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Surpresa na eleição da Camara Municipal
Derrotada a chapa oficial PSD-PTB — Empate: eleitos os mais velhos

. . ^  eleição para a Mesa da Camara de Vereadores para o corrent? ano, prooes- 
p t r  ler^^"*eira' constituiu uma auteatica surpresa nos meios políticos locais. PSD e 
r i t í  man'eem, desde o inicio da atual legislatura, compromissos recíprocos de rodizi- 

,w,.e ,ei^ ° T (1° Presidente. Por esse critério foi eleito no primeiro ano o ver. Syrth 
x icoueii, do PIB, no segundo o ver. Oscar Schweitzer, do PSD; devendo no ano em cur
so voltar a Presidência ao PTB, quando em 1958 será outra vez do PSD.

Antes da eleição, os srs. Vidal Ramos Junior e José Baggio, presidentes, res- 
pectivamente, do PsD e do PTB. processaram os entendimentos necessários à organiza
ção da chapa de ambos os partidos, ficando tudo ajustado em perfeita harmonia. As 4 
horas, reabertos os trabalhos da Camara em 57, o presidente ver. Oscar Schweitzer 
presidiu a votação. Apurados os votos veio a surpresa, acusando o seguinte resultado: 
l voto em branco, seis votos para a chapa oficial e seis votos para a chapa de oposi
ção, as quais estavam as6im constituídas:

Chapa oficial
P ara  Presidente: Evilasio N. Caon 
Para  Vice-Pres.: Oscar Schweitzer 
Para 1° Secretário: Dorvalino Furtado 
Para  2o Secretário: Argemiro Borges

Chapa de oposição
Para Presidente: Lourenço Waltrick 
Para Vice-Pres.: Aristides Ramos 
Para Io Secretário: Dorvalino Furtado 
Para 2o Secretário: Áureo {Lisboa

Ante o empate entre as duas chapas, na forma do Regimento, processou-se 'uma 
segunda votação, a qual. entretanto, acusou o mesmo resultado, ou seja: 6 votos para 
cada chaoa e 1 em branco. Ainda de acordo com o Regimento, em face do segundo 
empate, o Presidente Oscar Schweitzer proclamou eleitos os vereadores mais idosos 
que integraram as chapas mencionadas. Foram assim empossados os jseguintes:

Presidente - Lourenço Waltrick (PSD)
Vice-Presidente • Aristides Ramos (UDN)
1o Secretário - Dorvalino Furtado (PSD)
2 Secretário - Aureo Lisboa (UDN).

Como se observa, foram derrotados, no critério da idade os vereadores: Evilasio 
N. Caon, Oscar Schweitzer e Argemiro Borgees. A surpresa foi ^exatameme a seguinte: 
PSD e PTB teem maioria absoluta da Camara - 8 representantes, e no entanto tive
ram apenas 6 votos para sua chapa oficial.

Retificação Improcedente
O Dr. Francisco Oliveira indeferiu pedido de retificação do ver. 

Aristides Ramos contra o «Jornal Catarinense»
O Dr. Francisco José Rodrigues de Oliveira, Juiz de Direito da 2a 

Vara, apreciando um pedido de retificação interposto pelo vereador Aristi
des Ramos contra o «Jornal Catarinense», sobre conceitos contidos em o 
artigo «Cartaz?. . .  Só de Cinema», publicado naquele semanário, proferiu

a seguinte sentença:
Vistos, etc. I - O Sr. Aris

tides Batista Ramos, brasilei
ro, casado, proprietário, r e 
sidente e domiciliado nesta 
cidade, por intermédio de 
procurador devidamente ha 
bilitado, ingressou nêste Ju i-  
zo contra o «Jornal Catari
nense», semanário " editado 
neste cidade, representado 
por seu diretor, o Sr. Frei 
Paulo Avelino de Assis, a 
fim de, nos têrmos do art. 
18 e seguintes da Lei de 
Imprensa, reclam ar judicial
mente a publicação da res
posta retificativa, por ter, na 
sua condição de Vereador do 
Município de Lajes, sido o- 
fendido pela divulgação, do 
número de 2 de dezembro 
último do referido jornal, do 
artigo intitulado «Cartaz?. . . 
Só de Cinema., assinado sob 
o pseudônimo »0 Santo», em 
cujo escrito, com o pretexto

de críticas indeterminadas à 
atuação de representantes 
das Câmaras Municipais, é 
focalisado, um incidente o- 
corrido entre o querelante e 
um empregado do jornal em 
questão. Tecendo longas con 
siderações.tlem tôrno de fa 
tos relacionados com a dita 
publicação, conclue a ini
cial, pedindo a citação do 
diretor responsável do refe
rido jornal, para lodos efei
tos legais, juntando ao pedi
do cópias autênticos da car
ta firmada pelo requerente, 
e. pelo mesmo considerada 
como retificação, e, pelo mes
mo considerada como retifi
cação e que não encontrou 
acolhida no jornal; o instru
mento procuratório, com po
deres especiais; dois docu
mentos datilografados; dois 
números do «Jornal Catari
nense», sendo o primeiro

com a publicação em apre
ço e o outro com uma uota 
ao mesmo referente; uma 
carta enviada peio diretor 
do jornal querelado, e dois 
números do jorra i «Correio 
Lsjeano» tratando do assun
to. Recebida e autuada a ini
cial e os documentos que a 
acompanharam, dentro do 
prazo legal foi procedida a 
citação, tendo o diretor do 
jornal 6Ído citado, e. no cur
so das 24 horas exigidas, in 
gressado em Juizo com uma 
petição, dando os motivos 
porque deixou de publicar a 
carta do autor, e. mais dois 
documentos epistolares so
bre o assunto, vindo assim, 
os ' autos conclusos para a 
decisão, o que também faço 
dentro do prazo legal de 24 
horas1

(Continua na 2a. página)

BAß! RENUNCIOU
Através de oficio que endereçou ao Pre

sidente da Camara Municipal, na data de 
hoje, renunciou às funções de vereador o sr. 
M iguel Babi Sobrinho, que havia sido eleito 
pelo PSD de Anita Garibaldi. Em conse
quência da renúncia foi efetivado o suplen
te sr. Ari da Costa Avila, da representação 
pessedista-

O deputado Leoberto Leal enviou ao prefeito Vidal Ra
mos Junior, presidente do diretório local do PSD, o seguinte 
telegrama:

«Prefeito Vidal Ramos Jr.
Presidente PSD - Lajes

Em meu próprio nome e nos de meus companheiros 
excursão, agradeço prezado amigo e preclaro correligionário 
fineza seu comparecimento nossa chegada aeroporto. Cordial
mente.

(As.) - Leoberto Leal».

Festa de N. Sra. Boa Viagem  
em  Bocaina do Sul

Realizou-se, dia 3 do 
corrente, domingo pas
sado, grandiosa festa em 
homenagem a N o s s a  
Senhora da Boa Viagem, 
na sede do futuroso e 
próspero distrito de Bo- 
caiDa do Sul. Nessa oca
sião, e com aplausos da 
população daquela loca
lidade, tomou posse no 
cargo de vigário da Pa
roquia, o revmo. pe. Teo- 
doro Bauschulte, contan
do a mesma com o com
parecimento de Frei Ber- 
nardino Bortolotti, re
presentante de D. Daniel 
Hostin, revmo. bispo dio
cesano de Lajes. Entre 
as inúmeras autoridades 
e pessoas de destaque 
que compareceram às 
festividades, destaca se 
o revmo. pe.^Ernesto Pe 
reda Castillo, digníssimo 
capelão da Policia, que 
dirigiu-se à sede do dis
trito de Bocaina do Sul 
na qualidade de repre
sentante do tenente-co
ronel Jubal Coutinho, 
delegado regional de Po
licia de Lajes; fazendo 
uso da palavra, o revmo.

pe. Ernesto Pereda Cas
tillo agradeceu, em bri
lhante improviso, em seu 
nome e também em no
me do titular da Dele
gacia Regional, as aten
ções que lhe foram dis
pensadas, dirigindo-se 
particularmente ao povo 
de Bocaina no sentido 
de estimular-lhe a traba
lhar dedicadamente em 
comum acordo com u 
seu novo vigário pela 
crescente grandeza da 
Igreja católica local, as
sim como pela grandeza 
da Pátria sem ligar a 
côres partidárias ou res
sentimentos pessoais. A 
certa altura de fseu elo 
quente improviso, o pe. 
Ernesto Pereda Casttillo 
pediu a bençãogdos céus 
e de N. Senhora aos ha
bitantes de tão próspero 
e hospitaleiro distrito, 
fazendo-lhes um veemen
te apelo para que, na 
qualidade de irmãos em 
Cristo, ajudem, dentro 
de suas possibilidades, 
as pessoas realmente ne
cessitadas.
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Retificação Improcedente
Juizo de Diroito da Comarca d© Lsjss

(C o n tin u a ç ã o  d a  l a .  p á g in a

II - Isto posto do ponderado: 
Trata se de um processo que 
encerra uma reclamasão de 
uma publicação retificatória, 
e, não própriamente de uma 
ação penal, tendo o seu rito 
previsto no Capitulo III da 
Lei n. 2.083, de 12 de novem
bro de 1933 - Lei de Impren
sa, em vigor. As exigèuoias 
da Lei foram satisfeitas, ha
vendo o autor ingressado 
por intermédto de advogado 
e o diretor do jornal, direta
mente, o que no caso, é per- 
feitameate admissível. Pas
sando a examinar o pedido, 
e, a resposta dada a citação 
pelo querelado, face os do
cumentos juntudos aos autos, 
logo se verifica pela leitura 
do artigo '«Canaz?. . . Só ’de 
Cinema», que o mesmo en
cerra ümà critica, aliás, feri
na, mordaz, a atitude do «Ve
reador tal». . ., yisandQ co

locar no lugar de vítima de 
políticos arrogantes o reda
tor ou empregado do jornal, 
que não publicar projetos 
elaborados pelos mesmos. E, 
referindo-se a que, quando 
há tal recusa, «logo sai q 
boato» de haver o Vereador 
tal dado um «schovy» «no 
empregado- tal de tal jorúal», 
o que é procedido de dialá- 
gos com «palavras dó "baiió 
calão e bem gritadaó»^ para 
gerar o boato. A citada publi
cação, conquanto, critique 
uma atitude, não írutíviduzli- 
6a cepta e determinada pes
soa, para. os que desconhe
cem o iue denie passado in- 
temamênte Da gerência do 
jornal. ,'Tal ineidente. o- que 
se verifica dós exemplares 
do «Correio Lajeano» junta
do a os autõs pelo autor, «ó 
caiu no domínio público atra 
vés da imprensa, em 12 do 
mesmo mês, quando o «Cor
reio Lajeano», afirmôuter si
do a crítica, ao Sr. Arístides 
Ramos dirigida. N o s  dá 
conhecimento os autos de 
haver o autor, logo após a 
publicação julgada ofensiva, 
procurando a divulgação de 
uma retificação, encontrando - 
se o' mesmo, como documen
to juntado um escrito dati
lografado e otija assinatura - 
que não está reconhecida ao 
que faz supor, é do Sr. Bis
po Diocesano, visando encer
rar discussão. Datada de 15 
de dezembro, encontra se 
uma carta do diretor do jor
nal em demanda, dirigida ap 
autor, pela qual ae constata 
facilmente, pelos seus ter 
mos, encerrar-se mais uma 
desculpa do que uma amear 
ça. A redação da mesma é o 
que refleta, muito embora 
com uma humildade a con
tra gosto, por isso deixando 
uma segunda impre66So. E, 
prova tal acertiva, o fato de 
haver o jornal querelado na 
sua secção de critica políti
ca. numero de 16 de dezem
bro, sob o título: «DEPUTA
DOS E VEREADORES - po- 
htiquero menos e produzam 
mais!» e, coroo subtítulo; 
«Nenhum nome citado», tam
bém assinado pelo redator 
que usa o pseudônimo «O 
Santo», afirmado não haver

rótulo pessoal na crítica pri
mitiva, teQdo sido a mesma 
indeterminada, isto c, som 
visar pessoalmente qualquer 
vereador. O incidente foi 
particular entre o autor e 
um empregado do jornal, A 
Critica foi publicada poste
riormente, porém *só ligava 
fatos, as pessoas que parti- 
cularmenie tiveram conheci
mento. Sómente em 12 de 
dezembro pelo Correio La 
jeano, o público teve ensejo 
de poder ligar os dois fatos, 
partindo tal indentificação de 
declarações do proprio autor. 
Em síntese: a publicação do 
artigo «Cartaz?^. . Só de Ci 
nema», em si, fato é, pela 
sua redação e indetermina
da. não particularisa qual
quer político militante no 
Município, que possa, da 
simples leitura per identifi
cado. Quando muito, dado 
ao fato de no Município só 
ter uma, pode admitir ser a 
critica dirigida a Câmara 
Municipal, apesar de referir 
o texto as «Camara9*. Assim 
pois, tal referência a Câma
ra local, sómente pode ser 
considerada hipótese. E, as
sim entendemos baseado na 
prova material ejpstante nos 
autos. Verdade é, que pode
ria o empregado do jornal 
com quem o autor diz ter 
djscutido, dias antes, se es
condido atraz do pseudônimo 
«0 áanto», ou mesmo iafjuên- 
ciadq no redator que usa tal 
modalidade para se ocultar, 
para sair a critica, porém 
pela intenção ninguen*. pode, 
8qr’coagido ep  Juízo, se es
ta não apresentar exterior
mente, digo exteriorisada. E, 
se íal intenção* houve, o seu 
autor, aqte a procura do 
querelante de 'uma retificar 
ção acovardbu-se «, prorao-; 
veu o esclarecimento publi
cado erq 16 de dezembro, 
sob o mesmo pseudônimo. 
Lamentável é que numa Dio
cese como Lajes, que tem 
como Bispo, *a figura impar 
e respeitável por todos os 
titulos de D. Daniel Hostin, 
cujo nome aq.ui iqsorevo 
com a máxima veneração 
possuindo dm orgão d’é- im
prensa que encerra a tradi 
ção do sempre lembrado 
«Guia Serrano», deaça da 
sua elevada missão gde pro
pagar ensinamentos religio- 
os e, jpvadiado os tortuosos

i a s e i i m i t i )
Com o nascimento de 

seu filho Antonio Carlos, 
ocorrido na Maternidade 
Tereza Ramos cíiá 2 do 
corrente, encontra-se fe
liz o lar de seus pais, 
sr. Edu Lemos e exma. 
esposa Marilú Campos 
Lemos. Destas colunas 
desejamos ao pais feli
zes e o recem nascido 
nossas felicitações.

labirintos da crítica sensa 
cionalista, tão censurada pro 
figuras católicas, que fazem 
a campanha da boa impren
sa venha êsse -jornal, apre
sentar, num lugar pequeno, 
como ainda é a terra de Cor
reia Pinto, crítipa. que judí- 
cialmente reconhecemos co
mo indeterminada - mordaz, 
ferina, que. muito embora 
não especificando o nome, 
alguém se julgue ferido, e. 
como consequência, venha a 
surgir discussões. Mas. vol
tando a trilha da reclama
ção, e. atendondo ao mais 
que dos autos consta, aos 
princípios da direito aplicá
vel à espécie e aos doutos 
ensinamentos daa jurispru
dência - EX POTESTATE 
LEGIS: III: Julgo improce
dente o pedido de fls. 2/4 
formulado pelo Sr. Aristides 
Batista Ramos contra o cJoj*- 
nal Catarinense»; na pessoa 
do 6eir diretor o Sr. Frei 
Paulo Avelino de Assis por 
entender haver a publicação 
do artigo aCartas?. . . Só de 
Cinema», nos têrmo9 d« Lei 
de Imprensa e de. acôrdo 
com a prova dos autos, en
cerrado; uma crítica não per- 
sonalisada, por isso Jnão as
sistindo ao querelante o di
reito de exigir uma retifica
ção publicada no mesmo or- 
guo. Custas pelo requerente. 
P.R.I. Lajes, em 8 de Janeiro 
de 1957. (as ) Francisco José 
Rodrigues de Oliveira, [uiz 
de Direito da 2a. Vara.

O Doutor Francisco José 
Rodrigues de Oliveira, juiz 
de Direilo da |)2a. Vara da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na fôr
ma da Loi. etc.

FAZ SABER que foi desi
gnado o dia vinte e oito do 
mês de Fevereiro corrente,- 
para as l l  horas, reunír-se 
nesta cidade a primeira Ses 
sào Ordinária do Tribunal do 
Juri, que trabalhará em dia6 
uteis e Buce9sivos. E, haven
do procedido ao sorteio dos 
vinte e um jurados que de
verão servir na mesma ses- 
são, foram sorteados os ci 
dadãos. seguintes: - 1) José 
Pascoal Baggio, 2 )  Helios 
Moreira Cesar, 3 )  Alcides 
Rebelo, 4 )  ,* Li vino Borge9 
dos Santos, 5 ) Armindo Ran 
£olin, 6 ) Jaci Ribeiro de Al
meida, 7 ) Edmundo C. Arru
da/ 8:) Leopoldo Jacinto Mar
tins, 9;) Ulisses Ribas, 10') 
Cândido Maria (rjBgmpi, l l  ) 
Cesar B. de Aniiradq, ]2'j 
João José Vieira, 13 ) - Ean- 
lio F. Batistella, i 4*), Tacdo* 
sio F. Sobrinho, 15 > Francis
co' Guilherme, 16) Flavio 
Arruda Machado-, 1? ) João 
Rathr de Oliveira. 1$) Ariin 
do Silva, 19) Osny Tolentino 
Silva, 2U ) Hortêacio de Liz 
Branco, 21) Antonio Jader 
Marques, todos ■ residences 
nesta Gomarca. Todos es6es 
cidadãos bem como os inte
ressados, em geral, são per

essa fórma convijJados a 
compareceram na sala das 
Sessões do Tribunal do Juri, 
no edifício do Furum. no c i
tado dia. E, para constar e 
que chegue ao conhecimento 
de todos mandei passar o 
presente edital que será pu
blicado e afixado no local 
do costume, Determina ain
da éste Juizo todos as deli- 
gencias-que se fizeram n e 
cessárias e Çintimações do 
réu testemunhas e jurados. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos trinta e um 
dias do mês d<£ Janeiro do 
auo de mil novecentos e cin- 
coenta e sete. (3i/l/l9õ7), Eu 
Ana Rosa LenzL .Escrevente 
juramentada, que o datilogra
fei, subscrevo e também as
sino.
Francisco José Rodrigues de 
' *- Oliveira
Juiz de Direito e Presidente 

do Tribanal do Juri*
■; Ana Rosa. Lenzi 
Escrevente Juramentada.

■" V  ■ ■■ .» 1

Casa Vcxide-se
Vepdc-se uma ,casa à rua A-

ristiliano Ramos, nova, moderna 
com 170 m2 em terreno de 
12 x 32 — tratar com o sr. 
Cid Reis.

Informações à rua 15 de no
vembro 73.

/nesno no SQnêO com

t& M íits s  “ 7 o r

Esp ii, paíã üíiírep imeüiátá
GELOMATIC

j íL S o  _  . 8 0 0  i J i y l i

TROPICAL“ *
o >a eletricidade

Porta utilizável! t-,. • ;
Garantia absoluta de ft. anos!

Unidade selada, especial!
Capacidade de 8 pés cúbicos!

0  novo re frige 
ra d o r óu lom atic  
"7 0 0 ", a quoro- 
zor.e, leva ao ser
tão o conforto da  grande c i
dade. Funciona sem in te rrup 
ção, silepclosamente, dura urna 
ete rn idade e consome a p ena i
1 litro  de querozene po r dia. 
G aran tido  po r 5 an o i.

7 pés cúbicos
de capacidade

Peça uma demonstração e teremos toda satisfa
ção em instalar em sua residência o insuperável

G e l o m a t i c
—  800  —** * 1 » 1,2 J f ’ *• Af TO n

T  r o p i c a I
a eletricidade

Concessionários para Lages:

Um produto

Ind. Brasileira d* Embalagens S.A.

REVENDEDOR AUTORIZADO,

Nelson Bräscher 
& Cia.

Rua Correia Pinto, 136 

LAGES

F e r n a  n d e s  
& Cia.

Rua Quintino Bocaiuva 
SO

lages
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Preso por dez dias o
Foi determinada, pelo 

ministro Alves Câmara, 
titular da Pasta da Ma
rinha, a punição do al
mirante Beujamin Sodré, 
em face da entrevista 
concedida por êle à Tri
buna da Imprensa. A 
punição imposta foi de 
dez dias de detenção, 
devendo o almirante So
dré cumpri-la em sua re
sidência.

Segundo a entrevista 
que lhe foi atribuida, o 
almirante Sodré disse 
que o Presidente Jusce- 
lino Kubitschek não te 
ria subido a bordo do 
Tamandaré se fosse êle 
comandante do barco. 
Em outras ocasiões êsse 
mesmo almirante, que 
conta atualmente 64 anos 
de idade, já esteve pre

so em sua própria casa 
em consequência de de
clarações feitas aos jor
nais em certa época.

TARDE DANÇANTE 
DA ULE

A União Lageana de Estu
dantes fez realizar no domin
go último nos Salões do Clu
be I o de Julho, mais uma de 
suas costumeiras Tardes Dança- 
tes, desta feita, abrilhantada 
pelo Conjunto Melódico do 
Prof. Renato da vizinha cida
de de Blumenau. Ao nosso 
aristocrático Clube compareceu 
a mocidade estudantil de Lajes 
que com grande entusiasmo e 
alegria num ambiete acolhedor 
divetiu-se e bebericou até 
adiantadas horas.
Nossos aplusos à ULE pela ini
ciativa que tem tomado ofere
cendo aos seu associado» em 
reuniões dançantes, eos domin
gos.

Assassinado o sena
dor Cesar Vergueiro

Foi assassinado cm São Pa
ulo, nos últimos dias de janei
ro próximo findo, o senador 
Cesar Vergueiro. O autor do 
crime foi seu sobrinho Plinio 
Lacerda Vergueiro, • quem o 
velho politico negara a impor- 
tanciaj de dois milhões de cru
zeiros para .pagamento de vá
rias dívidas que contraíra. 
Plinio Lacerda Vergueiro foi 
preso pouco depois de 
assassinar seu tio.

6 A T I S A D O
Dia 4 do corrente foi levado 

à Pia Batismal o encantador 
pipolho José Vidal Ramos, filho 
do sr. Aureo Vidal Ramos e 
dona Tereza Mai-ia Furtado 
Ramos. O batismo realizou-se 
na Maternidade Tereza Ramos, 
sendo oficiante o ’Rvmo. Pe. 
Ernesto Pereda Castillo, e pa
drinhos o Dr. João José Teo- 
doro da Costa Netto e dona 
Meda Maria Moreira Cesar da 
Costa.

porque desiisss sèbre qu&Sque? piso

com

d isp o s itiv o  a d a p ta d o  na p ró 
p ria  b a s e  d o  a p a re lh o ,  
a e s liza  s u a v e m e n te  s o b re  
q u a lq u er p iso , a  um sim ples  
to q u e , fa c ilita n d o  a  lim p e 
za  e  m udança d e  lo ca l. 
P rovido  d d  p rá tic o  s is tem a  
d e  fre io  p a ra  f;xc -lo  r.o 
lo c a l d e s e ja d o , SP3IMGER  
é  a g o ra  o m ais a v u n ç a d o  
dos re fr ig e ra d o re s  n a c io 
nais. - E, a lé m  d e s te  novo  
d isp ositivo , (cor.i p a te n te  
re q u e r id a ) SPRINGEIí a p re 
s en ta  a in d a :

•  9,5 pés cúb icos
•  In te r io r  em cô r azul lago
•  p o r ta  ap rove itá ve l
e  n o v o  fêcho de enga le  suave
•  5 a n o s  de ga ran tia
•  p r e ç o  bem mais em conta

— DISTRIBUIDOR
A E L  E T R O
Rua Coronel Cordova s/n

NESTA PRAÇA —
L A N D I A

LAGES Sta. Catarina

Prefeitura M unicipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
DECRETO

do 31 de janeiro de 1"957 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER EXONERAÇÃO:

De acôrdo com o art. 95, § Io, alinea a, da Lei n° 
71. de 7 de dezembro de 1949:

A VICENTINA SCÓSã do cargo isola lo de provimento 
efetivo de PROFESSOR, Padrão A, constante do Qua

dro Unico do Município ('Escola Mista Municipal de SÃO 
GABRIEL, no distrito de ÍNDIOS)

Prefeitura Municipal de Lages, em 31 de janeiro de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 

.Secretario

PORTARIA
de 4 do fevereiro de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com a Lei n' 61, de 23 de novembro 
de 1955, combinada com o art. 168, da Lei n° 71, 
de 7 de dezembro de 1949:

A ADINORÁ MELO ROSA. que exerce a Função de 
PROFESSOR EXTRANUMERARIO-DIARISTA na Escola Mis
ta Municipal de CAPELA DO DIVINO, no distrito de São Jo
sé do Cerrito, de quarenta e cinco (45) dias, com vencimen
tos integrais, a contar de P do corrente.

Prefeitura Municipal de Lages, em 31 de janeiro de 1957 
Assinado: - Vida! Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 

Secretário

Assistência Municipal
Movimento do mês de Janeiro de 1957

Consultas Curativos M E D I C A M E N T O S
Injeções. 1 Outros

300 50 258 618

Você não  conhece o 
Rio de Janeiro?

AINDA NÃO ?
Então não perca tempo. Vá conhecer as ma
ravilhas da terra carioca mas não deixe de 
visitar o agradável restaurante refrigerado da

A. B. I.
R. Araújo Pôrto Alegre, 71 - 12° andar

Não importa que seja ou não jornalista 
Ali todos são recebidos de braços abertos 

Experimente e ficará surpreso !

A V I S O
O Expresso Curitiba-Lages Ltda.

No iutuito de melhor atender aos seus distintos clien
tes e ao povo em geral, comunica que a partir do 
dia 11 de fevereiro, aumentará de 1 viagem a linha 
Curitiba Lages, passando a vigorar o seguinte horário:

Partida de CURITIBA 
Chegadas em LAGES 
Partidas de LAGES 
Chegadas em CURITIBA

às 6,30 
às 16,30 
às 6 00 
iis 16,00

e 12,00 horas 
e 21.00 horas 
e 12-00 horas 
e 21 00 horas

Diâriamente, excepto aos Poming06 no horário .las 
12 horas. Modernos e confortáveis auto-onibus, tipo 
Pullman de luxo

CURITIBA 
Agência «Eslar»

Rua Presidente Faria, 201 
Fone 5 5 4

MAFRA
Estação Rodoviária 

LAGES
Estação Rodoviária
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6 2 57 CORREIO LAGEANO

Transportes Aéreos
Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De 
saidas às 14:50 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó

chegadas às 11,55 De 
saidas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo o Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre
TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saidas às 09:40 Para

chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas à6 C9:5 De 

saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às 10:15 Para

Porto Alegre 
Florianépolis ■ 
- Santos e Rio

A i A

Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T  A  C Transportes Aéreos Catarinense S.Â.
AGENCIA E M  LAGES: - JRua 15 de Novembro - Fone: -214

T A C às suas ordens
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
0  Doutor Clovis Ayres Ga

ma, Juiz de Direito d* Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajas, Estado do Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todo« que o 
presente edital de citação, 
com o prazo d» trinta (30) 
dias, virem, dele conhecimen
to tiverem ou interessar possa 
que, por parle de Isidoro Sil
va e sua mulher, lhe foi diri
gida a seguinte petição: PE
TIÇÃO INICIAL: - Exmo Sr.
Dr. Juiz de Direito da la. Va
ra da Comarca. Isidoro Silva 
e sua mulher Maria Candida 
Varela de Chaves, também 
conhecida por Maria Lucinda 
Varela de Chaves, brasileiros, 
casados, proprietários, resi
dentes e domiciliados no dis
trito de Anita Garibaldi, nesta 
Comarca, por seu procurador 
abaixo firmado, o advogado 
inscrito na Ordem dos Advo
gados do Brasil, secção deste 
Estado, sob n° 474, e com es
critório nesta cidade, vêm, pe
la presente e na forma da 
lei. perante V. Excia. para 
exporem e requererem o se
guinte: 1 - Que são os Supli
cantes senhores e legitimo* 
possuidores de parte da «Fa
zenda dos Chave6», no distfi- 
t« de Cerro Negro, nesta Co
marca, imóvel constituído de 
terras lavradias localizadas 
nas encostas do Rio CaDÔas, 
adquirido pelos Suplicantes 
por herança do finado_ Cons
tan t  o Antonio de Chaves, 
conforme se verifica da in
clusa certidão extraída dos 
autos do referido inventário e 
partilha, e tranicrita no Se
gundo Oficio do  ̂ Re
gistro de Imóveis da Comar
ca, sob n° 2.669, á fls 4 e 5, 
do livro n° 3-A, de transcri
ções de imóveis; (doc. 3); 2 - 
Que, as terras da atui «Fa
zenda dos Chaves*, pertence
ram em sua integridade, a 
Francisco Antonio de Chaves, 
que as deixou, por seu faleci
mento em 1902, á viuva me- 
eira Ana Maria dos Anjos, e 
aos filhos, seu* herdeiros, de 
nomes Belmira Brandina de 
Chaves. casada com Pedro 
Bernardo dos Santos, Aman
d a  D va de Chaves, casada 
com Manoel da Silva Mota, 
Francisca Pereira de Chaves, 
casada com Antonio Pereira 
Fermiano, Maria dos Prazeres 
Chavas. casada com José tlo- 
norato Borges, Contâncio An
tonio de Chaves, José Fran
cisco de Chaves, FranCilizio 
Borges de Chaves, Rosena 
Bernardina de Chaves, casada 
com João Martins da Silva e 
Vidal Pereira de Chaves, tu
do como consta do respectivo 
inventario e partilha julgado 
cm 10 de fevereiro de 190Z.
1 c r  sentença que transitou 
em julgado (dec. 4); 3 - Ç)ue 
falecendo a viuva meeira de 
Fiancitco Antonio de Chaves, 
d Ana Maria do Anjos, fo
ram inventariadas as partes 
ideais que possuía e das quais 
era proprietária na aludida 
«Fazenda dos Chaves» sendo 
contemplados, Da pMldh®, s«us 
filhos referidos no Item ante
rior, e tudo como consta do 
auto de inventario e partilha 
julgado em 1903, por ^eDteJ  
ca que traositou em julgado
<£oc 5); 4 - Ou..
desta forma a comunhão da

E d i t a l  de  C i t a ç ã o
«Fazenda dos Chaves», diver- 
sos herdeiros alienaram a ter
ceiros, suas partes ideais, ou
tros transmitiram a sucesso
res, em épocas várias, resul
tando no imóvel dividendo, 
existirem atualmente o* se
guintes condôminos: 1 - Ama- 
bile Turela, casada com Ver- 
gilio Mouring, ele re«idente 
nesta cidade, representados 
por Artur Tafarel Vargar, re 
sidente no imóvel; 2 - Anto
nio Tafarel, também por Ar- 
iur Tafarel Vargas, residente 
no imóvel; 3 - Afonso Antu» 
nes de Lima, residente no 
imóvel; 4 - Damásio Antunes 
de Córdova, residente no imó
vel; .6 - João Bazilio Delfes, 
resideute no imóvel; 7 - Va
lentin; Borges da Silva; 8 -

res, também conhecido por 
José Lisboa, terras que per
tenceram a Francisco Antó
nio Varela, e a Leste com a 
«Fazenda do* Januáiios», pe
lo Lageado dos Chaves, ate 
encontrar u Rio Canoas; todos 
os confrontantes mencionados 
residem nas pruximid«d> s do 
imóvel dividendo, no distrito 
de Cerro negro, nesta Comar
ca.- - 7 - Que, na confronta
ção do rumo Oeste, da Fa
zenda dos Chaves, ora divi
denda devido ao abandono de 
parte de terras de*ta, bem co
mo da parte da fazenda lin
deira, desapareceram os ves
tígios da antiga divisa, tendo 
surgido dúvidas quanto á lo
calização exata dos limites, 
por não mais existirem todos

zenda, e julgida por sentença a 
demarcação, se prossiga somen
te com os condômino^, na di
visão, julgando-se afin*l pro
cedente esta. para que seja 
adjudicada aos Suplicantes,

Remiro Antonio de Chaves, os mnreos, fato que torna ne-
9 - Luciano Pereira da Silva; cessario proceder-se judiclal-
10 - José Merkel!; 11 - Paulo mente a demarcação, nesta 
(Jassemiro dos Santos, 12 - linha someute; a lioha divisó- 
Jacy Borges da Silva; 13- Ma- ria a ser demarcada tem a- 
no Chave* Mota; 14 - Cassia- proximadamente dois mil me- 
no Chaves Mota, todos resi- tros de extensão, formando 
dentes no distrito de Campo um ângulo mais ou menos 
Belo do Sul; 15 - Antenor Va- reto, no centro, coirendo to- 
rela Ubaldo; 16 - Nelson Va- da em terreno sêco, por en- 
rela Ubaldr; 17 - Jcão Pedro tre matos e capoeiras, nao 
de Cheves: 18 - José Fran- havendo cercas ou qualquer 
cisco Borges, conhecido por outro tipo de fêchos, e sen 
José Honorato, estes res:den- do confinantes os citados Ha
tes na séde do distrito de rino Soares, Jose Leite de 
Cerro Negro; 19 - Sucessores Oliveira, João Catarina de 
de Nicanor Antonio de Cha- Oliveira, Dorival da Silva Va- 
ves, residentes no imóvel: 20 - rela, Antonio Xavier de A - 
Ary Nora Guimarães, repre- meida, e Vergilino Mariano 
sentado por Firmino Ribeiro Je Oliveira, resldtndes nas 
de Chsves, residente na sé- proximidades do imóvel i- 
de do di-trito de Capão Al- videndo, 8 - Que, o imóvel 
to; 21 - W erner Radats. re- dividendo, «Fazenda dos Uia- 
sidente na séde do distrito de ves», tem uma área apruxi- 
Anita Garibaldi; 22 - Sizenan- mada de Seis milhões de me
do José Chaves; 23 - José Su- tros quadrados (6.000.000m?2J 
til de Oliveira, «mbos resi- e é composto de matos, facüi- 
dentes nesta cidade.- 24 - Os nais, capoeiras, campestre* 
Suplicantes Isidoro Silva e etc., terras apropriadas para 
tua mulner; - 5 - Que pos- agricultura, contendo saDgas, 
suem casa de moradia e ben- arroios, vertentes, banhados, 
feitorias no imóvel dividendo pedra ferro, matas com ptDüei- 
os seguintes condôminos: Ar- ros industrializáveis •- ma ei 
tur Tafarel Vargas, que resi- ras de lei, abrangendo serras 
de no imóvel e construiu dc Rio Canoas, coin diversas 
benfeitorias como procurador servidões, e benfeitorias de 
e representante de Amábile condôminos, constantes de ca- 
Turela e Antonio Tafarel, cs «as, paióes, lavouras, ranchos, 
condôminos, Afonso Antunes roças, e alKu'-s íecJ 0S: ;  '  
de Lima, Damasio Antunes de Que o imóvel dividendo é lor- 
Córdova, José de Silva Nery, mado por glebas de valores 
João Bazilio Delfes, e os su- diversos e desiguais, nao tor- 
c»«sores de NicanOr Antonio mando um todo homogeneo 
de Chaves, possuem somente devendo ser classificado eo 
benfeitorias, constantes de áreas distintas e procedida 
paióes, rocios, casas de mo- avaliaçao condizente com « 
radia de capatazes e prepos- natureza dessas area«, n« f 
tos, os seguintes condôminos: noa do previsto nos arts. 442 
Valentim Borges da Süva, 443 do Cod. Proc. Civil, ca 
Antenor Varela Ubaldo, Nel- entendam os sis peritos ne- 
son Varela Ub?Mo, Sizenando cessária a clflsulic&çao e a
osé de Chaves, Cassiano Cha

perfeitamente definida e limita
da, a parte que por direito 
lhes compete, atribuind«-*e aos 
demais condôminos as parte* 
que lhes pertencerem, Diante 
Jo exposto v*m o« Suplicantes, 
respeitoiamente p e r a n t e  V. 
Excia. para pedirem e reque
rerem que se digne em orde
nar a citação dos confrontan
tes e condôminos acim* men
cionados, bem como das mu
lheres daqueles que casados 
forem, por "mandado, e, por 
editais, na f«rma da lei, dos 
conrômino* cu confrontantes 
residentes fora desta Comarca 
ou que não tenham domicilio 
conhecido, bem como de quais
quer intereesaaos, e ainda de 
incapazes, que por ventura 
existam e que sç, julguem com 
direito na presente ação, para 
que contestem, os confrontan
te« da linha a demarcar, que
rendo, no prazo legal, e para 
os demais termos e atos do 
prccesso, até a definitiva fixa
ção da respectiva linha^ divi
sória, ficando os condômino* 
citados, para acompanharem os 
termos da demarcação, e a se
guir os da divisão, requerendo 
e alegando o que fôr de seu 
direito, dentro dos prazo* re
gulamentares, e ficando, desde 
então, todos citados para to 
dos os termos e «tos do pro
cesso, até final sentença e exe
cução, tudo na forma e sob as 
penuS e cominaçõe* legais; Re
quer outressim, seja notificado 
o Dr. Representante do Mídís- 
tério Publico, para acompanhar 
a ação, representando quem de 
direito. Requerem mais ainda, 
que pelo próprio teor do man
dado e editais, sejam citados 
os confrontantes e condôminos, 
para abonarem «pro rata», as 
despesas, digo sejam citados os 
confrontantes da linha a de
marcar e os condôminos, para 
abonarem «pro rata» as despe
sas com a demarcação e com 
i divisão, c ao pagamento in

tegral das dtspêsas que, sendo 
contenciosa?, darem causa, t - 
do na forma do* arts. 447, V. 
e 441, VI, do Código de Pro
cesso Civil; Protestam os Su
plicantes por todo genero de 
provas, e tendo o imóvel divi 
dendo o valor de Cr$. . . . ■ . 
120000,00, dão á causa, para 
feitos fiscais, o valor corres

pondente de Ci$ 120 000,00; E, 
nestes termo?, com o* docu
mentos juntos, protestando ain
da pela juntada de outros, na 
devida oportunidade, e para 
que tudo se pree sse na forma 
regular e segundo a veDtade 
Je da lei, E.D’ Lajes, 31 de 
dezembro de 1956. pp. Edezio 
Nery Caon. Inscrição na O A 
B. Sta. Catarina, sob n° 474.. - 
DESPACHO: A. Citem-se, por 
mandada os condamincs e con- 
fiontantes do imóvel, lesiden- 
tes nesta Comarcz, e por edi
tais, com o prazo de 30 (trinta) 
dias publicando *e na imprensa 
oficial e imprensa local, os in
teressados incertos e desconhe
cidos que por ventura existam. 
Nomeio agrimensor o sr. Han» 
Walter Taggessell, e peritos 
os srs. Heriberto Krebs e Al
fredo Floriam', que deverão 
prestar o compromisso legal. 
Cite-se também o dr. Repre
sentante do Ministério Público. 
Lajes, 3 de janeiro de 1957.
(a) Clovis Ayres Gama, - Juiz 
de Direito da Primeira Vara. - 
Em virtude do que, passou-se 
o presente edita), por meio do 
qual citam-se a todos ei inte
ressados ausentes, incertos e 
não sabidos, para os fins cons
tantes da petição acima trans
crita, pena de revelia. Este 
edital será publicado e afixado 
na forna da lei. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, aos 
quatro dias do mês de 
j :n ‘.ir« do ano de mil e nove
centos e cincoenta e sete.- Eu, 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Civil e Comércio da 
lr. Vara o datilografei, subs
crevi e também assino. Selos 
afinal.

ves Meta. Mario Chaves Mo
ta, Jacy Borges da Silva, Pau
lo Cassemiro dos Santos. Ra
miro Antonio de Chaves, e cs 
Suplicantes Isidoro Silva e sua 
mulher; - 6 - Que, o imóvel 
dividendo confronta, na sua 
totalidade, atualmente, ao 
Norte, Com O Rio Canoas que 
separa esta Comarca da de 
Campos Novos, a Oeste com 
terras de João Catarina de 
O live ira ,  José Leite de Oli
veira. llarino Scares, Dorival 
da Silva Varela, Antonio Aa- 
vier d«* Almeida e Vergilino 
Mariano de Oliveira, por linha 
seca, ao Sul. com terras per 
tencentes a José Pereira Soa-

valiação parcelada do imovfl, 
conforme os Leais onde exis 
tam pinhais ou tcrrss 06 mnioi 
Vdlor; 10 - Que, sendo os Su
plicantes proprietários de par
tes ideais na «Fazenda dos 
Chave«», estão autorizados a 
«exigirem a divisão d« coisa 
comum», pelo que preceitua 
o art. 629 d<> Código Civil f 
t-imbrm a pedirem a demar 
cação, nos termos do mesmo 
Código, etn seu art. 569, moti 
vos p«los quais, vêm propor * 
prestnte ação de divisão cumu
lada com demarcação parcial dc 
imóvel comum, na forma dos 
art*. 415 e 416 do Código de 
Procesio Civil da República 
afim de que, demarcada « Fa

Clovis Ayre* Gama 
luiz de Direito do la. Vara da 

Comarca
Waldeck Aurélio Sampaio

Escíivão do Civel

Dr. A R O N  K I P E L
— A L T A  C I R U R G I A -

CLINICA GERAL, PARTOS SEM DÔR, VIAS URINA
RIAS, DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER NA

MULHER

Colposcopia e Colpocitologia. Ondas curtas.
Diatermia

Ex interno da Maternidade, do serviço das vias urinárias 
e de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Pôrto Alegre 
Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 

de urgência (SAMDU) de Pôrto Alegre

Consultório: Praça João Costa, ALTOS DA 
FARMACIA N.S. DAS GRAÇaS

Atende chamados noturnos

Consultas: das 13,30 às 17,30 horas. 
Residência: Grande Hotel Lages.

LAJES — Sta- Catarina

Leia e assine o «Correio Lageano»
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Juizo de Direito da 2a. Vara da Comarca 
de Lajes - Sta. Catarina

Edital de Citação
Adquiram agora com grandes facilidades de 

pagamento vosso refrigerador BRAS- 
TEMP em tres tamanhos diferentes

-6,5  pé* Jg

0 (vrlmefro em sua caleoorla

--MM p»cDuro mjMoroÿ

PRINCIPE S'I-i pés 
CONQUISTADOR 8 7= 

IMPERADOR 101 /
/2

em espeto útil 
em ftrfelçJo técnica 
em acabairento nobra

i m p e r a d o r
1 0 ,5  p é .

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os 
insuperáveis refrigeradores BRASTEMP, absoluta 

garantia em vosso lar

Concessionários exclusivos nesta praça

E X P O E N T E
MAXIMO

ion U>1

Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 16 - 
Fone, 253 Caixa Posta 27 LAJES, S.C.

Juizo de Direito da 2a. Vara da Comarca 
de Lajes - Santa Catarina

O Dr. Francisco José Ro
drigues de Oliveira, Juiz de 
Direito da 2a. Vara da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei e etc.
F A Z  S A B E R  aos 

que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, 
com o prazo de trinta (30) 
dias, a contar da primeira 
publicação no «Diário Oficial 
do Estado», que a requerimen
to de ANA MARÍA RIBEIRO, 
fica citado o seu esposo João 
Batista Fernandes q u e  se 
acha auzente em lugar incer
to e não sabido, conforme 
declaração da requerente, pa
ra dentro do prazo acima 
mencionado, responder nêsle 
Juizo ao pedido de consenti
mento de outorga nos têrmos 
da seguinte petição: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de Lajes. - 
Por seu procurador que esta 
subscreve Ana Maria Ribeiro, 
brasileira, casada, domestica, 
domiciliada e residente nesta 
comarca de Lajes, no distrito 
de Painel, vem respeitosamen
te a presença de V. Excia. 
dizer e finalmente requerer o 
seguiote: t - A Suplicante é 
casada civilmente com João 
Batista Farnandes sob o regi
me de comunhão univeraal de 
bens (doc. junto); 2 - Desse 
matrimônio exiitem cinco fi- 
lh°s, dos quais dois menores, 
vivendu um em companhia da 
suplicante; 3 - Em meados do 
ano de 1952, o marido da su
plicante, sem que razões hou- 
ves*e para justiçar sua atitu
de, saiu de casa para tratar 
de negocios e desapareceu, 
sem deixar noticia», conti
nuando incerto e ignorado 
seu paradeiro até a presente 
data; 4 - Antes de desapare
cer, todavia, seu marido con
traiu dividas do conhecimento 
da Suplicante, cujos documen
tos estão anexados, com a 
anuência do credor, aos autos 
presentes; 5 - O credor por 
vários anos vem pacientemen
te tolerando a demora no re
cebimento de seu credito, na 
esperança de que o marido 
da Suplicante aparecesse: 6 - 
Como entretanto, quer o cre
dor, Sr. Cecilio Antunes de 
Macedo receber seu credito 
acrescido já de juros e dis
põe o c sal de quase um mi
lhão de metros quadrados de 
terrenos (documentos anexo>), 
quer a Suplicante como um 
dever de justiçi saldar a divi
da, vendendo uma gleba de 
quatrocentos mil metros qua
drados ao proprio credor, e 
ainda para com o pequeno 
saldo em dinheiro que lhe so
brará, fazer face a algumas 
necessidades que tem, 
Seja de rcupa seja, do 
alimentos, em vista do long 
período de auzencia de seu 
esposo; 7 - Isto pôsto, con
form- lhe faculta o art. 151, 
ittm 1, e seu § - único n° 
IV, combinado corn o rt. 
245, item ll do Codigo Civil, 
processando-se tudo na for
ma dos arts. 625 e seguintes 
do Codigo de Processo Civil, 
requer a V. Lxcia. seja-lhe 
suprido o consentimento ma

rital para a venda do imóvel 
Constante do documento nr.3- 
Registrado sob nr. 7.826, no 
Registro de lmovtis e com a 
aiea de quatrocentos 'mil me
tros quadrados, uma vez que 
em caso de execução judicia! 
das dividas, talvez nem bas
tasse o total das terras para 
o pagamento de divida, cus- 
las, honorários, bem como ou
tros pronunciamentos de di- : 
reito; 8 - Está assim plena
mente evidenciada a necessi
dade da venda pleiteada, ape
nas com a audiência do DD. 
Representante do ,M. Publico, 
uma vez que não há necessi
dade no cascf*em estudo, da 
publicação de edital; «Perigo
sa é esta dispensa da citação 
da parte em caso de ausên
cia, pois essa ausência pode 
s*r aproveitada maliciosamen- 
te pelo interessado. Acresce 
que não é dificil obter duas 
testemunhas que comprovem 
auzencia de uma pessoa pre
sente. Muito temerário foi o 
Codigo não exigindo ao me
nos a citação edital com cur
to prazo. O meio de evitarem 
se etc» (Codigo de Processo 
Civil Brasileiro Interpretado, 
J.M. Carvalho Santos, vol. 111, 
pg, 149). 9o Pelo exposto vê- 
s í  que, apesar de condenaja 
a pratica do Suprimento de 
outorga de auzentes sem ni 
taçáo por edit-d segundo 
manda o Codigo, ria é faio 
inegivei porque texto de lei;
10 - Assim sendo, requer a 
Suplicante que V. Excia. d - 
pois de ouvido o DD. Dr. 
Promotor Publico da 2». Vara 
mande expedir o competente 
alvará de suprimento de ci - 
sentimento pieiteado uma v z 
que, como já ficou dito, em 
caso de demanda judicial « 
Suplicante só teria a perder 
se não procedesse com" está 
procedendo. Protestando p> r 
todo o gênero de provas rui 
direitos permitidas e que fa
çam necessárias, requer afin d 
a devolução idependente de 
traslado, os documentos 3.4,5.
6 e 7. Aguarda Deferimant . 
L*jes, 19 de junho de 1956

pp Jorge Barroso Filho. E, 
assim, mandou o MM. Juiz 
fosse expedido edi ais, publi
cando-se na f r m i  da lei. Da
do e passado, nesta cidade de 
Lajes, aos trinta dias do mês 
de Janeiro d mil e ncvecen- 
tos e cincoenta e s e t e  (30/1/ 
1957). Eu, Darcy Ribeiro, Es
crivão e Órfãos, o datilogra
fei, Subscrevi e assino.
Frr .ncisco Jcsé Rodrigues de 

Oliveira
Juiz de Direito da 2a. Vara 
O Escrivíol Darcy Ribeiro

Lageanos:
Auxiliai a construção da Vila 
Esperança, onde será edificado 
o Lar dos menores desampa
rados.

O Dr. Francisco José Ro
drigues de Oliveira, Juiz de 
Direito da 2a. Vara da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma cia 
lei e etc.

Edital
FAZ SABER aos que o 

pres-ente edital virem cu de
le conhecimento tiverem.com 
o prazo de trinta (30) dias, a 
C' rter da primeira publicação 
no «Diário Oficial do Estado», 
que se estando precedendo 
a. i iventario e partilha dos 
b n; deixados por falecimen-

to de LUIZ ANTONIO DE 
MENEZES, foram pelo inven
tariam-s declaradas auzentes 
os seguintes herdeiros: Ceiso 
Menezes e Juvenímo Mene
zes, residentes em lugar incer
to e não sabido. Em vista do 
que cita e chama os referidos 
herdeiros para comparecerem 
ou faznrem representar no 
prezo acima mencionado, afim 
cie ialarero nos têrmos do in
ventario e partilha, aié final, 
sob pena de revelia. E para 
que chegue ao conhecimento 
de todos a noticia que interes
sar possa e para que não se- 
j i ignorada à citação por al
guém, se "passou o presente 
edital com o prazo de trinta 
di«s, para serem publicados 
na forma legal e afixado no 
lug r publico de Custume. Da
do e passado, nesta cidade de 
L-jes, aos trinta di. s do tltês 
de Janeiro de mil e novecen
tos e cincoer.ta e sete 
(30/1/1957). Eu, Darcy jRibeirn, 
Escrivão de Oifã s, o datilo
grafei, subscrevi e assino.

Francisco José Rodrigues de 
Oliveira

Juiz de Direito da 2a. Vara 
Darcy Ribeiro 
O Escrivão

Negocio de ocasião
Vende se um caminhão Ford 

46 Hercules Diesel comple
tamente r< formado sujeito a 
qualquer prova.

Os interessados poderão di
rigir-se a rua Correia Pinto 
227

ouça um
antes de comprar um piano

Schwarizmann
o melhor som no móvel mais atraentel

#  A p re s e n to  8 8  notas, 3 p e da is , cor
das cruzadas e chapa d e  m e ta l. D iv e r 
sos m ode los  O uça u m a  d e m o n s tra çã o
sem  com prom isso. 

lEVENDEDOft AUTORIZADO 

C

f

Venda em suaves prestaçe 'ís mensais
DISTRIBUIDOR NESTA PI AÇA

A E L l T R O L A í  D I A
Rua Cel. Cordova s/n Telefone 331 - . iges S C.
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A varzea encerrou as suas atividades de 1956
No ultimo domingo, foi en 

cerrado o Torneio Encerra
mento da varzea, quando no 
Estádio Velho de Copacabana, 
foram efetivados os derradei- 
ros jogos daquela competição.

O primeiro jogo da matinal 
que estava programado entre 
o Botafogo e o America, não 
foi realizado devido a ausên
cia de ambas as equipes no 
campo da luta.

No matach principal da ro
dada, tivemos o cotejo entre 
os conjuntos do União e do 
Az de Ouro em disputa pela 
2a colocação,

O União realizando uma 
notável exibição, não teve 
dificuldades em superar o Áz 
de Ouro pele astronomico es
core de 7 à 0.

Na la fase o União já ven
cia por 2 á 0, com tentos as
sinalados por intermédio de 
Alcides ao 4 e Ford aos 12.

Na etapa complementar o 
tricolor voltou aioda mais dis
posto, e conquistou ainda mais 
5 tentos, que completaram a 
goleada final.

Os tentos neste periodo fo
ram consignados por intermé
dio de Alcides aos 10’, Vitor 
aos 14’, Eloir aos 33’, Artenis 
aos 36' e Vitor aos 39’. As 
duas equipes atuaram assim 
constituídas. União Wdli, Car
pim e Zanotto; Iti (Artenis), 
Lalãp e Pocai; Eloir, Sebas
tião, Ford (.Salvador)', Vitor e

A chuva empanou a 
realização de jogos 

na Ponte Grande
Devido as furtes chuvas caí

das no ulttimo domingo em 
noss cidade, foram adiadas pa
ra o proximo domingo os jogos 
que estavam marcado* para o 
Estádio Municipal da Ponte 
Grande entre os Clubes Interna 
cional e Flamengo e Vasco da 
Gama x Palmeiras,

Como se sabe estes jogos 
são relacionados com o Torneio 
Pentagenal Radio Diário da 
Manha,

E D I T A L
Lupercio de Oliveira Koeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivfto 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem caaar 
WANTUY MOREIRA, solteiro, nas
cido em Caxias do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul, comerciário, 
filho de Aristotelino Moreira e de 
dona Nadyr Sambaquy Moreira, e 
KOGERIA NILSA BRORING. soltei
ra, nascida em Varzem do Riacho, 
Santo Amro da Imperatriz, neste 
Estado, de ocupaçfio domestica, fi 
lha de Eduardo Pedro Broering e 
de dona Adelina Schweitzer Broe- 
rini

Alcides.
Az de Ouro: Ademar, Celio 

e Chico; Tião Reni e Deco; 
Menezes, Wolney, Wilson,

Jamil e Odjlo.
Na arbitragem funcionou o 

Sr. Osvaldo Xavier com uma 
otima atução.

CM o H o  i  do 1' 1. Rodoviário
Classificação final

Após os jogos da ultima rodada do Encerramento, 
colocação dos clubes disputaDtes ficou sendo a seguinte:

1* Corintians 
2' União 
2: Az de Ouro 
3‘ America e Atlético 
4' Botafogo

B

2( pp (Campeão)
3 pp (Vice Campeão) 
3 pp
8 pp 

10 pp

AS ULTIMAS DO ESPORTE EAJEANO
No proximo domingo no Clu

be 14 de Junho, deverá, ser 
introduzido nesta cidade • mais 
novo esporte brasileiro, que 
é o futebol de salão, quando será 
realizada uma partida entre os 
quadros no Clube l4"de Junho 
e o Banco do Brasil, numa 
peleja que promete sensaciona- 
lizar visto a novidade deite

esporte na Prinsesa da Serra. 
Desejamos daqui desta pagina 
esportiva, colocar as colunas da 
mesma aos amantes de futebol 
de salão, afim de incrementar 
esta novel modalidade esporti
va, que colocará o esporte de 
Lajes, no conceito de maiores 
centros poli eportivos do Bras-
n W  #  *  r * r  1

Foi efetivado domingo pela 
manhã no Estádio do 2o Bata
lhão Rodoviário, um prélio 
amistoso entre es quadros de 
25 ae Agosto, formado por sol

militar e o Atlético A da 2a 
Divisão.
Desenvolvendo uma notave* 
exibição o quadro militar gole
ou o Mais Querido pelo eleva-

dados daquele destacamento | do escore de 6 á 1.

«Eletro Mundial»
iwpg !
■ r ■
De Plinio Fagundes de Morais

1 *’ ' (MATRIZ) em Rio do Sul
(FILIAL) ‘ Instalada à Avenida Getulib Varges (éx) 3 de 

Outubro, ao . lado do Clube 1‘ de Maio

Fabricante dos afamados Dinamos P.F.M. - Ins
talações Elétricas em carros geral — Testes 
para regulagem de relés — Enrolamentos de 
mntnrps p crprndnrps rtp qualquer potência.

Dois grandes "trabõ 
para a sua fazenda

«• . Laijes, 1 de fevereiro de 1957

Faz saber que pretendem casar 
ALM ANIMO SILVA, solteiro, nasci
do em Rio do Sul, motorista, ;fi!ho 
de‘ Ernesto Silva, e de Leonina 
Lehmann Silva, Maria ANTONIA 
FLO RIANT solteira, nascida |em  
l-aies, de ocupacâo doméstica, filha 
de Eugenio Floriani, e de dona 
Maria Senhorinha Silveira I< loriani, 

Lajes 5 de fevereiro de 1957.

Não dê esmola: 
çpntribua para a SLAN

- 4. apesar do seu porte leve, tem 
de um motor pesado. Executa, 

com equipamento apropriado, uma série 
de operações de alto rendimento: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.

O  F C -D  é a reprodução fiel do popular 
Farmall Super FC. Acionado por-um pos
sante motor Diesel de 4 cilindros, executa 
rápida e economicamente as mais pesadas 
tarefas num menor núm ero  de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dêste tipo.

Paro aquisição e serviço dèstes equipamentos, procuro os concessionários em L A G E S , S A N T A  C A T A R IK A :

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 6. SOCAS S.i.
Rua Coronel Cordovo, 43?

Entrega imediata

DGD-4

3521
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ESTADO DE SANTA CATARINA

A V I S O
Em viitude do aparecimento de cies raivosos nesta Ci

dade a PREFEITURA MUNICIPAL avisa, no interesse da 
população; que mandará proceder, com a colaboração do 
SERVIÇO DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL desta cidade, 
matrícula e vacinação de cães, contra a RAIVA, nos t Postos 
e dias indicados, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas:
1* PÔSTO DE VACINAÇÃO: - Casa Popular n°„28 -  2a. e 3a.

feira - dias II e 12 do cor
rente.

2‘ PÔSTO DE VACINAÇÃO: * Pôsto Coral - Ponto de em
barque do ônibus - 2a. e 8a. 
leira - dias 11 e 12 corrente. 

3' PÔSTO DE VACINAÇÃO: - Estação Fitotécnica - 2a. e 3a.
leira - dias l i e  12 do cor
rente.

4' PÔSTO DE VACINAÇÃO - Fazenda de Criação - 2a. e
3a. feira - dias 11 e 12 do 
corrente.

5' PÔSTO DE VACINAÇÃO: - Em frente ao Cemitério Cruz
das Almas - 2a. e 3a. feira-

CORREIO LAGEANO
N- 11ANO XVlj Lages, 6 de Fevereiro de 1957

40 Aviões Danificados 20 m i l h õ e s  
de Prejuízo

Sobem a 20 milhões de cruzeiros (segundo os cálculos ieitos por 
oficiais da Aeronáutica) os prejuízos causados pelo furaçao que domin
go último varrèu o Aeroporto Santos Dumont, avariando seriamente 4 
aviões de passageiros e de treinamento da FAB e dostruinao um apa
relho do Exército dos Estados Unidos, o qual, antes de chocar-se con
tra outros aviões, correu desgovernado pela pista cérca de 700 metros,

t
AS

dias 11 e 12 do corrente.
6‘ PÔSTO DE VACINAÇÃO: - Gèpacabana -  Praça ao lado 

q <jo Armazém Boldo -  4a. e
5a, feira - dias 13 e 14 do 
corrente:

7* PÔSTO DE VACINAÇÃO; - Em frente ao SESI - 4a. e
ãa. feira - dias 13 e 14 do 
corrente.

Independente do« dias acima o SERVIÇO DE DEFESA 
SANITÁRIA ANIMAL desta 'Cidade procederá, diáriamente, 
vacinação em horário normal de expediente.
Prefeitura Municipal de Lsfes, em 6 de fevereiro de 1957.
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PRAIA DA SAUDADE 
Município de Ifajai 

PROPRIETÁRIOS: LEONARDO TETT0 e JUVENTIN0 UNHARES
Caixa Postal 169
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Preços por lotes em 24 meses
De Nr. 1 
» » 31
» » 6 1  
» » 91
» » 121 
» » 151
» » 181

á 30 
» 60 
» 90 
» 120 
» 150 
» 180 
» 202

50 000,00 
45.000,00
40.500.00
3 6 .4 5 0 .0 0
3 2 .7 0 5 .0 0
2 9 .4 2 5 .0 0
2 6 .5 8 3 .0 0

N .B . —  A s  e s q u in a s  te m  m a jo r a ç ã o  d e  10°/, 
p re ç o s  a c im a -o dos

p l a n t a  d e  s i t u a ç ã o
— —- T tr r r

Planta aprovada e reconhecida pela Prefeitura 
sob nr. 041.

Transcrito no livro 3 Q à tolha 50 Sob. nr. 27545 - 
no Registro de Imóveis da Comarca de Itajai

OTIMOS DESCONTOS PARA VENDAS A VISTA
VENDAS DIRETAMENTE COM PROPRIETÁRIO SR. LEO TETTO

INFORMES DANÚBIO HOTEL

Procedente de Curitiba, 
encontra-se era nossa ci
dade uma caravana de 
escoteiros, chefiada pelo 
sr. Ciro da Silva, a qual 
veio à  Lajes com a fina
lidade de efetuar uma 
visita de cordialidade 
aos seus colegas locais. 
A referida caravana, 
além do chefe, é com
posta dos seguintes ele 
mentos: Agnaldo Schere- 
metta, sub-chefe; Teodo- 
ro Deutche, Vitor Fer
nandes, Joaquim Cesar 
Peixotq, Aldemar Wei- 
gert; Águstinho Macedo 
da C o s t a  e Eduardo 
Koehler. Bastante im
pressionada com o pro
gresso de nosso povo e 
com o Jtratamento aqui 
recebido, a referida ca
ravana, que visitou ^nos
sa redação em com
panhia do chefe Helio- 
doro Muniz, aqui perma
necerá até o dia 8, quan
do então regressará à 
capital paranaense. Se
gundo estava programa
do, domingo último foi 
realizada, com a partici
pação de todos os esco
teiros de Lajes e visi
tantes. um grande des
file pelas principais ruas 
de nossa cidade, quando 
o povo lajeano teve a 
oportunidade de contem
plar o garbo e o senti
mento de patriotismo 
desses pequenos solda
dos da Pátria. Ainda de 
acôrdo com o programa 
estabelecido, hoje deve
rá ser efetuado, na Pra
ça Santa Cruz, com a 
presença de autoridades 
e povo em geral, um, 
«fogo de conselho», no 
qual tomarão parte to
dos os escoteiros de La
jes e de Curitiba. Antes 
de sua partida, a cara
vana procedente de Cu- 
ritiba, juntamente com 
seus colegas da Prince
sa da Serra, deverãojfa- 
zer um acampamento de 
dois dias, em local ainda 
a escolher. O resto de 
sua permanência em La
jes os escoteiros da ca
pital paranaense, perten
centes a diversas tronas 
daquela metrópole, deve
rão preencher com visi
tas a diversas institui
ções sociais e educa
cionais de nossa terra.

Registrando o aconte
cimento, CORREIO LA- 
CrEANO agradece a vi
sita recebida, cumpri
mentando os integrantes 
da «Caravana de Esco
teiro» de Curitiba».
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