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Em Lages dia 2 o t a m a ío r  Celso Ramos

Dm H J «  m!»

ill. ü oii ma na pre
sidência do 3  Catarinense ;

Prosseguindo na sua 
nobre e elevada tarefa, 
que é a de bem adminis
trar o Estado que go
verna, deverá chegar a 
Lages, dia 2 do mês pró
ximo vindouro, às 14 ho
ras em avião do consor
cio Tac Cruzeiro do Sul, 
o sr. Celso Ramos, che
fe do Executivo barriga 
verde e pessoa de eleva
da projeção nos meios 
políticos, sociais e eco
nômicos de Santa Cata
rina.

a  viagem de S. Excia. 
à região serrana tem por 
finalidade principal as
sistir e prestigiar, dia 3 
de dezembro, a instala
ção do município de 
Campo Belo do Sul, de
vendo em seguida viajar 
para Anita Garibaldi on
de pernoitará e assistirá 
também, no dia seguinte 
como figura de honra 
e como governador do 
Estado, a instalação dês- 
se novo município que, 
como o de Campo Belo

Regressaram os Srs. Val 
do da Cosla Avila e Os 

car Schweitzer
Regressaram quinta 

feira última de Floria
nópolis, onde participa
ram de uma importante 
rejmião do diretorio re 
gional do Partido Social 
Democrático, os srs. Val- 
do da Costa Avila, pre
sidente do diretorio mu 
nicipal daquele partido e

o vereador Oscar Sch- 
weitzer.

Aqueles altos próce
res pessedistas tiveram 
destacada atuação na 
referida reunião, quando 
foram discutidos impor 

itantes matérias para a 
vida do pessedismo em 

'Santa Catarina.

Regressou de São Pau
lo e Brasília, onde este
ve durante vários dias, 
o Dr. Licurgo Costa, ilus
tre filho da Princesa da 
Serra, Ministro para As
suntos Econômicos junto

à Embaixada do Brasil 
em Montevideo.

O Ministro Licurgo 
Costa, deverá permane
cer em Lages ainda por 
mais algumas semanas em 
gôso de férias regulares.

ESTAD O  DE SA N T A  CATARINA
P O R T A R I A

de 24 de Novembro de 1961 . .
O Prefeito Municipal de Lages, no ubô  d e ^ u ^  a f 

lições, e, considerando que o dia 25 
igrado à Santa Catarina

RESOLVE:

amanM e"  

*  « « ■

prefeito Municipal

do sul, se revestirá de 
grande importância para 
o cenário político admi
nistrativo barriga-verde.

De regresso a Lages, 
dia 5 o sr. Celso Ramos 
deverá paraninfar a tur
ma de normalistas do 
corrente ano da Escola

Normal e Ginásio Vidal 
Ramos, em solenidade 
que será realizada às 
20 horas, viajando em 
seguida para a Capital do 
Estado após as homena
gens que aqui lhe serão 
tributadas não somente 
como dirigente máximo 
de Santa Catarina mas 
como também ilustre la- 
geano que é.

Em importante reunião do 
diretório regional do Partido 
Social Democrático, realizada 
terça feira em Florianópolis^ 
foi eleito c‘ vice presidente 
dêsse partido em nosso Esta
do, o Dr. Aderbal Ramos da 
Silva, ex Governador do Es
tado e ex Deputado Federal, 
figura de larga projeção nos 
meios políticos e financeiros 
de Santa Catarina.

A sugestão da escolha do 
Dr. Aderbal Ramos da silva 
para ocupar aquela alta in
vestidura dentro do pessedis-

. * A ,'J.
mo catarinense, partiff do Sr- 
Valdo da Costa Avila, presi
dente do diretorio municipal 
de Lages.

Tendo em vista que o Go
vernador Celso;' Ramos acha- 
se licenciado da presidência 
do diretorio regional do PSD, 
dado à sua investidura no 
govêrno do Estado, ó t>r. 
Aderbal Ramos da Silva é o 
presidente do mesmo por for
ça de dispositivos contidos 
nos estatutos do partido ma
joritário em Santa Catarina.

os r a s  p ro m u  
Anita Garibaldi e Campo Bolo do Sul

Por atos do Exmo. Sr. 
Governador do Estado, 
foram nomeados para 
prefeitos provisórios dos 
novos municípios de A- 
nita Garibaldi e Campo 
Belo do Sul, os srs. A- 
mauri Goulart e Alfredo 
Ribeiro, respectivamente.

Os novos edis daqut- 
les municípios recem 
criados são filhos d< s 
srs. Joaquim Goulart e 
Leontino Alfredo Ribei
ro, respectivamente, pes
soas vastamente relacio
nadas em nossos meios 
sociais e comerciais.

Deputado Evilasio Nery Caon

Esteve durante alguns di-1 do Estado, 
as em nossa cidade, tendo já)
regressado à capital do Es 
tado, o Deputado Evilasio Ne
ry Caon, da bancada do Par
tido Trabalhista Brasileiro 
na Assembleia Legislativa

Durante a sua estada em 
Lages, o Deputado Evilasio 
Nery Caon manteve contac
tos permanentes com os seus 
inúmeros correligionários.

Reunião de Preieito do Vale do llajai
Será realizada na pro 

xima segunda feira, dia 
27, na cidade de Blume-

com a finalidade de es
tudar o problema das 
enchentes que periòdica-

Visitará o 2o BR a 
Sociedade Mineira 

de Engenheiros

O 2' Batalhão Rodoviário re
ceberá, nos próximos dias 27 
e 28 do corrente, a visita de 
uma comitiva da Sociedade 
Mineira de Engenheiros, cons
tituída de cêrca de 25 en
genheiros e procedente do 
Rio Grande do Sul. Os ilus
tres visitantes estão tendo a 
oportunidade de apreciar os 
trabalhos desenvolvidos pe
las Unidades de Engenharia 
de Construção do Exército, 
através d9 601 km da ferro
via Tronco Principal Sul, da 
Barra do Jacaré (RS) a Ma- 
fra (SC), de 167 km da BR-2, 
do Rio Pelotas a Santa Cecí
lia, e do trecho da BR-36, 
entre Lajes e Bom Retiro, 
sendo que estas últimas obras 
se encontram exclusivamen
te a cargo do 2' Batalhão 
Rodoviário.

nau, a reunião de Pre [mente atingem a quela re
feitos do Vale de Itajaíjgião do Estado.

Centenária de Cruz e Souza
Transcorreu na data 

de ontem a passagem 
do 1 centenário de nas
cimento do poeta sim- 
bolista catarinense, Cruz 
e Souza, uma das maio
res glorias das letras 
em nosso país e no mun 
do.

Para comemorar êste 
evento, inúmeras so
lenidades estão sendo 
realizadas em todo o 
Estado, em sinal de re
conhecimento à memó
ria de um de seus filhos

mais ilustres.

Importante Assembléia da Associação dos 
Pais e Professores da Escola Normal 

Vidal Ramos

Será realizada no próximo 
dia 28, com inicio marcado 
para às 19 horas, uma impor
tante Assembleia da Asso
ciação dos Pais e Professores 
da Escola Normal Vidal Ra
mos, que terá lugar no salão 
nobre do referido educanda

no.
Esta Assembleia será presi

dida pela exma. sra. Profes
sora Leonida Kruger Dacks, 
diretora da Escola Normal 
Vidal Ramos e uma grande 
batalhadora em fa'vor daque
la Associação.
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Governador cria importante Grupo de Trabalho
0  Governador Celso Ramos assinou ato criando outro importante 

GT, destinado ao estudo do aproveitamento, no município de Blumenau, 
do terreno de propriedade da Estrada de Ferro Santa Catarina, para cons
trução dos prédios oúblicos que aglutinem as repartições federais, estaduais 
e municipais. Representarão o Estado, no aludido GT, o engenheiro resi
dente do DER, o engenheiro residente de Obras Públicas, o engenheiro 
Diretor de Obra Púolica como representante da Prefeitura de Blumenau e 
o presidente da Comissão de Viação e “Obras Públicas, como representan
te da Câmara Municipal de Blumenau. /  ____
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aOORfl, n WILLYS DB fl VOCÊ 0 MELHOR 
SERTIFICIDO DE GBRBNTIB NO BRBSIL!
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 índice 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!

W ILLYS-OVERLAND DO BRASIL S A .

<&. V  -4REVEflum  r lÉ n  i  mos s

E ST A D O S A N T A  C A T A R IN A

M ovim ento da tesouraria durante o 
de outubro do corrente exercício

m es

CrSImposto Territorial 
Imposto Predial
Imposto sôbre Industria e Profissões 
mposto de Licenças 

Imposto sôbre Jogos e diversões 
Taxa Rodoviária 
Taxa de Assistência Social 
Taxa de Expediente 
Taxa de Emolumentos 
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 
i'axa de Limpesa Pública 
Taxa de Divulgação e Turismo 
lènda Imobiliária 
tènda de Capitais 
erviços Urbanos 

leceita de Cemitérios 
junta Prev. Art. 20 da Const. Federal 
Excesso de Arrecadação)
Uienação de Bens Patrimoniais 
obrança da Dívida Ativa 

leceita de Indenizações e Restituições 
vlultas em Geral

70.207,10
1.196.149,80

337 949.OU 
74 937,0> » 
67 770.20 
17.021,0o 

128.263,3(1 
22 SO '.00 
77.080, Ou 

2.795,00 
86 898,60 

8 250.00 
33.127,30 

J 3,60 
44.84ó,00 
3 634,00

4.000.000,00
75.721.50
47.535.90 

244.420.30
44.086.90

UB TOTAL
Depósitos

TOTAL
Saldo do mês de setembro

6.583.511.50
5.090,60

6.588.602,10 
4 779.493,40

11.368.095,50

A venida Presidente V argas, 1838
Caixa P >..j 33 -J— Telefone, 44! - Lages

End. Tel. Planaltina 1̂
** —  s. c LJ

D E S P E S A

Administração Geral 
xação e Fiscalização Financeira 

Segurança Pública e Assistência Social 
ducação Pública 

Saúde Pública 
omento

Serviços Indústriais 
Dívida Pública
Serviços de Utilidade Pública 
Encargo Diversos 
Créditos Especiais

Cr$ 349.565.00 
192.127,90
118.239.00 

1.221.910,10
434 586 90
22.090.00 

703 046.60 
129 671,00

1.546.462.30 
354.227,50

1.054.208.30

TOTAL
Saldo para o mês de novembro 
Extorno ref. devolução - caução dágua

6.126.134^0
5.241.699,90

261,00

11.368.095,50
Lajes, em 10 de novembro de 1.961 

Ivanir Montenegro —  Contador 

VISTO: Claudio Ramos Floriani — Diretor da FazendaI
VISTO: Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal

DECRETO N° 53 

de 8 de novembro de 1961

O Snr. Dr. Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal 
de Lages, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. L - Fica aberto, por conta da arrecadação do 
corrente exercício, o crédito especial de noventa mil cru
zeiros (Cr$ 9ÜUOo,00), para fazer face às despezas com a 
reforma do gerador elétrico e aquisição de material ne
cessário para usina de energia elétrica da vila de Correia 
Pinto. Art. II - Este Decreto entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de novembro de 1961 

Wolny Delia Rocca —  Prefeito Municipal 
Registrado e publicado o presente Decreto na Se

cretaria da Prefeitura em 8 de novembro de 1961.
Felipe Afonso Simão —  Secretário

,[5$oir5õõ][5^][pteji oçõ)

Lar em Festa
Encontra-se em festa desde o dia 31 de outubro pp-, o lar 
do sr. Estevam Borges e de sua exma. esposa d. Tereza 
de Carvalho Borges, com o nascimento da galante meni
na Lucia Regina, ocorrido na Maternidade Tereza Ramos. 

Ao lar em festa enviamos as nossas congratulações.
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l i i z f l  de D i r e i l o  da  P r i m e i r a  V a r a  C í v e l  da C o m a r c a  de L a j e s
O doutor Osmundo Vieira vidindo com  ̂ „

«atra. Juiz de Direito da,tia S e e S o  £ Z » * *  Ma 
primeira Vara Cível da Co-lestradíT a« o. 8e a me8tn.a 
marra de Laies RstnHn Hn versns r ar>oça com di

versos rumos e com a dis
tancia total de 933,50 metros,Santa Catarina, na forma da 

lei, etc.

Edital de Praça

Paz saber a tôdos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dêle conhe
cimento tiverem ou interes
sar possa, que no dia 16 
(dezesseis) do mês de De
zembro do corrente ano, às 
10 (dez) horas, no saguão do 
edifício do Forum desta Ci
dade, o porteiro dos auditó
rios, ou quem suas vêzes fi
zer, levará a público o pre
gão d í venda e arrematação 
por quem mais der e maio
res lances oferecer sobre as 
avaliações feitas neste Jui- 
zo, os seguintes imóveis de 
propriedade de CARLOS AU
GUSTO SOARES RATH si
tuados no distrito de Celso 
Ramos, desta comarca, pra
ça essa que deverá ser rea
lizada em consequência da 
carta precatória expedida 
pelo Juizo de Direito da Se
gunda Vara de Família e Su
cessões da Cidade de Porto 
Alegre, R. G. S., nos autos 
de Interdição do referido 
Carlos Augusto Soares Rath, 
imóveis êsses a saber: - l) - 
Partindo-se um marco 
plantado pela medição ju
dicial na margem de uma es
trada e seguindo-se por es
ta com o rumo NE. com di
versas deflexões e com as 
distâncias total de 483,50 me
tros, chegou se a outro mar
co também plantado a beira 
da estrada dividindo com Lu- 
cinda Thomaz Keller. - Daí 
seguindo-se com o rumo SE 
189 metros por uma linha se
ca e reta chegou-se a outro 
marco já plantado por oca
sião da medição Judicial, di
vidindo ainda com Lucinda 
Thomaz Keller - Seguindo 
com o rumo NE, e com a dis
tância de 1.300 metros por 
uma linha seca chegando-se 
em um marco já plantado na 
beira da Estrada de Rodagem 
Esiadual Lajes - Campos No
vos, confrontando com An- 
tonio Gra8si e Benjamim de 
Matia. - Seguindo-se pela es
trada de Rodagem com o 
rumo de NO e com a distan
cia de 176,50 metros, chegou- 
se a uma encruzilhada de

chegou-se a um marco plan- 
tado na beira da estrada, 
dividindo com Jacundo De- 
nez e Carivio Pattel. Seguin- 
do-se com o rumo NO na 
distância de 351 metros che
gou-se a outro marco, divi
dindo com Cariviq Pattel e 
Arcangelo Pattel. Daí com o 
rumo de SO e com a distân
cia de 617 metros encontrod- 
se outro marco plantado em 
cima de um morrinho, 
por uma linha reta que atra
vessou neste percurso duas 
vertentes, dividindo com 
Sesenando Burigo e com 
Albino Fernandes. Seguindo- 
se com o rumo de SE e 

com a distância de 821 me
tros chegou-se a um marco 
plantado na margem de uma 
estrada carroçável, dividindo 
com Antonio Teixeira. Sen
do se por estrada a fora até 
encontrar o marco já descri
to que serviu de PP desta 
verificação, diversos rumos 
e com a distância total de 
233 metros, confrontando 
com a de Lucinda Thomaz 
Keller, que comprou uma 
parte da área arrematada 
por Carmelita Bittencourt. 
Nessa área não existe ma
deiras de leite e nem pinhei
ros, os poucos que existiam 
foram industrializados por 
João Fabris. As terras são 
próprias para agricultura. 
Ficando desta forma descri
to o perímetro da presente 
área a qual é de novecen 
tos e quarenta mil e cin
quenta metros quadrados 
(940.050,00m2) avaliada pela 
quantia de Cr$ 752.040,00 
(setecentos e cinquenta e 
dois mil e quarenta cruzei
ros). - 2) - Partindo se do 
marco já plantado pela me
dição judicial, com o rumo 
NO 80 30, com a distância 
de 321 metros plantou-se um 
marco de pedra ferro, se- 
guindo-se com o mesmo ali
nhamento e na distância de 
mais 893,50 metros encontrou- 
se outro marco plantado com 
a medição judicial anterior- 
mente procedida n e s t a  
área, confrontando com Ja- 
condo Denez. Seguindo-se 
com o rumo SO 46°50, e com 
a distância de 1.142 metros 
chegou-se a um marco plan
tado na margem do Rio Pe

Bornague. Seguindo se pela 
margem direita e esquerda 
do Rio Pelotas acima, com 
diversos rumos e com a dis
tância total de 1 616 metros 
encontrou-se outro marco 
plantado na margem do re
ferido Rio, dividindo com o 
Municipio de Lagoa Verme
lha Estado do Rio Grande 
do Sul. Seguindo se com NE 
37°50, com a distância de 
1.175 metros plantou-se ou
tro marco no alinhamento 
da mesma linha onde come 
çou-se a divisa com a área 
arrematada por Maria Car
melita Bittencourt, dividindo 
com Lucinda Thomaz Keller. 
Daí com o r u m o N O 
e c o m  a d i s t â n -  
cia de 450 metros plantou-se 
outro marco de pedra ferro, 
seguindo-se com o rumo SO 
e com mais 650 metros che
gou-se ao marco interme
diário que já foi falado no 
inicio dêste memorial que 
serviu de PP. dêste quinhão, 
dividindo e3tas duas linhas 
com a área arrematada por 
Maria Carmelita Bittencourt de 
1.500 0 JJm2. Não existe nes
ta gleba benfeitorias. Não e- 
xiste madeiras, os pinheiros 
existentes foram industriali
zados por João Fabris. As 
terras são próprias para 
cultura numa pequena esca
la, o restante é composto de 
peraus e despenhadeiros que 
cai para o Rio Pelotas. Fi
cando assim descrito o perí
metro da referida área a 
qual é de dois milhões, du
zentos e cincoenta mil e du
zentos e noventa e dois me
tros quadrados (2.250.992,00 
m2), avaliada pela quantia 
de Cr$ 1.800.233,60 (um mi 
lhão oitocentos mil duzentos 
e trinta e três cruzeiros e 
sessenta centavos). 3 Partin
do-se um marco plantado pe
la medição judicial da Fa
zenda Rath conforme mapa, 
plantado à beira de uma 
sanga, seguindo-se por esta 
abaixo com o rumo NO, com 
diversas deflexões e com a 
metragem total de 1122 me
tros, chegou-se a barra da 
referida sanga com o rio 
Pelotas; dividindo com Per- 
gentino Simonetto, com E- 
duardo Soares. Seguindo-se 
pelo Rio Pelotas abaixo com 
o rumo NE e em diversas 
deflexões e com a distância 
total de 1.695 metros che
gou-se a uma barra de outra 
sanga que desagua no Rio

« L \ sT a d a e“ âv“  di-1 lotas, dlvldi.’io com An.ottio Pelota,; dividindo com o Mu- do ue.la

nícípio de Lagoa Vermelha, 
Estado do Rio Grande do 
Sul Dai ^seguiu-se * lageado 
acima com diversos rumos 
e com a distância de 1 090 
metros, onde encontrou-se 
outro marco plantado pela 
medição judicial, dividindo 
com Pedro Maria Zano- 
ni. Seguindo-se com o 
rumo SO com a distância de 
1.345 metros por uma linha 
seca onde chegou-se em ou
tro planalto à beira de uma 
sanga por ocasião da medi
ção judicial, dividindo nesta 
linha João Nandi e João Paz 
Padilha. Seguindo-se por es
ta sanga abaixo com diver
sos rumos e com a distância 
total de 805 metros chegou- 
se ao marco também existen
te, dividindo com Santa Bor 
nague e com Antonio Pelo- 
zatto. Daí seguindo se com 
o rumo SO com a distância 
de 860 metros em linha seca 
e reta chegou-se a outro 
marco plantado à beira de 
uma sanga, já descrita, que 
serviu de ponto de partida 
desta verificação, dividindo 
com Antonio Pelozatto. Exis
te nesta gleba ranchos cons
truídos por intrusos que mo
ram nesta terra, por nome 
de Otávio Guarda e um en
genho de cana construído 
por seu irmão Atilio Guarda, 
as terras prestam-se em par
te para agricultura, com 
grande parte composta de 
rochas e peraus imprestá
veis. Existe alguns pinheiros 
que estão sendo derrubados 
pelos intrusos, existe também 
madeiras brancas e capoei
ras. Esta gleba tem a area 
superficial de 1 857.584.00 m2 
(um milhão oitocentos e cin
quenta sete mil,quinhentos e 
sessenta e quatro metros qua
drados) avaliada pela quan
tia de (um milhão, quatro
centos e oitenta e seis mil 
e cincoenta e um cruzeiros 
a vinte centavos) CrS . . . . 
1.486.051,20. E quem quizer ar
rematar ditos imóveis, deve
rá comparecer no lugar, dia, 
mês, e hora mencionados 
nêste edital, sendo êles en
tregues a quem mais der e 
melhores lances oferecer 
sobre as aludidas avaliações, 
depois de pagos o preço da 
arrematação, impostos e cus
tas legais. E para que che
gue ao conhecimento de tô 
dos, passou-se o presente 
edital para publicação na 
forma da lei. Dado e passa- 

cidade de Lajes,

aos vinte dias do mês de 
Novembro, do ano de mil 
novecentos e sessenta e um. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Cível o datilografei, 
subscreví e também assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

O 2° Batalhão Rodo
viário prestou auxi
lio às vítimas das en
chentes de Santa Ca

tarina
O Prefeito do Municí

pio de Palhoça (Santa 
Catarina) enviou tele
grama ao Exmo Minis
tro da Guerra, agrade
cendo a colaboração d > 
2o Batalhão Rodoviárk, 
no auxilio às vítimas 
das enchentes ocorridas 
recentemente em todo o 
Rio Itajaí. A nação hu
manitária se revelou a- 
través da atuação deci
dida e eficiente da Tur
ma de Campo que se acha 
instalada em Palhoça, 
sob a chefia do 1 Ten- 
Jacob Edelberto Buhrer 
constituída de militares 
e civis do 2 Batalhão 
Rodoviário, que ali rea 
lizam trabalhos técnicos 
de exploração de estra
da na BR-36.
Homenagem a praci-

nha falecido
Realizou se, no dia 21 do 

corrente, na Capela de S. Jo
sé, do 2o Batalhão Rodoviá
rio (Lajes-SC), a missa do 
?• dia em sufrágio da alma 
do soldado Augustinho José 
Sardá, daquela Unidade do 
Exército, recentemente fale
cido. Prestigiaram o ato re
ligioso com suas presenças 
o Dr. Evaldo Villela, Dele
gado Regional de Polícia de 
Lajes, o Cap. Oscar da Silva 
da Polícia Militar de Sauta 
Catarina e o Sr. Nelson 
Martins de Almeida, Escrivão 
da Delegacia de Polícia de 
Lajes.

Se você deseja ganhar

1 milhão de cruzeiros
Exija do sou fornecedor a NOTA FISCAL^orrespondenle às su o . compras e concorra

Seu Talão Vale um Milhão
■■ on ^  nnvnmhro. à rua Coronél Córdova n° 80

Troque as suas notas até o dia 30 de novembro, à rua
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Juizo de Direito da Primeira /a ra  da Comarca de Lage s
Edital de Leilão

O (ir. Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quan
tos o presente edital de lei
lão, com o prazo mínimo de 
vinte dias, virem dele conhe
cimento tiverem ou interes
sar possa, que, no dia doze 
do mês de dezembro do 
corrente ano, ás dez horas, 
no saguão do edifício do Fó
rum desta cidade, o portei
ro dos auditórios, ou quem 
suas vezes fizer, levará a 
público pregão de venda e 
arrematação por quem mais 
der independente das avalia
ções feitas neste Juizo, os

seguintes imóveis penhorados 
a Eurides Kuster Macedo nos 
autos das ações executivas 
propostas pela firma “Ferra
gem Caxiense S /A .’’, julga
das procedentes por senten 
ça8 que transitaram em jul
gado, imóveis esses a saber: 
UMA CASA construída de 
madeira, coberta de tabui- 
nha8, forrada, assoalhada, 
com diversas portas e jane
las, em máu estado de con
servação e respectivo terre
no foreiro com a área su
perficial de quatrocentos e 
cincoenta metros quadrados 
(450,00 m2). - situados á rua 
São Joaquim, nesta cidade 
de Lages, confrontando de 
um lado, quarenta e cinco 
metros, com terrenos de A-

delino Antonio Cesar, ou que i Oficio do Registro de Imoven 
foram dèste; de outro lado, | desta Comarca. - Por sua vez, 
também quarenta e cinco
metros, cora terrenos dos ou
torgantes vendedores; pelos 
fundos, dez metros, com ter 
renos de Orgel de Sá, pela 
frente, também dez metros, 
com a referida rua São Joa
quim, avaliados casa e ter
reno pela quantia de . . . 
CrS 145.0ü",OU (cento e qua
renta e cinco mil cruzeiros). 
Dito imóvel, - casa e terreno 
foi adquirido pelo executado 
Eurides Kuster Macedo por 
compra feita a Euclides Ce
sar de Morais, mediante es
critura pública devidamente 
trauscrita sob rr 19.657, livro 
número 3 - x fis. 269 v à 
270, no Cartório do Primeiro

Euclides Cesar de Moraes a- 
dquiriu dito imóvel (Casa e 
terreno) por compra feita a 
Vitorio Caon e sua mulhei 
conforme escritura públicu 
transcrita sob n- 12.762, no 
mesmo Ofício de Registro de 
Imóveis. - UM RETAÇO De 
TERRAS, sem benfeitorias, 
com a área superficial de 
oitocentos e quarenta metros 
quadrados (84 sOU m 2),-situa
do na “ Fazenda Cruz de Mal
ta", - primeiro distrito desta 
cidade de Lages, confrontan
do na frente com a estrada 
que conduz ao bairro Xan- 
gri-lá, medindo vinte e seis 
rhetros e cincoenta centíme
tros; de um lado, com terrenos

TECN ICA M EN TE A I N D A  M A I S  PERFEITO !
MAIOR PO TÊN C IA ! - 0  SIMCA 
CHAMBORD-2.0 SÉRIE -1961 POS
SU I AGORA 90 HP E.M SEU 
ROBUSTO MOTOR "AOUÍLON" Dl 

8 CILINDROS1 E NOVA REDUÇÃO 
DE ENGRENAGENS DO DIFERENCIAL 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAI DA POTÊNCIA DO MOTOR 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES. 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

M ELH O R  T 0 R Q U E !  - E MAIS 
COM 0 AUMENTO DO TORQUE 
(1 5 7 ,) NAS BAIXAS E MÉDIAS 
VELOCIDADES DO MOTOR, 0 SEU 
CHAMBORD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E M AIS 
FORÇA 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 PÉSO DA ESTRU
TURA COMPACTA DO CARRO (BEM 
MAIS LEVE E RESISTENTE DO QUE 
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E CARROCERIA) FAZ DO SIMCA 
CHAM80RD 0 AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FORCA ÚTIL POR 
QUILO DE PÊSO:
NOVA DISTRIBUIÇÃO 00  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'

EST0FAMENT0 A INDA M A IS  
LU XU O SO ! -R ICO E ANATÔMICO

ESTOFAMENTO EM GOMOS. EM 
CORES 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 AIS CONFORTO AO DIRIGIR E 
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA TODO 0 CARRO, SEM  QUAL
QUER VIBRAÇÃO NAS ALTAS 
VELOCIDADES'
N 0 V 0  S IST EM A  ELÉTRICO!
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE COMANDO DOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO, FAROLETFS, LUZ 
DO PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

MAIOR ECO N O M IA ! -DE GASOLINA, GRAÇAS AO NOVO DESENHO 
DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO DE MANUTENÇÃO, PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS N0 SISTEMA DE CIRCULACÃO DE 
GASES RESULTAM EM MELHOR ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
MENT0 E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
M AIS 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 MAIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA i DOIS TIPOS DE CALOTAS 
À SUA ESCOLHA LUXO E SUPER- 
-LUX0 ' NOVOS ADORNOS: A FA
MOSA ANDORINHA SIMCA, SÍMBO
LO DE QUALIDADE E BELEZA NO 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIPA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS OS DETALHES ! - FOR- 
RAÇÂO INTEGRAL COM TAPÊTES 
DE PURA LÃ. NO PORTA-MALAS 
NOVO TAPÉTE PLÁSTICO. LAVÁVEL 
E RESISTENTE À ÂGUA 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 COMBINAÇÕES TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES OU VIVAS 
DE ACORDO COM 0 SEU GÔSTO' 
E CONSERVANDO AS MESMAS  
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS DO 
CHAMBORD:0 MAIOR FGRTA-MA- 
LAS DE TGOOS OS CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA DE 
VIDROS DE TODOS OS AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS' ESTRUTURA SU PER - 
-COMPACTA Â PROVA DE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

ELEVADO ÍND ICE  DE NACIONALIZAÇÃO (98'/.) - COMPLETA A SS IST ÊN C IA  TÉCNICA E FACILIDADES DE PEÇAS E A C E S SÓ R IO S

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

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

f f l f ;

dos outorgantes vendedores 
com trinta e cinco metros; - 
do outro lado, com terrenos 
de Norberto Carlos Ventura, 
com trinta e cinco metros; 
nos fundos, ainda com terre
nos de Norberto Cariof Ven
tura, com vinte e cinco me
tros e cincoenta centímetros, 
avaliado pela quantia de 
CrS 60.000,00 (sessenta mil 
cruzeiros) - Dito imóvel foi 
adquirido pelo executado Eu- 

ides Macedo, por c mpra 
'eita a João José Lopes e 

ua mulher, coníorm escri- 
'.ura pública registrada sob 
u 28.633, livro m 3 - F 2o, 

fis. 273 v. à 274. - Por Sua 
vez, João José Lopes adqui
riu referido imóvel mediante 
escritura publica tra scrita 
hob n. 28 452, tudo no Cai to- 
rio do Primeiro O.icio do 
R e g i s t r o  de Imó
veis desta Comarca de La
ges. E quem dizer arrema
tar os imóveis constantes dês- 
te edital, deverá comparecer 
no lugar, dia, mês e hora já 
mencionados, sendo eles en
tregues a quem mais der 
e melhores lances oferecer 
independentes das aludidas 
avaliações depois de pagos 
no ato os preços das arre
matações, impostos e custas 
legais. E para que chegue 
ao conhecimento de todos, 
passou-se o presente edital 
para publicação na forma 
da lei. Dado e passado nes
ta cidade de Lages, Santa 
Catarina, aos dezessete dias 
do mês de novembro de mil 
novecentos e sessenta e um. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Civel, o datilografei, 
subscrevi e também assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la - Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

Aumentadas as tari
fas de ônibus em

Porto Alegre
A exemplo do que 

vem ocorrendo em inú
meras cidades brasilei
ras, também em Porto 
Alegre, foram majoradas 
os preços das tarifas dos 
transportes coletivos per
tencentes à empresas 
particulares. Êsíes au
mentos devem-«e ao au
mento crescente q e 
vem se verificancL» uos 
preços das peças, aces
sórios, combusí veis e 
Lambem motivado pela 
decretação do novo sa- 
lario minimo.

Quem não anun
cia se esconde
Para seus anúncios pro

cure CORREIO LAGEA- 
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 29i

r
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Dia Nacional de Ação de Graças-
nosso Congresso Nacional Brasileiro8?  Dia v í 9, instltuiu 0 
ção de Graças eiro 0 u,a Nacional de A-

A história do Dia Nacional de \eãn ri» r  
muito interessante e sobejamente conhelfda de todos® ot

^°meço do século XVH (1 6 2 !)a in ® 
P p a r a  agra-

Sabemos como os peregrinos de PlvmmiTh °ü dias‘
nns Rstsdns TlniHac „ r JiV yi?10Uth- Massachusetts,

crentes. Remonta ao começo do século XVII íTf ion»'  
citiava de um dia e s p e c i a l  D a r « 
decer a Deus a benção da providência de todos 
Sabemos como os peregrinos de Plymouth Mt 
nos Estados Unidos, tiveram a idéia de separar um dia na 
ra esse efeito. Depo.s de um ano de duras lutai e sofri 
me“ 08 em a nova terra, alcançada com tanto sacrificii 
resolveram os peregrinos de Plymouth oferecer ao Senhir’
inUe?á?eirseSPeC1 ’ CUlt° de UÇâ° de Pe lo .T on s

Os peregrinos chegaram a Plymouth depots de u- 
ma travessia tempestuosa do Atlântico de dois meses de 
duraçao. Era um grupo de 102 homens, mulheres e crian
ças, dos quais menos da metade sobrevivia após o primeiro 
ano de permanência em a nova pátria.

As doenças e a ameaça de inanição causaram mui
tas mortes, quando lutavam para construir seus lares e os 
primeiros edifícios públicos. Sendo os primeiros coloniza
dores, na sua maioria habitantes de cidadei, comerciantes 
e artesãos, poucos possuíam conhecimentos de agricultura 
ou sabiam usar as ferramentas de construção No eutanto, 
trataram de ir avante graças à ajuda de índios amigos que 
lhes ensinaram a caçar e a pescar e a fazer plantações. 
Ao fim do primeiro ano, a safra foi abundante e êles se 
6entiram gratos pela vida e a liberdade de que desfrutavam. 
Não tendo havido feriados, ou períodos de descanso duran 
te aquele ano extenuante, o governador Bradford procla
mou um período de regozijo para a glorificação de Deus 
pelas bênçãos derramadas sôbre a colônia.

A tradição continuou e se espalhou pelos demais 
estados americanos, tendo o Presidente Lincoln, em 1863, 
proclamado feriado nacional o dia de ação de graças. 
Desde então é habito fazer anualmente o presidente dêsse 
país uma proclamação sôbre a efeméride.Com o tempo passou 
as outras nações a idéia de um dia de ação de graças e 
chegou ao Brasil desde longa data. Já dizia Joaquim Na- 
buco em 1909, quando era embaixador em Washington: 
«Quem dera tôda a humanidade se unisse, anualmente, no 
mesmo dia para agradecer a Deus».
Claro está que ação de graças é mais que separar um dia 
para relembrar bênçãos recebidas, é um estado de alma, è 
coisa de todos os momentos da vida do crente em Jesus.

ontiido, dentro de nossa nobre tradição (convém lembrar 
que esse dia é de origem evangélica), temos o hábito sa
lutar de proclamar um dia para, especialmente relembrar 
o que Deus tem feito por nós. Faz bem à Igreja e deve
mos continuar a agradável tradição, proclamando mais u- 
ma vez, na última quinta-feira do mês de novembro, um 
Lia de Ação de Graças para todo o Brasil Evangélico.

GERSON A. MEYER

Secretário Executivo do Departamento Intereclesiástico 
da Confederação Evangélica do Brasil.

Aniversário

O Governador Celso Ramos assinou atos, na 
Pasta da Educação e Cultura, criando novas Es
colas Isoladas, que funcionarão a partir do ano 
letivo de 1962 assim distribuidas, nas localidades 
de Espigão da Pedra (Município de Araranguá); 
de Ponta da Balsa (Município de Sombrio); de 
Linha Barracão (Município de Urussanga); de Vis
ta Alegre (Município de Turvo); e duas na ci 
dade de Joaçada.

Nesta mesma cidade foi convertida um já 
evistente.

Negócio de Ocasião
Vende-se ou troca-se por terreno um Bar e Mercadinho 
bem instalado com bôa freguesia num otimo ponto da 
cidade.
Ver e tratar com o Sr. Sebastião Vieira à rua Fausto de 
Sousa perto da Ponte Cará

Rodeado da alegria dos seus 
familiares e largo circulo de 
relações e amizades, viu pas
sar mais um aniversário na
talício, dia lo. do mês em cur
so, o sr. Claricio Muniz, do 
comércio local e pessoa mui
to estimada e benquista em 
nossos meios.

Registrando o aconteci
mento, destas colunas er ia- 
mos os nossos cumpriu 1 tos 
ao sr. Claricio Muniz, ilme- 
jando-lhe uma existênci ! lon
ga e venturosa.

Sr.
Seguiu há dias paro Jo- 

rianópoli8, onde permanecerá 
uma temporada em tratamen
to de saúde no Hospital dos 
Servidores do Estado, o sr. 
Antenor Castro, antigo oficial 
de Just ça desta comarca e 
pessoa que desfruta de largo 
circulo de relações e amiza
des na Princesa da Serra.

Correio Lageano, noti
ciando o acontecimento, apro
veita o ensejo para cumpri
mentar o sr. Antenor Castro, 
almejando-lhe uma feliz per
manência na Capital do Es
tado.

Distrito Policial de 
Forcação

Em ato assinado na Pas
ta da Segurança Pública, o 
Governador Celso Ramos, cri
ou o Distrito Policial de For
cação, no município de 
Ibirama.

m
Leia e assine êste jornal

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

dos afamados produtos D KW ------ :—

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 à seus amaveis clientes.

-  291 a 302 -  Abaixo dos C o r á s  t Telégrafos 
—  S a n t a  C a t a r i n al a g o s
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Convenção de concessionários Willys

Seguiu para São Paulo o Sr. Ivo Oiio Lohmann acom panha
do de sua exma. esposa D. Ivone B. Lohmann

A exemplo do que aconte
ce na maioria das nações do 
mundo, nosso pais marcha 
em passos acelerados no ter
reno da industria e do co
mércio automobilístico. Dia 
a dia são criados ou in
troduzidos em nosso merca
do especializado no ramo 
novos modelos de veículos,

bilistico do Brasil, satisfazen
do as exigências de climas 
e de terrenos, a Willys Over
land do Brasil S /A  vem su
prindo o nosso mercado de 
maneira grata e satisfatória 
motivo porque desfruta de 
elevado e merecido conceito 
ua familia brasileira.

e conceituada marca de veí
culos, procedentes das mais 
variadas partes do pais e a 
convite especial da alta di
reção da Willys. Não resta 
a menor dúvida, tal conclave 
foi de uma importância para 
os proprietários ou os que 
venham futuramente adqui
rir veículos Willys, com me-

196, onde funciona a secre
taria da referida convenção.

R egresso n a próxim a  
sem a n a

O regresso do distinto ca
sal, que desfruta de elevado 
conceito em nossos meios 
sociais, está marcado para a

próxima semana.
Possivelmente, o Sr. Ivo 

Otto Lohmann trará da capi
tal paulista um modernissi- 
mo Aero W illys, modelo 
1962, última palavra em ma
téria de veículos e que virá 
ao encontro das exigências 
das pessoas de bom gôsto 
em qualquer parte do país.

O cliché fixa a primeira camionete Rural Willys de fabricação nacional, ano 1958. Da-% 
quele ano para cá inúmeras inovações foram introduzidas nêste tipo de veículos, o que revela o 
acentuado gráu de progresso dos produtos fabricados pela Willys Overland do Brasil e a sua dis
posição de oferecer constantemente inúmeras novidades para bem servir os seus milhares de 
adquirentes.

CORREIO LAGEANO
Lages, 25 de N ovem bro de 1961

O “Dia da Bandeira” no 21 BR

Em singela cerimônia, do Btl, realizou-se o com-

adaptados às nossas condi
ções e procurando satisfazer 
as nossas necessidades e os 
nossos anseios. Nêste país 
imenso, em que as distâncias 
não são curtas e onde as 
variações de terreno, de cli
ma, de rodovias e outrae 
coisas do gênero se sucedem 
frequentemente, urge que os 
fabricantes de veículos este
jam atentos, vigilantes, pron
tos para suprir qualquer fa
lha, para preencher lacuna 
atendendo às necessidades 
de cada região e os recla
mos de uma nação civiliza 
da e progressista como a 
nossa. E, sem sombra de dú
vida, os dirigentes das nos
sas fábricas de veículos têm 
cumprido com a sua missão 
procurando e conseguindo 

. colocar o Brasil numa posi
ção vantajosa no que diz res
peito a êsBe comércio e à 
essa industria.

W illy s  Overland do 
Brasil atualizadissim a

Categorizada em nosso 
país como uma das mais 
completas, produtivas e efi
cientes fábricas de veículos 
do Brasil, a Willys Overland 
do Brasil S/A , tão bem re
presentada em Lages pela 
Agência Planaltina de Veí
culos S/A , vem cumprindo 
fielmente com a missão a 
que se propôs que é a de 
contribuir com sua parcela 
para o maior progresso e o 
maior engrandecimento eco
nômico de nossa pátria. Pro
curando estar em dia com o 
que vai pelo mundo automo-

Sr. W illia m  M a x  
Pearce

Não podiamos. entretanto, 
falar na Willys Overland do 
Brasil S /A  com o seu eleva
do índice de progresso e de 
realizações em benefício do 
povo brasileiro, que utiliza 
condução própria, sem men
cionar o nome do sr. William 
Max Pearce, gerente geral 
da referida e pbderosa firma. 
Ponderado a seguro nas suas 
atitudes, cônscio dos seus 
deveres e de suas responsa
bilidades, espírito lúcido e 
dotado de um dinamismo à 
toda prova o sr. William Max 
Pearce vem conduzindo a 
Willys Overland do Brasil 
de uma maneira segura e 
eficiente adaptando-a de a- 
côrdo com as nossas neces
sidades. A êle, pois, se deve 
o elevado conceito e conse
quentemente alastração em 
todo o território nacional 
dos veículos que trazem essa 
afamada marca.

C onvenção de conces
sionários W illy s  em  

São Paulo
Tendo como objetivo e 

atualizar ainda mais os seus 
concessionários e ouvir des
tes as suas sugestões, a alta 
direção da Willys Overland 
do Brasil S /A , realizou nos 
dias 23 e 24 do corrente - 
antecedendo à abertura do 2 
Grande Salão de Automóvel 
- a Convenção de Conces

sionários Willys no qual to
maram parte todos os con
cessionários dessa afamada

didas em seu favor e que 
a vem beneficiar de manei
ra acentuada.

Presente o sr. Ivo 
Otto Lohm ann

Especialmente convidado 
pelo Sr. William Max Pear
ce, diretor geral da Willys 
Overland do Brasil, viajou 
quarta feira última, via aé
rea, acompanhado de sua 
exma. esposa dona Ivone B. 
Lohmann, o Sr. Ivo Otto 
Lohmann, diretor-gerente da 
Agência Planaltina de Veí
culos S /A , concessionária 
Willys em nossa cidade e 
que desfruta de elevado con
ceito não sòmente na Prin
cesa da Serra como também 
nos municípios vizinhos, pelo 
seu espirito de honestidade 
e justiça. Na capital bandei 
rante, o Sr. Ivo Otto Lohmann 
e exma. esposa cumprirão 
um vasto programa de festas 
organizado pela alta direção 
da Willys, estando hospeda
dos no Othon Palace Hotel 
sito à Rua Libero Badaró

foi condignamente come
morado, no 2o Batalhão 
Rodoviário (Lajes-SC), o 
“Dia da Bandeira” . Após 
o hasteamento do Pavi
lhão Nacional, pelo Cmt 
do Btl, Cel Floriano Möl
ler, da leitura da Ordem 
do Dia do Exmo Sr. Mi
nistro da Guerra e do 
canto do Hino da Ban 
deira por tôda a Tropa

promisso de oficial por 
parte dos 2o Ten EGON 
CURT HEMANN, VIDAL 
DA SILVA PEREIRA, 
WANDERLEY TELLE- 
CHÊA ACOSTA, MÁR
CIO PACHECO MAR
QUES e LUIZ GONZAGA 
DE OLIVEIRA, por moti
vo de suas promoções 
ao primeiro posto da car
reira do oficialato.

General lose Pinto M i l
Seguiu no dia de on

tem para o Rio de Ja 
neiro, o General José 
Pinto Sombra, figura de 
largo prestigio em nos
sos meios sociais e nos 
setores ruralistas.

Na Velhacap, o Gene
ral José Pinto Sombra 
demorar-se-á por oito a 
dez dias, devendo re
gressar à Princesa da

Serra, acompanhado de 
sua gentil e inteligente 
filha Srta. Rosiris Arru
da Sombra, atualmente 
cursando a Faculdade 
Nacional de Farmacia 
daquela capital.

Ao General José Pinto 
Sombra desejamos uma 
feliz estada no Rio 
e um breve regresso 
à nossa terra.

Campanha de garrafas vazias

NOTA
Por iniciativa do Lions Clube será realizada uma cam

panha, cobrindo tôda a cidade de Lajes, para angariar do
nativos da população, em forma de “garrafas vazias” cuja 
importância apurada, posteriormente, em dinheiro, será pa
ra proporcionar um Natal aos Velhinhos que se encontram 
recolhidos no Asilo dos Vicentinos.

Senhora dona de casa guarde as garrafas vazias e 
entregue-as à Comissão do Lions que visitará sua residên
cia no dia 2 de dezembro, sábado, a partir das 14 horas

0 Cine Marajoara, 4 e 8 horas
O FILHO DE TARZAN 

com  IO H N N Y  W EISSM U LLER
Amanhã (domingo) às 7 e 9 horas — a fenomenal produção espanhola

UM RIO SE MANCHA DE SANGUE
com  IZABEL SARLI E A R M A N D O  BO

ACERCO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016




