercem as suas atividades, 
e desenvolve uma intensa e 
produtiva função na região 
serrana e out'-, s zonas dos 
Estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Graude do 
Sul. A Agro Industrial Anita 
Garibaldi Ltda. possue serra
rias em Anita Garibsldi e 
Cerro Negro, neste municí
pio, e depósitos de grande

movinlênto erú Ôerró NegYêj 
Lages, Vacaili. Itajal e PoU 
to Alegre, sendo que nesta* 
duas últimas cidade* os de-' 
pósito8 são para embarques 
marítimos.

No Paraná a. referida fir
ma possue fazendas de pi
nheiros e matos, onde nrv 
futuro vão íer instaladas > u • 
tras industrias. Por ouüv 
lado a Agro íDdtistrial Anita 
Garibaldi Ltda., dedlea-se a 
plantação de milho, arroz e 
trigo

A viagem dos srs. Ern3£[* 
Caspary e Plinio Paese á 
nossa cidade, prende-se â 
negócios relacionados com a 
importante industria que pos
suem e administram.

Formulamos aos mesmos 
uma feliz estada na Princesa 
da Serra.

Acertado fo i a eecoiha do Sr. Wcldo da 
Costa A v i la  para presidente do diretório e 
chefe do g>o ’oso Partido Social Democrático no 

Município de Lages
Por Anibal Ramos

O Sr. Waldo da Costa Avi- 
la, já vinha à muito tempo acom
panhando e tomando parte ativa 
na direção do Partido, junto do sr. 
Vidal Ramos Junior; naturalmen
te já e6tá habilitado e com gran
de prática. Sempre foi o seu su
bstituto quando era necessário; 
já passou pela Prefeitura Muni
cipal, quando era presidente da 
Câmara de Vereadores, deixan
do relevantes serviços prestados 
&o município de Lages. É mem
bro destacado do Diretorio Cen
tral de Florianópolis; o seu nome 
é muito considerado e respei
tado, pelo acerto e justiça de 
suas deliberações.

Foi discipulo da escola po
lítica de Vidal Ramos Jor.. e muito aproveitou as lições 
do seu mestre; porque foi escolhido por muitos homens 
de valor comprovado, para presidente do nosso Diretório.

A família Coata, já é de tradição política, já deu 
homens de grande valor; Major Otacilio Vieira Costa, Caetano 
Vieira da Costa e muitos outros, que ficam representados 
pelo Sr. Wàldo da Costa Avila.

O nosso presidente é ainda moço, trabalhador, 
ponderado e concencioso, fazeudo tudo que fôr possivel, 
para o progresso do Município; porque é pessoa amiga e 
de confiança do Governador do Estado, que tudo fará por 
Lages a seu pedido.

O povo do Município, pode ficar descansado, que o 
Sr. Waldo Costa Avila, era mesmo a pessoa indicada para 
ocupar o cargo que foi escolhido por homens que conhe
cem profundamente a politica de Lages e de suas neces
sidades e que ficarão auxiliando e ajudando o nosso pre- 
sado chefe.

Governar um Município, não é muito difícil, depende 
eòmente de tino administrativo e de bom senso político, 
aliado com muita paciência e grande tolerância, esque
cendo-se de si próprio e lembrando-se mais dos outros, 
servindo sempre e sem recompensa; dando sem esperar 
receber e ajudando a todos sem distinção e nunca di
zer não.

O Sr. Waldo da Costa Avila tem todas as qualidades pa
ra ser condutor de homens; é sincero e leal, honesto e ge
neroso; de um grande coração, que procura sempre suavi- 
sar as dificuldades dos humildes; exemplos que recebeu 
do grande homem público, que foi Vidal Ramos Jor.; po
dem confiar serenamente que êle continuará com a mes 
ma direção politica, procurando servir a todos da melhor 
fórmula possivel, e os interesses do Partido e da cole 
tividade.

O Sr. Waldo da Costa Avila, foi educado com uma 
escola de honradez e de disciplina, qualidades, que um 
homem público tem que possuir para servir de exemplo 
aos seus comandados.

De todos os Distritos dos Município, os representantes 
do Partido, receberam com muita satisfação o nome do 
Sr. Waldo da Costa Avila, para presidente e já vieram 
trazer a sua solidariedade para o que fôr necessário.

Faço um apêlo ao altivo e brioso eleitorado do Par
tido Social Democrático para cerrarmos fileiras em tôrno 
do nosso presidente, para levarmos o nosso Partido de 
vitória em vitória, para a felicidade de Lages e de Santa 
Catarina
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População das capitais do país
MUNICÍPIOS

População
Presente

In crem en to
P ercen tu a l

- 1950 1960 1950-1960

Porto Velho 27.224 45.049 87
Rio Branco 28 246 47 882 1 70
Manaus 139.620 175.343 26
Boa Vista 17.247 * 26.168 52
Belém 254.949 402.170 58
Macapá 20.594 46 905 128
São Luís 119.785 159.628 33
Teresina 90.723 144.799 60
Fortaleza 270.169 514.828 91
Natal 103.215 162.537 57
João Pessoa 119.326 154.950 30
Recife 524 682 788.580 50
Maceió 120.980 170.134 41
Aracaju 78 364 115.713 48
Salvador 417.235 655.739 57
Belo Horizonte 352 724 P80.075 93
Vitória 50 922 8 5 .2 4 2 67
Niterói 186.309 245.467 32
São Paulo 2 198,096 3.776.581 72
Curitiba 180.575 361.309 100
Florianópolis 67.630 98.520 46
Pôrto Alegre 394.151 641.173 63
Goiânia 56.204 58.192 4
Cuiabá 53.389 153.505 188
Guanabara 2.377.451 3.288 296 39

Revelam-se assim, que além de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, ambos com mais de 3 milhões de habitantes, 
pelo menos mais cinco Municípios brasileiros têm popula 
ção superior a meio milhão de habitantes. São êles: Reci
fe, Salvador, Belo Horizonte, Pôrto Alegre e Fortaleza.

f  CONVITE-MÍSSA
A família do sempre lembrado

Sebastião Fernandes
convida aos parentes e pessoas de suas relações, 
para assistirem a missa do 4o aniversário de seu 
falecimento, que manda celebrar no próximo 
dia 3 de novembro, às 19 horas, no altar mór da 
Catedral Diocesana.

A todos que se dignarem comparecer a ês- 
te ato de religião e amizade, desde já antecipam 
os seus agradecimentos.

Lages, Outubro de 1961.

Resultado de eleições no Paraná
O Partido Democrata 

Cristão venceu as elei
ções para Prefeito em 
-3 dos 80 novos municí
pios, nas eleições reali
zadas no dia 8 do cor
rente no Estado do Pa 
raná. A escolha dos Pre
feitos está sendo consi
derada como uma pré

via para a escolha dos 
deputados e senadores 
em outubro de 62. O 
PDC obteve 48 por cen
to das cadeiras de ve
reador. A UDN fez 13 
dos 50 Prefeitos; o PTB 
sete; o PSD três; o PR 
dois; o PTN e o PL, 
um.

18\ Aniversário das Nações Unidas
No próximo dia 21 de 

outubro as Nações Uni 
das estarão comemoran 
do seu décimo-sexto a- 
no de atividades em fa 
vor da paz e da pros 
peridade mundiais. N'o

não apenas motivo de 
regozijo para as nações 
que lutam pelo desen
volvimento econômico e 
social, dentro de um 
ambiente de paz e boa 
vontade universais, co-

t ----- - K A T-.-, i l  m  a s t i  m  II-

lo a que os indivíduos e 
as instituições públicas 
e privadas contribuam 
para o trabalho de di 
vuígação das Nações 
Unidas, de suas realiza, 
ções e de seus objeti
vos.

não somente de uma da
ta magna internacional 
como também de uma 
festa nacional: o dia 24 
de outubro de 1961 mar 
cará o décimo sexto a 
mversário da colabora 
ção dêste país ao traba
lho das Nações Unidas 
— organização de que o 
Brasil é membro funda
dor e que tem recebido 
o apoio constante do 
povo e do governo bra
sileiros.

—EDITAL N° 27 T. C a .-
De ordem do senhor Delegado do Imposto de Reuda 

em Santa Catarina e, nos termos do art. 78 § 2 ’ do Deere 
to n° 47 373, de 7/12/59, convido os contribuintes, abaivo 
relacionados, a prestarem esclarecimentos no prazo de 
20 (vinte) dias a contar co 30° (trigésimo) dia da afixação 
dêste EDITAL, para regularizarem sua situação, junto a 
Delegacia Regional de Santa Catarina, devendo para isto 
comparecerem à Coleíoria Federal de Lajes, no horário de 
seu expediente externo.

CONTRIBUINTES N° PROCESSO PESSQA.

Anualmente o 24 de 
outubro tem constituído

Alterado o artigo 4' do 
decréto 1069 de 18 de 

Novembro de 1959

Agriardi - Alcides J. 9401-61
Agostini - Vitorio d’ 9402-61
Almeida - Eracildes Pio 9449-61
Alves - Juvelino M. 9475-61
Amoroso - Lino 9480-61
Andrade - Adroaldo 9484-61
Antunes - João 9710-61
Araujo - João Rocha de 9726-61

Física»>
M

Era ato assinado na 
Pasta da Fazenda, o Go
vernador Celso Ramos 
vem de alterar o artigo 
4- do decréto n- 1.069, de 
18 de Novembro de 1959, 
passando agora a ter a 
seguinte redação:
Os Contribuintes que se 
recusarem a fornecer 
Nota Fiscal, Talão de 
máquina registradora, 
quando devidamente au
torizada ou cupons, se
rão aplicadas as seguin 
tes multas mínimas:

1 - Nas sédes das Ins 
petorias Regionais de 
Fiscalização Cr$ 5.000,00.

2 - Nas cidades do in
terior Cr$ 3.000,00.

3 - Nos vilarejos ou 
estabelecimentos rurais - 
Cr$ 1.000,000.

Nas reincidências apli 
car-se-á o dôbro da mul
ta anterior até atingir o 
máximo de 50 mil cru
zeiros.

DELEGACIA REGIONAL DE IMPÔSTO DE RENDá 
EM SANTA CATARINA.

Florianópolis, 9 de outubro de 1961 
Doris Natália Dutra. VISTO: Hilda Boos

Enc. da T. Ca. Chefe da Sc. Tr.

Câmara vai p  399 Depaiados
A Comissão de Constituição e Justiça apro

vou, por unanimidade, o substitutivo Geraldo Gue
des apresentado ao projéto do deputado Jorge de 
Lima, aumentando de 326 para 399 o numero de 
deputados na próxima legislatura. O aumento foi 
acatado naquela comissão técnica, tendo em vista o 
aumento da população brasileira registrado pelo 
último Censo.

Ministro da Agricultura 
à  Celso Ramos

O Chefe do Executivo Catarinense recebeu 
telegráfico do sr. Armapdo Monteiro 

rilho, Ministro da Agricultura, na qual agradece 
a demonstração de confiança, esperando contar 
com a valiosa colaboração do Governador Celso 
Ramos.

Se você deseja ganhar

ilhão d e  Cruzeiros1
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às

ao sorteio de Dezembro de suas compras e concorra

Seu Talão V ale um  M ilhão
Troque as suas potas até o dia 30 de novembro, à rua Coronél Córdova n° 80

%
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floricultura P Ppmnriíl rppphpil narinhnoa
Urul)ici que já há al- 

guns ruêses vinha rece
bendo visitas periódicas 
de um Engenheiro A 
grônomo, passou agora

a ser assistido também 
por um Médico Veteri
nário.

Dia 8 de outubro os 
Doutores Francisco Que

uuuJiM  UUMIhlUüU
zada Sanchez e Iônio 
Ferreira, o primeiro, En 
genheiro Agrônomo o o 
segundo Médico-Veteri
nário, realiziram con

flGORfl, A WILLYS Dfl A 
CERTIFICADO DE GARANTIA MO DRASIL!
Sim. desde 1.° de agosto, os produtos Willys (Utilitário ‘'Jeep” Universal. 
Utilitário "Jeep" Universal Modèlo 101. Rural "Jeep", Pick-up "Jeep” e 
Aero-Willys) tèm a garantia integral da fábrica dobrada de 3 para 6 
meses da compra ou de 6.000 para 12.000 km de uso! Esta duplicação 
dos limites anteriores da nossa garantia é o resultado da constante 
elevação da qualidade dos nossos produtos, do alto indice de naciona
lização alcançado pela Willys-Overland do Brasil, da assistência 
técnica assegurada pela rède de Concessionários em todo o território 
nacional, da crescente especialização da mão-de-obra brasileira e do 
elevado padrão técnico já atingido pela indústria nacional de autopeças.

Visite-nos e constate v. mesmo os inúmeros pontos de superioridade 
dos nossos produtos. Após uma demonstração, y. terá verificado 
porque podemos duplicar os limites do nosso certificado de garantia.

WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S.A. WILLYS

REVENDEDOR:
a g e n c i a  p i r n  O f v e íc u l o s  s / a

Ä T 6“ idac

corrida reunião com fa-
zendeiros e agricultores 
na qual tomaram parte 
mais de 100 represen
tantes da classe ruralis- 
ta Urubiciense.

Durante a reunião os 
dois competentes técni
cos tiveram ocasião de 
expor seus planos de a- 
ção futura, dizendo se 
autorizados pelo Exmo. 
Sr. Secretário de Agri
cultura para realizarem 
visitas mensais com per
manência de algur.s dias, 
atendendo as necessida
des Agro-Pecuária de 
Urubici.

O Agronomo Quezada 
Sanchez que já anterior- 
mente havia iniciado 
seus trabalhos nesta re 
gião acaba cie fazer pro
ceder, com a colabora
ção do Laboratório de 
Química Agrícola de

Florianópolis, a análise 
Química das terras de 
mais de 50 propriedades 
rurais.

Tendo também orga
nizado com colaboração 
do sr. Celeste Ghizoni, 
uma lavoura experimen
tal demonstrativa da e- 
ficiência da correção e 
fertilização dos solos.

Todo o povo de Uru
bici recebeu com ’ entu 
siasmo e novas esperan
ças a visita desses pro
fissionais, conjeturando 
já em futui o aum nto 
da produção, pois Uru
bici é um município es
sencialmente /  gro Pas
toril.

Desta coluna manifes
tamos os nossos melho
res agradecimentos ao 
sr. Governador e ao Sr. 
Secretário da Agricultu
ra.

E o Nilo continua. . .
Carmen Annes Dias Prudente

(CONTINUA)
— «Professor, vou levá-lo a dar uma olhada na U- 

niversidade e outra na Faculdade, onde decorrerão suas 
aulas e conferências».

Eu, que estava louca de fome, pensei com meus bo
tões: «Pra quê? Vai ser o caminho, durante seis sema
nas!». Mas êle era tão amável, que não tive coragem de 
tirar-lhe o prazer.

O Hospital Kasr-el-Aini ocupa uma superfície imen
sa na Ilha de Manyal, cêrca de 3 quilômetros de circunfe
rência, incluindo a mesquita.

Voltamos pela bela Corniche, ao longo do Nilo — 
outra novidade — vendo embaixadas e clubes náuticos e 
o fabuloso palácio de Mohamed Ali, tio do rei, convertido 
em patrimônio nacional

—- «Mme. Prudente, está vendo aquela casa de a- 
partamentos? Aquêle ultimo andar todo envidraçado? Era 
um dos «refúgios» do Faruk...»

E começaram os comentários sôbre as revoltantes 
aventuras amorosas de Sua Majestade, que não deixou 
saudades.

Afinal, parados diante do Semíramis Hotel, já nos
so velho conhecido, descarregamos a bagagem.

— «Lá está o iate real — Kassed-Kheir — onde eu 
também lhes reservara aposentos, por causa das dúvi
das...»

Olhei ràpidamente o barco, atracado e servindo de
«Anexo».

O quarto estava enfeitado com flores enviadas pela 
Air France. Corri à sacada. Dessa vez, não conseguimos 
um quarto sôbre o Nilo e nem podíamos avistar as Pirâ
mides perdidas no horizonte... Que pena! Entretanto, espi
chando bem o pescoço, dava para ver uma nesga de água 
esverdeada e a silhueta de uma «felluca» preguiçosa, pas
sando...

(Continua no pi^ximo nümero)

S r a i l i l  Delia Rocca, t a u i g  S/l.
Assembléia Geral Extraordinária 

P. CONVOCAÇÃO
Convidam-se os senhores acionistas a comparecerem 

à séde social, à rua Coronel Manoel Thiago de Castro, 
156/73, às 14 horas do dia 25 de outubro de 1961, a fim de 
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1. . Aumento de capital e consequente alteração es

tatutária.
2. - Mudança da época do Balanço Geral.
3. - Assuntos de interêsse geral.

Lages, 10 de outubro de 1961.
Pedro Delia Rocca - Diretor Presidente 

Mário Vargas - Diretor Gerente
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O doutor Osmundo Vieira me foi dirigida a seguinte as seguintes confrontaço - > _ _ os D0SSUi como seu
Dutra, Juiz de Direito da PETIÇÃO: «Exmo. Sr. Dr. com terras de Netalicio « - ^  :i?1J-jente e sem qual-
Primeira Vara Cível da Co- Juiz de Direito da Vara Cí- beiro Rosn. Manoel Antonio ux q ' . de Quem
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Edital de Citação
Faço saber a todos quan

tos o presente edital de ci
tação, com o prazo de ses
senta (60) dias. virem dêle 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que por par
te de LACRO RODRIGUES 
DA CRUZ e s/ mulber. bra
sileiros. casados, proprietá 
rios, residentes e domicilia
dos no lugar denominado I- 
tararé, no distrito de S. José 
do Cerrito, nesta Comarca,

vel da Comarca de Lajes. 
Lauro Rodrigues da Cruz e 
sua mulber, brasileiros, casa
dos, proprietários, domicilia
dos e residentes no lugar 
denominado Itararé, no dis
trito de São José do Cerrito, 
nesta comarca, por 6eu ad
vogado, que esta subscreve, 
expõem e requerem o seguiu- 
te: Io Que. há mais de trinta 
anos, por si e seus anteces
sores tem posse mausa e 
pacífica na área de quarenta 
mil metros quadrados, no lu
gar denominado Itararé, no 
Distrito de S José do Cerri 
to nesta Comarca, que tem

de Souza Machado, Julio Xa 
vier Sobrinho e com a es
trada Federal Presidente Ne- 
reu Ramos. 11° - Que. sen
do senhor e possuidor, man
sa e pacificamente da area 
acima referida digo, descri
ta, nela construiu sua mora
da habitual, tendo suas cria
ções e plantações, sem que 
até a presente data tivesse 
sido turbado em sua posse, 
em terreno de dominio par-

quer contestação de quem 
quer <;ui* teju e sem turba
ção, continuadamente, como 
jufio título e boa fé há mais 
de trinta anos e na forma 
dos arts. 550 u 552 do Cód. 
Civ. Bras. que V. Exia. haja 
por bem ordenar, atendidas 
as formalidades legais, o re
conhecimento do dominio 
sobre a area descrita, em 
favor dos requerentes seja 
expedido o competente^ man

ticular. IIP - Que, preten : dado para a transcrição no 
dendo transcrever no Regis : Registro de Iraóteis ■ < - 
tro de Imóveis desta Cornar j Oficio desta Comarca, 
ca quer obter, afim de lega- propriedade legitima pitra 
lizar o seu domínio e pos6e í todos os eleitos legais. I\

NOVO NA POTÊNCIA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA... NA BELEZA!
<5/

TECNICAMENTE AINDA MAIS PERFEITO!
MAIOR P O T Ê N C IA !- 0  SIMCA
CHAMBORD -  2.« SÉRIE -1941 POS
SUI AGORA 90 HP EM SEU 
ROBUSTO MOTOR "AQUILON* OE 
8 CILINDROS1 E NOVA REDUÇÃO 
OE ENGRENAGENS 0C DIFERENCIAL 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAL DA POTÊNOA DO MOTOR. 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

M ELHOR T O R Q U E I -E  MAS
COM 0  AUMENTO 00 T0RQUE 
(1 5 7 ,) NAS BAIXAS E MED.AS 
VELOCIDADES D0 MOTOR 0  SEU 
CHAMB0RD PROPORCIONA AE0RA 
MELHOR RENDIMENTO E MAIS 
FORÇA ÚTIL TANTO N0 TRÁFEGO 
URBANO CCM0 NA ESTRADA'

MELHOR RELAÇÃO P ÉS0-P O 
T Ê N C IA !- 0  AUMENTO OA PO
TÊNCIA. OBTIDO SEM QUALQUER 
AUMENTO NO PESO DA ESTRU
TURA COMPACTA D0 CARRO (BEM 
MAIS LEVE E RESISTENTE DO CUE 
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E CARR0CERIA) FAZ 00 SIMCA 
CHAM80RO 0  AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FORÇA ÚTIL POR 
QüilO DE PÉS0
NOVA DISTRIBUIÇÃO D0 ES
PAÇO INTERNO! -  N0V0 05EÍ.H 0 
DOS BANCOS, COM MELHOR APRO
VEITAMENTO DO ESPAC0 INTERIOR 
PERM.CE MAIS FOLGA. MA,0R 
LIBERDADE DE M0VIVENTCS E 
CONFORTO INEXCEDÍVEL PARA 0S 
6 PASSAGEIROS'

ES T0FA M EN T0  AINDA MAIS 
LUXUO SO !-R ICO  E ANATÔMICO

EST0FAMENT0 EM GOMOS. EM 
CÕRES ALEGRES E MODERNAS. 
HARMONIZADAS COM 0 CARRO 
MOLAS MAS MACIAS E FLEXÍVEIS. 
ASSEGURANDO 0 MÁXIMO DE 
COMODIDADE MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

NOVA SUSPENSÃO DIANTEIRA!
EUMINA TOTALMENTE 0S CH0- 
G J 5  MESMO NAS PIORES ES
TRADAS. PROPORCIONANDO MUITO 
MAIS CONFORTO A0 OlRIGIR E 
MAIOR SUAVIDAnc DE MARCHA 
PARA T000 0 CARRO, SEM QUAL
QUER VIBRAÇÃO NAS ALTAS 
VELOCIDADES!
N O V O  SISTEM A  ELÉTR IC O !
UMPAD0R DE PÁRA6RISAS M AS 
POSSANTE COMANDO DOS FAROS 
ALTO E BAIXO. FAR0LETES. LUZ 
D0 PAUIEI E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

MAIOR EC O N O M IA !-D E GASOLINA. GRAÇAS A0 N0V0 DESENHO 
DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO. DE MANUTENÇÃO. PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS N0 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
GASES RESULTAM EM MELHOR ADMISSÃO: MELHOR ESCAPA- 
MENT0 E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
M AS PERFEITA DAS PARTE VITAIS 00 MOTOR'

APARÊNCIA EXTERNA DE GRAN
DE B E L E Z A ! - NOVOS FRISOS 
EM UNHAS RETAS. H0RI20NTAS 
EMPRESTANDO A0 CHAMB0RD 
AINDA M AS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA ' DOIS TIPOS 0E CALOTAS 
À SUA ESCOLHA LUXO E SUPEP- 
-LUX0! NOVOS ADORNOS: A FA
MOSA ANDORINHA SIMCA. SÍMBO
LO DE QUAUDADE E BELEZA N0 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIRA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS 0S DETALHES ! -  FCR- 
RAÇÀ0 INTEGRAL COM TAPETES 
DE PURA Ü L  NO PORTA-AULAS 
NOVO TAPÉTE PLÁSTICO. LAVÁVEL 
E RESSTENTE À ÁGUA 00 MAR 
MANCHAS DE ÓLEO. ETC BORRA

CHAS NOS PÁRA-BRISAS E P A I'ia  
ESTOFADO EM CCR S HAÍM 0NI- 
ZANTES COM AS DA PINTURA D0 
CARRO'
CÕRES M 00ER N AS! - UMA VA
RIADA GAMA DE CD8ES INTEIRA- 
MENTE NOVAS, LISAS 0U EM 
RICAS COMBiNAÇÒES. TONALIDA
DES SÓBRIAS. ALEGRES 0U VIVAS 
DE ACORDO COM 0  SEU GÓST0' 
E CONSERVANDO AS MESMAS 
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS 0 0  
CHAM 60RD:0 MAIOR PORTA-MA
LAS DE TGD0S 0S CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA DE 
V-OROS DE TODOS OS AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS! ESTRUTURA SUPER - 
-COMPACTA À PROVA DE LMPAC 
TOS E RUÍDOS'

E L E V A D O  ÍN D I C E  DE N A C I O N A L I Z A Ç Ã O  (98°/.)  -  C O M P L E T A  A S S I S T Ê N C I A  T É C N I C A  E F A C IL ID A D E S  O E P E C A S  E A C E S S Ó R I O S

òda a região serrana:
MER '.NT i! CELL A ROCCA, BROERiNG S/A

' > Je Castro, 253 — L-VGES — S. C.

# X- £ - uA. . * - V ^  KlA
_l. d! T Í

Que, para isso e na forma 
dos arts. 454 a 456 do Cód 
Nac. Proc. Civ. querem os 
requerentes propor a pre
sente ação dec.aralórià ce 
usucapião do imóvel, dtv 
damente justificada a st.a 
posse, requerendo a citação 
dos interessados iccert s e 
desconhecidos e dos con- 
froctantes, por mandaco e 
aqueles por edital com o 
prazo de sessenta dias, pan 
no prazo de dez dias. cot», 
testarem, querendo esta a- 
ção, citando o sr cir Promo
tor Público Irdica como 
meio de prova o depoimen- 

comojto pessoa! de quem contes 
tar, de dt p< irr.euto de teste
munhas, vistorias, e mai6 
provas que se fizerem ne
cessárias ao esclarecimento 
do alegado. Dão ao presen
te feito o valor da taxa ju
diciária de dois mil 'e cem 
cruzeiros (Cr$ 2.100.00). Nes
tes termos: P. Deferimento.

Lajes. 16 de novembro de 
1960. (a.) Mario Teixeira Car
rilho*. DESPACHO: «Mar
que se data para a audiên
cia de justificação. Em 
25/1/61. (a.) João Santo Da- 
mo-Juiz Substituto-. Realiza- 
ca a justificação, proferiu 
êste Juizo o seguinte DES
PACHO: “Vistos, etc. Julgo 
por sentença a presente jus
tificação em que é reque
rente Lauro Rodrigues au 
Cruz afim de que produza os 
seus efeitos jurídicos e le
gais Façam-se as citações 
requeridas na inicial, a iu 
Dr. Promotor Público a d s 
confrontantes do imóvel por 
mandado; dos imeresxsdos 
incertos por edital publicado 
uma vez no Diaiio Oficial 
do Estado e duas vêzes na 
imprensa local. Laj -s, 16 òe 
iiinlio de 1961. (a.) Osmundo 
Vieira Dutra-Juiz de Dire u* 
d i Primeira Vara Cível.” E 
para que ninguém alegue 
ignorância muito especül- 
mente os interessados noer 
tos, paãsou-se o presente 
edital, que será publicado e 
afixado na fôrma da lei. Da
do e passado nesta Cidade 
de Lajes, aos dois dias do 
mês de Setembro, de mil 
novecentos e sessenta e um. 
Eu. Luiz Carlos Silva. Escri
vão do Civel o datilografei, 
subscreví e assino.

Osmuado Yiei a Dutra 
Juiz de Direito d i la. Vara 

Cível
Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

Nom eações no Itama* 
rati

Para o cargo de mi
nistro para Assuntos E- 
conômicos, do Itamara- 
li, foram nomeados os 
srs. Dirceu di Pasca e 
Fanor Cumplido Junior. 
O diplomata Fernando 
Lobo, que integrava a 
delegação do Brasil jun
to à Organização do» 
Estados Americanos, foi 
removido para a secre
taria do Estado.
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0 Pinheiros com nova diretoria
“u! Í t r eCe6bp= ™ C"ova'S o r i^ c u jo ° ,° e õ r  é°o"8e°

Ofício n° 10/61
Do. Sporte Clube Pinheiros

Neetar Cidade°r d° jMnal C°rrcl»
O Sport Club Pinheiros, vem pelo presente trazer 

ao conhecimento de V. S. que em 24 do mês pp foi I- 
leita e empossada a nova diretoria que dirigirá os desti
nos da Agremiação «ALVI VERDE», no período 61/62 e 
assim ficou constituída:

Presidente de Honra — Djalma Rocha 
Vice Pres. de Honra — Alcides Pecin 
Presidente — Hélio Waldrigues
Vice Presidente — Alcides Stefani ,
1 Secretário — José Stanislau
2 Secretário — Júlio Waldrigues
1- Tesoureiro — Wilson Nunes
2 Tesoureiro - Laerte Floriani
Diretor de Esportes -  Terézio Motta dos Santos 

CONSELHO FISCAL
Laélio Alves Corrêa, Dioclécio Vieira, Jot as Ramos, 

Célio Ribeiro, Aroldo Mattos, Amilton Luck.
Lajes, 22 de Setembro de 1961.

Hélio Waldrigues — Presidente 
José Stanislau — 1- Secretário

Formulamos à nova diretoria do S- C. Pinheiros os 
nossos votos de muitas glorias na gestão ora iniciada.

Derrotado o Cruzeiro frente ao 
Comercial de Joaçaba

DO MEU CANTO
Prefaciada pelo Pro

fessor Murad Mussi So
brinho, recebemos do sr. 
Livinio Godoy, o folheto 
de sua autoria, intituia- 
do “Do meu canto”.

O referido folheto con
tém uma série de arti
gos de sua autoria pu
blicados na imprensa de

nossa terra, relacionados 
à fatos e pessoas ilustres 
da Princesa da Serra.

Ficamos imensamente 
gratos ao sr. Livinio Go
doy peio oferecimento 
de tão valioso folheto, e 
desejamos-lhe muitas fe
licidades em sua vida lite
rária.

Realizou-se domingo 
último no Lstadio-Muni
cipal Vidal Ramos Ju
nior, o prélio amistoso 
entre as equipes do S. 
C. Cruzeiro local e do 
Comercial da cidade de 
Joaçaba. r -̂

Após um jogo dos mais 
monótonos, onde a téc
nica I se fez ausente, o 
quadro joaçabense con 
seguiu levar a melhor 
pelo escore de 3 a 2, 
depois de um placard 
parcial favoravel às suas 
côres .na primeira^ etapa 
por 2 a 0.

Os gols dos joaçaben- 
ses foram anotados por 
intermédio do meia es
querda Bolivar, que se 
constituiu no escorer da 
partida, enquanto que 
Rato e Nigemann, co
brando uma penalidade 
máxima, marcaram pa
ra os estrelados.

Como arbitro desta 
partida," funcionou o sr. 
Juarez Garbelotto, com 
boa atuação, bem se
cundado nas laterais por 
Hercilio Ribeiro e Wal- 
demar da Cunhaj Madu- 
reira.

Na preliminar, o Co
ral. do Departamento 
Varzeano de Futebol, 
derrotou o aspirante do 
Cruzeiro pelo escore de 
4 a 1.

A renda da partida, 
somou a pequena im

portância d e Cr$ 
17.740,00, muito fraca, 
com evidente prejuízo 
para os estrelados.

Com êste resultado o 
Cruzeiro caiu derrotado 
no seu primeiro compro 
misso post-campeonato.

riw  estréia i n i
O famoso cantor pórtu- 

x guês Morgado Maurício, de 
cartaz internacional, deverá 
estrear amanhã às 20,30 hs. 
ao microfone da Rádio Clu
be de Lages, depois de uma 
vitoriosa excursão artística 
pelo Uruguai e Argentina.

Aquele renomado cantor 
luso, deveiá fazer sònvmte 
duas apresentações na
quela conceituada emissora, 
devendo a sua curta tem
porada em Lages, encerrar- 
se na noite de sexta feira.

Morgado Mauricio já es
teve em Lages, em abril 
do ano passado, quando 
realizou audições na emis
sora da rua Presidente Ne- 

reu Ramos, causando as mesmas favoravel im
pressão.

sii^eif
m

Serrana Ltda. Veículos m

Distribuidora para Lages e para iôda a região serrana
- dos afamados produtos DKW ------

Oferecendo ao distinto publico desta cidade e da região os famosos 
CANDANGOS, Camionetas Perua e o Automovel DKW

Mantém anexo uma secção de vendas, com uma linha 
completa de peças e acessórios, e também- ume bem 
montada oficina mecânica, com profissionais competentes 

pgj.Q melhor atender a seus amáveis clientes. fjím

Górdova -  294 a 302 -  ilbaixo ias
C a l a r i n a
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Realizou-se 6exta feira à 
noite no auditório da Asso
ciação Rural de Lages, uma 
importante conferência sôbre 
“Política Agraria”, proferida 
pelo engenheiro agrônomo, 
Dr. Glauco Olinger, que em 
nosso Estado chefia a ACA- 
RESC e a Associação,“ dos 
Agrônomos de Santa Cata
rina.

À reíerida conferência 
compareceram autoridades 
civis, militares, representan
tes das classes produtoras e 
outras pessoas especialmen
te convidadas, superlotando 
completamente todas as de
pendências daquele auditório, 
que não se cansaram em 
aplaudir o ilustre conferen
cista.

Durante o transcorrer da 
referida conferência, o Dr. 
Glauco Olinger foi bastante 
sabatinado pelos presentes,

sôbre os mais diferentes as
suntos, principalmente sôbre 
aquele relacionado com a 
lei do uso da terra.

Como se sabe a lei do uso 
da terra, já aprovada, é uma 
iniciativa do governador Celso 
Ramos, e a sua elaboração 
está merecendo os aplausos 
pela maneira com que o go- 
vêrno do Estado vem enca
rando o problema.

A 6ua aplicação será por 
região, devendo o nosso mu
nicípio ser uma das prová
veis sedes desta execução 
governamental, e para tanto, 
a nossa cidade será cenário 
de posteriores reuniões à 
respeito.

Durante a realização da
quela conferência, ficou evi
denciada a capacidade da
quele representante do go- 
vèmo estadual sôbre o as
sunto, e por outro lado ficou

i também evidenciado o pleno 
I conhecimento de causa de 
I todos aqueles que tiveram a 
oportunidade de sabatiua-lo, 
pois todos aqueles que es
tiveram presentes são pes
soas intimamente ligadas ao 
setor ruralista do município, 
como também do Estado.

A realização de tão pro
dutiva quão importante con
ferência, por parte do enge
nheiro agrônomo Dr. Glauco 
Olinger, deve-se à uma feliz 
iniciativa do Dr. Clovis Ri
beiro dinâmico presidente 
da Associação Rural de La
ges, que tem sido um ver
dadeiro baluarte da agrieul 
lura e da pecuaria em nos 
so município e na região 
serrana.

O Dr. Glauco Olinger que, 
havia chegado a nossa cida
de na sexta feira, retornou 
no dia seguinte para a capi
tal do Estado.

tor
Cumprindo o Plano de Tra- feira a Lajes, o Exmo Sr. 

balho de sua Diretoria, para Gen Mário Poppe de Figuei- 
o corrente ano, chegou 2a redo, Diretor de Vias de

Sucesso absoluto na programação especial 
do Cine Teatro Tamoio

Conforme tivemos oportu
nidade de informar em edi 
çõe8 anteriores, o Cine Ta
moio comemorará no próxi
mo dia 29, o seu 13° aniver
sário de fundação, e durante 
todo o mês a direção daque
la casa de espetáculos que 
tem à sua frente a figura dinâ 
mica do sr. Constantino Ber 
tuzzi, está realizando desde 
o dia Io do corrente, uma 
programação especial alusi
va ao acontecimento.

A referida programação 
consta de filmes de primei 
ri8sima qualidade e do a- 
grado geral, e que até o mo
mento tem conquistado os

gerais aplausos do distinto 
público que diariamente a- 
flue às dependências daque
le tradicional cinema.

Outros filmes de raro va
lor artístico também estão 
programados para a segunda 
quinzena do corrente mês, 
numa demonstração de que 
aquela casa de espetáculos, 
liderada pelo sr. Constantino 
Bertuzzi e assessorada por 
outros eficientes diretores e 
auxiliares da mesma, não tem 
poupado esforços no sentido 
de brindar a nossa platéia 
com produções de grande 
alcance.

Diretores da Rodo Pinho S/A. -  Veiculos e 
Maquinas no Rio

Seguiram domingo úl
timo, para o Rio de Ja
neiro, os srs. Lugindo 
DairÁsta, alto madeirei 
ro no oeste catarinense 
e o dr. Aron Kipel, pre 
sidente da Câmara Mu
nicipal, respectivamente 
diretor comercial e só
cio da renomada firma 
Rodo Pinho S/A — Vei
culos e Máquinas, con
cessionários nesta cida
de dos produtos F.N.M.

O objetivo da viagem 
daqueles dois ilustres 
homens de negocios à 
Velhacap, foi o de tra 
tar de importantes as
suntos junto à Fábrica 
Nacional de Motores, re 
ferentes à importante fir
ma que dirigem.

Formulamos ao srs. 
Lugindo Dali’ Asta e Dr 
Aron Kipel, votos de 
um venturoso regresso.

Associação N. S. do Patrocínio 
-  CONVOCAÇÃO -

Sfto convidados os senhores associados para se reunirem em AS 
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 22 de outubro de 1961 
(domingo,) às 13 (treze) horas, na Sede do “Clube Recreativo Campo- 
belense” no Distrito de Campo Belo para deliberarem sôbre a seguinte, 

Ordem do Dia 
Io - Reforma dos Estatutos;
2° - Elelçfio da nova diretoria;
3o - Assuntos de interesse da sociedade.

Campo Belo, 15 de outubro de 1961.
FIRM1NO DE OLIVEIRA BRANCO 

— Presidente —

Transporte do Exército, em 
visita de inspeção ao 2° Ba 
talhão Rodoviário, Unidade 
de Engenharia de Constru 
ção que é tècnicamente su
bordinada à Diretoria de 
Vias e Transporte.

À viagem de inspeção, ini
ciada dia 12, desenvolver-se- 
á através do território dos 
Estados de São Paulo, Para
ná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.

O Tronco Principal Sul, o 
maior empreendimento ferro
viário do país no momento 
constitui uma das maiores 
reivindicações dos Estados 
da Região Sul no campo dos 
transportes e atende, por ou 
tro lado, ingentes reclamos 
da segurança nacional e do 
desenvolvimento econômico 
do Brasil.

O Exército, por intermé
dio de quatro de seus Bata
lhões de Engenharia de Cons 
trução — 1» e 2o Batalhões 
Ferroviários e 2' e 3‘ Bata
lhões Rodoviários, —
tem sua responsabilidade a 
construção de um trecho de 
602 km do Tronco Principa 
Sul, entre Mafra (SC) e Bar
ra do Jacaré (RS).

O Governo Federal, côns 
cio da extraordinária impor
tância dessa ferrovia, con 
cede-lhe alta prioridade no6 
planos de obras governamen 
tais e, recentemente, criou 
sob a presidência direta dc 
Ministro da Viação, uma Co 
missão Coordenadora da 
Construção do TPS.

Uma vez que o Diretor de 
Vias de Transporte é intQ 
grante dessa Comissão, sua 
viagem tem por finalidade e 
estudo, no terreno, de diver
sos problemas pertinentes à 
execução do trecho a cargo 
das Unidades Militares, vi
sando colhêr elementos que 
permitam o encaminhamen 
to de sugestões oportunas e 
bem fundamentadas ao plená 
rio daJComissão Coordenadora

Nessa viagem, o Diretor 
de Vias de.Transporte faz-se 
acompanhar de oficiais Téc 
nicos e do Estado-Maior, que 
integram os quadros de seus 
auxiliares imediatos.

Lages, 18 de Outubro de 1961

Notas e Fatos do Gover
no do Estado

Secretario da Segurança Pública esteve 
em Videira

A fim de inspecionar as Delegacias de Policia e Ca 
deias Públicas pertencentes à vários municípios, esteve 
em Videira, o Dr. Jade Magalhães, Secretario da Seguran 
ça Pública, onde foi homenageado com um almoço, a que 
compareceram autoridades locais.

X X X

Iniciadas com em orações da Semana da 
Asa

Com a presença de autoridades civis e militares, fo
ram iniciadas em Florianópolis, as comemorações alusivas 
à Semana da Asa.

X X X

Secretaria da Educação recebe com issão da
UCES

O jornalista Maninho Calado Junior, Secretario de' 
íducação e Cultura recebeu a visita de uma comissão da 
União Catarinense de Estudantes Secundários, colocando 
à disposição da referida comissão, a sua secretaria, no 
sentido de colaborar com as comemorações do centena- 
rio de Cruz e Souza.

X X X

Regressou o Governador Celso Ramos
Depois de permanecer vários dias no Rio de Janeiro 

e Brasilia, regressou ontem à Florianópolis o Governador 
Celso Ramos, onde tratou de importantes, assuntos rela
cionados com o nosso Estado.

Deputado Osny de Me
deiros Regis

Regressou à capital do Estado, 
depois de permanecer por alguns 
dias em nossa cidade, o Deputa
do Osny de Medeiros Regis, re
presentante lageano na Assem
bléia Legislativa Estadual.

Durante a sua estada em nossa 
cidade, o Deputado Osny de Me
deiros Regis, teve oportunidade 
de presidir no último sábado, a 
eleição para escolha do novo 
presidente do diretório municipal 
do Partido Social Democrático, 
em substituição ao saudoso 6r. 
Vidal Ramos Junior.

Na mesma ocasião o ilustre 
parlamentar manteve diretos con
tactos com vários correligionários 
deste municipio, tratando de assun
tos políticos e administrativos 

relacionados com a nossa comuna, por quem está repre 
sentando com grande eficiência no parlamento catarinense.

Dr. Cleones Velho Carneiro Bastos
Em data de ontem, viu pas

sar mais um aniversário na
talício, o engenheiro civil 
Dr. Cleones Velho Carneiro 
Bastos, diretor, da Diretoria 
de Estradas de Rodagem, 
presidente do diretorio mu
nicipal do Partido Libertador, 
e pessoa vastamente rela
cionada em nossos meios 
sociais e politicos.

Ex presidente do Distrito 
Rotario 465 e do Rotary 
Clube de Lages, o Dr. Cleo
nes Velho Carneiro Bastos 
tem sido figura saliente nos 
meios rotarios do sul do 
país, com larga folha de ser
viços prestados às diversas 
instituições rotárias.

Espírito cavalheiresco, ci
dadão  honesto e trabalhador, 
0 llu8tre nataliciante, tem 
Sido em todas as horas um

verdadeiro soldado no pro
gresso de nosso municipio.

Cumprimentamos o Dr 
Cleones Velho Carneiro Bas 
tos, almejando-lhe mil ventu
ras no futuro, para maio»' 
gáudio dos seus dignos íanii 
liares e amigos.

;r . p l a t a n o  lenzi
Aniversariou no último do- 

íingo, dia 15, c sr. Platau» 
.enzi, do alto comercio des- 
i praça e figura destacada 
os meios sociais da *rl 
esa da Serra.
Por ocasião do seu _nal 

cio, o sr. Platano LeozL 
ue possue um circulo va 
ssimo de amizades, 
íuitissimo cumpriment 
Destas colunas enviamos

o feliz aniversariante. _
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