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Governador Celso Ramos em socor
ro aos flagelados das enchentes

O Estado de Santa 
Catarina, e principal
mente as regiões dos 
n unicipios de Blumenau, 
Brusque, Itajaí, Rio do 
Sul, Tijucas, Santo Ama
ro, Indaial e São João 
Batista estão sendo 
rigidamente castigados 
pelas últimas enchentes 
que há várias semanas 
vem fustigando as refe
ridas regiões.

O Governador Celso 
Ramos vem mobilizando 
todas as suas forças em 
socorro aos flagelados 
quer auxiliando com vi

veres, quer auxiliando 
com alimentos, numa o- 
peração_ pessoal em co
laboração com o gover
no federal e mesmo de 
outros Estados.

Elogiosa tem sido a 
atuação do (iovernador 
Celso Ramos neste triste 
transe em que atravessa 
aquelas regiões, e o mes
mo tem estado em per
manente contacto com 
as populações flageladas, 
sobrevoando em helicóp
tero as áreas mais de
vastadas, tomando todas 
as providências de so

de saias das 
inas “Prima” em nossa cidade

Encontra-se em nossa ci
dade, proveniente da capital 
bandeirante, o sr. Romeu 
Sady, promotor de vendas 
das máquinas de lavar rou
pas da afamada marca “Pri
ma”, que tem franca acei
tação em todos os quadran
tes do país pela sua efici
ência alto padrão e outras 
caraterísticas que lhe são 
peculiares. Com capacidade 
para lavagem de 4 quilos de 
roupas em apenas 10 minu
tos, utilizando para issso 40 
litros de água, as máquinas 
“Prima” vem resolver de 
pronto o problema das do
nas de casa, poupando-lhes 
os dissabores de entregar 
a.terceiros essa tarefa que 
nem sempre é desempenha
da a contento e em prazo 
cérto.

Distribuídas em  Lages 
pelo Crediário York
Conforme estamos informa

dos, chegou onte™ 5,^,Aofn destinada ao CREDIÁR 
YORK, de propriedade da 
firma Sélio Melin & Cia., a 
primeira remessa Qu® c.on®,‘, 
ta de 40 máquinas Prima 
e que se encontram em ex- 
poBição na referida firma 
eita à Rua Presidente Nereu 
Ramos e cuja venda devera 
ser iniciada imediatamente, 
em bem organizada promo
ção que contará com a efi
ciente colaboração do er- 
Romeu Sady, vindo à Prl?" 
cesa da Serra especialmente 
para êsse fim.
30 dias de caropunha

A referida campanha de 
vendas, que será uma das 
mais intensas de nossa cida
de pelas reais vantagens que 
oferece aos compradores, 
será feita por intermédio de 
visitas à residências parti
culares, tendo a duração de 
trinta dias ou mais depen
dendo se o Crediário York 
vier a receber maior número 
de máquinas, pois as que 
chegaram não haverá duvida 
que pela sua qualidade terá 
colocação imediata.

Suaves prestações 
m ensais

Além- de prestar uma as
sistência completa aos com
pradores das afamadas má
quinas «Prima», fabricadas 
pela Metalúrgica Serves S/A 
de São Paulo, que produz mil 
máquinas por mês, a venda 
das mesmas será efetuada em 
doze suaves prestações men
sais, proporcionando a todos 
a oportunidade de adquiri- 
las e assim livrar-se do mé
todo incômodo e primitivo de 
lavar roupas pelo sistema ma
nual demorado e cansativo.

Com a venda das máquinas 
•‘Prima’’ em nossa cidade, 
por intermédio do Crediário 
York, a população lageana 
livrar-se-á dos inconvenientes 
já apontados tendo os seus 
problemas domésticos resol
vidos satisfatòriamente gra
ças a mais essa iniciativa 
da referida firma comercial 
que tanto e tãobem tem sabido 
servir sua distinta freguesia.

corro às vitimas das 
inundações.

Um das providências 
principais tomadas pelo 
chefe do executivo ca-

tarinense é a vacinação 
em massa das popula
ções residentes naqueles 
municipios, evitando com 
isso uma epdemia de 
consequências imprevisí
veis.

Graças aos esforços 
dirétos do Governador 
Celso Ramos em cola 
boração com os seus 
auxiliares, do govêrno 
federal, do govêrno de 
outros Estados e do pró 
prio povo catarinense, 
os seus recursos tem al
cançados os resultados 
mais lisongeiros, em so
corro das vitimas da 
enchente mais terrível 
até hoje verifcada em 
nosso Estado.
O alto espirito de solida
riedade do povo catarinen
se também se tem feito 
sentir em auxilio de seus 
irmãos flagelados, e de 
todas as partes do Esta
do todos estão atenden
do ao apêlo do Gover
nador Celso Ramos, rea
lizando campanhas de 
donativos, viveres e me
dicamentos às vitimas 
das enchentes.

Campanha nêsse 6en 
tido e muito elogiavel 
está sendo encetada pe
la Radio Clube de La
ges e nelo Clube das 
Soroptimistas e está en
contrando o apoio de 
todos.

■MMMComo vem ocorrendo em 
outras cidades de nosso Es
tado, e principalmente nos 
municipios situados no Vale 
cio Itajaí, Lages também foi 
fortemente cartigada em de
corrência das últimas chuvas 
caidas em Santa Catarina.

Inúmeros f o r a m  os  
prejuízos causados em nos
so município, ressaltando-se 
os mesmos no nosso hinler- 
land, onde houve diversos 
desabamentos de pontes e 
pontilhões, causando a in
terrupção de várias estradas 
que demandam aos munici
pios limítrofes e para os 
distritos.

A cidade está ressentindo-
se nestes últimos dias da
falta o’agua, motivado pela
entrada de muita agua nas •
bombas sita nas proximidades do Rio Caveiras, pro 
veniente das cheias verificadas naquele rio e que 
alagou completamente as suas margens.

Devido a êstes imprevistos, o Dr. Wolny Delia 
Rocca está tomando todas as providências neces
sárias, afim de sanar êste mal, fazendo com que 
os reparos nas bombas sejam feitos de imediato, 
afim de que a nossa população, já tenha possível 
mente no dia de amanhã êste tão precioso liqui
do.

A atuação do Prefeito Dr. Wolny Delia Rocca 
se tem feito sentir muitíssimo nestes dias em que 
estamos fustigados pelas enchentes, e o mesmo 
tem trabalhado incansavelmente e mesmo até 
passando noites sem dormir, procurando na medi
da do passível prestar os necessários auxílios à 
nossa população jre como as outras do Vale do 
Itajaí e outros municipios vem sofrendo prejuízos 
incalculáveis.

Chegou o caminhão do lixo adquirido pe
la Prefeitura

Conforme tivemos oportu
nidade de informar em uma 
de nossas edições anteriores, 
a Prefeitura Municipal de 
Lages, havia adquirido um 
caminhão para’a coletagem do 
lixo em nossa cidade, numa 
providência bastante louvável 
do Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca.

Agora, podemos informar 
aos nossos leitores que o 
referido veiculo já chegou a 
nossa cidade, devendo dentro 
de poucos dias ser entregue

ao serviço público na remo
ção do lixo da cidade.

O novo caminhão recém 
adquirido pela Prefeitura 
Municipal, é um veiculo mo
derníssimo e que preenche 
todas as finalidades para a 
coletagem de lixo, sendo o 
mesmo bastante utilíssimo, 
uma vez que o caminhão de 
lixo já existente, era insufi
ciente para atender o setor 
de limpesa pública, motivado 
pelo aumento gradativo de 
nossa urbe.

Presidente João Goulart, presta auxílios 
às vitimas das enchentes

Desembarcou hoje pela 
manhã no Aeroporto Hercilio 
Luz. em Florianópolis, acom
panhado pelo Ministro da 
Saúde e de outras autoridades 
federais, o Presidente da 
República João Goulart, que 
imediatamente entrou em 
contacto com o Governador 
Celso Ramos acerca das 
últimas enchentes ocorridas 
em Santa Catarina e que

assolou as regiões do Vale 
do Itajaí e confluências da 
capital catarinense.

O presidente João Goulart e 
o Governador Celso Ramos 
sobrevoaram hoje a tarde a 
região assolada, tomando as 
providências que se; faziu a 
necessárias em socorro ás 
vitimas desta horrenda cat ie>- 
trofe.
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Juízo de Dir elle de Primeira Iara da Comarca de la;  es
Edital de Praça

O dr. Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarina.na fôrma da lei,etc. 
Faz saber a todos quantos

o presente edital de praça, 
com o prazo minimo de dez 
dias, virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia nove (9) 
do mês de novembro próxi- 
no vindouro, às dez horas,

no saguão do edifício do 
Fórum desta cidade, o por
teiro dos auditórios ou quem 
suas vezes fizer levará a 
público pregão de venda e 
arrematação por quem mais 
e maior lance oferecer sôbre

AGORA, H WILLYS Dfl R VOCÊ 0 MELHOR 
CERTIFICADO DE GARANTIA NO B R A S IL!

la avaliação de Cr$ 200.000,00, 
feita neste juízo, os seguintes 

I bens que foram penhorados 
de Dercilio Waltrick Ca
margo nas ações executivas 
movidas por Gilio Bacega e 
Odilon Waltrick Cordova, a 
saber: - DUAS MÁQUINAS 
sendo uma “Cutter”, tipo R. 
65. N., motor número
54611688, marca “Alexande- 
rvek’„ de fabricação alemã, 
e outra misturadora de car
ne, marca “Alexandervek’’, 
sem número. - E quem qui- 
zer arrematar ditas máqui
nas, deverá comparecer no 
local, dia, mês e hora acima 
mencionadas, sendo elas en
tregues a quem mais dér e 
maior lance oferecer sôbre 
a aludida avaliação de du-

zentos mil cruzeiros, depois 
de pagos no ato o preço da ar 
rematação, custas, des
pesas e impostos legais.-Pa 
raque chegue ao conhecimen
to de todos, passou-se o pre
sente edital para publicação 
na fôrma da lei. - Dado e 
passado nesta cidade de La
ges, Estado de Santa Cata
rina, aos vinte e séte dias 
de outubro de mil novecen
tos e sessenta e um. Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do 
Civel e Comércio, o datilo
grafei, subscrevi e também 
assino. Selos a final 

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

Cruz e Souza - No centenário de seu nas-
cimento ------

(Continuação do número anterior) 
descobrissem o talento e o salvassem.

E assim foi o Inglês muito mais feliz que o Brasi
leiro. O nosso misero e desventurado Cruz e Souza. E a- 
baixo, a referida carta a Luiz Delfino: Com os cumpri
mentos de estima e consideração que lhe apresento, 
tomo novamente a liberdade de importuná-lo cora relação 
ac pedido que tive necessidade de fazer-lhe por carta. Li
ma vez que não se dignou responder-me, peço-lhe ainda, 
apelando para os seus generosos sentimentos de homem 
que me 6irva, jã não direi com a quantia de 300 mil reis, 
como lhe pedi, mais ou menos, com metade ou mesmo com 
100, pois é bem dolorosa a minha situação neste momento.

Peço-lhe que mesmo em sentido negativo, resolva 
cem urgência êste bastante dificil pedido.

E assim a desgraça que em vida não pode fugir de
la, o acompanhou até os seus últimos momentos.

E o jornal daqueles tempos ao noticiar o seu fale
cimento disse: Cruz e Souza ao morrer não teve siquer 
um réles esquife para esticar condignamente o castigado 
corpo magro. O seu cadaver afilado, envolto apenas num 
lençol na manhã de 20 de Março de 1893, chegava a gare 
da Central. Havia viajado no vagão destinado ao trans
porte de animais. Poucos amigos foram recebê-lo.

José do Patrocínio um dos raros irmãos diletos de
Sim. desde 1.° de* agosto, os produtos Willys (Utilitário “Jeep" Universal. 
Utilitário "Jeep" Universal Modèlo 101. Rural “Jeep \ Pick-up "Jeep" e 
Aero-Willys) têm a garantia integral da fábrica dobrada de 3 para 6 
meses da compra ou de 6.000 para 12.000 km de usol 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, v. terá verificado 
porque podemos duplicar os limites do nosso certificado de garantia!

WUIYS-OVERLAND DO BRASU S.A. [IVIUYSl

REVENDEDOR:
AGENCIA mm DE VEÍCULOS S/A

A ven id a  Presidente Vargas, 18S8 — End. Tel. Planaltina
Caixa Postal 333 — Telefone, 444 — Lages — 5. C.
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meira por minha conta e uma harpa de lirios na hosenval- 
da. E hoje, no belo e sombrio tumulo de granito do Alba
troz Negro que está talvez revoando nos diáfanos espaços 
siderais, entre as fulgidas estréias lemos no mármore frio 
em letras de bronze êstes derradeiros versos do seu fla
mante soneto: Triunfo supremo; «Ficou gemendo mais fi
cou sonhando!

Por ocasião das comemorações do cinquentenário de 
sua morte, o poeta Ademar Tavares disse: que a academia 
se reunia para queimar a sua lenha santa em devoção à 
i ruz e Souza glorioso e infeliz, que com seu genio e a 
sua dôr iluminou de uma luz da eternidade as letras do 
Brasil.

h assim lembrando a vida martirizada do grande 
poeta simbolista Cruz e Souza congratulo-me com os meus 
conterrâneos nas festas comemorativas a realizar-se à 24 
de Novembro, pela passagem do seu primeiro centenário 
de nascimento.

Lages, Novembro de 1961.
Indalicio Pires

O enterro da cigarra
Por ocasião da morte de Cruz e Souza

As formigas levavam-na... Chovia...
Era o fim... Triste outono fumarento!...
Perto uma fonte, em suave movimento 
Cantigas de água trêmula carpia.

Quando eu a conheci, ela trazia 
a voz ,um triste e doloroso acento 

Era a cigarra de maior talento,
Ma.s cantadeira desta freguesia.

Passa o cortejo entre árvores amigas...
J ^ teZa nas fôlhas... que tristeza'

Q egria nos olhos das formigas!...
Pobre cigarra! Quando te levavam 
Enquanto te chorava a natureza 
Tuas irmas e tua mãe canta vam..

Ole-rnrio
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•  Os feriados desta sema
na trouxeram muito elegan- 
temente à Lages, Vara Va- 
lecu- <2 Teimo Ramos, num 
novo DKW.

x
s  Neiva Bianchini, a srta. 

Mais Elegante de 1960, com 
toda sua elegância também 
pontifica em nossa cidade 
nos dias desta semana.

Sría. Aracy Pinto. Suplente 
Miss Elegante Bangú pelo 
Club 14 e um dos brotos ele
gantes de nossa alta sociedade, 

x
•  Laurette Se!l, que trou

xe consigo uma simpática 
curitibana, srta. Isa Arruda, 
tem acontecido “pilotando” 
uma potente F-100.

x
•  Suzana Sbruzzi e Odete

Visdtsm l81“ 156111 8â0 anfitriãs, wsitam Lages, as srtas. Guio-
mar Arruda e Célia Azevê- 
do, que também vindas de 
Curitiba tem pontificado com 
grande elegância nos encon
tros de nosso “society”.

x
•  \  inda de P. Alegre che

gou à nossa cidade a Srta. 
,, anj a Andrade, uma das
üebs” de 61, filha do abas

tado fazendeiro Sr. Ulisses 
Andrade, Vânia é um bro- 
tinho simpático que decidi
damente está “entrando em 
órbita’’.

x
•  A srta. Célia Azevedo, 

da Alta Sociedade Curitibana, 
convidada pel ■ colunista, nu
ma gentileza de Dr. Jorge 
Barroso, será umadas“debs” 
de 61 em nossa alta socie
dade.

x
O O colunista agradecen

do as gentilezas das srtas. 
Kena e Bená, sábado p. p. 
no Marrocos Bar.

x
© Também ao sr. José 

Arouca o colunista agradece 
gentilezas.

x
•  Em companhia de Dr. 

Magalhães, viajou o colunis
ta sábado último para Curi- 
tibanos afim de assistir a 
homenagem póstuma que o 
Tnte. Ledeny da Rosa, co
mandante daquele destaca
mento policial prestava ao 
Sr. Vidal Ramos Jr. Altas 
autoridades locais, inclusive 
o sr,* Valdo Costa, compare
ceram na ocasião. A viajem

OCIAIS caio

DR. NILSON N. CAMPOS

CIRURGIÃO DENTISTA
PREPARO DE CAVIDADE PELA ALTA 

VELOCIDADE
MODERNO CONSULTORIO COM Al ROTOR 

RADIOLOGIA DENTARIA 
PRÓTESE EM GERAL

CONSULTORIO: Rua Coronél Córdova (frente ao 
Correio) _

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

de Simca foi das melhores.
x

•  Ena Krsbs, muito preo
cupada com problemas sen
timentais, está com dois co
rações mas optará pelo lado 
certo. Felicidades.

x
•  A algumas colunas atrás, 

esta coluna comentou um 
certo casal em “azul profun
do”. Iniciais foram dadas; 
M N. e A. A. Trata-se de 
Alaor Arruda e Marly No- 
velleto, que já confirmaram.

x
•  Mireto continua fazendo 

constantes viajens a “Cochi- 
lha Rica”.

Conforme soube, não são 
apenas negócios que levam 
o r  Ministro Maravilha àque
las plagas. Estas morenas!

x
•  Dr. Nilson tem circulado 

constantemente em companhia 
da exuberante Marita Stadler. 
O caso já existe há algum 
tempo e ao que tudo indica 
desta vez o “moço loiro” 
vai.

x
•  Continua passando seus 

fins de semana em Vacaria 
o Sr. Paulo Ramos. Confor 
me confidências do próprio 
Pablo, a srta. Tânia Cabral 
será pedida para “engage” 
pela passagem de Natal.

“Mal de Noél”!
x

•  Joaquim Simon, muito 
entusiasmado com o novo 
penteado do Cau-. Realmente 
o torna parecido com o Fran
cês Jack Charrier ex-mari
do de B.B.

x
•  Comemorando dia 27 

] p.p. no Marrocos Bar o trans- 
| curso de mais um «niver», o 
,Sr. Plinio Ramos. Acontece
ram parabéns e HI-FI Co
mentários Sociais cumpri
mentando o aniversariante, e 
agradecendo o convite para 
participar da «rodinha».

x
•  Sábado último o colunis

ta compareceu a soirée das 
formandas da Escola Normal 
do Colégio Santa Rosa, de 
Lima As formandas, em nú-

y I -----

Sndu/dàiql IMladupinho í td a .
SE VOCÊ VAI À PRAIA, 

NrtO USE HOTEL,

Compre uma casa pré- 
fabricada na 

Industrial Madepinho 
Ltda.

P r O r T u T í õ ^ r x p ^ O r 1 a Ç ã °
r  r O  a U  ç  M adeiras Bruta por atacado

Com pra e venda de JVia ^  £nd Telegr_ m a d e p i n h o

Caixa Postal, 387 ^ on ’ aoES _> Santa Catarina
BAIRRO PASSO FUNDO —

mero de trinta deram verda
deiro espetáculo de elegân
cia.

x
© A soirée estêve, entre

tanto, um pouco desanimada, 
apesar das belíssimas toilei- 
tes exibidas especialmente 
pelas senhoritas: Jonilda 
Vieira, Terezinha Daum, Te- 
rezinha Simão, Marta Bor 
ges, Maria Ribas, Suzana 
Nerbas e Cremilda Ribas.

x
•  Comandante Moller, Pa

raninfo da turma, aconteceu 
animadissimo dançando val
sa com Jonilda.

x
•  Também a srta. Iva Mon- 

tenegro aconteceu muito ele
gante com toilette branca.

x
® No Restaurante do Club, 

em alegre e animada bla-bla 
-blá com Cél. Moller, tive o- 
portunidade de convidá-lo 
para a pedida Curitibanos. A- 
pesar de seu entusiasmo por 
nossa sociedade desculpou- 
se o Comte. explicando que 
precisamente naqueles dias 
estará em gôzo de suas fé
rias viajando por alguns mu
nicípios riograndenses em 
visita a seus familiares.

x
•  O sr. Altair Araldi, pro

curando tomar ainda bela 
sua vivenda, acaba de ad
quirir o mundialmente famo
so “vulcapiso” que é dum 
produto bossa nova para as
soalhos, da Vulcan Materiais 
Plásticos S. A. As núpcias de
verão acontecer brevemente.

x
•  O colunista ontem pon

tificando em Curitibanos foi 
alvo das gentilezas dos snrs.

Deputado Evaldo Amaral, 
Comandante Ledeny M. da 
Rosa e sra , Dr. Ney Aragão, 
Presidente do simpático Club 
7 de Setembro, Dr. Hélio 
Amaral, Vice Presidente do 
Pinheiro Tenis Ciub e um 
dos melhores pistonistas de 
todo o Estado.

x
Acompanhado pelo Sr. Al- 

bery Finardi, o colunista 
agradece o delicioso jantar 
ao Restaurante do Club 7, 
oferecido pelo gentil e sim 
pático Deputado Evaldo 
Amaral.

x
•  A soirée que acontecerá 

no próximo dia 10 em Curi- 
Ubanos, terá o nome de “BAI
LE DA MODA” e será um 
dos melhores acontecimentos 
sociais dêste ano naquela 
sociedade.

x
•  O society curitibanense 

em grande expectativa, pois 
naquela noite o colunista já 
estará “observando” com seu 
ôlho clinico para posterior 
indicação das 10 MAIS DE 
CURITIBANOS, conforme vá
rias solicitações formuladas.

x
•  Segunda feira próxima 

será feita a distribuição dos 
trajes Vogue que serão exi
bidos no desfile do “BAILE 
DA MODA”.

Até.

Pensamento
A experiênnia é a so

ma dos nossos desen
ganos. (Auguez)

Marrocos Bar
Sob a  nova e dinâm ica orienta

ção do Sr. Altenir Schmidt, o “MAR
ROCOS BAR’' tornou-se novam ente o 
ponto de encontro do “TOP-SET“ 
LAGEANO.

Marque você também seu próxi
mo encontro no 'MARROCOS BAR' 
e desfrute de seu moderno cardá-
pio, ao som  
“HI - FT.

de uma m aravilhosa

S e n o  Palace Hotel
0  mais novo e mais moder

no da cidade, as suas or

dens a rua Thiago de Cas

tro, 69.
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Do Meu Canto
“Um famoso psicólogo dis

se: - A oração é a maior fôr 
ça que o.,indivíduo tem à 
sua disposição para.i solver 
os seus problemas pessoais. 
Süa fôrça me surpreende de 
maneira extraordinária”, 
porque por meio da oração 
procuramos s u a v i z a r ,  
a m à i n a r com equa
nimidade, as dôres mais cru
ciantes, quando á lâmina da 
saudade' nos fére, na hora 
angustiante da despedida da
queles que nos são mais ca
ros e que partem desta para 
outra vida, deixando nos 
apenas recofdações e sau
dade para plasmar a dôr da 
separação, porisso recorre-

I : * t j)* l * , * 1 . i | i ;i
mos, cotidianamente,a oração 
que, piedosa, e contritamente 
fazemoé na intenção das suas 
almas. Portanto, dia dois de 
Novembro, dia consagrado aos 
mortos,1 num vai e vem con
tinuo, pela avenida que con- 
duZ' ao cemitério, uma mul
tidão incalculável de pessoas 
visitando o campo santo, le
vando coroas ou braçadas 
de Ílôre8 para depositarem 
aqui, ali e acolá, nos túmu
los dos seus entes queridos, 
como uma lembrança de que 
em seus corações ainda perr 
dura e persistirá enquanto 
viverem aquela saudade ina- 
pagavel, aquêla dôr lanci
nante que a ação do tempo

com o seu poderio destrui
dor não consegúirá,' 'ná sua 
amálgama mítigante, ador- 
mecê -la num profundo esque
cimento. i

E ao deixarem a 'campa 
rasa do Campo Sânto, “com 
os lábios contraídos num 
movimento que não éra riso 
n e m  a n s i a ,  m a s  
uma e outra coisa” vra-se, 
ainda, no olhar embaciado 
pelas “lagrimas cristalizadas 
na face, de tão lentas que 
rolavam ’, daqueles que vol
viam aos seus lares, recçn- 
fortados pelas preces que 
fizeram ao Altíssimo, para 
que seus entes queridos es
tejam fruindo e gozando da 
bem aventurança eterna.

Nós que fazemos parte 
dessa colméia humana e que 
por desígnios superiores está 
envolvida pela dôr, lágrimas 
e sofrimentos, nós que ainda

sentimos ensinossoB'corações, 
no seu bomban rítmico, por 
vezes quase falhar, em con
sequência das dôres sofridas, 
pelos desenlace fatal de en
tes queridos que se evolaram 
do nosso convívio pela pre
destinação de um ser supe
rior que nos rége e domina, 
resignados pela fé que nos

anima e acalenta. em ora
ções fervorosas às regiões 
celestes, suplicamos a mercê 
da virgem Santa para que 
Ela os tenham ao seu lado 
recebendo as bênçãos do 
Pai Eterno.
Laies, Novembro de 1961.

LIVINÍO GODOY.

p a i n e l
Lá no Painél 
Onde çu morava, 
A passarada 
Comigo estava

Que variedade 
Cortando os ares, 
Gorjeando sempre 
Nos meus pomares!

E rnais além,

'JSR̂nr

NOVO NA POTÊNCIA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA... NA BELEZA!
<s,

T E C N IC Â M iN T E  A I N D A  M A I S  PERFEITO!
MAIOR PO TÊN C IA ! - 0  SIMCA 
CHAMBORO- 2.« SÉRIE -1961 POS
SU I AGORA 90 IIP EM SEU 
ROBUSTO MOTOR "AQUILON" OE 
8 CILINDROS1 E NOVA REDUÇÃO 
DE EttGANAGENS DO DIFERENCIAL 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAL DA POTÊNCIA DO MOTOR 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES. 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

M ELH O R  T O R Q U E!  - E MAIS 
COM 0 AUMENTO DO TOROUE 
(1 5 7 ,) NAS BAIXAS E MÉDIAS 
VELOCIDADES DO MOTOR, 0  SEU 
CHAM80RD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E M AIS 
FÔRÇA ÚTIL TANTO NO TRÁFEGO 
URBANO COMO NA ESTRADA '

MELHOR RELAÇÃO PESO -PO 
T ÊN C IA ! - 0  AUMENTO DA PO
TÊNCIA. OBTIDO SEM QUALQUER 
AUMENTO NO PÊSO DA ESTRU
TURA COMPACTA DO CARRO (BEM 
M AIS LEVE.E RESISTENTE DO QUE 
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E CARROCERIA) FAZ DO SIMCA 
CHAMBORD 0 AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FÔRÇA ÚTIL POR 
QUILO DE PÊSO
NOVA DISTRIBUIÇÃO DO ES
PAÇO INTERNO!-NOVO DESENHO 
DOS BANCOS. COM MELHOR APRO
VEITAMENTO DO ESPAÇO INTERIOR 
PERMITE M A IS  FOLGA, MAIOR 
LIBERDADE DE MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDÍVEL PARA OS 
6 PASSAGEIROS'

ESTOFAMENTO A INDA M AIS  
L U XU O SO ! -RICO E ANATÔMICO

ESTOFAMENTO EM GOMOS, EM 
CÒRES ALEGRES E MODERNAS. 
HARMONIZADAS COM 0 CARRO 
MOLAS MAIS MACIAS E FLEXÍVEIS, 
ASSEGURANDO 0 M ÁXIM O  DE 
COMODIDADE MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

NOVA SUSPENSÃO DIANTEIRA!
ELIMINA TOTALMENTE OS CHO
QUES MESMO NAS PIORES ES
TRADAS. PROPORCIONANDO MUITO 
M A IS CONFORTO AO DIRIGIR E 
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA TODO 0 CARRO, SEM QUAL
QUER VIBRAÇÃO N AS  ALTAS 
VELOCIDADES.'
N O V O  S IST EM A  ELÉTRICO!
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE COMANDO DOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO. FAROLETES, LUZ 
DO PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

MAIOR ECO N O M IA ! -D E  GASOLINA, GRAÇAS AO NOVO DESENHO 
DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO. DE MANUTENÇÃO, PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO OE 
GASES RESULTAM EM MELHOR ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
MENTO E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
M A IS PERFEITA DAS PARTES VITAIS DO MOTOR'

APARÊNCIA EXTERNA DE GRAN
DE B E L E Z A ! -N O V O S FRISOS 
EM LINHAS RETAS, HORIZONTAIS, 
EMPRESTANDO AO CHAMBORD 
AINDA M AIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA i DOIS TIPOS DE CALOTAS 
A SUA ESCOLHA LUXO E SUPER- 
-LUXO! NOVOS ADORNOS: A FA
MOSA ANDORINHA SIMCA, SÍMBO
LO DE QUALIDADE E BELEZA NO 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIRA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM  
TODOS OS DETALHES ! - FOR- 
RAÇÃO INTEGRAL COM TAPÊTES 
DE PURA LÃ. NO PORTA-MALAS. 
NOVO TAPÊTE PLÁSTICO. LAVÁVEL 
E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR 
MANCHAS DE ÓLEO. ETC BORRA

CHAS NOS PÁRA-BRISAS E PAINEL 
ESTOFADO EM CÔRES HARMONI- 
ZANTES COM AS DA PINTURA DO 
CARRO'
CÔRES M O D E R N A S ! -U M A  VA
RIADA GAMA DE CÔRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS, LISAS OU EM 
RICAS C0M8INAÇÔES. TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES OU VIVAS 
DE ACORDO COM 0 SEU GÔSTO' 
E CONSERVANDO AS MESMAS  
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS DO 
CHAMBORDiO MAIOR PORTA-MA
LAS DE TGDOS OS CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA OE 
VIDROS DE TODOS OS AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS' ESTRUTURA SUPER- 
-COMPACTA À PROVA DE IM PAC
TOS E RUÍDOS'

ELEVADO ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO (98»/.) • COMPLETA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FACILIDADES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Para tôda a região serrana:
M ERCANTIL D ELLA ROCCA, BROERING S/A.

Rua Manoel Tbiago de Castro, 253 — LAGES — S. C.

Lá na floresta 
Oh! que bulicio, 
Que tanta festa!

E o riachinho 
Lá vem descendo, 
Num manto verde 
Vem se escondendo.

É o divisor 
Do Patrimônio,
Da ex-F^zenda 
Dé Santo Antônio.

E vai deixando 
Recordação,
Pois que êle tem 
Sua tradição.

E aquela mata 
Tão estimada,
Lá na ladeira 
Tão bem plantada

Ali, bem cêdo. 
Piavam jacús 
E levantavam 
Os urubus

Aquele morro 
Que se levanta 
Com tanto garbo 
Como ele encanta!

E cá debaixo,
Da povoação,
Que panorama,
Que tentação!

Nascendo a Lua 
Por tras do monte, 
Prateando a relva 
Beijando a fonte!

A Natureza,
Hábil pincél,
Foi carinhosa 
Para o Painél.

E deu-lhe Deus 
— Na religião — 
Como Patrono,
São Sebastião.

Séjo Garduma.

R eal H otel com  nova
propriedade

O Real Hotel um dos bons 
hoteis de nossa cidade, sito 
à Praça Vidal Ramos Senior 
encontra-se desde o dia 1° do 
corrente com novos proprietá
rios.

De propriedade do sr. 
Waldomiro P. Nogueira e da 
sita. Hildegard Bachschaf, 
o Real Hotel sofreu comple
tas reformas, estando assim to
talmente apto a melhor ser
vir os senhores hospedes e 
exmas. familias.

Para festejar êste aconte
cimento, o sr. Waldomiro P- 
Nogueira, um dos socios do 
Real Hotel, fez realizar ao 
meio dia da última quarta 
feira, uma suculenta feijoada, 
a qual compareceram di 
versos convidados.

Desejamos aos novos dir>- 
-'y—Tf-j i gentes do Real Hotel muit'- 
q q TJ / Simas felicidades em suass 

/ atividades hoteleiras
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P r e f e i t u r a  Mun i c i pa l  de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados em 3 de outubro de
2188 - Firma Tealdi Cia. Sarto Ltda - PatraniPnt« t  ̂ ■
2189 ■ Iolanda Furtado Rosa . 90 d,as de licença para ges^çL ’

1961

Sim
Requerimentos despachados em  4 de outubro de

Requerimentos despachados em 9 de outubro de 1961

1961
2190 - Samuel Matos - Transferencia de terreno - Sim
2!91o ‘ 5 ° g? r  da I 11™ 0rtiz * Transferencia de terreno - Sim 2192 - Vandelino Schmidt - Transferencia de terreno Sim
jto') * H*rlena R*mos Floriani - Certidão tempo serviço - Sim 
21n- ’ 5dSOa i\?Dtll?es *!ínt0 ' Pagamento de Laudemio - Sim 
21®* ‘ Marejo Evilasio N. Arruda - Pagamento de Laudemio - Sim 
L196 - Sebastiao Ramos Schmidt - Tempo de serviço - Certifique-se 
2197 - Gisela Brascher - Certidão de propriedade - D.O.V. para informar

Requerimentos d esp ach ados em  5 de outubro de 1961
219S - Tereza Martins - Ligação dágua - Secção dágua para informar.
2 J 9 9  “  T  h  P H  W  P n H l Q n l r i  _ T i * Q n o f n n n n n i n  ,4,-* » __________ r i :__Theo Wendiscki - Transferencia de terreno - Sim
2200 - Alcione Costa Beretta - Pagamento de Laudemio - Sim
2201 - Dermeval Daniel de Liz - Pagamento de Laudemio - Sim
2202 - Doracy Chaves da Silva - 90 dias de licença - Sim
2203 - Dorvalino Furtado - Pagamento de Laudemio - Sim
2204 - João Gualberto da Silva Filho - Pagamento de Laudemio - Sim
2205 - Alba Rosa Couto - Tempo de serviço publico - certifique-se
2206 - Zilda Maria Ribeiro - Tempo de serviço publico - Sim

Requerimentos despachados em  6 de outubro de 1961
2207 - Euclides Pereira dos Santos - Transferencia de terreno -Sim
2208 - Oracides Campos - Construção casa de madeira - D.- O. V. para

informar
2209 - Sérgio Waltrick - Construção de casa de madeira - Sim
2210 - Francisco Domingos da Silva - Construção varanda - Sim
2211 - Lauro Ribeiro Schmidt - Pagamento de Laudemio - Sim
2212 - Quirino Garcia - Pagamento de Laudemio - Sim
2213 - Francisco Darcir França - Pagamento de Laudemio - Sim
2214 - Renato Furtado Arruda - Construção casa - Sim
2215 - Edgar Gribelle - Construção casa - Sim
2216 - João Batista de Moraes - Doação a seus filhos - Sim
2217 - Minervina Laus Ramos - Certidão tempo de serviço

que-se
certifi-

2218 - Leopoldo Carlos Medeiros - Certidão carta aforamento - Certifi
que-se

2219 - Alcides da Silva Corrêa - Concessão perpetua - Sim
2220 - Dautina Andrade dos Santos - Concessão perpetua - Sim
2221 - Palmiro Vieira da Silva - Concessão perpetua - Sim
2222 - Maria Florencia Antunes - Concessão perpetua - Sim

Lajes - Outubro de 1961.
OSCAR A. RAMOS 

Encarregado do protocolo

LEI N- 33
de 25 de outubro de 1961

Autoriza celebração de convênio entre o Departamento 
de Estradas de Rodagem de Santa Catarina e a Prefei
tura Municipal de Lages, autoriza abertura de crédito 

especial e dá outras providências
Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a 

seguinte
LEI :

Art. 1- - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 
convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Cata
rina, para execução dos serviços de pavimentação asfáltica, da Avenida 
Presidente Vargas, nesta cidade.

Art. 2 - Para execução da obra em apreço, o Executivo Municipal 
concorrerá qom a importância de três milhões de cruzeiros (Cr$ . . . .  
3.000.000,00), e o Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Ca
tarina, com séte milhões de cruzeiros (CrS 7.000.000,00).

Art. 3‘ - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito 
especial de que trata o artigo anterior.
Art. 4 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de outubro de 1961 
Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 

Registrada às Fls. 304, do Livro Registro de Leis e devidamente 
publicada nesta data.

Felipe Afonso Simão - Secretário

Serrana Ltda. Veículos e Máquinas
Distribuidora para Lages e para iôda região serrana

—dos afamados produios 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 uma bem 
montada oficina mecânica, com profissionais competentes 

para melhor atender a seus amáveis clientes.

tnliriDi
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Em ïiÿôi os novos preços
Desde ontem estão em vi

gor os novos preços das pas
sagens dos coletivos em 
nossa cidade.

Essa medida, à primeira 
vista talvez, pode parecer 
que não deveria ter sido 
pleiteada pelos concessioná
rios.

Porém, o certo é que real
mente não tinha para êles 
outro caminho, senão o de 
majorar os preços das passa- 
geD8.
Com as altas vertiginosas dos 
produtos por êles utilizados, 
como combustíveis, lubrifi-

cantes, peças, pneus, molas, 
enfim todos os acessórios 
que são de uso diário, isso 
sem falarmos nos preços fa
bulosos dos caminhões e 
camionetas que estão va 
lendo uma verdadeira fortuna, 
pois hoje um ônibus sem 
maiores luxos e de tamanho 
médio custa na casa de cinco 
milhões de cruzeiros.

Com êste último aumento 
de salário, aquelas emprezas 
tiveram um aumento na ca
sa de duzentos mil cruzeiros 
mensais, sem contar leis 
sociais, seguros e imprevistos.

M D B  LICURGO COSTA
Encontra-se nesta cidade, 

desde o dia V do corrente, 
em gôzo de férias regulares 
o Sr. Licurgo Costa, Ministro 
para Assuntos Econômicos 
junto à Embaixada do Brasil 
em Montevideo.

Aquele ilustre Ministro que 
é filho desta terra, é irmão 
do Dr. João Costa Netto aba
lizado médico aqui residente, 
em residência do qual o Sr. 
Licurgo Costa está hospe

dado.
O Ministro Licurgo Costa 

deverá demorar-se cerca de 
dois mêses em nossa terra, 
oportunidade em que mante
rá permanentes contactos 
com os seus inúmeros con
terrâneos e admiradores.

Almejamos ao Ministro 
Licurgo Costa uma feliz 
permanência em seu torrão 
natal.

Sr. Florindo Doncxio
Transcorreu quinta fei

ra última, dia 2, a pas
sagem de mais um ani 
versario natalicio do sr. 
Florindo Donato, do alto 
comércio desta praça e 
influente pecuarista nes

te municipio.

Às muitas felicitações 
recebidas naquele dia, 
juntamos as nossas, au
gurando-lhe muitíssimas 
felicidades.

DEPUTADO JOAQUIM RAMOS
Chegou quarta feira à, 

nossa cidade, onde veio pas
sar o Dia de Finados, o De
putado Joaquim Ramos, ir
mão do pranteado sr. Vidal 
Ramos Junior.

Aquele ilustre represen
tante de Santa Catarina no

Congresso Nacional, retornou 
quinta feira à tarde para 
Florianópolis, onde em com
panhia do Governador Celso 
Ramos vem tomando contac
to e colaborando no socor
ro aos flagelados das fortes 
enchentes das regiões 
do Vale do Itajaí.

0 capital empregado para 
êste fim é realmente de ficar 
impressionado, pois ee tí 
usado normalmente digamos 
5 ônibus para o transporte 
normal diário, os conces
sionários necessitam ter mais 
5 de reserva para os dias de 
grande movimento, como 
sejam feriados e domingos, e 
ainda fazer frente às viaturas 
que necessitam ir à oficina 
para reparos, ou ainda ficarem 
encostados na empreza por 
não terem maior movimento 
de passageiros-

Porém, em qualquer dos 
casos o capital jestá empre 
gado para poder manter um 
serviço eficiente à altura das 
necessidades de nossa popu
lação.

Temos sentido também 
que, tem sido postos em cir
cular na medida do possível 
novos carros, estando ainda 
outros para serem colocados 
a serviço da coletividade, 
demonstrando com isso que, 
o dinheiro arrecadado é apli
cado à serviço dos proprios 
passageiros que diàriamente 
demandam de um lado para 
outro da cidade.

Louvável também foi a 
firme decisão dos diretores 
das emprezas srs. Vicente e 
Leo Ampersam, no sentido de 
manterem os preços espe
ciais para estudantes e ope
rários, bastando para isso 
comprarem suas passagens 
no escritório das emprezas.

SR. AUREO VIDAL RAM OS
Regressou do Rio de Ja

neiro, em automovel particu
lar, em companhia de sua 
esposa d Teresa Furtado Ra
mos e da Viuva Emilia Fur
tado Ramos, esposa do saudo
so sr. Vidal Ramos Junior,

o sr. Aureo Vidal Ramos, 
alto dirigente da Companhia 
Catarinense de Força e Luz 
S/A e pessoa vastamente re
lacionada em nossos meios 
sociais.

Srta Jussara Arruda 

Sombra

Procedente de Porto Ale
gre. chegou quinta feira últi
ma à nossa cidade, a pren
dada srta. Jussara Arruda 
Sombra, dileta filha do casal 
General José Pinto Sombra e 
de 6ua exma. esposa d. Zeni- 
ta Arruda Sombra, pessoas 
altamente conceituadas na 
sociedade de nossa terra.

A srta. Jussara Arruda Som
bra, que com grande talento 
vem cursando o Colégio A- 
mericano da capital gaúcha, 
participou recentemente de 
uma Olimpíada na cidade 

i riograndense de Santa Maria, 
londe obteve grande destaque.

Jussara, que se encontra 
em visita à seus progenito
res, deverá demorar-se na 
Princesa da Serra até prin
cípios da próxima semana.

Desejamos à srta. Jussara 
Arruda Sombra, uma feliz es
tada em nossa cidade.

Hoje, sábado às 16 e 20 Horas o Cine MAR AJO AR A  vai apre 
sentar a grande produção da Metro

« X  A  M  A  N  G  O »  Cinemascope e Technicolor !!
Com: Doroty Dandrydge e Curd Jurdens

Amanhãi Domingo às 19 e 21,15 Horas, mais uma grande pro
dução Alem ã 11

«A Corista e a Grãnfina
com: Catarina Valente e um elenco de milhares de artistas

De uma boa soma de anos 
para cá, Lages tem progre
dido acentuadamente, tanto 
na cidade como no interior, 
graças a uma plêiade de 
homens esclarecidos, com 
larga visão das coisas, que 
empregam a maior parte da 
sua existência em benefício 
do bem comum se dedicando 
aos diversos setores da ati
vidade humana. Enquanto 
alguns se dedicam ao cultivo 
da terra, em menor ou maior 
escala, ou às lides da pe
cuária que encontram campo 
vasto e propicio na “Princesa 
da Serra”, outros contribuem 
com sua parcela para a eco
nomia do municipio no setor 
industrial, montando serrarias 
e fábricas espalhadas nos 
quatro cantos da comuna e 
criando ótimas condições de 
vida para todos os que dese
jam trabalhar e progredir. 
É o caso da firma Irmãos 
Gamborgi & Cia, que tem sua 
sede à rua Castro Alves, 
bairro Ipiranga, na rodovia 
que liga a cidade ao Semi
nário. Sob a competente 
direção do dr. José 
de Castro Gamborgi, ele
mento dinâmico culto e que 
está sempre presente para 
colaborar com as boas 
iniciativas.

Industria e  com ércio  
d e m ad eiras

Possuindo uma completa 
oficina de beneficiamentoTde 
madeiras em geral, aplai
nados, a soalhos, forros e ou
tros tipos de madeiras, alem 
de serrarias nos distritos de 
Campo Belo do Sul e São 
José do Cerrito e outra no 
lugar denominado Boqueirão, 
nas proximidades da cidade, 
tendo todas elas a respectiva 
contabilidade a cargo do sr. 
João Sebastião Vieira de 
Arruda, capacitado econo
mista e contador, e socio da

referida firma. A f i r m a  
Irmãos Gamborgi & Cia 
dedica-ee também à compra 
e venda de madeiras, pos
suindo um completo varejo 
que 6erve tanto a população 
urbana como do interior, bem 
como aos municípios vizinhos. 
Além disso, a referida orga- 
nizaçãp mantém ainda o 
comercio de exportação de 
m a d e i r a s  p a r a  
o interior de nosso país, es- 
tando ainda previsto para 
breve o inicio de exporta
ção para o exterior.•
C onta com  en ergia  

própria
A firma Irmãos Gamborgi 

|& Cia em uma de suas pn- 
| meiras providências foi ad
quirir um conjunto gerador 
Bukh Diesel com capacidade 
para loo H. P. afim de evi
tar problemas de falta de e- 
nergia em sua fabrica, visto 
que as modernas maquinas 
instaladas, eada uma delas 
possue o seu motor próprio 
para funcionamento, pois no 
caso estas maquinas são to
das ligadas elètricamente 
cada uma por si.

C usto d a s  instalações
Em vista da grande monta

gem bem como a aquisição 
de energia própria a firma 
aplicou em suas instalações 
na casa de dez milhões de 
cruzeiros, pois alem das já 
montadas ainda será cons
truída mais uma fabrica de 
caixas, quando então ela 
utilizará um número aproxi
mado de 60 operários.

Com isso a firma Irmãos 
Gamborgi & Cia faz do pi
nheiro de pé de sua proprie
dade o transforma em ma
deira beneficiada e logo 
ainda o coloca a venda em 
nosso mercado, ou mesmo 
nos paises que importam ma
deira nossa.

-  n miltioes
A população do Brasil é de 

70528.625 habitantes,de acor
do com o resultado do recen
seamento de 1960. São Paulo 
com 12.930.000 habitantes, é
0 estado mais populoso. ’ A 
Guanabara ocupa o 9 o lugar 
com 3.307.163 habitantes.

A população dos estados e 
territórios é a seguinte:

Rondonia, 70.783; Acre, 
169.208; Amazonas, 721.215' 
Rio Branco, 29.489; Pará’ 
1.550.935; Amapá, 68 839: 
Maranhão, 2 492.130; Piaui! 
1. 263 368; Rio G. do Norte.
1 157.256; Paraiba, 2.017.969;

Pernambuco, 4.120.000; Alago
as, 1.271.062; Fernando Noro
nha, 1.389; Sergipe, 760.273; 
Bahia, 5 990.606; Minas Gerais: 
9.550.000; Espirito Santo, 
1.188665; Rio de Janeiro,
3 402.728; Guanabara. 3.307.163 
São Paulo, 12.930.000; Paraná,
4 100.000; Sta. Catarina 
2.146.909; Rio Grande do Su , 
5.448.823; Mato Grosso, 950.0i'0; 
Goiás 1.954.862, Distrito Fede
ral. 141.742; Ceará 3.337.856

Território em litígio entre 
os estados de Minas e Espiri
to Santo: Serra dos Aimorés, 
384.297.

Negócio de Ocasião
°u troca se Por terreno um Bar e Mercadi 

cidade*8*0 ad° C° m *re&ue8ia m,m olimo ponto
e *ra*.ar ° S r Sebastião Vieira à rua Fausto .Sousa perto da Ponte Cará
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