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Syrth Nicolléli presidente 
da Câmara Municipal

Prestaram compromisso *? 
foram empossados na terça- 
feira, dia Io, os vereadores 
eleitos em 3 de autubru e que 
comporão a n >v« legislatur . 
A sessão preliminar foi presi
dida pelo Sr. Aristides B Ra
mos vereador mais idoso.

Procedida a eleição para a 
Mesa do Legislativo Munici
pal verificou-se o seguint. re
sultado: presidente: Syrth Ni- 
Ct llé'i, vice-presidente: Oscar 
Schweitzer, Io secretário: Dor- 
valino Furtado e 2o secieiario: 
Lourenço Waltrick Vi'ira. Os 
eleitos compuzeram uma cha
pa coligada, como continuidade 
da Aliança Social Trabalhista, 
uma vez que a presidência 
coube ao representante do PTB 
e os demais postos aos inte 
grar.tes da bancada pessedista.

A UDN e PL formaram tam 
bétn um bloco, votando nos 
srs Aristides B. Ramos, A- 

nelo Arruda, Áureo Ramos 
isboa e Arnaldo Borges W al

trick. que obtiveram cinco vo
tos, contra oito (dois do PTB 
e seis do PSD) da chapa vi- 
to nos a.

Proclamados os resultados o 
presidente da sessão convidou 
os eleitos a tomarem assento 
à Mesa e os declarou empos
sados. Assumindo a presilen- 
cia o sr. Syrth Nicolléli to
mou o compromisso e empos
sou o vereador Aristides B 
Ramos, que até então dirigira 
os trabalhos, ponde, em segui
da, a palavra á disposição.

O primeiro orador foi o sr. 
Manoel Antunes Ramos, lider 
da bancada pessedista, segui
da dos srs. Arnaldo Borges 
Wnltrick em nome da UDN e

PL e do Dr. Evilasio N. C*on. 
dO PTB, toduB COogl.itll- 
lando com os eleitos oara a 
Mesa e com a instaliçâo dos

trabalhos legislativos munici 
pais.

Por fim o sr. Syrth Nicolléli, 
da cadeira presidencial, agra
deceu a sua eleição, prometen
do conduzir-se na presidência 
dentro dos preceitos de lei e 
das praxes da Casa.

A constituição da Mesa da 
Camara de Vereadores ecoou 
simpáticamente nos meios po
líticos e populares, não só por 
ter sido guindado á presidên
cia o vereador Syrih Nicolléli 
e ter dado uma posição de 
destaque ao trabalhismo no 
município, como também por 
dar seguimento á Aliança So
cial Trabalhista, com a vice- 
presidencia e secretarias com 
o PSD.

Nereu Ran os e Carlos Go
mes na Mesa do Senado

Carlos Luz presidente da Camara
Processaram-se. dia 2, as 

* eleições p.ira a Mes * do Senado 
Ptra a vice-presim-ncia foi 
ele>to o sr. Nereu Ramos e pa 
ia Io Secretário o sr. Carlos 
Gomes de Oliveira, ambo< de 
S nta Catarina. As d^m <i8 se
cretarias foram preenchidas 
Delos srs. Freitas Cavi lcemi 
(UDN-Alagoas), Carlos L'nden- 
b-rg (PSD-Espiritn S nio) e 
Ezequias Rocha (PR-Alagoas) 
e para suplentes o srs. May- 
nard Gomes (PSP-Sergipe) e 
Prisco dos Santos (UDN-Pará)

Numericamente os partidos 
estão assim representados no 
Senado PSD: 23, PTB: 15. 
UDN: 12. PR: 4. PSP: 4, PL: 3 
e PSB: 1, perfazendo um to
tal de 52. Apenas o Maranhão 
está desfalcado de um sena
dor, devendo haver nova elei
ção.

A eleição do sr. Nereu Ra
mos foi muito bem recebida 
em Santa Catarina, bem como 
a do sr. Carlos Gomes de O- 
liveira, que estão recebendo

ongratulações de seu6 con- 
erraneo6.

A presidência da  
Camara

Pleito senS ei nal realizou- 
se na Camara d s Deputados 
onde foi derrotado o sr. Ra- 
nieri Mazilli. can lidato pesse
dista da corrente juscelimsta. 
pele seu companheiro de par
tido, sr. Carlos Luz. Ficou as
sim constituída a Mesa da Ca
mara dos Deputados: presiden
te: Carlos Luz (PSD-Minas 
Gerais), Io vice: Flores da Cu
nha (UDN-RGS), 2" vice: A- 
mérico Godoi Ilha (PSD-RGS), 
Io secretario: Barres Carvalho 
(PTB-Pêinambuco), 2o secre
tário: Benj imim Farah (do PSP 
cariòc i), 3o secretário: Rui San
tos (UDN-Baia), 4o secretário: 
Ulisses Guimarães (PR-Pará) 
e suplantes: Pereira da Silva 
(PSD-Amozonas), Antonio Kon 
der (UDN-Sanla Catarina) e 

I Cid Campeio (PTB-Pernam- 
I buco).

Crime de morte na rua Sáo Joaquim
Por motivos ignoradas ocor

reu, domingo último, ás 7,30 
mais ou menos, um crime de 
morte ua Rua São Joaquim, 
em frente do cemiterio, r  sul- 
tando vitima Ani<*ni > Fguei- 
redo, natural de São Joa
quim e residente em um dos 
subnrbios desta ci tado. Por 
enquanto tanto a policia co
mo nossa reportagem não 
puderam apurar como se deu 
exatamente o fato, permane
cendo sua origem o desenro
lar no terreno das conjeturas. 
O autor do delito foi Artur 
Ribeiro, em cuja propriedade 
desenvolveu-se a cena de 
sangue e que se encontta fo
ragido.

'Tico-tico" na gaio la
Por ter desacaiad > a auto

ridade policial, esteve alguns 
dias recolhido ao xadrês o 
indivíduo Valvito de Tal, de 
côr branca, solteiro, residente 
nesta cidade e mais conhecí 
do pela alcunha de “Tico-ti- 
co. O dito individuo é um 
dos que não querem nada 
com o ‘'batente”, pretendendo 
v i v e r  constantemente na 
"sombra e água fresca”. Já 
deu entrada diversas vezes 
na Delegacia local, sendo, 
portanto muito “manjado” pa
ra os representantes da lei.

O tico-tico, pois, apesar de 
suas qualidades vocais serem 
muito “mixadas”, saltitou por 
uns dias na gaiola e, pelo jei
to. voltará brevemente para 
cia.

Presos dois vigaristas
Muita gpnte que não gosta 

de dar murro para ganhar o 
pão cotidiano escolhe nessa 
cidade para campo de ação. 
pensando talvez que somos 
“otários”. Um dia destes ain
da a policia engaiolou dois 
vigaristas, os quais tentaram 
passar inutilmente o já man- 
jadíssimo ‘‘conto do pacote”. 
Os dois passaros de estima 
ção foram presos pelo dele
gado Hercilio Cervi, na Pen
são Natal e no Hotel Santa 
Cruz, onde se encontravam 
hosp<*dad 's. Tomem nota de 
seus nomes e cuidado com 
êles: Joã.i M. da Silva, vulgo 
“Poleto”, casado, de côr bran
ca, residente em Carazinho, 
Rio Grande do Sul, de onde 
procede; e Athanázio Foley, 
de nacionalidade uaruguaia, 
de côr branca, casado, resi
dente em Curdiba, onde tra
balhava como “mascate ’.

Sururú no Capão  
Alto

No fim da semadi passada 
realizava-se um animado baile 
do c'ube recreativo de Capão 
Alto. Enquanto alguns, que 
“não estavam mortos”, se di
vertiam a valer dansando com 
as “cabmchas’’ do lugar, ou
tros se contentavam em beber 
e fazer negocios ali pelas 
imediaçõe'. De madrugada,

por questõ-s iognorados, os 
individuo^ Nelson Melo e Ja- 
nir Marques trocaram alguns 
tiros, saindo ferido êste últi
mo na região do abdômen. O 
sub-dHegado daquele distrito, 
ouvindo o tiroteiio mas ainda 
não tomando conhecimeDto 
dos ferimentes havidos, pien 
deu a arma do agressor- 
deixando-o em liberdade. Mo
mentos depois, quando rece
beu informações pormenoriza
das do acontecido, providen
ciou para que o ferido fosse 
conduzido imediatamente pa
ra o hospital dessa cidade, 
onde se submeieu a uma me
lindrosa operação cirúrgica, 
estando atualmente fora de 
perigo.

Capturado um fora
gido da Penitenciaria

Pelo delegado Hercilio Cervi 
e patrulha foi capturado, em 
diat dasta semana, o ind viiue 
Carmosino Antunes da Silva, 
vulgo ‘‘negra Dercilio” que se 
encantrava foragida da Peni
tenciaria do Estada onde esta
va cumprindo sentença por 
crime cometida nesta cidade. 
A prisio do transgressor da l«i

Sr. João Rodrigues 
da Costa

Festejará seu aniversário 
natalicio, a 8 de fluente, o 
sr. João Rodrigues da Costa, 
funcionário público municipal 
e presidente do Centro Ope- 
ráiio de Lajes. O distinto a- 
niversariante, que é elemen
to muito relacionado e ben- 
qu'8to <-m nossos meios, quer 
como funcionário zeloso, cons- 
cio de Suas responsabilidades, 
quer como dirigente de uma 
entidade de classe tem- se 
desempenhado s a t i s f a t o -  
riamente, granjeando 0 res
peito e admiração dos seus 
concidadãos

Registrando a passagem de 
tão grata efeméride, COR
REIO LAGEANO cumprimen- 
11 o sr. João Costa, almejan
do-lhe felicidades.

Danilo Castro
Com sua exma. familia re

gressou de Cambuiiú, onde 
se encontrava em g«’Zo de 
ferias, o Dallilo Castro, dinâ
mico agente da Transportes 
Aéreo Catarinenses.

Sr. Constantino 
Bertuzzi

Regressou do passeio que 
realizou em São Paulo e Rio 
de Janeiro o sr. Constantino 
Bertuzzi, diretor-gerente da 
conceituada firma Bertuzzi, 
Ribas & Cia. e componente 
da diretoria do Cme Teatro 
Tamoio.

Nossos cumprimentos.

foi possível devido ao fato de 
êle ler furtado dois mil cruzei
ros em dinheiro dum estabelaci- 
mento comercial localizado na 
sede do distrito de Campo Be
lo do Sul, onde se achava. O 
proprletaiio do dito estabeleci
mento deu parte á policia, que 
carinhosamente agarrou o “ga
to”, segurando-o como a um 
pássaro de estimação.

Francisco A lves 
seguiu para Fpolis.
Seguiu para a Capital do Es

tado, devidamente escoltado por 
soldados da Pol cla local, o au
dacioso gatuno Francisco Alves, 
que há tempo, havia arn mbado 
e desfalcado dependencias da 
Agenda Ford.

Daverá cumprir pena na Pe
nitenciaria.

Na mesma ocasião foi recam
biado para a Penitanciária, de 
onde fugira, o famigerado e já 
célebre ladrio J< ão Bilina, mais 
conhecido por João do Burro, 
aqui capturado, quando come
tia novos assaltos.

Aniversário
Festejou seu 3o anivrrsá- 

rls natalicio, dia 31 de janei
ro próximo passado, a g la í- 
te menina Mana Helena, fi
lha do sr. Euravio Zanoni e 
de sua exma. esp sa doía 
Tereza Felícia Zanoni.

Á pequena M^ril^oe nossas 
, felicitações, extensivas aog 
seus progenitoreB.

Sra. Nadir 
Alves Fava

Festejou seu aniveraário na- 
talicio, a 25 do mes de janei
ro próximo passado, a exma. 
sra. dona Nadir Alves Fava, 
esposa do sr Pedro Fava, 
competente fotografo da De
legacia Regional de Policia 
desta cidade. A distinta ani
versariante, que p las suas 
virtudes e seu bondoso cora
ção desfruta do largo circulo 
de amizades em nossos meios 
foi muito cumprimentada na
quela efemérine.

Nossos parabéns e votos 
de felicidades.

Café com 
Janio

Afirma um diário da 
Capital d a Republica 
que, na conferência ti
da com Jauio Quadros, 
governador do Estado 
de São Paulo, o presi
dente Café Filho reser
vou-lhe a indicação de 
vice-presidente, na cha 
pa encabeçada p o r  
Munhoz da Rocha.
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CARNAVAL DE 1955
festejos dos Clubes 1o. de 
de Junho em conjunto

CARNAVALES OS:— ÜHverá 10 en- 
send 5 i o Cl be Io de Julho e 5 üo 
nos seguintes dias:

DA SEMANA 
Seg, Feira 
Terça ” 
Quarta ” 
Quinta ” 
Sexta ” 
Sábado” 

D om ingo ”
Seg Feira 

Terça ’’ 
Quarta ”

CLUBE 
Io de Julho 
14 de Junho 
Io de Julho 

14 de Junho 
Io de Julho 
14 de Junho 
Io de julho 

14 de Junho 
Io de Julho 
14 de Junho

Programa de 
Julho e 14
1 — ENSAIOS 

saios cernavalescos,
Club? 14 de Junho

DIA HO MÉS
7
8 
9

10 
11 
12

13
14
15
16

BAILES CARNAVALESCOS
Sábado -  do Clube Io de Julho 
Domingo — no Clube 14 de Junho 
Seg. Feiia — no Cl ibe 1o de Julho 
Terça-Feira — no Clube 14 de Junho

BAILES INFANTÍS
DIA zO — Domingo — no Clube Io de Julho 
DlA 22 — Terça-Feira — no Clube 14 de Junho

MESAS:- CrS 200,00 em cada Clube

Rainha do Carnaval:
Cada Clube tera sua Rainha para o Carnaval, cujos no

mes estío sendo cogitados e que serão divulgado» nos 
ensaios.

NOTA:_ Os ingressos s^rão fornecidos aos 6ócios dos
dois Clubes, que estiveram com suas mensalidades em dia. 
Os ingressos de um daraão livre entrada no outro Clube, e 
só serão fornecidos 24 horas antes d- cada baile.

Lages, Fevereiro de 1965

DIA 19 
DlA 20 
DlA 21 
DlA 22

Osmar Isgaria e Senhora 
João Francisco Freitas e Senhora

Tem o prazer de participar «os parentes e ptssoas 
amigas, o contrato de casamento de seus filhos 

ORANDINA e WILMAR

Orandina e Wilmar 
NOIVOS

Lages, 2 de fevereiro de 1955

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários

AGÊNCIA EM LAJES
CONCURSO PARA A CARREIRa DE ESCRITU- 

KÀRIO - DAT1LÓGRAFO — RS 1585/04
Comunico aos candidatos inscritos no concurso supra, 

que a relação das notas das provas de Conhecimentos Ge
rais e Datilografia, estará afixada na Séde desta Agência, a 
partir do dia 7 do corrente.

Todos os candidatos, poderão ter vista de 6uas provas, 
ou solicitar teleg áficamente ao Serviço de Seleção e Aper
feiçoamento, á Avenida Almirante Barroso, 54 18° andar, dos 
dois dias 6ubseqüentes á afixação, para apresentação dos 
eventuais pedidos de revisão.

Lajes, 5 de Fevereiro de 1955.
SYRTH GlOVANN DE AQU1NO NICOLLÉLI AGENTE

Locomoveis — Serrarias
Completamente recondicionadas - Entrega 

imediata - Sugeitos a quaisquer exames e 
esperiências. —

70 H P. -  30 H.P. — 17 H.P.
1 Ferragem Tissot, transmissões em 

rolamentos Cr$ 55.COO.OO
1 Ferragem Centro, reforçada ’’ 40.000,00
1 Plaina de uma face, reforçada ” 24.000,o0

Transmissões, polias, pêndulas, correias etc. 
Vende João Plentz — Carasinbo 

Compra-se um caminhão mais ou menos 1946. —

EXPEDIENTE
o toi“CORREIO LAGEANO" 

fundado em 21-10-1939
Propriedade e edição da 

Gráfica Correio Lageano Ltda
Diretor - Dr. Evilasio N . Caon 

Gerente -  José P. Baggio

Redaçáo Gerencia - Oficinas : 
Mal. DeodorO, 294-C. Postal, 59

Representantes
NO RIO E SÃO PAULO

Sucursal dos Jornais Sul 
Riograndenses 

Rio — Jorge Chalitha 
Conde Bonfim, 789-fone: 38-7285
São Paulo — Urbano Zacchi 

Cons. Crispiniano, 404 -  S. 210
EM PORTO ALEGRE

Carlos Danilo de Quadros 
Rua 24 de maio, 50 

2« A — Ap. 5 — Fone: 9-16-83

ASSINATURAS
Ano: CrS 75,00 

N° avulso CrS 1,50
PUBLICA-SE AOS SABADOS

Aniversários
Fizeram anos or.tem: Sr. Al

fredo MoDtenegro funcionário 
da Casa Hoepcke, Sra. Zenita 
Arruda Sombra. e>posa do 
Capitão José Pinto Sombra,- 
Lauri, filha <lo sr Aris ides 
Ai tune* dos Santos Sra. Ldith 
Paim Cosia, esposa do sr. Ro
meu Costa.

Fazem anos
Hoje: Sr. ADibal Leal Nar

ciso, comerciante; D. Maria 
Cristina, esposa do sr. Marino 
Malinvemi; sr. Jose Alfredo 
Montenegro, do comercio lo
cal, srta. Maria Helena, filha 
do sr. Nenê Benthein.

Dia 6 - Sra. Severina Melim 
esposa do sr. Joaquim Melim 
Filho, sr. Tito Varela Ramos, 
áiretor-gerente da firma Co
mércio de Automovais Tito 
Ramos S/A.

Dia 7 - D. Yenita Neves, es
posa do sr. Cicero Neves, D.

Tilza Sá Braescher, esposa do 
sr. NelsoD Braescher, Sr. Joa
quim Melim Filho, industria- 
lista, Hélio, filho do sr. João 
Albino da Silva.

Dia 8 - Aldo Koech Varela. 
D. Emilia Estelita, esposa do 
sr. Agnelo Piovezano, Tere- 
zinha. filha do sr. loaquim 
Melim Filho, Sr. Elvert de 
Oliveira, industrial em B Re
tiro, Sra. Nilza Ribeiro, espo
sa do Dr. Clovis Ribeiro, Sr. 
Rudiard Muniz, fazendeiro.

Dia 1C - Srta Zita Maria 
de Andrade, filha do sr. Nica- 
nor de Andrade.

Dia 11 - Sr. João Marquetti, 
bancário, Sr. Ivonei Montene
gro, Carlos Roberto, filho do 
sr. Pericles Lopes, Alzemiro 
Souza, escrivão da Coleloria 
Estadual.

A todos, os nossos cumpri
mentos.

Facilidades para pa
gamento a prazo.

o revi igera dor 
rrris p o ífe iío  
já produzido  
no país

Venha apreciar em nosso Salão 
de Exposição a beleza, a 
perfeição e a extraordinária 
utilidade do BRASTEMP 
SUPER LUXO-um refrigerador 
completo e definitivo, para 
o coniòrto do seu lar!
Adquira o melhor, para 
sua inteira satisfação.

tiper luxo -  9 ,5  pés cúbicos

A

•  M a is  espaço ú til - 9,5 pés.

•  A m plo co n g e la d o r, com espaço 

g u arda r a lim entos a serem conge lados, 

além das govetas p a ra  cubos de gê lo .

•  Bandeja de degélo.

•  Porta Funcional com p ra te le iras  
ovos, frascos e ga rra fas .

•  A caba m ento  in te rn o  em p o rce lana  
prova de corrosão .

para

para

P rate le iras rem ovíveis, de a ca bam e n

to  a n o d iz a d o , a jus táve is  em várias 
posições

G ave ta  de a lum ín io  p a ro  carne.

2 g a ve tas  d e  a lu m ín io  que recebem  

fr io  úm ido, p a ra  a  con se rva çã o  de 
fru tas , verduras e legumes 

C om pressor do  ú ltim o  m odêlo, n o rte - 
am ericano .

S ilencioso e de b a ix o  consum o

f  G A R A N T , A  -  SOB DUPLA RESPO NSABILIDADE: 1 -  DA FABRICA
PELA A LT A  Q U A LID A D E  D O  M ATERIAL E bU A  L O C A L IZ A C A O  NO PAk O 
C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPEC IALIZAD A E INTERÊSSE EM SERVIR BEM

Visite -nos

Mei cantil Delia Rocca, Broering S. A<
tt. C. Thiago de Castro, s/n -  Caixa Postal 27

End. Telegr.: «VARGAS» -  TELEFONE 253
LAJES _  Q

Santa Catanna
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JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA 
COMARCA DE LAGES

Edital de citação
O Doutor Aristeu Ruy <ic 
Gouvêa SchiefUr, Juiz de 
Direito da Segunda Vara, 
em exercício na Primeira 
Vara, d^sta Comarca de La 
g®s, Estado de Santa Caia- 
rina, na fi rma da lei etc.

F<'ço saber ans que o pir- 
seüte edital de citação, com • 
prizo de trinta (30) dia6, vi 
rem, dele conhecimento tive
rem ou interessar pussa, que 
por parte de LEONIDAS RI
BEIRO DOS SANTOS, brasi 
lelro, solteiro, maior, domic1- 
iiado e resi iente no lugar de
nominado MORRO DO CHA
PÉU, distrito de Camp » B. lo 
do Sul, desta Comarcn, me foi 
dirigida a seguinte PETIÇÃO: 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
da la. Vara desta.Comarca. LE- 
ONlDAS RIBEIRO DOS SAN
TOS, brasileiro, solteiro, maior, 
trabalhador rural, domiciliado 
e residente no lugar denomi
nado MORRO DO CHAPÉU, 
distiito de Campo Belo do Sul, 
desta Comarca, por seu assis
tente judicial, advogado ins
crito na secção de Santa Ca- 
tari a e da Ordem dos Advo
gados do Bra>il, sob n. 392, 
vem expor e «final requerer 
o sp-iuinte: - Que o requeren
te LEONIDAS RIBEIRO DOS 
SANTOS ocupa de loDga da- 
t< o a pequena parte de cam- 
P' e matos, na Fazenda do 
Mo 'o do Chapéu, no Distrito 
d>- Campo Belo do Sul, com a 
ar^a superficial de duzentos 
mil metros quadrados, mais ou 
menos, o*nde tem sua casa de 
moradia, construída de madei
ra, cwm benfeitorias, arvores 
frutíferas, criações de porcos, 
vacum e mantem seus cavalos; 
Qu» o requerente pretende 
adquiril-la por usucapião «pro- 
labure». segundo os termos 
do ait. 165, § 3 da Constitui
ção Federal e art. 221 da Cons- 
tit dção Estadual, e com este 
objetivo quer perante V.Excin. 
justificar, com os depoimentos 
da6 testemunhas abaixo arro
ladas que: - a) não é proprie
tário agrícola e nem urbano, 
b) - há mais de vinte anos 
tem posse atual e ininterrupta, 
tranquila e incontestada do re
ferido imóvel, cujos confron
ta ntes por seus diverso- ladns 
com terras de José Ribeiro de 
Chaves, conhecido por Zéca 
Chaves • com terras de Ma
ria Rosa, contendo n teneoo 
banhados, vertentes, pedra fer
ro, uma pequena lavoura; c )-  
o terreno compreende uma 
foima retangular, dentro da 
qual o requerente estabeleceu 
a sua morada efetiva e habi
tual; d) - o requerente cultiva 
esse terreno com o seu pró
prio trabalho e auxiliado por 
membros de sua familia, fa
zendo-o produzir; e) -  e des
de que sobre o terreno está 
por ele requerente ocupado, 
nunca reconheceu qualquer do
mínio de outrem sobre o dito 
terreno; Neste preposto. requer

a V.Excia. a designação de 
dia e hora, afim de que possa 
produzir prova do alegado, in- 
tunando-se o Representante 
do Ministério Público da Co
marca, na forma da lei. - Jul
gada a justificação, que sejam 
cit idos peasoalmente os con- 
frOntaiites e suas mulheres, se 
asados forem, bem como, por 

edital os interessajos ausen
tes e incertos, para que todos 
s interessados dentio do pra

zo lrgal a contar da citaçio e 
s b pena de revt-lia, apresen
tarem, querendo, a contesta, 
ção por ventura tiverem. Não 
sendo contestada a ação pede. 
nutrossim, que seja ela julga
da de plano, por sentença, pa
ra atribuir ao autor o domínio 
das terras descritas. Para os 
efritos legais indica coon» 
meio de prove, depoimento de 
testemunhas, vistoria, arbitra
mento e mais provas que se 
fizerem necessárias. Rol de tes
temunhas: 1-Alexandre Ghior- 
zi, domiciliado e residente èm 
Lages, 2 - Octacilio Caetano 
de Oliveira Coutc-Auxiliar de 
Justiça. 3 Lauro da Costa Va- 
rela-Funcionario Estadual. 5- 
Jeronimo Rodrigues de Morais. 
As testemunhas se apresenta
ram independente de intima
ção. Nestes termos; P. Defe
rimento. Lajes, 8 de novem
bro de 1954. (a). Mario Teixei
ra Carrilho, Assistente Judi
ciário.» - DESPACHO A. De- 
signe-se dia e hora para a jus
tificação previa, feitas as ne
cessárias intimações. Lajes, 
8/11/944. (a). B. Costa». - Rea 
lizada a Justificação, foi pro
ferido o seguinte DESPACHO: 
Citem-se, por mandado, «s 
confrontantes conhecidos e re
sidentes nesta Comarca, e por 
editais, com o prazo de trinta 
<iias, publicados uma vez no 
«Diário Oficial «Io Estado» e 
ua imprensa local, 0- interes
sados incertos, p ra que con 
testem o feito, queie do, no 
prazo legal de 10 dias, confor
me preceitua o artigo 455 do 
Código do Processo Civil.-Ci- 
te-se também o <!r. Promotor 
Público da la. Vara. - Lages 
26 de janeiro de 1955 (a).
Aristeu Ruy de Gouvea Schie- 
fler, Juiz de Direito da 2a. Va
ra. em exerc. na la.» E para 
que ninguém alegue ignorân
cia, muito especialmente oa 
interessados incertos passou- 
se o presente edital, que aerá 
publicado « afixado na foima 
da lei. - Dado e p .ss .do nes
ta eid .de de Lages, aos vinte 
e nove dias do uiês de Janei
ro do ano da mil novecentos 
e cioc enta e cinco (29/1/1955). 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civel, e Comercio 
da la- Vara, o datilografei, su
bscreví e assino. Selos afinal.

Arlste i Ruy de Gouvea 
Schiefler

Juiz de Direito da 2a. Vara 
em exerc. na la.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Leiam e assinem  o Jornal

« A H O R A  »  ....
Vendido diariam ente em  todas as bancas

Para assinaturas procure esta redação

Acordeões Ttdesdiini S. A.
Para pronta entrega

Acordeões de: 120 Baixos
»
»
»

90
80
48

»
»

RELOJOARIA SPECHT 
Rua Correia Pinto, 70 — Lajes §

É

Organização Contábil Lida.
Assistente Jurídico 

Dr. Evilasio Nery Caon
Responsável Técnico 

Contador Lourival Lisboa

0 0-0

Caixa Postal, 150 -  Tel: «CONDE» -  Foue, 72 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 78 e 120 

LAJES — S. CATARINA

0 - 0 - 0

A maior e melhor aparelhada organização 
técnica a serviço do comércio e indústria 

da Zona Serrana

0 - 0 - 0

D i s p õ e  de m u i t o s  contadores 
diplom ados e um a equipe de técnicos 

em  A ssistência Fiscal e Jurídica.

0 - 0 - 0

CARTEIRAS, SEGUROS GERAIS

ACIDENTES, FOGO E VIDA, 
CORRETAGENS, etc.

0 - 0 - 0

Filiais em  Encruzilhada e Campos Novos.
Correspondentes nas principais cidades 

do Estado e do País.
Correspondente do Banco Inco em Encruzilhada

0 - 0 - 0

A G E N T E S  das Cias. de Seguros 
Meridional, Santa Cruz, 1PASE e PaTRIA

NOVO MINISTRO
Pelo Presidente da República foi 

nomeado para Ministrp da Viaçfio, 
em substituição ao sr. Lauro Lopes, 
demitido, o Coronel Rodrigo Jorão 
Ramos, que vinha exercendo a sub- 
chefia do Gabinete Militar da Pre
sidência.

Isentos de multa, por 
dois mêses, os deve

dores do imposto 
territorial

Em decreto n°. 830, de 7 
de janeiro corrente. — diz a 
nussa confreira «A Gozeta», 
de Florianópolis — o sr. Go
vernador do Estado resolveu 
prorrogar para dois me«es o 
prazo a que alude o artigo 
2o, do decreto nr. 6, de 
20-1-1934, relativamente ás 
inscrições cm dívida ativa 
oriundas do imposio territorial 
cobrado no exercício de 1954.

Os coatribuintes do impos
to territorial do mesmo, exer
cício, que saldarem seus dé
bitos. amigavelmente, nas Co- 
letorias e Postos de Arreca
dação, dentro do prazo refe
rido. fica âo isentos da mui a 
respectiva

As Coletorias e Postos de 
Arrecadação durante o mês 
de março do corrente exercí
cio. deverão remeter á Pro
curadoria Fiscal, no Capital, 
as relações das inscrições e 
dos contribuintes que paga
ram o impo-to em dívida, e 
ao Promotor Público, nas de
mais comarcas, as certidõ-ts 
de inscrição. v

Instituto de Aposentaria 
e Pensões dos 
Comerciarios

D elegacia  em Santa 
Catarina

AGÊNCIA EM LAJES

AVISO
Com o presente levo ao 

conhecimenio dos Snrs. em
pregadores, de que o funcio
nário encarregado da arret a- 
dação deste Instituto, Arioval- 
do Nery Caon, entrou em go
zo de farias regulamentes pe
ríodo de 17-1 955 a 16-2-955. 
Dado o exposto *e empr. zas 
vinculadas a este Instituto, 
deverão recolherem as con
tribuições nesta Agencia du
rante o período acima.

Agência em Lajes, 18 de 
Janeiro de 1955.

Célio M. de Andrade 
Agente

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA.
Fundição —  Oficina Mecânica —  Congeneres

SERVIÇO DE TORNO - solda elétrica e oxigênio portátil - 
M ecânica industrial.

FUNDIÇÃO DE FERRO E BRONZE atendidas por técnicos competentes
Quadro «Tissot», etc.

SECÇÃO DE FERRAGEM - rolamentos SKF - Serras de en ge
nhos e Pery - Limas e materiais para serrarias aos melhores preços

Correias U.S. sem emendas Material para transmissões.
Avenida 3 de Outubro — Lages
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JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA 
COMARCA DE LAGES

Edital de citação

5-2-55_______ ____________ ____________ ________

O Doutor Aristeu Ruy de Gou- 
vês Schiefler. Juiz de Direito 
ds Segunda Vara, em exercí
cio na Primeira Vara, desta 
Comarca de Lages, Estado d» 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faço saber aos qu presen
te edital de citaçin, c m o pra
zo trinta (30) dias virem, dele 
conhecimento tive em ou interes
sar possa, qua por p«rte de FI
TA VIO MONTEIRO SCHEMES, 
brasileiro, casado, domiciliado e 
residente nesta Com rca, mc foi 
feita a seguinte PETIÇÃO:— 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
da 1*. Vara. Ot vio Monteu» 
Schemet, brasileiro, casado, la
vrador, residente nesta Comar
ca, por seu Assistente Judiciário 
infra assinado, advogado inseri 
to sob n° 408 na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seçào des
te Estado, t com escritório à 
Rua Aristiliano Ramos, 86 nes
ta cidade, vem perante V. Excia. 
para, com fundamento nos arti
gos, 550 do Código Civil, e 454 
e seguintes do Códigu de Pro
cesso Civil, expor c afinal re
querer, o que segue: 1. — que, 
há mais de 30 anos possue o 
supta como seu, um terreno me
dindo 327.946ms, mais ou me
nos, situado no lugar denomina
do «Fazenda Sãe Luiz dos Pin
tos», di-trito de Campo Belo 
do Sul desta Comarca, onde re
side, e mantem criações, lavou
ras, roças e plantações 2. -- 
que, a passe do supte. sobre o 
mencionado terreno, tem sido 
exercida mansa e pacificamenta, 
*«m interrupção, nem oposição 
de espécta alguma; 3. — que. o 
terreno referido, parte da antiga 
Fazenda São Luiz dos Pintos, 
tem atualmente as seguintes con
frontações:- «com terras de Se
bastião Varela Schemes, de Elza 
Var Ia Scttemes, de Otávio Mon
teiro Schemes, de N*reu'Chaves 
Wolff, de Aristeu Pucci, de 
João da Silva Varela, e de Se
bastião Menoti Pucci.»; 4. — qua, 
embora p ssutndo o imóvel, man
sa e pacificamente, sem interru
pção ou oposiçã >, com ânimo 
de dono, não tem o supte. qual
quer titulo com o qu<l, a todo 
tempo possa provar a sua qua
lidade de proprietário; 5 — que, 
é no sentido de regulariz*r o 
seu direit >, com o reconheci- 
r ento judie ári» do seu d minm 
sobre o imóvel, que o supte. 
propõe a presente ação, para a 
qu d dá fundamento <> anig> 
550 do Cé tigo Civil, segundo 
qual, é permitida a legaliz.çãr 
da p sse a todo aquele que pre
encha os seguint s r quisitos:- 
a)-ocupação per mais da 30 
anos com ânimo de dono, b)- 
rransa e pacificamente: c)- s n 
interrupção ou oposição de qual
quer especie; 6. — que, o supte. 
tem reílmente, o prazo legal ne
cessário à prescrição aquisitiva 
do imóvel, porquanto a sua pos
se sobro o mesmo vem de mais 
de 30 anes, mansa e pacifica- 
mente exercida Nestas condi
ções, respeitosamento REQUER 
que, depois de processada e 
julgada a justificação, na fórma 
do art. 454, e seguintes, do Có
digo de Processo Civil, presen 
te o dr. Io Promotor Público e 
ouvidas as testemunhas abaixo 
arroladas, se digne V. Excia.

I mandar citar os confinantes do 
I imóvel e o dr. Io Promotor Pú
blico, bem assim como, por edi 
tais de 30 dias, os interessados in
certos para contestarem no prazi 
1 gal, querendo, a presente açao, 
em virtude da qual, e na fórma do 
artigo 550 do Código C'vil, de
verá ser reconh cldo e declarad" 
• domínio do supte. sobre < 
terreno descrito, ppisseguindo-s*- 
como de direito até final sen
tença, que servirá de título ha 
bil para a transcrição no regis
tro de Imóveis. Neste* lermos, 
orotestando provar o alegado, se 
necessário, com testemunhas do
cumentos, vistoria, depoimentos 
pessoais, e mais meios de pro
va em Direito admitidas, e dan
do à caus», para os efeitos le
gais o valor de dois mil e cem 
cruzeiros, pede e E. R. Deferi
mento. Lajes, 8 de Janeiro de 
1954. (a) Jeão Gjalberto da 
Silva Netto, Assistente Judiciá
rio. Rói das testemunhas: 1 — 
Julio Correia Furtado. 2. Ma
noel de Moraes Varela. 3. — 
Cecilio Antonio Varela. 4 — 
Dinaite Pucci. - (a). João Gu»l- 
berto da Silva Netto. - DES
PACHO: - A. Dcsigne-se dia e 
hora para a justificação, feitas 
a6 nrcessária* intimações. Lajes, 
8/1/954. (»). B. Costa». - Reali
zada a Justificação, foi proferido 
o seguinte DESPACHO: - Ci
tem-se, por mandado os confron- 
tantrs conhecidos e residentes 
nesta Comarca, e por editais com 
o prazo de trinta dias, publica
dos uma vez no «Diário Oficial 
do Estado» e na imprensa local, 
os interessados incertos, para 
que contestem o pedido, queren
do, no prazo legal de 10 dias, 
de acôrdo com o art. 455 do 
Código de P.ocesso Civil.-Cite- 
se também o dr Promotor Pu
blico da Ia. Vara. - Lages, 26 
de janeiro de 1955. (a). Aristeu 
Ruy de Gouvêa Schirtler, Juiz 
de Direito da 2* Vara, em exeic. 
na la. - E para que ninguém 
alegue ignorância, muito espe
cialmente os interessados incer
tos, passou-so o presente edital, 
que será publicado e afixado na 
forma da lei. - Dado e passauo 
nesta cidaJe de Lages, aos vin
te e nove dias do mês de Janeiro 
do ano de mil novecentos e cin
zenta e cinco (29/1/1955). £u,- 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Civel, e Com rcio d. 
la. Vara, o datilografei, subscre
ví e assino. - ^elos afinal.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito da 2a. Vara em 
exerc. na la.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civei

Negocio de ocasião
Vende-se a «Leitaria Wllcas», es

tabelecimento único no gênero, 
nesta cidade, conhecidissimo por 
tôda a população e situada na 
principal artéria da cidade (ao la
do do Cine-Teatro Tamoio). O mo
tivo da venda é por acúmulo de 
serviço de seus proprietários, que 
desenvolvem múltiplas atividades 
em outros ramo6, como: representa
ções, conta-própria, viajes, etc.

Leia e assine  
“Correio Lageano»

Curioso episódio 
de um cào

CÓRDCBA. Argentina. — (AL).— 
Os Jornais comentam um curioso e- 
pisódio, realmente impressionante, 
de que foi protagonista um cão que, 
caminhando acompanhado de outro, 
pela estrada, viu como um cami
nhão atropelou seu companheiro. 
Em seguida ocao irrastouseu com
panheiro para a beira da estrada, 
passando a montar guarda ao corpo 
inanimado. Ali permaneceu por seis 
dias. impedindo rerozmente que pes
soas se aproximassem. Finalmente, 
enfraquecido pela ialta e alimen
tos, pôde ser retirado a laço.

Casa — vende-se
Vende-se uma casa, sita à 

Rua Corraia Pinto, n’ 306 - em 
irente ao De; artamento de
Cstrad s de Ho I gem. Tratar 
no local. »

.g r a ç a r

NOVA A ção  
A n ti-E n z im á tic a  l

Escola prática de Agricul
tura “Caetano Costa»

EXAME DE ADMISSÃO
Realizar-se-á no dia 15 de Fevereiro ás 8 ho

ras da manhã na sede da Escola o exam^de Ad- 
missão para o Curso de PRAIICOS RURAIS.

O exame versará sobre programa do ò pn- 
mm-io das seguintes matérias; Português, Antmé- 
Ueà Geogranfdo Brasil e História do Brasil.

Idade minima 13 anos e maxima 18 anos. 
Mais informações na sede da hscoia.
Laies, 27 de Janeiro de 1955.

O Diretor

jbü?
G R Á T I S :

Aspectos e mapas de Pôrto Alegre e dando 
direito a um brinde a todos que preencherem 
o coupom abaixo e remeterem ao gerente do 
HOTEL SÃO LUIZ

HOTEL SÃO LUIZ
Caixa Postal. 1426 — PORTO ALEGRE

Snr....................................... ..... ........ ...............
Endereço ........................................................
Cidade
Estado ........... . _ 1......

“CORREIO LAGEANO’’

DR. EVILASIO NERY CAON 
DR. EDÉZIO NERY CAON

ADVOGADOS

C ausas eiveis, com erciais, cri
m inais, trabalhistas e fiscais.

Ed. MarajOúra, 2' A - Salas 14 e 15 - Fone 355

Trarsportes rápidos e eficientes
De Cai -as - M udanças - Encom endas - Em carros próprios

E x p r e s s o  L a g e a n o
Uma organização que honra o progresso de Lages 

São Paulo - Lages - Porto Alegre

Transportadora Cajurú
A .nais antiga empresa de transportes da Região Serrana 

Rio Grande do Sul - Santa Catarina
São P ' ulo

Rua 25 de J neiro, 220 
Fone 43 4q-Ôl

Lages
Rua Correia Pinto, 272 

Fone, 264
r.. A l e g r e
UIU Fonl8nd2a46°-l-9ZeVed0’ 76
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A m a io r  re d e  i
l

T r a n s p o r te s  

S e rv iç o s  A ére

Dirija-se iroediatamer
Operando com aviões mixtos

C a p a c i d a (

a é r o v ia r ia  da  A m é r ic a  do S u l
/

IS SUAS ORDENS

A é re o s  C a ta r in e n s e  S . A .
E

los C ru z e iro  do S u l L td a .
Ao resolver sua viagem
ite à  Agencia da TAC ou DISQUE 214

de luxo, colocamos à sua disposição melhores vantagens nos preços

le  p a r a  28 p a s s a g e i r o s
UNHA 418 — IDA

DE LAGES PARA: — Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro

Quartas, Sextas, e Domingos

Hora de Saida: — 14 Horas

Voltando às

Terças, Quintas, e Sabados

UNHA 438 -  IDA

DE LAGES PARA: — Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

As Terças Feiras

Hora de Saida: — 10 Horas

Voltando às

Segundas Feiras

1
UNHA 437 -  IDA

DE LAGES PARA: — Porto A legre (V iagem  diréta sem  escalas)

Segundas Feiras

Hora de Partida: — 15.20

Voltando às

Terças Feiras

Para Porto Alegre nossas viagens são diretas (1 horas de vôo)

Tanto para o norte como para o sul, A TAC, em combinação com a Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, coloi a a sua disposição a maior 

rede aéroviaria, escalando em 110 cidades brasileiras, inclusive o exterior.

AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cine Marajoara)
Fone, 214 —Endereço Telegráfico TALSA

i
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JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA 
.COMARCA DE LAGES

EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de trinta 
dias. de GENIPE MOREIRA BRANCO, em lu 
gar incerto e não sabido.

O Doutor Aristeu Rui de
Gouvea Schieller, Juiz de
Direito da Segunda Vara.
em exercício na Priraeir,.
Vara. desta Comarca de L >-
ges, Estado de Santa Cat -
rina. na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de citação, 
com o prazo de trinta (30) 
dias, virem ou dele conheci
mento tiverem, une. pelo mes
mo, cita-se a GENIPE MO
REIRA BRANCO, para, no 
prazo de Vinte e quatro (24) 
horas, a partir do termino do 
prazo deste edital, eontaDto 
da publicação no «Diário Ofi
cial do Estado», pagar a quan
tia le treze mil quinhentos e 
sessenta e seis cruzeiros e se
tenta centavos (Cr$ 13.566,70). 
sob pena de penhora, em con
sequência da ação executiva 
que, por este Juizo e Cartorio 
do Escrivão que est'* subscre
ve, lhe move a firma «Comér
cio e Industria Germano Stein 
S.A., nos termos da petição 
adiante transcrita: -  PETIÇÃO 
INICIAL DE FLS. 2/3: - «ExraO.
Sr. Dr Juiz de Direito da Pri
meira Vara. -  Comércio e In
dústria Germano Stein S. A., 
sociedade mercantil com sede 
e foro na cidade de Joinvile, 
deste Estado, respeitosamente 
vem. por -eu procurador infra 
assinado (doc. n. 1), expor e 
requerer a V. Excia. o seguin
te: - I-Que em virtude de ven
da de mercadorias feitas em 
agosto uo ano passado ao sr.
Gempe Moreira Branco, tor
nou-se a Suplicante credora 
do mesmo da Quantia de Cr$
31 316.00, -  II-Que destl im
portância foram, então, emiti
das d uhs duplicatas: Uma nc 
valor de Cr$ 21.570,00, venci- 
vel em 14/10/53. e outra, no 
valor de Cr$ 9 946,00, venci- 
vel em 24/10/53, cujos títulos 
foram devidamente aceitos pe
lo devedor /does. 2 e 3). - III- 
Que não obstante vencidas 
essas obrigações, não satisfez 
o devedor os pagamentos a 
que estava obrigado, tendo a- 
p^na* em fevereiro do corren
te an , pago a quantia de Cr$
17 749,30, por conta ia  dupli
cata de maior valor. -  IV-Que 
Com tal pagamento, ficou O 
aludido seohor à dever á Sn- 
pliu-nte a importância de Ci$
13.566,70 (trt ze mil quinhentos 
e sessenta e seis cruzein s e 
setenta centavos). - V -  Que 
a-pesar-dos esforços da Supli
cante, todavia, nada pagou o 
devedor até a presente data.
VI - Que assim sendo, e com 
o fito de compeli-lo a efetuar 
o restante do pagamento a 
que está obrigado, no valor 
de Ci$ 13.566,70, quer a Supli
cante, contra êle propor a com
petente ação executiva, com 
fundamento no n° XIV do ar
tigo 298 do Código de Pro
cesso Civil. - Pelo que, jt:n- 
t-ndo os títulos comprobató- 
rios do débito, devidamente 
protestados (does. 2A e 2A), 
requer se digne V. Excia. man
dar expedir mandado execu
tivo contra o aludido devedor 
sr. Genipe Moreira Branco, 
brasileiro, desquitedo, do co
mércio, domicilia lo e residen

te nesta cidade, para que. no 
prazo de 24 horas, pague » 
imporlancia devida, acrescida 
das juros, honorários de advo
gado na base de 20% e cus
ta-; e, não o fazer,do, se pro
ceda à penhora em tantos de 
-eus bens quantos bastem pa
ra o» mencionados pagamen
tos, ficando desde logo citado 
para, no prazo leg 1, contestar 
a preseote ação, bem coma 
para todos os seus demais 
termos e atos, até final, pena 
de revelia. - Propõe-se pro
var o alegado, com documen
tos, testemunhas, exames, pe- 
ricias, precatórias e depoi
mentos pessoal do réu, pena 
de confesso. - Dá â causa o 
valor Cr$ 13600,00 para os 
efeitos da taxa judiciária Ter
mos em que, a. esta com os 
documentos. P. deferimento 
(sobre os 6elos de petição): 
Lages, 29 de Novembro de
1954. - (assinado): Pp. Helio 
Ramos Vieira, advogado ins- 
crito sob n. 297, com escritó
rio á R. 15 de Novembro n. 
33, Io A.» - DESPACHO:-«A- 
Como requer. -Lajes, 22-11-954. 
(assinado): B. Costa». - PETI
ÇÃO DE FLS. 14: - «Fxmo. 
br. Dr. Juiz de„ Direito da 
Primeira Vara. - Comércio e 
Indústria Germano Stein S.A., 
por seu procurador, nos autos 
da Ação Executiva Cambial 
movida contra Genipe Morei 
ra Branco, re6peitosamente 
vem, face á informação do 
Sr. Oficial de Justiça de que 
o devedor ailsentou se para 
lugar incerto e não sabido, 
requerer seja o mesmo citado 
por editais, na forma da lei. 
Termos em que, j. esta aos 
amos, P. deferimento. - (so 
bre os selos legais de peti
ção): Lages, 18 de janeiro de
1955. - (assinado). Pp. Helio 
Ramos Vieira». - DESPACHO: 
«J. - Como requer, expedin
do-se edital de citação, co.i. 
o prazo de 30 dias, para pu
blicação na imprensa oficial e 
local. - Lages, 19 de janeiro 
de 1955. (assinado):- Scbieflet 
Juiz de Direito».- Em virtudr 
do que, passou-se o presente 
edital, com o prazo de trinta 
dias, por meio do qual cita-se 
o senhor Genipe Moreira Bran 
co, na forma e para os f:nt 
constantes das petições e des 
pachos acima transcritos. • Es 
te edital será publicado e a 
fixado na fo ma da lei - D d( 
e passado nesta Cidade de 
Lag 8, Estado de Santa < ata 
rina. aos vinte e nove dias 
do m'8 de janeiro do ano d> 
mil novecentos e cincoenta e 
cinco. - Eu, Waldeck Aurélio 
^ampaio, Escrivão do Civel 
da 1a. Vara, o datilografe 
subscreví e também assino 
Selos afinal.

Arisbu Rui de Gouvea 
Schiefler

Juiz de Direito da 2a. Vara, 
em exercício na la.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE LAGES

Edital de Citação
O Doutor Aristeu Ruy de 
Gouvea Schiefler, Juiz de 
Direito da Segunda Vara, 
em exercido na Primeira 
Vara, desta Cem rca de La
ges. Estado de Santa Cata
rina, na forniH da lei, etc. 
Faço >aber . o- que o pre

sente edital de citação, com o 
prazo ué trinta (30) dUs vi
rem, d' le conhecimento tive- 
r m ou interessar pos-a, que 
por parte de José Edézio de 
Araújo e sua mulher, br, silei- 
ros, casados, domiciliados e 
residentes ne.tta C omarca de 
Lages, me foi feita a seguinte 
PETIÇÃO: - Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da la. Vara 
desta Comarca. JOSÉ EDESlO 
DE ARAÚJO e sua mulher, 
brasileiros, proprietários, do
miciliados e residentes no Dis
trito de Capão Alto, desta Co
marca, vêm propor uma ação 
ordinária de usucapião, ante 
os motivos em seguida expos
tos: -  Os A.A. por si e seus 
antecessores possuem na Fa
zenda do Sutil no Distrito de 
Capão Alto, desta Comarca, 
dentro de uma area de sete

centos mil metros quadradosjoão J £ o 0 s A.A
(700.000ms2) de sua proprte- tunes e u  -
dade, uma «rea de duzentos 
mil melros quadrados mal3 ou
menos (200.00ms2) e não ha
vendo encontrado em seu ar 
quivo, certameote, por se fe
rem extraviado os títulos re
gulares de dominio, é que *e 
utilizam deste meio de direito 
à legalidade dessa area de 
terra, afim de ser declarado o 
titulo de dominio. E, como 
précisem justificar aquela pos- 

continua e incontestável, 
com antmus domini, por mais 
de trinta anos. face ao artig" 
550 do Código Civ. Bras. oe 
modo iniludivel, é que postu
lam o presente feito. Assim, 
afirmam que, o imóvel com a 
-rea de setecenfos mil metros 
quadrados, dentro do qual se 
encontra o de duzentos mil 
metros quadrados, mais ou 
menos, na Fazenda Sutil, Dis
trito de Capão Alto, tem as 
confrontações seguintes. -  ao 
norte e oeste com as terras 
dos A.A., a leste com terras 
de Leandro Gonçalves de A- 
raujo e ao sul com terras de

Leia e Assine 
o Correio Lageano

Os novos Senadores
A 1° de fevereiro foram empossados o« senadores elei

tos em 3 de outubro de 1954, e que representam dois ter
ços daa vagas da Câmara Alta. A composição do Senado a- 
presenta alterações, tendo ficado constituído de 21 do PSD, 
18 do PTB, 12 da UDN, 4 do PSP, 4 do PR, 2 do PL, e 1 
do PSB e uma vaga, no Maranhãc.

São os seguintes os 6enadores com assentos no Palacio 
Monróe:

Amazonas — Vivaldo Lima, Cunha Melo, Mourão Viei 
ra, do PTB.

Pará — Prisco dos Santos, UDN, Magalhães Barata < 
Álvaro Adolfo, do PSD.

Maranhão — Vitorino Freire, Sebastião Acher, do PSD, 
1 vaga, que deverá ser preenchida.

Piauí — Arêa Leão. Matias Olimpio e Leonidas Mello, 
do PTB.

Ceará — Onofre Gomes, PSD, Peraival Barroso, PTB 
Fernandes Tavora, UDN.

Rio Grande do Norte — Kerginaldo Cavalcanti. PSP, 
Georgino Avelino, PSD, Dinarte Maris, UDN.

Paraiba — Rui Carneiro, PSD, João Arruda, PSP, Ar- 
*emiro Figueiredo, UDN

Pernambuco — Apolonio bales, PSD, Novais Filho PL- 
larbas Maranhão -  PSD.

Alagoas — Ezechias da Rocha-PR. Freitas Cavalcanti - 
UDN. Rui Palmeira UDN.

Lourival Fontes-PTB, MaySergine — Julio Leite-PR 
nard Gomes-PTB,

Bahia — Neves da Rocha-PTB. Juracy Magalhães-UDN 
Lima Teixeira-PTB.

Espirito Santo — Carlos Lindenberg-PSD. Atilio Vivae 
qua-PR. Ary Viaua-PSD.

Rio de laneiro — Sá Tinoco-PSD. Paulo Fernandas-PTD 
I arcisio Miranda-PIB.

Distrito Federal Alencastro Guimarães-PTB Caiado 
te Castro-PTB. Gilberio Marinh -PSD

S PAULO Ce -ar Vergueiro-PSD Aureo de Moura 
Andrade PSP. Lino de Matos PSP. m °ura

P. raná Moisés Lupion-PSD, Aôr Guimarães PSD O 
thon Mader-UI >N. '

Santa atariua -  Gomes de Oliveira-PTB- Nereu R« 
mos -  PSD; Saulo Ramos—PTB a

RIO GRANDE DO SUL — Alberto Pasqualini — d s r . 
irmando Camara— PL: Daniel Krieger — UDN.

MINAS GERAIS -- Bemardes F ilho- PR Benedito V« 
adares—PSD; Lucio Bitencourt—PTB. 0110 Va-
rTr. MATO GROSSO — Silvio Curso e João Vilasboas— UDN, Filinto Müller—»>SD. vnasooas-
p m iQ? ^ IS r  ? omÍDgoB Velasco-PSB; Coimbra Bueno _  UDN; Pedro Ludovico — PSD.

propõem a presente ação or
dinária de usucaptao prevista 
no ait. 454 do Cód, NaC. Proc. 
Civ e justificarão-qu-intum sa- 
tis-o posse com os requisitos 
pata o usucap.ão, rtquerim 
h citaçao dos confrontantes. 
já indicados, bem como de 
suas esposas, bem como do 
Orgio do Ministério Publico 
desta Comarca ($ 3o art. 455 
do Cód. Nac. Proc. Civ.) e, 
por edital de trinta dias, os 
interessados incertos, para, no 
prazo de dez dias, ccntestarem 
o pedido, sob pena de revelia 
(§ 1° cit. art. 455 do mesmo 
Cod), esperando seja a pre
sente ação julgada proceden
te (art. 456 do Cod. Nac. Proc. 
Civ.), sendo expedido manda
do à transcrição da sentença 
no respectivo registro de imó
veis ($ 2o oo art. 454 do Cod. 
Nac. Proc. Civ.). Caso contes
tada esta ação ordinária de 
usucapião, indicam e reque
rem os A.A. as provas de di 
reito, depoimento pessoal, de 
testemunhas, vistorias, arbitra
mento e mais provas que fi
zerem necessárias ao esclare
cimento da verdade. Dão ao 
presente feito, para efeito da 
taxa judiciária o valor de cin
co mil cruzeiros /Cr$ 5.000,00). 
Rol de testemunhas: Aureo 
Lisboa, criador, domiciliado e 
residente no Capão Alto. An
tônio do Amaral Branco, do
miciliado e residente no Ca
pão Alto. Elesbão Antunes dos 
Santos, domiciliado e residen
te em Capão Alto. Nestes ter
mos: P. Deferimento. Lajes. 4 
de setembro de 1954. (a). Ma
rio Teixeira Carrilho. - DES
PACHO: - A. Como requer. 
Lajes. 14-9-954. (a). 3. Costa». 
Realizada a justificaçJo, foi 
proferido o seguinte DESPA
CHO: - Citem-se por mandi- 
do os confiontantes conheci
dos e residentes nesta Comar
ca; e por editais, com o pra
zo de 30 dias. publicados uma 
vez no «Diário Oficial do Es
tado», e tres vezes na impren
sa local, os interessados incer
tos, para que contestem o lei
to, querendo, no prazo legal 
'o 10 dias, conforme precri- 
ua o artigo 455 do Codigu 

de Processo Civil. Cite se 
'ambem o Dr. Promotor Públi
co da la. Vara Lajes, 7 de 
Dezembro de 1954. (aj. Beli- 
aário Ramos da Co?ta Juiz 
de Direito da la Vara.» - E 
P >ra que ninguém alegue ig- 
" r*ncia, muito especialmentt^ 

os nteressados incertos, pas- 
u-se o presente edital, que 

'erá p bicado e afixado na 
"rma da Ri, _ D;i(j0 e pa9. 

sado nesta cidade de Lages, 
aos vinte e nov - dias do mês 
‘•e Janeiro do ano de mil no- 
vecentos e cincoenta e cinco 
(-9-1-1955.) - Èu Waldeck A. 
o impHio, Eicnvào do Civel * 
Comércio da la. Vara, o dati
lografei, subscreví e assino, 
belos afinal

Aristeu Ruy de Gouvea 
. . Sei tfler
Juiz de Dir ir. da 2a. Vara 

®m ex. rc na la.

Wald-ck \ S8mpaio
Escrivão do Çivel.
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Lages e Atlético de Joaçaba, jogarão amanhã,
pelo Estadual de profissionais, no Estádio Velho

Tendo venciio °m Joiçaba. 
ao forte esquadrão do Atléti
co Cruzeiro, e Lages F. C 
credoeceou-se ao dar um passo 
decisivo, no certame estadual 
em busca do titulo.

A expressiva vitória alcan
çada dom ino último, fêz do 
Lages o favorito da pugna 
que assistiremos amanhã, no

Estádio
vigor da

Velho, quer pelo 
equipe local, quer 

pelo ambiente favorável que 
cercaná o Lages, tais como 
acomodações, torcida, e prin
cipalmente o campo, conhe- 
cidissimo de nossos atlétas.

No entanto, o Atlético pro. 
curará aqui reabilitação e 
tentará fazer o que fez em

54, quando venceu inespera- 
damente ao Aliados.

O prélio por Lso, vem des- 
pertantdo grande interesse, e 
reunirá uma considerável as 
sistencia paia apreiiar esse 
encontro decisivo pura a re
presentação da LSD,

Vencendo ou mesmo empa
tando, o Lages deverá enfien-

tar o vencedor d > jogo, tam 
bem decisivo, ire Figuei- 
rense e Ferroviári >, de Tu
barão, que se .«alizará, do
mingo, em Florianópolis.

O Lages, e-tá corr. sua e- 
quipe preparada para esse 
choque com os campeões do 
Oeste, tendo para isso exe

cutado diversos e proficuos 
treinamentos, sob as ordens 
de Rev.

S lvo modificação de ulti
ma hora, o esquadrão local 
deverá formar com: Helio, 
Romildo e Ary; Gelio, Cardeal 
e Alfredo, Goia. Alemão Ve- 
lací, Bolega e Hugo.

Encerrou-se o campeonato 
com uma vitoria do Aliados

Domingo passado, jogou se 
no Areião de Copacabana a 
última partida do campeona
to lageano de futebol, compa
recendo em campo as equi
pes do Aliados e Vasco da 
Gama. A vitória Coube ao 
Veterano, pela contagem mi- 
nina, fruto de um trabalho 
mais coordenado e mais efi
ciente.

O prélio que se presumia 
emocionante e repleto de 
lances sensacionais, não pas
sou, afinal de contas de uma 
partida vulgar, aquem da *s- 
petativa, monótono e desinte
ressante.

Ambas as equipes se apre
sentaram desfalcadas, com 
pouca vontade de se locomo
verem no campo, e revelan
do um completo desinteresse 
pelo marcador. Havia apenas 
certa preocupação de impe
dir um placard elevado.

Na primeira fase, o Vasco 
esteve melhor que seu conte 
dor. até altura do vigéssimo 
minuto, quando encentou al
guns ataques mais ou menos 
perigosos á meta de Lulú, 
passando o Aliados a melho
rar seu padrão para incursio- 
nar com mais perigo á reta
guarda cruzmaltina

aos 25 minutos Clóvia a- 
grediu a ponta-pés o arquei
ro Daniel lesionando-o, sob 
as vistas complacentes do ár- 
bi ro Ivens Montenegro. Mi
nutos apos o mesmo Clóvis. 
que vinha desferindo ponta
pés desleais em qualquer 
adversário, atingiu a Neizi- 
n^o que revidou. O árbitro 
expulsando os dois, cometeu 
de certo modo um erro, pre
judicial ao Vasco, pois o ata
cante aliadini, devia ter sido 
expulso muito antes.

Sem outros incidentes m - 
cerrou-se o primeiro tempo, | 
com marcador em branco.

Na segunda etapa, o Va co 
decaiu enquanto o Alianos 
em poucos momentos, jogou 
o que pode e sabe. Somente 
ao passar o trigéssimo minu
to. assinalou-se o unico golo 
da tarde

Cobrada uma falta direta, 
sem barreira, a bola baixou 
na cabeça de Ery, que a s 
sim venceu a Daniel, mal 
colocado.

O restante, do tempo, trou
xe algumas cargas dos vas- 
cainos, sem consequências.

Os times formaram assim:
ALIADOS: Lulu, Abelardo 

e Jorge, Tancio, Ery e Eustá- 
lio - Tulio, Miltinho, Clovis,

Aldo Neves e Galego.
VASCO: DanieJ, Neizinho e 

Ná - Augusto, Boanerges e 
Waldir -  Laurinho, Erasmo, 
Jaci, Edu e Raimundo.

Os melhores em campo fo
ram Abelardo e Ery (do Alia
dos), Daniel, Ná e Boaner
ges (do Vasco), e os demais 
com altos e haixos.

O árbitro Ivenes, cometeu 
erros graves. prejudiciais 
ora um ora outro lime, reve
lando muita complacência 
e estando péssimamente au
xiliado pelos bandeirinhas.

Na preliminar, entre os re
servas vascaino e aliadino 
registrou-se o empate em 
um tento, o que assegurou a 
■ onquista do campeonato pe
lo Internacional, nessa cate
goria.

A renda, alcançou pouco 
mais de Cr$ 3.600,00

Leia e Assine 
o Correio Lageano

Expressivo triunfo 
do Lages, em 

Joaeaba
O Lages F. C. colheu do

mingo último, em Joaçaba, 
expressivo triunfo ao abater 
por 4 a 3, o poderoso esqua
drão do Atlético Cruzeiro, no 
seu primeiro compromisso 
no Campeonato Estadual.

Já na primeira etapa os 
‘ lageanos” mostraram-se mais 
aguerridos, levando vantagem 
no marcador, por 2 tent -s a 1 
Na fase complementar os pu
pilos de Rey consolidar, m a 
vitória assinalando mais 2 golos 
contra um dos joaçabenses.

Assinalaram para o Lages, 
Velaci e Alemão, dois cada 
um, e serviu de árbitro Os
valdo De Costa.

Com esse resultadi , •» cam
peão da LSD, deu um passo 
agigantado no certame, sor- 
nndo-lhe a oportunidade de 
vencer novamente amanhã, 
quando jogárá com o Atléti
co a segu ida partida.

ve: e nova

CERZE
MELHOR
COSE
MELHOR
BORDA
MELHOR

em iedo o mundo
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Distr ibu.dores nesta p ra ç a :

A. Neves & Nerbass
Rua Correia Pinto 86 - Lages

Fabricantes • distribu idor s : lb  raru  -  . S. A. 
Praça da Repúblico, 14B - 3.° cuidar - ão ubla

Km*-.

Um milhão de cruzeiros para a 
VIII Exposição

Afim de assegurar o pleno êxito da Vllf Exposição 
Agro-Pecuaria, foi apresentado pelo Deputado Waldemar Rupp 
á Câmara Federal, um projeto de lei autorizando o Poder 
Executivo a abrir o crédito de um milhão de cruzeiros, por 
intermédio do Ministério da Agricultura.

Publicamos abaixo o teor do projeto e a justificação 
apresentada pelo seu autor;

«O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. E o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
1.000.000,00, em favor da realização da Exposição Agro- 
Industrial de Lages, a realizar-se em março de 1955, na 
cidade de Lages, Estado de Santa Catarina sob os auspícios 
da Associação Rural local.

Art. 2o. Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 31 de dezembro de 1954. — 
Waldemar Rupp.

J U S T I F I C A Ç Ã O
As exposições-feira de caráter agricola e industrial, 

que se realizam bienalmente na Cidade de Lages, Santa Ca
tarina, já se tomaram um acontecimento normal na vida e- 
conomica daquele F.stado. Certame de repercução nacional 
de vez que desperta as atenções de todo o páis, pela im
portância de que se reveste, vem merecendo invariavel
mente o amparo da União não só pelos auxílios financei
ros, já concedidos em ocasiões anteriores, como também 
atravé6 da presença ali nessas ocasiões das mais altas fi
guras da administração Federal. Tais exposições, que tanto 
interêsse tem despertado, se realizam sob os auspfcios da 
Associaçãs Rural de Lages sem favor, uma das entidades 
mais bem oiganizadas de todo o Brasil, e que congrega 
centeDas e centenas de pecuaristas e agriculto es de um 
dos mais adiantados centros de produção da região sulina.

Sala das Sessões, em 31 de dezembro de 1954. —
Waldemar Rupp. — Tarso Dutra. — Wanderley Júnior.»

Assentada a vinda do Grêmio
Regressou de Puto  Alegre 

o sr. Eurico Arruda, presiden
te do Vasco da G ma, que 
fóra aqu' 1 Capital tratar da 
vinda do esquadrão di Grê
mio, a nossa cidade, par* 
disput-.r uma p ilida m 20 
de março.

A missão do i r  er vnscai- 
no foi coroada <te êxit<, t< ri

do assentado e firmado con
trato com a direção gremiDa 
para a realização de um jogo, 
por ocasião da VJll Exposi
ção.

O Grêmio Porto Aleg-en-e 
deverá enfrentar um combi
nado formado á base das e 
quipes do Vasco da Gama e 
do Aliados.

Casou por procuração 
com um morto

CARACAS, — (AL). A jo
vem italiana Carla Pave, de 
Santa Maria, perto de Nápo
les, casou por procuração 
com seu antigo noivo, Fran- 
ce6co Spinelli, que emigrava 
para Venezuela, alf residindo 
há três anos, onde reunirá 
algumas economias p a r a  
peder casar se e pagar a 
passagem de sua esposa. O 
casamento foi realizado e a

moça embarcou em Nápoles 
rumo a Caracas, Quando che
gou, vêm quenera esperada 
nor um grupo de amigos de 
Francesco, que a informaram 
ter sido seu assassinado 
misteriosamente. A noiva-viu- 
va dirigiu-se ao cemitério, 
orou di nte da campa de seu 
esposo e regressou a Itália, 
sem haver conhecido as de
licias do matrimônio.
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zou no decurso desta sema
na sete reuniões, presididas 
pelo sr. Syrth Nirolléli e se
cretariadas pelos srs. Dorva- 
lino Furtado e Lourenço 
Waltrick Vieira.

Embora tenha sido o inicio 
da atual legislatura já se pou- 
de ob-ervar um ritmo ace
lerado de atividades, entran
do em pauta várias iniciativas 
de interesse coletivo.

Projetos de lei
Deram entrada em plená

rio sete projetos de lei. Tres 
oriundos do Executivo pe- 
din Io «berturas de créditos 
para uma reportagem 6obre 
a VIII Exposição de l ajes, 
para auxi'iar as Irmãs da Di
vina Providencia em Anita 
Garibaldi e para pagamento 
de dividas do Município. Os 
demais são de iniciativa dos 
vereadores.

Um do sr. Miguel Babi So
brinho autorizando o municí
pio a receber em doação te r
ras para a construção de um 
grupo escolar em Anita Ga
ribaldi. Um do sr. Manoel An 
tunes Ramos dando o nome 
de “Cel Zrca Athanazio” a 
uma rua sem nomenclatura 
da cidade, outro do sr. Ar- 
gemiro Borges de Almeida 
no mesmo sentido e visando 
homenagear o “Dr. João 
Gualberto Neto”.

E um do Dr. Evilasio N. 
Caon regulando o pagamento 
do professorado municipal, a 
ser feito pelos Intendentes 
Distritais nas sedes dos dis
tritos ou nos locais mais 
proximos das escolas visan
do evi';ir o compareeimento 
dos professores em cada fim 
de mes á cidade, e dando 
outras providencias.

Indicações
Foram apresentadas quatro 

indicaçõ s. Uma to sr. Mi
guel Babi Sobrinho propondo 
ao Execuíivo a realização 
dos estudos para a criação 
do Distrito de Cel-o Ramos 
Foi apoiado pelo Dr. Evilasio 
N. Caon e já logrou aprova
ção.

Duas do sr. Dorvalino Fur
tado: uma solicitando provi
dencias para a instalação, no 
centro da cidade, de mictórios 
públicos e outra visando au
mentar o salário-familia do 
funcionalismo municipal.

E uma do Dr. Evilasio N. 
Caon pedindo providencias 
para a instalação de sinalej. 
ras nas ruas centrais da cida
de e construções d- abrigos 
nos pontos de espera de ôni
bus de transporte coletivo, 
indispensovelmente nos lar
gos do Cemitério, Posto Co

ral e Casas Populares. E 4 t 
indicão sofreu uma emenda 
do sr. Agnelo Arruda propon 
do a traníerencia do pont • 
de estacionamento de ônibus 
da rua Correia Pinto para a 
Praça Vidal Ramos e constru
ção, também ali, de utn 
abrigo.
Proposições diversas
Foram ainda uiscutidas e 

aprovadas outras iniciativas. 
Do sr. Manoel Antunes Ra
mos consignando votos de 
pesar pelo falecimento de 
pessoas de nossa sociedade 
e um telegrama ao sr. Nereii 
Ramos pela »ua recente elei
ção para a vice-presidencia 
;to Senado. Este telegrama 
sofreu um aditivo apresenta
do pelo Dr. Evilasio N. Caon 
extendendo a-; congratuala- 
ções ao sr. Carlos Gomes de 
Oliveira, eleito também para 
a Me<a daqm la r asa

O Dr. Evilasio N Caon 
propôs e teve aprovado o en
vio de um tetegrama ao sr. 
Enedino Ribeiro, presidente 
da COAP, solicitando informa 
ções em tomo das providen
cias para a criação e instala
ção da COMAP neste Muni- 
cip o

Monumanto para 
Getulio Vargas

O Dr. Evilasio N. Caon pro
feriu um discurso sobre um 
oficio vindo da Gamara de 
Vereadores de Florianópolis 
pedindo o apoio do Legislati
vo lageano para a ereção de 
monumento ao extinto presi
dente Vargas. Sustentou que, 
em lugar de Lajes auxiliar 
Florianópolis deveria erigir, 
aqui, idêntico monumento, in
formando que, oportunamen
te. apresentaria uma proposi
ção nesse s e n t i d o .  
Na sessão do dia imediato os 
srs. Agnelo Arruda, lider da 
UDN, e o sr. Arnaldo Borges 
Waltrick se manifestaram con
trários a esse ponto de vista, 
conbatendo-o Na mesma oca
sião voltou a tribuna o Dr 
Evilasio N. Caon para decla
rar que ainda não bavia pro
posto nada, porém, não desis
tiría da iniciativa Este foi o 
primeiro debate de feição po
lítica que movimentou a Ca
iu ara.
Concedido o abono ao 

operariado
Na última sessão da sema

na foi discutivo e votado o 
veto do sr. Prefeito Munici
pal. Waldo da Costa Ávila, 
aposto ao projeto que conce
deu abono aos operários men- 
salistas e diar stas do muni
cípio. O Dr. Evilasio N. Caon, 
designado relator, apresentou

Cine Teatro Tamoio S/A.
Assembléia Geral Extraordinária 

la . CONVOCAÇÃO
Convidam-se os snrs. acionistas do Cine Teatro Tamôio 

S. A., a se reunirem em assembléia geral extraordinária, no 
dia 26 de fevereiro de 1955, às 15 horas, na Sede social ai- 
ta à rua Marechal Deodoro n. 170, nesta cidade de Lajes, 
afim de deliberarem sôbre o seguinte:

ORDEM DO DIA
1. ) — Refcrma dos Estatutos Sociais.
2. ) — Obras de ampliação e melhoramentos.
3. ) — Assunto de interesse geral.

Lajes, 5 de fevereiro de 1955.

Dr. Carmosino Camargo de Araújo 
Diretor Presidente

Inngn parecer srstentanto a 
constitucionalidade da con
cessão do abono, arguido na 
justificativa do v°tn, e se pro
nunciando pela rejeição do 
mesmo. Procedida a votação 
secreta verificou-se ter sido 
rejeitado o veto, por 9 votos 
contra quatro, o que equivale 
á concessão do abono, cujo 
pagamento deverá ser leito 
por verba especial, já que a 
prevista caiu em exercício 
findo.

Foram ainda aprovados pe
la Casa vários pareceres das 
comissões. A Camara voltará 
o reunir-se na próxima segun
da-feira, às 16 horas.

Tem novo 
agente o IAPI

Em solenidade realizada 
dia 1®. , ás 1C horas, na Ga
leria Dr. Accacio, presidida, 
pelo Dr. Teimo Vieira Ribei
ro, representante do sr. De- 
legad i Regional de 1AP dos 
Industriarios tomou posse no 
cargo de agente local daque
la autarquia o sr. Syrth Ni- 
colléli.

A cerimônia" teve carater 
simples, contando porém com 
a presença do sr. Prefeito 
Municipal, vereadores, jorna
listas, representantes da in
dústria e do comércio, auto 
ridades eclesiásticas e outras 
pes6oas gradas dos nossos 
meios. Na oportunidade dis
cursou o Dr. Teimo Vieira 
Ribeiro reportando-se á sua 
gestão quando Delegado do 
IAPI neste Estado durante á 
qual foi possível criar e ins
talar a agencia local e se 
congratulando com o sr. Syr
th Nicolléli pela sua designa
ção como agente, concluindo 
com uma substanciosa disser
tação sobre o pr >blema pre- 
videncial do Brasil.

Ato seguido o sr. Syrth 
Nicolléli assinou o termo de 
posse O sr. Horst lngo Kilian, 
agente até aquela data, agra
deceu a colaboração dos fun
cionários da agencia durante 
a sua gestão e as atenções 
do povo lageano oferecendo 
os seus préstimos em Curi
tiba, para onde. foi transferi
do e on le deverá assumir 
importante função.

Por fim discursou o sr. 
Syrth Nicolléli para agrade
cer a confiança em si depo
sitada pela alta direção do 
IAPI e prometendo corespon- 
der á espectativa dos traba- 
lhadorea na sua atuação ^na
quele posto.

A nomeação do sr. Syrth 
Nicolléli para a agencia local 
do IAPI foi muito bem rece
bida em nossos meios, espe- 
cUlmente entre o operariado 
industrial, já que o novo a- 
geote foi o inspirador da 
criação e instalação da a- 
gencia daquela autarquia em 
nossa cidade, interpretando 
quando no exercício da ve- 
reança na legislatura pas-ada, 
os anseios dos trabalhadores 
lageanos. aos quais, há lon
gos anos, vem dedicando o seu 
trabalho. Por outro lado si
gnifica também uma mereci
da promoção, visto que o «r. 
Syrth Nicolléli foi um dos 
primeiros funcionários a de
dicar os seus esforços ao 
IAPI desde inicio do funcio
namento da agencia em a- 
preço.
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Ao Comercio e Industria
A Associação Profission 1 dos Contabilistas de Lajes, 

os Escritórios de Contabilidade e os Contadores abaixo fir
mados, tendo em vista:

a t _  o crescente aumento do custo de vida, caminhan
do á par das constantes e nov ,s exigências de ordem fiscal, 
sobrecarregando em muito a função do Contador, e mais 
«inda, o encarecim ento  irrefreável da maquinária indispen
sáveis, principalmente ao perfeito funcionamento dos escri
tórios técnicos, e mais ainda, uma série interminável de 
fatores oriundos da conjuntura economica que passa o nos
so país nesta fase de desenvolvimento rápido, entravado 
por uma produção que não satisfaz o consumo;

bj __ O aumento do salário mínimo que arrastou atraz
de sí a elevação do prêço das utilidades, importando em 
maiores remunerações ao6 empregados o que, de justiça, 
há muito precisa ser considerado, para que o Contador pos
sa manter honestamente o padrão de vida que a 6ua função 
exige;

cj— A elevação dos preços observados na compra de 
obras de consulta, indispensáveis ao Contador, que em 
virtude das frequentes alterações da legislação fiscal, obri
gam-se, digo, obrigam o Contador a atualização onerosa das 
suas fontes de consulta para melhor servir.

d)— A tabela anteriormente aprovada não mais corres
ponder com a situação atual, e, a sua alteração, de bá 
muito que exige um reparo.-

RESOLVEM aprovar a seguinte tabela de preços de 
escrita, a vigorar do mês de Janeiro de 1955, porquanto, 
procurando desta forma solucionar uma situação aflitiva 
por que passam, o Contador que trabalha por conta pró
pria. e ns escritórios, cuja despesa de manutenção e com 
empregados, vem aumentando de maneira alarmante e in
sustentável:

1) — ESCRITAS FISCAIS AVULSAS:

Firmas de pequeno movimento CrS 150.00
Firmas com movimento superior a Cr$ 120 000,00 Cr$ 200,00 
Fábriras — mais 50,00 por livro alem dos normais.

2 ) -  ESCRITAS COMPLETAS, EXECUÇÃO AVULSA;

Firmas médias, comerciais, preço mínimo CrS 800,00
Firmas médias, industriais, prêço mínimo Cr$l.000,00

OBS.: — As escritas comerciais e industriais, cuja as
sistência de Contador ou Escritório Técnico, seja dada dire
tamente dentro do próprio estabelecimento, terão seus pre
ços condicionados ao que ficar contratado entre as partes, 
ficando, no entanto, entendido que os preços não poderão 
ser iguais aos da preseute tabela.

Os p r e ç o s  d e s t a  tabela, constantes dos 
itens 1 e 2, são para os exclusivos serviços técnicos coDtá- 
beis, ficando entendido que compreende-se como tais. os 
seguintes:
l)-E sc  ituração transcrição e levantam-nto de balanço*, ba
lancetes, extratos de contas, até a apresentação á reparti
ção Competente das peças contábeis,-

2) classificação, arquivamento e orientação dos docu
mentos do cliente;

3) — Assistência fiscal e técnica do contador, em to
dos os setores das a atividades comerciais e industriais do 
estabelecimento;

d) Em:ssão de duplicatas e correspondência (em 
pequena escalaj.

Nas organizações de sociadade, ab rturas de e«ciita»i, 
alterações e perícas, revisões, e tc ., devera o contabilista' 
contratar prevLmente o prêço de acordo com o volume ou 
a tmporiam ia do serviço,
. Constitui infração do Código de Ética Proficional 
(Art. 1/ c ) e as leis vigentes qualquer infração á pre
sente tabela, sujeitando se o profissional, ás penalidades 
determinadas p lo C.R.C. de Sta. Catarina.

A presente tabela deverá entrar em vigor imediatft- 
tamente, em execução para as escritas, contadas desde 
Janeiro de 1955

Lajes, 31 de Janeiro de 1955 

Pela Associação dos Contabilistas de Lajes:

W a n ^ n i  bÔa õ iiErni nÍ Roea ~  Lourival Brandalise 
r J Í .  U u °  8 í evr r  ° } ly  t Ber,oldo -  Boanerges de Melo 
Pnin^nT Manoel Lino de Jesus -  Renato Neves Varella— 
En o Mano Mar.n -  W alter H. L  Hoeschl -  Amelio Nerco- 
lini PregeDtino Luiz Parizze; — Armando Burcer de Ca6- 
tro ~  João Avila Vieira — Armindo Ranzolin — Jo*io S Vie-
Ji* A" " d»r - AW? Odorico N ev.. -  Bern.rdmo Gev .,rd  L  Hugo de Cartro Braescber — Roland Hann ifnn?
Vidal Ramos -  Laelio Cordova Kunz ”  Aure°
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