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Violências policiais em Anita Garibaldi
O Inspetor foi cobrar a conta e obrigou o agricultor a  suicidar-se — Fato revoltante — Emocionada a população
O distrito de Anita Ga

ribaldi foi teatro de do
loroso e chocante acon- 
teci nento. Valdevino Pe
reira de Souza, agricul
tor, residente na locali
dade de São José, era 
devedor de Gr$ 2 862,00 
ao Iuspetor de Quartei
rão José Conrado Sobri
nho. Havia passado o 
prazo para o pagamento 
e Valdevino encontrava- 
se em dificuldades para 
saldar o compromisso. 
O credor, fazendo se a- 
companhar do soldado 
Luiz Varela, destacado 
naquele distrito, foi até 
a casa de Valdevino pa
ra cobrá-lo, encontrando 
o na roça, trabalhando 
em trigo, em companhia 
de outros familiares.

Pondo Valdevino ao 
par do motivo de sua 
presença, o Inspetor pas
sou a exigir o pagamen
to do seu crédito. Val
devino, não possuindo 
dinheiro, ofereceu, a 
principio um cavalo no 
valor de trez mil cruzei
ros, de propriedade de 
seu irmão Laudelino Pe
reira de Souza. O Inspe
tor recusou a oferta e 
insistiu novamente. Val
devino prontificou-se a 
entregar o produto da 
roça, estimado em qua
tro mil cruzeiros. Nova 
recusa e novas ameaças 
de José Conrado Sobri
nho .

A essa altura o Inspe
tor exigiu que Valdevino 
o acompanhasse até a 
séde do Distrito onde i- 
riam acertar a conta de 
qualquer forma. Valdevi
no ponderou que sómen
te no outro dia poderia 
ir. José Conrado voltou

a carga com novas a- 
meaças e ofensas, cha
mando a Valdevino de 
velhaco e outras expres
sões injuriosas, e con
cluindo: “ Eu perco meu 
dinheiro, mas dentro de 
dois dias eu me cobra
rei de qualquer forma” . 
Com isso Valdevino a- 
medrontou-se, envergo
nhado que estava já pe
las ofensas, e pela im
possibilidade de pagar o 
débito

A nova investida de 
José Conrado para levar 
Valdevino à séde do dis
trito ou a outro local, 
onde provávelraente se
ria espancado, Valdevino 
num gesto de desespero 
sacou da faca e suici
dou-se, não resistindo ao 
impacto emocional de 
ver-se envergonhar e a- 
meaçar de espancamento.

corre versão no distri
to de que Valdevino te- 
ria sido assasinado, o 
que entretanto; não pa
rece certo, pois familia
res da vitima, que esta
vam presentes ao ocor
rido, declaram ter a mes
ma se suicidado efetiva
mente.

Valdevino Pereira de 
Souza tinha 23 anos de 
idade e era casado com 
D. Maria de Souza a 
qual se encontra em es
tado de gestação, e am
parava a mãe, viüva de 
sessenta anos sendo ho
mem honrado, embora 
pobre, vivendo evclusiva- 
mente de seu trabalho.

A nossa reportagem 
compareceu a Anita Ga
ribaldi tendo colhido os 
informes in loco e con
versado inclusive com a 
viúva e a mãe de Val

devino, constatando tra
tar-se de pesssas humil
des de reduzidissimos 
conhecimentos, capazes 
de se impressionar pe
rante qualquer autorida
de policial.

Até a data em que lá 
estivemos, quarta-fmra, 
nada havia ainda na De
legacia de Policia de A-

nita, visto que, embora 
o fato tenha se verifica
do no dia 11, não fôra 
instaurado inquérito po
licial porque o Sub-Dele- 
gado encontrava-se em 
Abdon Batista.

Podemos adiantar, en
tretanto, que a população

de Anita Garibaldi está 
chocada com o ocorrido 
e revoltada mesmo, es
perando que a Justiça 
Duna os responsaveis pela 
tragédia, o Inspetor Con
rado e o soldado Luiz 
Varela, que teve partici
pação no caso e que 
anda pelo distrito com 
bebedeiras e desordens.

M U N IC ÍP IO S  D E M A IO R  PRO G RESSO
Realizou se no Conselho Na

cional de Economia, a reunião 
do juri do Concurso de Muni
cípios Brasileiros de Maior 
Progresso, patrocinado pelo 
Instituto Brasileiro de Admi-

dentre os quais se escolheram 
os cinco vencedores foram por 
ordem alfabética os seguintes: 
Belo Horizonte-Minas Gerais, 
Campina Grande-Parabaia, Ga- 
rapina Grande-Parabaia Gara-

São P a u l o ,  Itabuna-Bahia, 
Itaúna-Minas Gerais, Monte- 
negro Rio Grande do Sul, S. 
José do Rio Preto-São Paulo, 
Timbaúba Pernambuco, Trin- 
dade-Goiás.

nistração Municipal. O juri foi 
presidido pelo sr. Simões Lo
pes, presidente do L B.A.M 

Cada representante dos mu
nicípios finalistas falou duran
te doze minutos apresentando 
a candidatura do seu munici- 
cipio. Em seguida o juri se 
reuniu em sessão secreta para 
escolher os cinco vencedores 
do concurso, aos quais foram 

em s ilanld a - 
de rea liz iii às 9 horas no 
Palácio do Catete conferido o 
diploma de honra.

OS VENCEDORES

Os vencedores do Concurso 
foram proclamados no 
Palácio do Catete, pelo pr esi- 
dente da República sabendo se 
que os municípios finalistas,

Motor Diasol
Vende-se um motor 
diesel de 20 H.P. 
NOVO, preço oportu
no. Tratar com o pro
prietário, Julio Fer
nando R. de Athyde 
Rua Aristiliano Ra
mos, 185, ou pela cai
xa Postal, 212.

AGRADECIMENTO
A viuva Herlita Werner da Silva, filhos, filhas, nora, 

pais, ircnaos. irmãs, sogros, cunhados e cunhadas do sem
pre lembrado ANTENOR. LOURENÇD DA SILVA vem, por 
meio deste, agradecer às revmas irmã9 do Hospital N. Sra. 
dos Prazeres, às enfermeiras e ao dr. Galeno Moreira Cé
sar pelo carinho e dedicação c >m que trataram esse ente 
querido durante sua enfermidade; agradecem, igualmente, 
as irmãs do Seminário que visitaram a familla e a confor 
taram assim como aos que lhe enviaram cartas de pesa- 
mes, extendem, finalmente, 6eu reconhecimento ao revmo. 
bispo diocesano D. Daniel liostin que visitou e confortou 
durante sua enfermidade e à todos as pessoas que visita
ram, enviaram flores e pesames e acompanharam o extin
to até sua última morada

Lajes, setembro de 1957

Indústria e Comécio de Ma' 
deiras Battistella S. A.-

C O N V O C A Ç Ã O
Convocamos os srs acionistas da Indústria e Comércio 

de Madeiras Battistella S.A , para se reunirem em Assem
bléia Geral Extraordinária, na sua séde social, sita à Av. 
Marechal Floriano e/n\ nesta cidade de Lajes, Estado ue 
Sta. Catarina, no dia 4 (quatro) de outubro do corrente ano 
a fim de tratar 6Ôbre a seguinte 

Ordem do Dia
a) Exame da proposta da Diretoria para aumento de 

capital 60cial;
b) Outros assuntos de interesse social.

Lajee, 21 de Setembro ue 1.957 
Emilio F. Battistella - Diretor 
Enio Mario Marin - Diretor

Ofertas de primavera !
das

C A S A S  P E R N A M B U C A N A S
DURANTE 0 MèS DE SETEMBRO Grandes remarcações nos preços dos tecidos marca ÒLHO

RISCADO Cr$. 9.40 XADREZ Cr$. 13.50 — LINON Cr$. 1150
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Um sonho apenas
CLELIA

Sonhei - há quem não sonhe? - que teu meigo olhar 
pousava «m minha figura adormecida. Podia adivinhar teu 
pensamento voltado para mim, enquanto tuas mãos - tão 
esguias, meu Deus! espargiam calma, acariciando meus ca
belos

Foi um sonho lindo e um despertar atroz. A saudade 
voltou pungente e mais uma vez senti a inutilidade de 
chorar.

E’ ainda difícil aceitar a realidade de tua viagem e- 
terna. Então nào voltarás jamais? Aquele adeus acenando 
alegremente sob a benção prateada do luar, foi mesmo pa
ra sempre?

Só em sonhos te verei. Sonhando, hei de mais uma 
vez sentir a caricia macia de teu olhar, levemente es
maecido pela longa distancia que nos separa.

Sonhando, hei de dizer-te que te amo ainda, por tudo 
que me ficou de ti e pelo meu coração, que contigo le 
vaste. . .

Pedro José Fava
Completou mais um aniver

sário natalicio, dia 18 do 
corrente, o sr. Pedro José Fa
va, encarregado do serviço 
de Identificação \lédic<^ e 
Legal da Delegacia Regional 
de Policia desta cidade e 
inspirad > poeta que re6ide 
há alguns anos em Lajes.

Destas colunas, pois, nos
sos votos de felicidades ao 
prezado aniversariante .

Aniversário
Comemorou a passagem de 

suas quinze primaveras, dia 
19 do corrente, a srta. Ze- 
nita Freitas, funcionária des
te bi-semanário e filha do sr. 
João Francisco Freitas e de 
sua esposa dona Zulmira 
Freitas, residentes nesta c i
dade.

Ao ensejo de tão significa
tiva efeméride cumprimen 
tamos a aniversariante, al
mejando-lhe um futuro ven- 
turoso.

Sr. Albino Granzotto
Festeja hoje seu aniversá 

rio natalicio o sr. Albino 
Granzotto, do comércio des 
ta praça e figura muito rela
cionada em nossos meios. 
Pelas inúmeras qualidades 
que lhe enobrecem o cara- 
ter, o sr. Albino Granzotto 
receberá, por certo muitos 
cumprimentos dos seus ami 
gos ne-ta data. aos quais 
juntamos os nossos.

Você sabia . . .
— que a A.B.l. para a en 

trega de sua correspondên 
cia ocupa 5 bnys?

— que a Casa dos Jorna
listas foi fundada em 1908, 
isto é, há 49 anos?

— que a A B.I. possui pa
ra limpeza e conservação de 
sua sede, treze serventes, 
que custam, mensalmente ses 
senta mil cruzeiros?

J o a l h e r i a  W o l n y
de Paulo W olny Broering

•Jóias
Reógios ‘

Canetas
Cristais e porcelanas 

Nacionais e estrangeiras
GARANTE O QUE VENDE 

Rua Mirechal Deodoro • 23ALJES - Santa Catarina

Fabrica de ladrilhos e artefatos de cimento

«SAN TA CRUZ»
Rua Santa Cruz, 11 — La JES

(Fundos da Igreja Santa Cruz)
A * ' ■

Ladrilhos de calçada e para interiores, 

pelos melhores preços

Radio teatro na Diário da Manhã

SROMIL
o amigo
do peito

plastia a cargo de Edson 
Hoog.

Necessário se torna salien-

Importante inieiatíua foi to lenita • ã im  V a a '| t i f  1 i-J. 
mada pela direção da Radio Vida - Delma do Valle; \ja- 
Diário da Manhã de Lajes, riDa - Cleuza Aguiar. Contra 
incluindo no seu programa, regra Paulo Mendes e sono- 
um bem executado radlo-tea 
tro, cuja estréia ocorreu dia 
12 do corrente mes. A dire
ção e os ensaios estão a car 
go de Diogenes Silva, que mi- 
litou por muitos anos no6 te 
atros de São Paulo, ao lado 
de grandes cartazes e adqui
rindo, por isso. vasta experi- 
encia na matéria.

A peça que está sendo 
transmitida pelas ondas da 
referi ia ►•mússora é intitulada 
COKACOES EM REVOLVA, 
de autoria de Sari a Campos 
e com o s guinte elenco: Fa
usto - Diógenes Silva; Irene 

Renita O, Donnel; pai de I 
rene - Wolney Ribeiro, He

tar, os artistas-amadores que 
tomam parte na referida pe
ça vêm desempenhando óti
mamente os seus papéis, fir
me e eficientemente dirigi
dos por Diógenes Silva que. 
como já afiimamos anterior- 
mente. é veterano na matéria.

30.000 casos de «asiática» 
no D* Federal

Já é estimado em J0 
mil o número de pesso- 
as atacadas de ‘asiática’ 
no D. Federal. Os enten
dimentos nos hospitais 
e centros de saúde au
mentaram de modo ex
traordinário. Além disso,

muitas noticias de novos 
casos são levadas, pelo 
telefone todo momento, 
à Comissão de Combate 
à Gripe ao Ministério e 
ao Departamento de Hi
giene da Prefeitura.o

Uniào Lajeana de hstudantes
C O N V I T E

A U. L. E. convida as autoridades, os advogados, 
o público e em especial os estudantes secundários 
de Lajes, para a Sessão do JURI SIMULADO que 
será levado a eíeto em a noite de ZO docorreute, 
quinta-feira, às 19:00 horas, no Fórum local.

Quem não anuncia se esconde

Vague ffáv-/!ncfe, 3Va?

V E N D A S  —  P E Ç A S  —  S E R V I Ç O

Revendedor Autor izado:  
MERCANTIL D E LLA R O C C A  BROERING S/A
RUA CEL. MANOEL THIAGO DE CASTRO 156 - PONE 253

CAIXA POSTAL 27

«
LAJE S.S.C.
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NUNCA SE VIU ISTO ANTES:

Um R e f r i g e r a d o r  de G r a ç a !
Candidate-se o quanto antes a um dos 30 compradores do

I

famoso refrigerador «SPRINGER» para receber um

Sensacional plano de vendas lançado pela
A ELETROLANDIA

SPRINGER
Como um brinde à 

sua freguesia
• 3

B

porque desliso qualquer piso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sobre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

Faca uma visita à

».S pé» cúbicos 
Interior em côr azul lago 
porta aproveitável 
novo fôcho de engate suave 
5 anos de garantia

•  preço bem mais em conta

A El etrol andi ai
A  pioneira das iniciativas

im  «ann 91

m s m
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Resposta aos p e ss im ista s
José f  de Queiroz Campos de aços especiais no país. 

Assim é que recentemente 
Está provado que se o J?o-|f0j inaugurada no município

paulista de São Caetano do 
Sul, a primeira usina nacio
nal de eauipamento elétrico 
pesado. E tão alvissareiro se 
tornou o empreendimento que 
agora se iniciam a» opera
ções de novo forno para a- 
ços especiais, ü que obser
vamos nesse particular foi 
um aumento considerável na 
produção de ligas metálicas 
e de aços finos atendida a 
grande parle de procura no 
mercado interno em alguns 
tipos enquanto em outros já 
é possível atender a totalida- 

carecemos de da demaDda.
Em tempo muito menor do 

que era de esperar estamos 
superando largamente aque
la fase incipinte da indústria 
leva de transformação para 
ingressarmos com segurança 
e resultados inesperados no 
setor da indústria pesada mo
la mestra do nosso desenvol
vimento econômino.

vêrno atual manteve as nor 
mas do intervencionismo e- 
conômico aplicadas pelas ad
ministrações anteriores,
com fundamento na própria 
constituição vigente procurou 
por outro lado ministrar a- 
centuado auxilio á iniciativa 
privada principalmente no 
que tange às indústrias de 
base. A688im é que propiciou 
cap tais à siderurgia mineira 
e paulista como, por outro 
lado, vem protegendo a in 
dústria automobilística nacio
nal.

O d? que mais 
atualmente para o plano de 
desenvolvimento econômico, 
alem da construção e pavi
mentação de estradas, foi a- 
longamento dos trilhos e do 
aparelhamento da navegação 
de cabotagem, e da produção 
iDtensiva de petróleo e de a- 
ço para que possamos fabri
car a6 nossas próprias má
quinas e mover o sistema de 
transportes eliminando os 
pontos de estrangulamento, 
responsáveis em grande par
te nelo nosso sub-desenvolvi- 
mento.

Se a ‘Petrobrás” continua 
o superur as matas previstas 
forçoso é reconhecer que se

uma técnica desenvolvida, se
ria suficinte para abrir-nos 
a senda do progresso que o 
crescimento do país está a 
exigir.

Muita coisa podemos fazer 
com o nosso próprio esforço 
como os fatos estão clara- 
monte demonstrando.

vem ampliando

Eis aí mais uma resposta 
aos pessimistas, aos que des- 
crêm das nossas possibilida
des internas da nossa capaci
dade construtiva exigindo que 
nos entreguemos, de mãos a- 
tada à exploração do capital 
estrangeiro com a desculpa

produçãode que só ele, aliado a

EDITAL
Lupercio de Oliveira Kõeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu- 
nicipio e comarca de Lajes, Es
tado dc Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem casar 
em Taquara, Estado do Rio Gran
de do Sul ARMANDO D1NIZ DA 
COSTA, solteiro, natural do Estado 
do Rio Grande do Sul, militar, filho 
de Diogo Diniz da Costa e de Vi- 
centina da Costa com LEDY PETRY 
solteira, natural do Estado do Rio 
Grande do Sul, de ocupação domés
tica, filha de Arthur Petry e de 
Kmilia Maria.

Lajes, 19 de setembro de 1957'

Para seu carro

use peças

legítimas FORD

Equilíbrio Alimentar
A alimentaçiu é uma das 

coisas mais importantes na 
vida. Sem o alimento nin
guém vive, e vive melhor 
quem bem se alimenta.

Uma alimentação variada e 
harmônica não precisa ser 
excessiva.

0 êrm de muitos está nis
to: por í izerem uso de ali
mentos míil escolhidos, têm 
n«?ces8i iade de mm<>r quanti
dade. habituando, ou me hor. 
viciando o estômago a pedir 
grande quantidade de alimen
tos.

A qualidade deve estar aci
ma da quantidade. Quando a 
qílalidade é má, o organismo

defende-se pedindo alimento 
em maior quantidade.

A quantidade de alimentos 
deve s*t , tão sómente, a ne
cessária para as exigências 
das nossas atividade!.

O* conselhos do SAPS 
mostram que não é dificil 
Dem complicado o modo de 
bem alimentar-nos. E neces
sário, prmcipalmente, haver 
variedade de alimentes em 
nossas refeições, para que 
não venha a faltar, nas quan
tidades adequadas, nenhum 
principio nutritivo necessário 
á saúde: ^proteínas, gorduras 
hidratos d :arbon minerai», 
e vitamin na.

M É D I C A

DE SENH ORAS E C R IA N C A S

Edifício Armando Ramos - 1* pavimento 
sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Dinastia da qualidade BRASTEIV1P

BRASTEMP CONQUISTADOR - 8.5 pés

Concessionários exclusivos nesta praça

BRASTEMP
Agora em treis tamanhos diferentes

Príncipe - Conquistador - Imperador
Prateleiras de aluminio anodizado. EXCLUSIVIDADE DO  

BRASTEM P-CONQUISTADOR.

Painel interno da porta, em plástico polivinilico, com quatro 
prateleiras m oldadas na própria porta. Utilíssima inovação

BRASTEMP
I

Quem adquire um BRASTEMP

PRÍNCIPE, CONQUISTADOR ou IMPERADOR
adquire o que se pode desejar em luxo e acabamento em  
refrigerador fabricado no Brasil..

MERCANTIL DELLA ROCCA. BROERING S.A.
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro 158 - Fone , 253 - Caixa Postal 27 LAIES. S.C.
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Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
F alência de Hermelino

Ribeiro de Souza

e d it a l  d e  p r a ç a
0 doutor Clovis Ayres da.Gsma, Juiz de Direito da Pri

meira Vara da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos • presente edital de praça 
virem, dele conhecimento tiverem ou interessar passa, que no 
dia trinta (30) da corrente mês de setembro, às 10 (dez) ho
ras, no saguão do edifício do Forum local, serão levados a 
público pregão de venda e arremat*ção par qntm mais der 
e maiores lances oferecer sobre as respectivas avaliações, 
os seguintes bens arrocadvlos á Massa Falida Hermelino 
Ribeiro de 8)uza, e que se encontram à disposição dos in- 
teressades, para qualquer verificação, na firma «Bertuzzi, 
R.bas & Cia.», à rua Quinze de Novembro n*. 396, nésta 
cidade, s iiiic o  ds referida massa falida, a saber>

80 ks, erva mite a Cr$ 3,00, 92 ks. feijào a Cr$ 3,80, 48 
kgs. batata a crí 4,50, 28 kgs. batata doce a Cr| 2,00, 14 
vassouras da crina a cr$ 10,00, 13 latas vaziis a cr$ 10,00, 1 
oai*a sabão esmeralda a cr$ 120,00, 39 kgs. fubá a cr$ 4,00, 

■1 balança Deci nal de 300 quilos a crS 500,00, 1 Baiança 
F lL lZZO LA a Cr$ 1.750,00. 1 balança de 2 pratos a cr$
280.00, 5 quilos café Dlamaate a crí 15,00, 13 Kgs. Macar
rão Sibli a Crí 9,50, 13 Eng Is. c/ 70 gfs. cina a c r í 10,40, 
2 eng is. c/ 33 gfs. alco>i a C rí 10,41, 1 eng. c/ 24 gfs. cer
veja a Cr$ 260.00, 1 eng. c/ 24gfs. xarope a 288,03, 4 gfs.
cerveja a crí 10,0J, 2 gfs. xarope a c r í 12.00, 1 engd. c/ 
24 gfs. cerveja a crO 260,00, 1 ideim vinho Virge n crí 210,00.

'1 egnl. c/ 19 gfs. Vinagre gf. Cr$ 6,25, j  ideim c/ 36 laran
jinha a Cr$ 155,09, 1 idein guarsnâ caçula CrS 150.00 1 idern 
Malz9biér Cr$ 266,69, 1 Idem vazio cr$ 90,00. i idem c//36/4 
gfs vazias a Crh 85,00, 3 idem c/ 36/2 gfs. vazias a cr$ 85,00,
1 só Serra de mão a er$ 150,03, í rébote a c rí 150,00, 4 cxs.
litros vazios, a c.r$ 28 00, l paCÓte c/ 22 massos fosforos a
cr$ 74,80, 8 pcts. Cigs. Elmo a crí 37,00, 2 idem Belmont
Crí 49,00, 2 idim Coatineita] cr$ 49, 1 ideim Liberty a cr$
37.00, 1 idem Astória cr$ 37,00, 1 Panela ferro a crí 50,00, 
22 gfs, gaarana cr$ 4,70, 14 Carteira cigs. Belmont a crí 4,90 
l i  ilem  Liberty a c r í 3,70, 7 iietn Astôria crí 3,70, 7 kgs. 
Cera a cr$ 45,00, 13 pcts. Éuhio ciaco pontas a crí .5,49, 3 
Correntes para oichorro e cr$ 8.00, 1 idem a cr$ 600, 3 cha 
Ves de tenda cr$ 3,00 4 bombas chimarão a cr$ 9,00. 4 cala 
dores a cr* 25,09, 1 idem cr$ 18.00, 4 colherss pedreiro a crí
15.00, 2 chaves de ferida a crí 3,50, 1,300 gramas de poivori
a cr$ 35,00 quilo. 11 reguis de «adeira a cr$ 2.00. 4 naan
tp^ueira de vidro a cr$ 3,39, 10 latas para sapato a cr$ 4,09,
17 vds. núbia a Cr$ 5,03, 2 cxs. c/ 24 vis. tinta a cr$ 18,00.
2 Its. olea s ilger a cr$ 5 75. 7,latas de canela a cr$ 1,60, 16 
bonecas de anil a crS 1,60, 1 Cx. MaizOna Lorehltz a Crí

•135,00, 8 tbs. Kolynos a Cr$ 5,50» 5 id tfn Colgate cr$ 5,50, 
i l  pcts. caá preto a c r í 2,60, '9 pratos
dé folha a cr$ 3,00, 30 envelopes alicura c r í 0,50, 2 
formas b >lo a cr$ 6,00, 2 tijélas de alutmini ) a crS 10,00, 28 
Cartões de melhorai • cr| 0,60, 10 vds. B nsaibo brànco. a 
Cf$ 2,00, 2,800 grs, balas a cr$ 15,00, 00 pcts. serütntes a crS 
L0Ü, 5 vds. nubia a cr$ 5,00. 20 vds. oleo riçíbo a cr$ 0,80. 
Í2 vdoi. p lulas de vida a crí 5,00, 8 vds. altutn sativum a 
cr$ 1,50, 19 pilhas Berec a cr$ 2,00, 3,200 gr; Colorau a cr$ 
10,50, 1 rebote a cr$ 150,00,31 vds. gratia prebatu n a cr$
1.00, 14 vds, iodo a er$ 1.-50, 28 carretei dJ linha a cr$ 4,00, 
7 sabohetes gessv Dz. 63/00, 7 snbonetes -úlfuroaos Rosa a 
ctS 2.50, 15 sabonetes glicerina a crí 2,00, 38 fia Dapel car
bono a c» 2,50, 5 cxs, percebejos a c r í 3*09, 2 chaleiras es
maltadas 14 cnts. a 2o,oo, 2 novelos de barbante »  cr$ 5,oo,
2 kgs. ararutina a crí 6.9o. I duia de chimaraão a rr$ 12,oo 

"4 pares sapatos a cr| 7o,oo, 1 Chaleira esm. 14 cts. a cr®
to,oo, 8 cxs. amido Matarazzo a cr$ 2,85, 3 castiçais esmal
tados a c r í 5,6o, 1 quilo Salotaaniaéo a cr$ 25,oo, 4 pcts. ta 
Xa n°: 10 a cr$ 2,80, 7 bicos mamadeira a crí 12,10, 1 1/2 
Üz. d/oraiiça He 2 1/2» a c r í 16,0". 2oo gramnos p/porco 
\0. I a cr$ 9;8o, o cento l4 dzs. colheres niqueladas a cr$
19.00, 3 its sardrrihas 2oo grs. a crí 5,95. 5 idem 15o grs. 
,̂25, 6 só dobradiças de 4« a cr$ 5,oo, 5 fechaduras gaveta a

' tjrí 8,oo, 25 cartuchos de rhetâl 16 a cr$ 2,8o, 75 id m cali 
bre '4 > a cf$ 1,5o, 1 pt*. mate Leão a cr$ 6,8o, 6 pct*. Chi- 
ni&rão América a cr$ 4,oo, 2 kgs fermento seco a cr$ 6o,oo,
3 caixas bumbinbns a cr$ 7,oo-, 5 cx^, pditos Iris a cr$ 2,oo,
4 idéra Tupi U crí 1,2o, 8 pcts. velas Catarinense a rr$ 4,8o
6 idem Linda crí lo.oo, 4 cintúrões de couro a cr? /,oo, 3
dotas a cr$ 5,oo, 3o f de lixas n°. oo a cr$ o,3o, 26 
-  = d® cabão a crí 3,oo, 3 espumadeiras eatanhadas

peda-
a crS

5 oo-, 2 funil de alumínio a cr$ 6.5 o, 18o meadas de linha de 
cór a crí l,oo, 2 cartões papel felicidade a 'c r í 4,00 4 mu
dados a crS 4o,oo, 5 cabidas plásticos a cr$ 16,7o, - gfs p/ 
s apua a cr$ 7,5o, 5 latas graxa patente a c rí lo.oo, 1 lata 
0(leo motor a cr| 15,oO, 3 latis ferm ento «eco a c r í 5,1o 

I jata de abacaxi a cr$ 8,50, Idem extrato tomate a c r j  5,30, 
-H dem  Eledon a cf$ 24.13 2 rdera Lactogeno a cr$ 24,17, 1

idem pescada a cr$ 6,4o, idem 1 figo Ramy a Cr$ 17,oo, 225 «nzois n°. 5 a cr$ 13,5o o cento. 
6 Ita. pimenta em pó a cr$ 3,3 ; 3 pare* tamancos a cri lo,oo, 2o anzóis n°. 2o a cr$ 13,5o 
cento, 24 pares de chiuélos a cr$ 15,oo 25 cxs. parafusos a cr$ 15,00, 4 pares de alpargatas 
* cr $ lo.oo, 2 m. pregos sapateiro a c rí 6o,oo, 2oo cadernos linguagem a cr$ 0,65,5o idem 
divérsos a Cr$ o, 65 131 pires de dobradiças a cr$ 5,oo, lo cadernetas de arma. a cr$ o,5o. 
lo dzs. homeopatia a cr$ 12,oo, 5 blocos Gentil a cr$ 4,oo l caçarola esmaltada 16 cts! 
a crí 15,2o 3o ca iernos desenho a cr$ o,8o, 1 calador a cr$ 15,oo 6 gfs, vinho Virgem a 
cr$ 8,75. 4,5 dzs. Iapi* a cr$ 4,50, 2 oinceis n° 4 a cr$ l>o l pmela de alumínio a cr$
80.00, 12 pedras de arear f >gão a crí 2,5o, 17 suspensórios elásticos a crí o,5o 2,8oo gr*, 
sicos de papel k. cr$ 15,00 12o penas de eicrever a cr$ o,25 2o eanetas de madeira a crí
I ,  oo 2 baldas de maleira a cr$ 15,oo, 7 caixas com botões a cr$ 12,oo 4 canetas esféro- 
graficas a Cr$ 5 70 12 cópos de folha a cr$ 150 2 litros de bitter a cr$ 16,oo, 2 idem 8o 
rax a c rí 2o,oo. 2 litros de conhague a crí 2ouo 10 idem de Vermuth a ‘ crí 2o,oo, 1 vd 
c/ cartuchos de amandoim a cr$ 15,oo, 9oo gramas de fermento a cr* 54,oo, 2oo pedras de 
isqueiro %22,oo. lo agulhai para saco a cr$ 0,50, 4 só lenços o/ bolso a crí 10,00, 60 pc» 
de pimenta a cr$ 1.00, 2 dzs. bicos s eco s  a cr$ lo.oo, 1 dx. de feche a cr$ 84,00, 100 pa- 
;ótes de sementes, a cr$ 1,00-, 1. dz. esparadrapo a c fí 18,Oo, 1/2 dz. escovas de dente a 
cr$ 28,00, 3 dzs. cordão para sapatos a crS 1,93, 17 vds. oleo dyrce a crí 2,60, 11 péças de
elástico a cr$ 5,00, 3 vds. oleo Dorly a cr$ 3,75, 12 vds- esmalte de uma unba a cr$ 9,5o,
1 novelss de lã a cr$ 1,00, 3 pares de sapatioh >8 de lã a crí 28,oo, 10 dzs. de colchetes a 
cr$ 1,50. 220 pedras de isqueiro a c rí 20,00 o cento, 8 ouvidos para espingardas |a cSf
8.00, 24 espelh is d ; bolso a cr$ 3,00, 4 dzs. dedais a crí 15,00, 5 canetas esteriograficas i, 
cr$ 5,70, 2 pentes de chifre a c rí 4,00, 2 espelhos de mão a cr$ 13,00, 7 pares de brinco » 
cr| 10,00, 3 apitos a cr$ 5,09, 7 vd*. de perfune a crí 2,00, 33 pares de meias a cr$ 7,00, 2 
dzs. cordão le sapatos a crí 22,00, 3 p ntes fino a cr$ 3,00, 8 vde. aleo Dyrce a cr$ 2,60, LC 
pires de abDtoadura* a cr$ 3,00 8 limpadas para lanternas a cr$ 2,85, i2 pares de presi hâ  
para susosnsório a cr* 1,00, 2 gzs. borrachas escoleae* a crí 30,00, 1 só cinzeiro de vidro 
n cr$ 10,00, 18 pentes a cr$ 2,00, 0 tabl tas para solda a crí 8,00, 6 canivetes a crí 5,00, 
43 pentes a cr$ 1,50, 2l bo lécas a cr$ 7,00, 12 sabnnetelras p!A<ticas a crí 5.C0, 6 pantuias 
para c iança a cr$ 28,00, 94 charut >s de ' hocil-te a crí O.SO, 43 dzs. botões para enfeite a 
:r$ 5,00, 1 pantufa para criança a crí 27,00, 4,500 grs. chocolate a cr$ 15.50, '3  facas Tcoir 
haiaha a crí 20,00, ) caixa co □ fitas a cr$ 25,C0, 21 m. palha para cigarros a c rí 1,00, 1 
Chapa pari fogão a cr$ 95,00, 8 l*tas de extrato de tomate a crS 6,20, 6 idem camarão eir 
salmoura a cr$ 17,00, 6 latas de camarão em szeitc a cr$ 16,50, 5 idem almodegas a crj
I I ,  20, 9 idem le soda lbic a crí 13,80, 6 idem repolhos em conservas a cr$ 18,00, "2 cópo*
le mostarda a crí 5,50, 3 vds. pimenta a crS 2,00. 23 picótes de maizane Lorenz a crí 3,5C 
9 pilhas elétrica» Microlite a c r í 5.03, 8 rolos de arm a para varai a cr$ 4,80, 29 vds. di
esiencia Inkas a crj l,oo, 37 cartuchos calibre 28 a cr$ 2,4 21 só tinteiro* escolares a crj
1,42, 6 pacótes de Bom bril a crí 2,35, 7 faca* a cr$ õ.oo, 1 lampião sem vidro cr$ 15,oo
2 vds. de la npeão a cr$ 3,oo, 3 vds. S»1 de frutis Eno a crS 9,oo, 3 Its. Pastilhas Euca
ment a cr$ 6,00, 2 cópos alu nimo n°. 6 i crS 3,"o 3 rolos de pápel higiênico a crj 3 lo, i  
netros de madeira a cr$ 4,oo, 3 metro* de madeira grande a cr$ 6;oo, 18 vds. oiço de ri 

clno a crj o.8o. 5o foguetes n° 13 £a cr$ 4,29, 16 prdra* chaufers a cr$ 3,̂ 5, 15.5 kg» 
:humbo a cr$ 4o,oo, 1 calador a cr$ / a oo, 11 filhas de lixa* para tnadeira cqIB ojoo, 4 lixar
para ferro a cr$ 3,oo. 7 bandeijas'de folha a cr$ 5,oo,'3 tbs. pasta de dèní* a Crí 5,oo, 1
neadas de lioha de pesc< n* 0 a c rí 2,oi. 6oo anzóis sortidos a cr$ l2.oo o cento, 1 péçt 
de cordel da barrigueira cr$ 15,oo, 6o chs. caodhos para cabide a crS o,5d, '6 dobradiças í  
1/2» a cr$ 3,oo, 1 par idem de 2» a cr$ 2,oo, 2 pires de sandalhas para criança a cr$ l5,oo
5o prendedores de ronpa groz* cr$ 46,oo, 11 ci Uas elástlcis a cr$ 2,5/í.~ 2 éncordoament»
ie violào a cr$ 4,6o. 4 latas de brdnmtioa Dyrce a cr$ 2,oo,' 1 lata ,<le talcn Regina crí 
1j,oo 3 lato* de pó arro* Lady a cr$ 3,oo, 1 gro?a parafusos de I v a  crí ^5.0o 4 pçs pa
Del crep >rn a crí 1.5o, 49 pirafusos de 1/2» a Cr$ o,5 8 só 'lampàdàs para lanterns 3ea 
r »*ca a cr$ 4,oe, 8 idem com rosca a cr$ 2.85, 4 cópos de vd. cótn jdizer,e6 *. i:r$ 4.oo. l f  
p>rus chíveiros a cr$ o,4n, 11 dzs., digo Só, extrato Dvrce a Crí 4,7". 4 -pares de meit 
cr$ 8,oo, 127 cauctins oara jm elis  «ve lh is» a cr$ 2 -,oo o cento, 2o bal^a/ calibre 44 a crí
L>o, 2o idein .< crí 3,97, 1 bila C*líbr± 32 a cr$ 3,)0, 4 idem caJíbBé 38 yiírtas a cr* 3,no
12 cartuchos de matai calibre 28 a cr$ 2,40, 18 dzs. de ?botões peqsenos »  cr$ 1,2o, 5 Dzs 
)Otõ*s grandes a cr$ 1,5o, 25 latas de corante guarany, 25 cartuchos ídè m^íal calibre 40 a 
•r$ 1,50, 22 pentes pretos a cr$ 2,oo, 25 cartuchos de metal calibre "40 ouxdpí^ crí 1,30, 5 
balas calibre 30 a cr$ 4,00, 5 vdr oleo Dyrce « cr$ 2,60, 5 m. palhas_ par» cigarros a crí 
0.30, 1 par sanlalhas p/ criança a cr$ 15,000, 5,5 dzs chupetçs a cr$ 7,65, 80 parea de ata- 
c idores a cr$ 0,30, 5 latas de pó Ia4y a cr$ 2,80,' 13 Botõe* n* 93 a cr$ 0,20, Í4 idem n°. 
100, a cr$ 0,30, 12 idem côr rosa a cr$ a 0,30 5 pacótes de sementes de hortaliÇ|8 a crí 
0,40, 20 idem grande* a cr$ 0,70 3 cópos americano» pequenos a cr* 1,60, 5 port is- escova* 
plisticos a cr$ 2,50, 5 bievs de mam rdeira a cr$ 1,0'), I punhal c/ bainha a Cr$ 15,00, .1 faca 
com bainha a cr$ 15,00, 1 cuador a cr$ 2,50, 61 oirea le aucidores pretós a ,cc$ 0ç39- J..oó' 
>o de vd americano a cr$ 1,60, 3 carreteis de linha preta n.* 50 a ci$ 4,00/ Lío enfeiteis 

pl isticos a cr$ 0.20. 1 espumaleira e t̂an.hada a cr$ 4,00, 6,5 dz*. de parafusos /pequenos a 
cr6 1,8o, 8 só bicus de mamideir i* a cr$ l,oo, 1 pacóte d; s .bão Luz a crí lo, >o, 2 agu
lheiros de mão a cr$ 1,5o, 3 Jzs. parafusos pequenos a cr$ 1,8o, 1 forma ie folha a cr$ 3,oo,
1 concha plaitica a cr$ 2,oo 3 cadern-tas p/ notas a cr$ 1,8o, 2o paus de Sabão a cr$ 2,8a 
15 pacótes de maizena Dureya a Cr$ 3,1o, 3 l/2 Dzs, de grampos para cabelo a cr$ l.oo,
1 só Pá de juntar a cr$ 22,oò, 1 funil de aluininio a c r í 2,4o, 18 *ó gfs de Vinagre Hmn- 
mer a Cr$ 6,í0, 2 gfs. vinho Virgem a cr$ lo,oo, 12 gfs de vinho Brenan a cr$ lo.oo, 17 
dem de xarope a cr$ 14,oo, 2 idem de cerveja preta a cr$ lo.oo, t gí. cerveja Brahama 

cr$ lo.oo. 2 Its. licor de Üvos a cr$ 22,oo, 2 gfe de laranjinha a or$ 3 .oe,4 fc gf. Tinh# 
Cruz de Cristo a c r í 12,oo, 1 lt. dt Bitter a cr$ 18 o o . '3 esponjas de sço a cr* koo, 1 pe- 
gidor plá6tíco a cr$ 12,oo 1 relho a c r í 5,oo. 1 passador de chá a c3J_$ 4,ooo, 3 gf*. agu» 
nioeral a crO 4,oo, 1'8 quilos de corda sizal a cr$ lo.oo. 8 ks. breu a < cr$ 2o,oo, 26 ks. 
pregos a cr$ 2o,oo, (3x62)> 1 só balde de inádeira a cr$ 15,oo 3o ks. de cebo^ ã Crí 
1,5o, L éng. de gfs. vazias a Cr$ 9o,'oo, 35.o > grs. de sedeaho a cr$ 35.oo. 21 so vassou
ras de Cipó a cr$ 2,oo 1 Balança de lí>o quilos «Vêlha» a cr$ 3õo,oo 2 pesos de ferro 
de 5 quilo* a cr$ 8.oo quilo, 3 pesss de feroo a c rí digo, com 2,7oo gramas a crí 8,o« 
i,35o gramas de peso de metal a cr$ l'5,o'o o quilo, 1 'balança de balcão «velha» a cr$ 
IV) oo. 1 balaio a Cr$ 3,oo. e 7 sacos vazios de estoqa a cr$ '3,oo. 54 pedras de ^apoleui*
a Cr$ 1.3o. 3 cinta* a cr$ 2.50.1 io3 lápis carpinteiro a cr$ o,7o. Tòtal de arrecadação
cr$ 24,72t,oo» Vinte e qüatro mil setecentos e vinte e quatro cruzeiros».!

E quem quizer arrematof os reíeridos hehs, deverá comnarecer no dia, mê*. hora 
e local (FORUM) acima mencionado, sendo èles entregues a quem mais der e melhore, 
lauces oferecer sôbre aS aludida* avalirÇões, depois de pagos, no ato. em moeda corrent* 
o preço da arremataç&o e cust i* legai* - Prra que h^nguem aleguê ignorância, passou- 
se este edital para publicação ha forma da Lei. - Dado e passado nesta cidade1 de La
gos. aos treze dias do iftês de setenibfo de mil novecentos e cincoenta e *ete.

CiòviB Ayres Gama — J u iz ‘de Direito ds í*  Vara 
‘ Ulysses Riba* — Sindico.
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JUIZO de direito da comarca de curitibanos
Edital de citação de interessados incertos, com o prazo de

trinta (30) dias

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

P O R T A R I A

O doutor Vilson Vi lal An

tunes, Juiz de Direito da 

Comarca de Curitibanos, Es

tado de Santa Catarina, na 

forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem, nu d-de co
nhecimento tiverem (expedido 
nos autos n. 1710, registra
dos no livro competente, as 
fls. 36 verso, de registro dos 
feito* do Cível e Comércio, 
de Ação de Usucapião reque
rida per Ameba Caetano de 
Olivein, que se processa pe- 
rant° este Juizo e Cartório do 
Cível), que atendendo ,to qu-* 
lhe foi requerido pela autora 
qoe justificou devidamente a 
posse para usucapião do imó
vel que abaixo será descrito, 
pelo presente edital cita a to
dos aqutles que, porventura 
tenham qualquer interess» ou 
poSsam alegar qualquer direi
to, sôbre o imóvel referido, pa
ra no prazo de trinta (30) di is 
que correrá da data da última 
publicação do presente, e nos 
dez (10) dias subsequentes a- 
legar o que posss, digo que 
se oferecer em defesa de seus 
direitos, sob pena de decorri
do o prazo marcado, de con
siderar perfeita a citação do* 
interesiados incertos e ter ini
cio o prazo para cont'*st<ção 
na forma da Lei, PETIÇÃO 1- 
NICIAL: “ Éxmo. Sr. Juiz de 
Direito desta Comarca, Amélia 
Caetano de Oliveira, viuva 
brasileira, lavradora, residente 
no lugar “ Rio do Meio” , da 
fazenda “ Campina das Mo
ças”, do distrito de São Se
bastião do Sui, desta Comar
ca, vem por seu advogado (au
tos do pedido de assistência 
judiciária inclusos), propor a 
presente ação de usucapião, 
em que alega e provará o se
guinte: I o que por si, ha doze 
anos a suplicante possui como 
sU'i, a titulo de dona, uma 
gleba da terras de matos, pi- 
nheirais e fachmais, do imó
vel “ Arroio do Meio”, na fa- 
i “oda “Campina das Moças”, 
situada no distrito de São Se
bastião do Su>, desta Comarca 
com a área de 250.000,000 m2. 
(duzentos e cinquenta md me- 
tro-> quadrados), e situada den
tro das seguintes confronta
ções: ao norte com o rio ou 
arroio “do meio’\ dividindo 
com os sucessores de José e 
Ortiz, ou srja a viuva AWia 
Luiza de Souza, ao sul com 
terri3 de João Caetano Dias, 
ao Leste com terras do domí
nio do Município de Curitiba
nos, e ao Oeste com terras de 
João Maria Borges da Luz. 2o 
Que a nosse da suplicante sô
bre h dita área é mansa, e i 
ninterrupta, por todo aquele 
espaço de tempo, com casa de 
moradia • dependencias, la
voura, plantações • criações, 
tornando toda a gleba produ
tiva com seu trabalho, sempre 
sem reconhecimento de domí
nio alheio. 3o Que a suplican
te não é proprietária urbana 
ou rural. 4o Que, assim, ocor
reu a favor da suplicante o u- 
o rã,suCapi‘po-labore” , previs

to na Constituição Frder°l, em 
seu art. 156, § 3*. o qual de

ve afinal ser julgado a favor 
da suplicante, valendo a sen
tença como titulo para tr.ins
crição no Registro de Imóvei* 
desta Comarca. 5o Que o imó
vel se ach-i transcrito em no
me de Darvino, lrineu, Florin
do, Atüio Zan-latto, e Jo»é

Luiz Lazzari, casados, brasilei- 
ros, proprietários e industri
ais, residentes em Mifr.. nes
te Estado. A-iSiai, para o fim 
requerido, requer a designi- 
ção de dia, hora e lugir oara 
a justificação exigid . pelo ort. 
459 do C"d. d-' Proc. Civil, 
para serem ouvidas as teste
munhas Saloir.ã • F.riHs d 
Souza, Caetano Souza, Augus
to de Françt Pinto e Antonio 
de França —Pi rito, brasileiros, 
lavradores, casidos, residentes 
no lugar Serra da Esoerança, 
deste Município, Requer, mais 
que feita a justificação, sejam 
citados Darvino, lrineu, Flo
rindo e Atilio Zanelatto, e Jo
sé Luiz Lazzari, com suas

respectivas «sposas, por pre 
catória para a Comarca de 
Mafra, o Patrimônio do Servi
ço da UTuão, na pessoa do dr. 
Procurador Fiscal, por pre
catória para Florianopolis, e 
pelo oficial de justiça desti 
Comarca, d. Maria Luizo de 
Souza, João Caet.no Dias, 
João Maria Bcrges da Luz, re
sidente no lugar ‘ Arroic do 
Meio”, distrito de São Sebas
tião do Sul, o sr, Prefpito Mu
nicipal, e o dr. Representante 
do Ministério Público, citan
do-se por edital, com pr aso 
de trinta dias, publicado na 
forma legal, os interessados 
ausentes e desconhecidas, pa
ra acompanhar oe têrmos da

presente ição de usucapião, 
nos termos do art. 455 do Có
digo de Processo Civil, e seus 
parágrafos pnr meio da qual 
deverá ser reconhecido o do
mínio da requerente sôbre a 
dita gleha. valendo a sentença 
como titulo déclaratório do do
mínio, para a devida transcri
ção. E ficando citados os su
plicados para os mais termos

da causa até final, inclusive 
para contestarem querendo 
Requer que os contestantes, se 
os houver sej-tm coDdenados 
nas custas, honorários de ad
vogado, r mais pronuuci içõ'S 
de direito. Da à pre-.ente, o 
valOr de Cr$ 30.000,00. Pio- 
testa provar com o depolmen 
to de testemunhas, depoimento 
pessoal dos suplicados e jun
tada d© documento, e vistori
as. Pede s ja solicitado ao sr. 
Oficial do Registro de Imóveis 
desta comarca certifique se e- 
\i-te qualquer bem i nóvel 
transcrito em nome da supli
cante P.R. Deferimento. Cun- 
tib nos 11 de fevereiro de 
1955 (as.) Walter Tenóri j  Ci- 
valcanti. “ DESPACHO. "V is

tos, etc. Julgo por sentença a 
Justificação retro para que 
produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. Proceda-se as 
citações 1-gais requeridas na 
inicial. P.R.i. Curitibanos, 8 
de agosto de 1.957. (as) Vil- 
son ViJal Antunes Juiz Subs
tituto, no exercício pleno do 
cargo de Juiz de Direito,” E 
para que chegue a<> Conheci
mento dos interessados e nin 
guem possa alegar ignorância 
mandou expedir o presente e- 
dital que além de e«r publica
do pela imprensa também pe
lo jornal ‘ Correio Lijeano’, da 
visinh-. cidade de Lajes. Dado 
e passado nesta Cidade de Cu- 
rítibanos. Estado de banta Ca
tarina. aos nove dias do mês 
de Agosto do ano de mil no
vecentos e clncoent i e sete. 
Eu, Ivo Dolberth Escrevente 
Juramentado, no impedimento 
ocasional do Escrivão, o dati
lografei. (Sem selos por ~^er 
com asõi8tencia judiciária.)

(as.) Vilson Vidnl Antunes 
Juiz de Direito

Certidão

Certifico que a copia supra 
é fiel do respectivo original, 

do que dou fé.

Curitibanos, 9 de agosto de 
1957.

Ivo Dolberth, Esc. Tur.

— Vende-se —
Um trator Caterpillar D4 com lamina 

e guincho.

Um Locomovei Lanz 140-170-200 HP

Um Gerador com 10 K.V.A.

Tratar com Miguel Vieira, Posto Coral, 

ou Caixa Postal rr 218.

LAJES S. Catarina

de Io de ag >sto de 1957 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com a Lei n° 61. de 23 de novembro 
<je 1955, combinada coíd o H»*t. 1^8, da Lei n
71, de 7 de dezembro de 1949:

A LEONINA PAES ANDRADE, que exerce a função 
de PROFESSOR Extramin.erário-diarista, na Esccla Mista 
iVlunicipal ae BOQUEIRÃO II, no distrito da CIDADE, de 
noventa (90) dias, com vencimentos integrais, a coniar da 
presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em I o de agosto de 1957

Assinado: Vidal Ramos júnior 
Prefeito Municipal

P O R T A R I A  
de I o de agosto de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA: „ , , 0 ,

De acôrdo com o art. 168. da Lei n° 71, de 
\ 7 de dezembro d** 1949:

A ERNESTINA PEREIRA NETO, ocupante do cargo iso
lado de provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão A, cons
tante do Quadro Único do Município (Escola Mista Munici
pal de INVERNADA DOS CAVULOS. no distrit o dePAL- 
MElRAS). de noventa (90) dias, com vencimento s negrais, 
a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1° de agosto de 1957 
Assinado: - Vida! Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

D E C R E T O  N° 27
O Prefeito Municipal de Lagts, no u*o de suas atribuições,

D E C R E T A :
Art. I o - Fica criada uma Escola Mista Municipal no 

1<ical denominado POTRLlRO GRANDE, no distrito de P A L 
MEIRAS

Art 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sus 
publicação, revogada* as disoosições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1° de agosto de 1957

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prafeito Municipal 
Felipe Afonso Simfio 
Secretário.

D E C R E T O  N° 28 
de I o de agosto de 1957

O Prefeito Municipal de Lages, no us  ̂ d» suas atribuições
D.E C R E T A:

Art. Io - Fica desdobrada, durante o corrente «xercicin, 
a Escola Mista Municipal de SÁO JOSÉ, no distrito de AN I
TA  GAR1BALD1.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages em Io de agosto de 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnmr 

Prefeito Municipal. ~

D F C R E T O  
de 8 de agosto de 1957 

O Prefeito Municipel d? Lages, resolve:
N O M E A R :

De acôrdo com o ; rt. 16, aifnea a, da Lei 
n° 71, de 7 de dezembro de 1949- 

ANA ALICE RIBEIRO FIGUEIREDO para’ exercer 0 
cargo isolado de provimento efetivo PROFESSOR Pa
drão J, constante do Quadro Único do Município (Escola 
Mista Municipal do BAIRRO GÜARUJÁ, no distrito da CT 
DADE).

As6ir.ado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 3 de agôsto de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve- 
A D M I T I R :

De acôrdo com o art. 2® 
3 de março de 1950: 

áNA ROCHA PEREIRA R a m o s  par» 
de PROFESSOR Extranumerário-diaiista

da Lei n° 76. de

exercer a função

Municina) de PORTÃO PRF.TO. nTdístrito^e EpÃ? U f ÍISa ?  
Prefeitura Municipsl de Lages em 8 de agôsto de‘ 1957 ^

Assinado: - Vidal Ramos Júuior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.
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Agência Municipal de Estatística de Lajes
A plantação do trigo em Lajes

Com é do conhecimento pú
blico, esta Agência de Estatís
tica efetuou mês passado o 
levantamento cadastral dos 
triticultores de Lajes, por or
dem do Serviço de Expansão do 
Trigo, cujos resultados colhidos 
são os seguintes:- Plantadores - 
1.598; Área plantada em 1957 

- 6.263 hectares. Surgem como 
principais plantadores desse 
cereal os distritos de S. José 
do Cerrito com a área de 1645 
ha, seguido do de Anita Gari- 
baldi .com 1.530 ha, vindo lógo 
a seguir o de Cerro Negro com 
1515 Jia, e os de'"Campo Be
lo, Capão Alto, Bocaina, índios, 
Painel, Palmeira, Lajes, e Cor
reia Pinto, nesta ordem. A 
colheita do trigo para a próxi
ma safra foi estimada em 
125.260 sacos de 60 kilos, o que 
nos léva a crer que sendo La
jes? um município tido como

tipicamente pecuarista, dentro 
de um espaço de tempo relati
vamente curto, contará também 
com essa novél fonte de renda 
para sua economia, ou seja a 
plantação de trigo cujj> já se 
pode equiparar ás melhores do 
Estado, correndo Lajes muito 
cêdo ombra a ombro com os 
maiores centros triticolas cata
rinenses, bastando para tal que 
lhe seja emprestado os recur
sos técnicos e financeiros de 
que caréce para o seu desen
volvimento rápido, trocando .o 
uso rústico da velha enxada 
pelo poder moderno da maqui
naria, com refléxos imediatos 
em sua colheita. Dando assim 
publicidade desses dados, nos
so objetivo outro não é senão 
o de fazer crer aos interessa
dos que Lajes pode tornar se 
num grande produtor desse 
ceneal, desde que lhe seja da

do e dispensando o cuidado 
necessário para a ampliação 
dessa cultura, já que boas ter
ras lhe sobram e braços os 
têm suficientemente.

Agência Municipal de Estatís
tica, Lajes, 12-Set/1957.

Novos postos 
meteorologicos

O instituto Brasileiro 
do Café vai instalar no
vos postos de observa
ções meteorogicas no in
terior do Paraná. Os tra
balhos serão iniciados 
em breve nos municí
pios de Cascavel, Corne- 
lio Procopio, Maringá, 
Paranavaí, Campo Mou- 
rão e Leanda.

Livros para estudantes 
a preço de custo

Iniciativa da Campanha Nacional de 

Material de Ensino
Rio, (Agência Nacional) - Com 

uma edição de 80 mil exem
plares, que estão sendo distri- 
buidos para todo o Brasil, a 
Campanha Nacional de Ensino, 
do Ministério da Educaçõo e 
Cultura, lançou o seu «Atlas 
Geográfico», que, vendido a 
preço de custo (80 cruzeiros), 
possibilitará sua aquisição pe
los estudantes pobres do cur
so secundário.

Essa iniciativa é um reflexo 
das medidas que o atual Go- 
vêrno vem tomando no setor 
da educação, objetivando o ba
rateamento do livro didático 
em todo o país. Como a pri
meira edição tenha sido muito 
solicitada, a Campanha já está 
cuidando das providencias pa
ra a imediata feitura da se
gunda, em idênticas condições.

Brasil todo estudado

O capitulo dedicado ao Bra
sil apresenta estudos antes 
pouco conhecidos, com minú
cias e novos dados, que possi
bilitam ao escolar ter uma 
idéia da realidade nacional. 
Assim, inicialmente, são | apre
sentados o relevo, a hidrogra
fia, a geologia, o clima, a ve
getação, a população e comu
nicação. Em seguida, surge a 
parte relativa à criação, indus
tria animal, extração \(gtUl  e 
mineral, a agricultura ie a in
dústria.

As divisões regional e politi- 
tica são também mostrados, 
havendo as seguintes subdivi
sões: Norte físico politico, Nor 
te Econômico; Sudeste físico- 
politico e econômico: Sul físi 
co-politico e econômico; Centro- 
Oeste físico-politico e econô
mico.

— a mais moderna lavadeira automática do mando

/*ssista a uma demons- 
■ ração sem compromisso

• A um simples toque de seus 

dedos BENDIX lova 4 kg de 

roupa por apenas 40 centavos.

• Seu exclusivo processo de 

lavar prolonga a vida útil dos 

tecidos -  economiza uma 

fortuna em roupa.

• Bendix é conforto e 

economia comprovada em 

mais de 3.500.000 lares 

no mundo inteiro.

, t-

bmas moslrar .'"aüsearioeas
Atenção, fotógrafos!

O CENTRO CATARINENSE, 
no Rio d« Janeiro, lançará em 
breve as bases de um concur
so de fotografias, cuja finalida
de será mostrar; aos cariocas 
como são nossas cidades em 
seus mais diversos aspectos, 
bem como snas atividades so
ciais e econômicas.

£ sem dúvida magnífica o- 
portunidade que se apresenta 
aosfotó^rafos catarinenses, pois 
a exposição dos trabalhos rece
bidos será efetuada como par
te do programa com que este

ano se comemorará no Rio de 
Janeiro a Semana de Santa Ca
tarina.

O regulameeto de Concurso, 
para oportuna divulgação, está 
sendo elaborado com a colabo
ração da Associação Brasileira 
de Arte Fotográfica.

Desde já no entanto, os in
teressados poderão 6e dirigir, 
para melhores esclarecimen
tos, ao

Diretor do Dep. de Informa
ções e Propaganda

CENTRO CATARINENSE 
Rua México, 74, and. 4* 

RIO DE JANEIRO.

V E N D E - S E
Indústria lucrativa do ramo automobilís

tico trabalhando com formula e maquinaria 
mundialmente patenteada.

Possibilidades de lucro liquido de CEM 
MIL CRUZEIROS mensais. O motivo de ven
da será satisfatoriamente explicado ao verda
deiro interessado que comprova capacidade 
financeira.

Pode-se facilitar parte do pagamento, a- 
ceitando imóveis.
Para maiores esclarecimentos, escrever para:

Adquira a sua Bendix por: r

31.700.00 em 10 prestações d® 3-170*00 ca- « 
der — A  vista bonificação de Cr$ 1.000.OO o

DANÚBIO HOTEL -  LAJES SC

Mario Teixeira Carrilho
Comércio de Automóveis João Buatim o.A. A  D V O G A D O

Rua M al. De odor o, 305 - fone 255 C.P. 43 Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372
^  ^ jIÍ * ’ í. "1 i ' (SÓ ( e v e n d e ê o T J i Ú t o n z a d o  p o d e  g a r a n t i r  o  p e r f e i t a  ass is tência  técn ica  à  t u a  B e n d i x

■’ *• V. %• , i . - Telefone -qr 2̂66 i jj

17606312
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ag in a  8

• « « V i ‘.v. ‘.'«-•Vifi. •#.
, ■■ Vífl* ' K

Mâf — Vriasformo maioria prima — (erra, carvão, modoiro -» 
* *  maquino praata, labricanda iodai n  poças, olé ogulhos, 
C»m copattdodc paro 100 MÁQUINAS DIÁRIAS. Já prodinii 
moii da 300.000

...emais
adapta-te à espessura exala 
dos tecidos
A nova Leonam costura acolcho
ado ou seda, lona ou organdi com 
a mesma facilidade, rapidez e se
gurança, graças ao regulador au
tomático de espessuras. 2 0  A N O S  DE G A R A N T IA - Assistência Técnica 

em qualquer localidade do país. Conheça a nova Leonam 
nas melhores lojas do Brasil
MANOEL AMBRÚSIO FILHO S • Ã i IndOifrla c Comlrcl*

tua  25 d* Morsa 2701280 • Fone 37-9534. SSa Paulo 

F I L I AL  DE CURI T I BA.
R U A  IN / 'C O  L U S T O S A ,  113 F O N E , 441/t

remata aulomàlicamenle a 
costura

Você não precisa perder tempo 
no lento e cansativo trabalho 
de rematar. A nova Leonam 
costura com pontos remaudos. 
Ê muito mais prática e segura

Adquira imediatamente a sua maquina de costura em suaves prestações mensais
SEM ENTRADA E SEM MAIS NADA

Faça pois, uma visita, â

=  A E l e t r o l a n d i a
A  PIONEIRA DAS IN IC IATIVAS !
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Internacional
mercial

e Co-
Conforme vem sendo ampla

mente divulgado, teremos a- 
manhã a tarde no Estádio Mu
nicipal da Ponte Grande, a 
realização do encontro entre 
os quadros do Internacional 
local e do Comercial de Joa- 
çaba, no primeiro embate da 
Divisão Especial em nossa ci
dade.

Este cotejo deverá oferecer- 
nos contornos sensacionais, 
pois o adversário do Colorado 
pertence a primeira linha dos 
quadros do Oeste Catarinense, 
e par sua vez o Internacional 
deverá atuar com sua força 
maxima, afim de conquistar a 
sua primeira gloria neste cer-

Atração de amanhã 
em nossa cidade

tame.
Salvo alterações de ultima 

forma, o Internacional deverá 
enviar a campo o seguinte on
ze: Remi, Tide e Otávio; Ze - 
quinha, Aureo e Lino; Jango 
(Teimo), Plinio, Alemão, Ari e 
Pinto.

Segundo determinação da 
Federação Catarinense de Fu
tebol, este embate deverá ser 
iniciado as 15 30 sem tolerân

cia.
Esportista lajeano, compare

ça amanhã a tarde na Ponte 
Grande, para com teu incenti
vo elevar sempre o futebol de 
nossa terra.

Outro quadro de nossa ci
dade, que deverá estar em 
ação no dia de amanhã pela 
Divisão Especial, é o quadro 
do Vasco da Gama, que esta
rá se exibindo na cidade de

Concórdia, enfrentando o Sa
dia, um dos grandes clubes do 
futebol barriga verde.

Será uma cartada difícil pa
ra o onze de Jaime Garbello- 
to, pois o alvi verde do Oeste 
está muito bem prepsrado, e 
segundo comentam naquela 
cidade, dificilmente os locais 
deixarão de vencer o Fantas
ma do Planalto.

O quadro do Vasco da Ga

Torneio inicio da 3a divisão Agricultura e indústria
Devido ao adiamento sofrido no ultimo domingo, teremos 

amanhã cedo no Velho Estádio de Copacabana, a efetivação 
do Torneio Inicio da 3* Divisão, que reunirá 7 equipes secun
darias da LSD.

Não há favorito para esta competição, e a tabela dos jo
gos obedecerá a seguinte ordem de horário:

I o
2o
3°
4o
5o
6o

Jogo 8.30
9.00
9.30

10.00 
10,30 
11,00

Atlético x Popular 
Cruzeiro x Flamengo 
Fluminense x Nacional 
Palmeiras x Venc. I o jogo 
Vencedor 2o jogo x Venc. 3o jogo 

: Venc. 4o jogo x Venc. 5o jogo.

Os juizes para estes encontros serão escolhidos 
mum acordo no proprio local do Torneio.

de co-

O desenvolvimento da in 
dústria no Brasil, seguindo a 
tendência universal, avança em 
ritmo mais rápido do que o 
desenvolvimento da agricultu
ra. Com base nos dados com 
parativos reunidos pelas Na
ções Unidas («Boletim Mensal 
de Estatística», maio de 1957), 
observa-se que, em relação ao 
ano de 1953 ( 100), a produção 
industrial brasileira havia atin
gido em 1955 o índice 112, 
denotando um aumento de 12% 
no biênio considerado, enquan
to que a produção agricola al-

Academia Catarinense de Accrdeon
Orgulha-se em anunciar o Prof. 

Dedé e seus alunos no Décimo Fes
tival de «Acordeons em Desfile». Em 
Beneficio da SLAN.

Conjuntos com mais de 100 Acor
deons, desfilarão no Palco do Cine 
Teatro Marajoara no próximo mes 
de Outubro.

Espetáculo deslumbrante que vo
cê recordará para sempre. . .

Academ ia Catarinense de Acordeon - Ontem um sonho 

hoje uma realidade. . .

cançar o índice 111, com 11% 
de aumento.

Entre as colheitas de 1953/ 
45 e 1955/56, a agricultura 
alcançou um alto grau de pro
gresso no Japão, onde o in
cremento subiu a 28%; em 
outros oito países, inclusive o 
Brasil, o crescimento assumiu 
proporções apreciáveis, entre 
10 e 12%; aumentou em têr- 
mos moderados, de 3 a 9%, 
nuns 10 paises; estêve prática
mente estagnada (incremento 
de 1%) nos Estados Unidos e 
em mais 5 países; e apresen
tou declínios variáveis, desde 
1% (na Suíça e em Cuba) ou 
2% (Dinamarca e Argentina), 
até 11% (Portugal) ou 24% 
(Tunísia).

Na maioria dos países, o 
desenvolvimento da indústria 
superou o da agricultura, o 
mesmo onde a produção agrí
cola decresceu, registrou-se 
aumento da produção indus
trial. Os numeroso indicam 
quenos países mais adia nta 
dos da Europa as margens en
tre o incremento industrial e 
o agricola são bastante amplas 
(de 39 pontos na Alemanha 
Ocidental, de 25 pontos na 
França, de 28 pontos na Ita- 
lia, de 16 pontos no Reino 
Unido). Nos países amoricanos, 
porém, as diferenças entre o 
desenvolvimento da agricultu
ra e o da indústria apresen
tam-se bem menores, como

ma para este compromisso 
ainda não foi escalado, mas se
gundo sè presume o me>mo 
deverá formar assim: Daniel, 
Meirelles e Ná; Boanerges, Pe- 
drinho e Wilton; Dioney, Eus- 
talio, Johan, Edu e Tulio.

No embate mais fraco da 
rodada, deverão defrontar-se 
em Tangará os conjuntos do 
Juventus local e do Guaicurus 
de ""Concordia, num combate 
que se antecipa equilibrado.

0 Pinhekos em 
grandes atividades

A equipe do S. C. Pinheiros 
que este ano disputará o cer
tame da segunda divisão, de
verá cxcursionar no dia de a- 
manhã as localidades de Bom 
Retiro e Urubici

Amanhã as 10 00 horas da 
manhã o esquadrão de Julio 
Nunes estará jogando em Bom 
Retiro contra o Vera Cruz.

Na tarde do mesmo dia a- 
tuará no vizinho município de 
Urubici, dando combate ao 
quadro local do Madureira.

Serão dois difíceis compro
missos do campeão do Torneio 
Estimulo, o qual deverá lutar 
com todas as suas armas, afim 
de conquistar duas consagra- 
doras vitorias para o pebol 
serrano.

Em palestra mantida com a 
nossa reportagem o Sr. Julio 
Nunes, máximo mentor Pinhei 
rense, informou-nos de que 
sua equipe enviou vários con
vites para jogos nas cidades 
de Curitibanos, Rio do Sul, 
Ibirama, Farroupilha, Vacaria 
e Lagoa Vermelha, jogos estes 
caso sejam concretizados, se
riam realizados nos meses de 
Outubro e Novembro, numa 
natêntica maratona do Alvi 
Verde.

por exemplo nos Estados Uni
dos (6 pontos) e no Brasil (1 
ponto), (IBGE)

Setembro

ALTA QUALIDADE , 
E DISTINÇÃO

MX'.
f

Mês da boa compra s* -* .
RENNER

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailerus
Todo o estoque com descontos

VISITE-NOS VEJA NO SSO S PREÇOS.
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Nas Casas Pernanbucanas

Novas e vantajosas ofertas de primaverai9 iiiÉ
Presidida pelo dr. Pedro Jo

sé Mendes de Almeida, juiz de 
menores da Comarca de La
jes, e assistida pelos sr. Mario 
Augusto de Sousa, presidente 
da ALAM, Pompeu Sabatini, 
juiz de Paz e comissários de 
menores liderados pelo sr. Car
los Couto, comissário-inspetor, 
realizou-se quarta feira última, 
com inicio às 20,30 horas, uma 
reunião no Fórum local quan
do foram debatidos problemas 
importantes referentes à ques
tão assistencial, moral e eco
nômica dos menores em nossa 
terra. Transcorrida num clima 
onde a boa vontade e a com 
preensão dos presentes impe
rou, ficou assentado, por de
terminação do titular do Jui
zado de Menores da Comarca, 
o seguinte: I o - Os senhores 
proprietários de estabelecimen
tos públicos deverão manter, 
bem visivel, a portaria que 
prescreve entrada, permanên
cia ou impedimentos de me
nores nos ditos recintos; 2o - 
Outrossim: a vigilância no
cumprimento dessa portaria,

exercida pelos srs. comissários 
de menores, assumirá cunho 
rigoroso, para uma completa 
observância dos mesmos; 3o - 
Foi ventilada também a idéia 
de se fazer percorrer, pelo in
terior do município, listas com 
a finalidade de angariar fun
dos para a construção do abri 
go de menores, V ILA ESPE-

R NÇA, acelerando assim a 
construção desse humanitário 
cometimento; 4o - Nessa reu
nião foi recebido a comunica
ção de que o dr, Joubert A l
meida, abalizado médico ocu
lista, prontificou-se a dar com
pleta assistência em assuntos 
de sua especialidade, gratuita
mente, aos filiados da ALAM.

Como é do conhecimento pú
blico, as tradicionais Casas 
Pernanbucanas, com mais de 
7UÜ filiais em todo o país, 
adquiriram elevado conceito 
pela sua seriedade absoluta, 
garantindo o que vendem e fir- 
mando-se como a única casa 
que vende tecidos populares a 
prêços já tabelados na fábrica. 
Por êsse motivo, a firma co
mercial que leva o nome de 
Casas Pernambucanas conquis
tou a freguesia de todos os 
recantos do país, onde man
tém suas filiais.

Em Lajes
Estabelecida numa das prin

cipais cidades do Estado, onde 
o comércio, a industria e ou
tros setores da atividade hu
mana têm-se desenvolvido a- 
centuadamente nestes últimos 
anos, a filial das Casas Per-

te, à feição de suas congenê- 
res de todos os municípios e 
Estados da Federação, para o 
barateamento do custo de vi
da com excepcionais planos de 
vendas em todas as estações 
do ano, proporcionando a todos 
adquirirem, pelos prêços mais 
vantajosos que se pode conce

ber, os afamados tecidos da 
não menos afamada marca 
«Olho».

Tecidos a começar de 
Cr$ 9,40 o metro

Tendo os produtos da firma 
Lundgren Irmãos Tecidos S. A. , 
com matriz no Rio, sofrido 
grandes remarcações nos seus 
preços, as Casas Pernambuca
nas, filial de Lajes, está em 
condições de oferecer ao pú
blico lajeano, como o mesmo 
pode comprovar fazendo uma 
visita à referida casa, tecidos 
a partir de Cr$ 9,40 o metro, 
mantendo variado estoque in
cluído no mesmo e sensacional 
plano de vendas - de colchas, 
lençóis, fronhas, cobertores, ca
misas, toalhas, guarnições, toa
lhas jplásticas, casimiras, linhos, 
brins, popelines, opalas, linon, 
luizines e outros artigos que

ça
Essa é, pois, uma feliz ini

ciativa que merece o apôio e 
a cooperação de todos, pois 
vem de facilitar a aquisição 
de mercadorias indispensáveis 
ao alcance de qualquer bolsa. 
E convém não esquecer; «Se o 
tecido não fôr de marca «Olho» 
ôlho nele». . .
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Madeirense do Brasil S.A
Assembléia Geral Extraordinára
Ficam convidados os senhores acionistas a comparecerem 

à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no proximo 
dia 30 de setembro de 1957, as 15 horas, na séde social, em 
Vilanova - Município de Lajes para tratar dos seguintes as
suntos:

a) Renúncia de Diretor.
b) Interesses Gerais

Lajes, 10 de Setembro de 9157.
Amadeu Ferreira —  Diretor Vice-Presidente 

Velinir Daje —  Diretor Vice-Presidente

Sindicato da Industria de Serrarias, 
pintarias e Tanoarias, de Lajes

SEDE - Lajes Santa Catarina

Edital rr 2

Car-

Juizo de Direito da Primeira V ara  da  Com ar
ca de Lajes

nambucanas de nossa terra 
vem contribuindo, decisivamen

interessam a qualquer pessoa - 
tudo pelo menor prêço da pra

Em cumprimento ao disposto no artigo n° 7 das Instruções baixadas pela Portaria 
Ministdrial d0 11. de 11.2.54. faço conhecimento dos interessados a relação dos candida
tos constantos da chapa única apresentada ej registrada no prazo legal, para concorrer 
as eleições que serão realizadas neste Sindicato, no dia 13 de outubro de 1.957, já anun
ciado em edital anterior.

CH \p a *
PARA DIRETORIA:

ARY WALTR1CK DA SILVA
ANNUNC10 SPADINI
NELSON VIEIRA DO AMARAL -

Para Suplentes Diretoria:
OSCAR SCHWEITZER 
CANDID» MARIA BAMPI 
ANTENOR VIEIRA BORGES

Para Conselho Fiscal:
F.VARISTO DUARTE 
JOAO ONEDA
AURÉLIO EUGENIO BRUNETTO

Para Suplentes Diretoria:
TELMO r a m o s  BURGER 
WALDOMIKO KOECH 
AGENOR VARELLA

Inscrição n’ 1, do livro registro associados. 
Inscição n' 3 do livro registro de associados 
Inscrição n- 0 do livro de registro de associados

Inscrição n' 2 do livro registro da associados. 
Inscrição n- 17 do livro registro de asssociados. 
Inscrição n 3 do livro registro associados.

Inscrição n' 14 do livro registro de associados
Inscrição n- 50 do livro registro de associados
Inscrição n 54 do livro registro associados. ^

Inscrição n‘ 9 do livro registro de associados 
Inscrição n‘ 12 do livro registro de associados 
Inscrição d - 46 do livro registro de associados

Fica aberto o prazo de cinco dias para o oferecimento de impugnação contra 
qualquer dos candidatos.

LAJES, em 20 de setembro de 1957

ARY WALTRICK DA SILVA 
Presidente

Edital de Leilão
O Doutor Cio vis Ayre6 Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei etc

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de leilão vi
rem, dêle conhecimento tive 
rem ou interessar possa, que 
no dia dois (2) do mês de ou
tubro do corrente ano, ás dez 
horas no saguão do edifício 
do Forum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem 6uas vezes fizer leva
rá á público de pregão de 
venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lan 
ce oferecer independente a 
avaliação de Cr$ 50.000.00 
feita neste Juizo. o seguinte 
bem móvel que foi penbora- 
do a Sebastiáo Pereira, no6 
autos ações executivas que 
lhe moveram ‘ Watko & Scbeu 
rer Ltda” e Agostinho Anas
tácio da Silva, julgadas por 
sentenças que transitaram em 
julgado, a saber: Um cami 
nhão marca “ Internacional ” 
com motor GMü. n- 2136477,

sem carburador, nem bateria 
sem faróis ou outro qualquer 
acessório, estando o citado 
veículo em péssimo estado 
de conservação. E qu-mqui- 
zer o mesmo arrematar, de
verá comparecer no lugar, 
dia mês e hora acima men
cionados, sendo dito caminhão 
entregue a quem mais der e 
melbor lance oferecer inde
pendente da referida avalia
ção e depois de pagos no a- 
to em moeda corrente, o pre
ço da arremataç&o, custas e 
despesas legai6. E para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, pas»ou-8e o presente 
edital para publicação na for
me da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, aos 
vinte dias do mês de Setem
bro de mil novecentos e cin- 
coenta e sete Eu, Waldeck 
A. Sampaio, Escrivão do Ci 
vel, o datilografei, subscreví 
e também assino. SêIo6 afinal 

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

0 Cine MARAJOARA vai apresentar para amanhã, domingo, ás 4, 7 e 9,15 horas

M AR IO  M ORENO  — CANT1NFLAS N O  FILME:

=  “C a v a l h e i r o  Sob M e d i d a”
Portanto amanhã, domingo em três sessões no MARAJOARA

AG UAR DEM  PARA BREVE:

“Rio 40 Graus,, “Pinócchío,, “Planície Imensa,,
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