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Energia de Capivari para a Serra e Oeste
Importante reunião de Prefeitos — Extraordi
nária repercussão — H om enagem  e solidari
e d a d e  do Rotary e  do Lions — N ovos cam i

nhos para a  prosperidade
Lajes tem sido um município privilegiado. Diversos empreendimentos públicos, notadamente o 3 setor rodoviário federal, tem incentivado o seu progresso. Restava, entretanto, solução para o problema da energia e- létrica. compreendendo éssa necessidade, o sr. Vidal Ramos Junior, Pre

feito local, endossando uma idéia já ventilada há algum tempo, convidou os Prefeitos da Região Serrana e do ueste para uma reunião, quando então o assunto seria amplamente debatido, visto revestir-se não de carater puramente municipal, mas sim regional.A iniciativa contou com

Grande Bacia Petrolífera
Noticias sobremodo alvissareira para Lajes e também pa

ra Santa Catarina é o inicio 
das perfurações da Petrobrás 
em solo lagetno em busca de 
petróleo. Inicialmente será a- 
berto um poço em Bandei- rinhas, no distrito de Correia 
Pinto, seguido de mais tres na 
mesma localidade. Posteriormente as sondas da Petrobrás 
atingirão as proximidades do 
morro do Espigão, pouco além  
da estrada do trigo.

Recentemente estiveram em nossa cidade alguns engenhei
ros incumbidos pela Petrobrás 
para completar os estudos aqui 
iniciados há algum- tempo por 
uma equipe de técnicos que fez os trabalhos preliminares. 
As conclusões a que chegaram  
é de que ao redor da cidade 
de Lajes, e mesmo sob a cida
de. está localizada uma das 
maiores, senão a maior bacia 
petrolífera da América, com um reservatório de transcen

dental . .uiortancia economica.O a, eitamento do óleo 
será fe> nediante transporte 
dos de}, vtos a serem localiza
dos ei nosso Municipio, por oleoduto, até Porto Belo; oleo
duto esse de fácil construção dada a altitude da saida do 
produto e a da chegada ao porto maritimo.

Admite-se que a informação prestada pelo presidente Jus- 
celino Kubistchek em discurso proferido alguns meses a- 
trás. de que havia recebido uma noticia surpreendente de 
Santa Catarina, seja ligada à existência de petróleo em nos
sa região.Dentro de pouco tempo po deremos ter confirmadas to 
das estas previsões auspiciosas 
com o jorrar do ouro negro de nossas terras, abrindo-se então um novo caminho no 
progresso de Lajes. Se isso realmente ocorrer será motivo 
para excepcionais comemora
ções.

ampla adesão, e ontem pela manhã realizou-se, na Camara de Vereadores, a importante reunião, estando presentes os Prefeitos das seguintes comunas: Augusto Bre- zola, de C. Novos; Dr. Rui Homrich, de Joaça- ba; Evaldo Amaral de Curitibanos; Luiz Dala- costa, de Herval do O- este; Luiz Leoni, de Videira; Julio Fugouti, de Tangará; João Melo, de S. Joaquim; Dr. Edmundo Rodrigues, de Urubi- ci, Dr. Neudi Massolini, representante do Prefeito de Concórdia, além de diretores de empresas concessionárias de serviços de força e luz e de representantes das classes produtoras dos referidos municípios. A após terem sido prestados os esclarecimentos em torno dos objetivos do conclave, pelo sr. Vidal Ramos Junior, que o presidiu, e depois de amplamente debatido o as sunto, foi constituída u- ma comissão especial incumbida de processar as demarches necessárias.A solução ventilada é trazer a energia da usina de uapivari, de Tubarão, através de linhas de alta tensão que cortarão os municipio ; serranos e oestinos, possibilitando ligações às atuais redes municipais ou inter-mu- nicipais existentes e completando assim as defi

ciências que se verificam e que tanto teem entravado o progresso das duas regiões. Os detalhes do empreendimento ainda não estão assentados, ficando porém claro que a maioria dos Prefeitos aderiu inteira- mente á iniciativa, exceto aqueles que não necessitam de energia, pelo menos de momento.Promovido pelo Rotary e pelo Lions Clubes locais e oferecido aos Prefeitos e visitantes, realizou se às 2U horas de ontem, no restaurante do Hotel Lajes, um grande banquete de congraça mento, ao qual compareceram as autoridades lo cais: Sr. Vidal Ramos Jr. sr. Presidente da Camara Municipal, srs. Comandante e Sub-Comandante do 2o Batalhão Rodoviário, srs. drs, Juizes de Direito da la e 2a Vara, Revdo. Pe. Bernardino Bortollotti representante de D. Daniel Hostin, sr. Walter Hoeschl, vice-presidente da Associação Rural; sr. Ari Waltrick da Silva, presidente do Sindicato dos Madeireiros; sr. Antonio Araldi, presidente da Associação Comercial; além de jornalistas e radialistas.Abertos os trabalhos pelo sr. Ibraim Simão, presidente do Lions, usaram da palavra os srs. Werner Hoschel e Dr, Eviiasio N. Caon, que

era nome do Rotary e do Lions, respectivamente, ofereceram um jantar aos convidados e disseram do entusiasmo dos dois clubes em receberem a noticia do encaminhamento de solução para magno problema econo- mico da Serra e do C- este, ao mesmo tempo em que emprestaram ampla solidariedade a iniciativa. Ao Dr. Rui Homrich, Prefeito de Joaça- ba, em nome de seus colegas de chefia de Executivos, coube agradecer a homenagem, ao mesmo tempo em que declarou que todos os esforços serão dispendidos para a final concretização das medidas assentadas. C sr. Evaldo Amaral, Prefeito de Curitibanos, em nome do sr. René Fray, qu> se achava presente, e que na qualidade de governador do Rotary em Sta. Catarina, recebeu elogiosas referencias dos oradores por ser um dos primeiros a estimular o aproveitamento da energia dos oradores por ser um dos primeiros a estimu!ar o aproveitamento da energia do Capivari, fez também um agradecimento. Por fim o sr. Mario Cruzeiro, presidente do Rotary, após agradecer o comparecimento dos homenageados e das autoridades, encerrou a reunião.

Atenção Senhores motoristas de caminhões
— M — i ■ « mu n i a — ■ b i * ^ ^ o« « « oí ^ * * b^ ^ ^ * * ^ ^ * ™ ® » * ® * * * * ^ ^ * * ^ * * b ^ ^ * ™ í̂ ™ *

A Fabrica Olinkrafl S.A. Celulose e Papel, dispõe de gran
de quantidade de cargas para São Paulo, Rio de Janeiro e I- 
iajai, com frete pago no destino, contra entrega.
Para maiores informações, dirijam-se a fabrica Olinkraft

S. A. Celulose e Papel em Canoas.
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ÍH íU i SO C IALAn i v e  r s á r i o s
Fazem anos hoje:
O Sr Ary Cândido Furtado; O Sr Pedro Paulo Casagrande; A Sra Alzira, esposa do Sr. Silvio Gamborgi: A menina Alzira Maria, filha do Deputado Federal Celso Ramos Branco; 

O Sr. Jose Gamborgi; A Srta. Beatriz filha do Dr. Aujor Luz, residente em Florianopolis; A 
Srta Geni. filha do Sr. Orgel Pereira de Sá.

No dia 20:
O Dr, Helio Koeche Rosa, advogado do foro local e Agen te do IAPI: A Sra. Norma, e sposa do Sr. Edu Stefen.
No dia 21:
A Sra. Nauri, esposa do Sr. Andrino Meurer; A Sra. Daura esposa do finado Dr. Caetano da Costa Junior.A todos os aniversariantes os nossos cumprimentos.

Sr. Helio Bosco de
Castro

Aniversariou no dia 6 oo fluente, o nosso particular a- migo Sr. Helio Bosco de Castro Escrivão do Crime, Feitos da Fazenda e Anexos e Diretor da Escola de Datilografia 
Leopoldina de Castro.Pelo seus dotes naturais, o Sr. Ileiio Bosco dc Castro é e lemento bastante benquis'o cm nossa cidade, principalmente 
no Forum de Lajes,Embora tardiamente, cum primentamos o feliz aniversariante, alme ando-lhe os nossos efusivos votos de felicidades^

Indústria e Comércio de Madeiras Battistella S.A.
AVISO

Acham se à disposição dos acionistas cia Ind. e Com. de 
Madeiras Battistella S A., com séde à Av Marechal Floriano s/n°. nesta cidade de Lajes, Estado de Sta Catarina os documentos de que trata o art. 99 do Decreto lei 2.62. de 26 de 
setembro de 1.940.

Lajes, 14 de Março de 1958.
A DIRETORIA

I M  dt a  carro quebrou »?
O Cântico das horas

LEONARDO HENKE
Quando da tôr e. ao declinar do dia, o sino entoa o cântico d e  hor s, escuto, m notas límpidas, sonor s, a prece, angelical da Ave-Maria.x — xCerram o cálix de our > as passifl"ras, e o templo. — rocha que se f<-z poesia com a voz de bronze, às almas irradia o evangelho da, místicas aurora«...x - xMeu Im o, como as tôrres de granito, de arcaica forma, de celeste grito, traduz o Amor, nas sí abas canoras,.

X— XSe um dia o lerdes, ao cair das tardes, perdoa-me se, também nele escutardes, de um velho sino. o cântico das horas.

Quem vai dirigir o re- 
cenceamento de 

1960
Rio (Argus-Press) O pre sidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística as sinou ato nomeando o Sr. Ovi- dio de Andrads para o cargo de diretor do Núcleo de Planejamento Censitário daquela 

Autarquia
Jornalista e técnico do IBGE ao qual emprestou seu concurso em realizações como os re- cen eamentos de 194D e 1950, o Sr. Ovídio de Andnde terá agora o encargo principal de planejar o levantamento com salário de 1956, que se anun cia como o mais importante de nossa história.

O Pinhão?
Qualquer Engrenagem?

Quebrou seu Virabre^uim? 
Tampas e blocos?

Qualquer dificuldades em Pe
ças quebradas?

Técnicos competentes - Serviços garantidosProcure OFICINA FORD
Rua Marechal Deodoro, 305 — Lajes S. Catarina

Passando por: VACARIA, CAXIAS DO SUL. NOVO HAMBURGO, SÃO LEOPOLDO
H O R Á R I O S  Ifê iÂ É p  H O R A' R I o

Lajes à Porto Alegre V Lema: Servir bem para servir sempre ^ Porto Alegre à L<
Partida de Lajes às 5 h. e 12 hrs. | j  ^  f e |  Partidas de P. Alegre às
Chegadas em P. Alegre ás 15,30 §1 .... IWW t........ . É  hrs'hrs. e 20 hrs. M I Cheirada em Laíp* «« is
COMBINANDO EM VACARIA par 
P. Fundo, L. Vermelha Sananduv: Vargas, Erechim, Carazinho, Bom J Araranguá.
COMBINANDO EM LAJES para:
Caçador, Curitibanos, Videira, C. h Joaçaba Anita Garibaldi, Rio do Biumenau. Joinvile, Jaraguá do Sul daial, Florianópolis e São Joaquim
MANTEM AINDA: Linha em Vacaria as 11,00 Hrs..

Combinando em Caxias do 
M  Sul para: B. Gonçalves, Gari 
m  bcddi, N. Prata, Farroupilha, H$ Montenegro, Estrela, Flores j'$ da Cunha.

Em Pôrto Alegre:
com todo o interior do Esiado.

a de Lajes às 7.30 Hrs.. chegada com a chegada dos Ônibus de
Passageiros e Encomendas 

SANTA CATARINa
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Convocação da CNTI aos orgaos Sindicais t I *

Rio ( \rgus-rres) - No Congresso Nacional transitam dois projetos importantíssimos para os traba hadores: o que regulamenta o direito de greve e o de reforma admi ni6tr,.tivrt fia previdência social. A a'euç io da massa trabalhad ra. no momento, esta volt»da para essas duas 
grandes conquistas e, também, c. m igual int^rèsee, ,>a ra as gestões relacionadas com a revisão dos niveis salariais e a adoção do salário móvel.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, fiel ao seu programa de manter-se em perman- n te vigilância na defesa dos princípios e des soluções roais couformes com as necessidades dos industriários, procurou sempre emprestar sua cooperação aos senhor<s 
parlamentares, às autoridades s aos órgãos públicos Incumbidos do estudo e das deci çõe8 sôbre essas matérias, a 
fim de que jamais lhes faltasse o pensamento do ope rariado na indústria e para evitar viessem os trabalha dores a ser surpreendidos 
com medidas contrárias às suas aspirações e aos inte rêsses dacomunidade

E chegado agora o momento do impulso final par. a \i tória, une deve ser dad com a utilização de tôdas as fôr cas combativas do sindicalismo livre, reunidas nun a só Fôrçs e aprove tadas na consecução de -adios objetivos, enquad ados nas suas a- tribuiçõ*is especificas
Por esta razão, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria convoca as Federações e os Sindicatos industriários do pais, suas 

Delegacias E-taduais e seu6 Conselhos Regio-ais consultivos para um e>fôrç<> conjunto em prol:

Dois milhões para o 
IAPETC emprestar
Rio ( ARGU^-PRESS) — O presidente da República vem de autorizar empréstimo de dois milhões de cruzeiros, a través do IAPETC, ao Sindicato dos Condutores Autôno mos de Veículos Rodoviários da Zona Norte. Sul e Leste do Estado de Sfio Paulo, de acordo com o parecer favorável do titular da pasta do Trabalho. (A. A, )

a) da urgente reforma da previdência social, em moldes que justifiquem suas verdadeiras finalidades;b) da regulamentação do principio constitucional que assegura o di-eito de greve;
c) da revisão salarial, de maneira a assegurar ao trabalhador salário que lhe permita manter um nivel de vida compatível com a sua condição humana;d) do salário móvel, como

única medida capaz de equilibrar cs desaju-tameotos provocados pela constante elevação do custo de vida.
Para ês6e fim, tod' s os organismos direta e indireta- mente vinculados à C.N.T I. devem promover debates esclarecedores, rrumr assembléia e participar de reuniões em que essas questões se jam ventiladas, a fim de estabelecer um clima que pro- porciene soluções ua medida

d;«s necessidades dos traba lhadores. «A Carta Econômica da C.NT.I.» e o «Pecala- g > de Reivindicações do Trabalhador na In iústr a», organizados pela Conf< deração e apresentados ao Exran. Sr.
Presidente da República sintetizam o programa e o pensamento da e tidade e devem ser o roteiro das 'agremiações sindicats e do» órgão estaduais nesta ação geral que devem empreender e

que terá a coorden ção e a ampla assistência dêste organismo de grau superior.Instruçõos especiais estão sendo expedidas às organizações que irão participar dêsse movimento legal, que,
sob o patrocínio da Confede ração Nacional dos Traba lbadores na Indústria, será realizado com o sentido da conquista a defesa dos direitos dos trabalhadoies brasileiros.

MERCANTIL DELHI ROCCR, BROERING S.R.
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27 
Lajes -  SANTA CATARINA

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU

NOVO GIGANTE
g o o d / ÿ e æ r

com Lonas Super-Ligadas

C AC IQ U E foi criado para vencer 

tudo: buracos... pedras... lama! É por 

isto que êle tem ombros mais fortes, 

barras mais separadas e mais firmes. 

E graças às Lonas Super-Ligadas e ao 

composto especial de borracha, CA

CIQUE oferece muito maior quilome

tragem. Além de rodar muito mais do 

que qualquer outro pneu de sua classe, 

pode ser recautchutado mais vêzes. 

A nossa loja espera a sua visita 

para mostrar-lhe CACIQUE — o pneu 

que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeirosl

MERCANTIL DELLA ROCCA, BROERING S .A
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27 

Lajes — SANTA CATARINA
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Catarinense S .A .
••-yjd '-? ■'* J

Séde em Florianópolis S. A.
^ ,

Horários de e para L A G E  3
DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:3J De saidas às 14:50 Para Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis Videira - Joaçaba - Chapecó e Irai
Irai - Chapecó - Joaçaba e Videira Florianópolis - Itajai Curitiba - São Paulo e Rio Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai e Florianópolissaidas às 15,30 Para Porto Alegre

chegadas às 11,55 De saidas às 12,15 Para chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De saidas às 09:40 Para
chegadas às 5:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:5 De saidas às 10.15 Para
chegadas à 5:0o De

saidas às 5:25 Para
chegadas às 09:55 De saidP6 às 10:15 Para

Porto AlegreFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai e FlorianópolisVideira - Joaçaba - Chapecó e Irai]
Irai - Chapecó - Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - ParanaguáSantos e Rio

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai e FlorianópolisVideira - Joaçaba - Chapecó e Irai•Irai - Chapecó - Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá Santos e Rio

T A C  Transpotes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES : u a  15 de Novembro - Fone- 214

— T A C às suas ordens —

\ . - j

■ ri I $9 1 Iff

rSH-tSKM ikV JlH í.rJí» . r ^ 1» T
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Prefeitura Municipal 
_ de LagesEstado de Santa Catarina

d e c r e t o
de ‘20 de Fevereiro de 1958 O Prefeito Municipal de Lages, resolve- DEMITIR:

De acordo com o art. 232, alinea e, da Lei n° 7i, de 7 de dezembro de 1949.
ANITA MAIA- do cargo isolado de provimento efetivo de Professor Padrao M, constante do Quadro Umco do Município (Escolas Reunidas de Capela de São Pedro, no distrito de Anita uartbaldi.

Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de Fevereiro de 1958 Ass. Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal 
Ass. Felipe Afonso SimãoSecretário. ;

5 p a cm  1

D E C RE T O
De 20 de Fevereiro de 1958 O Prefeito Municipal de Lajes, resolve DISPENSAR:De acôrdo com o art 97, alínea b, da Lei n° 71 de 7 de dezembro de 1949.JACIRA ARL1NDA ALVES da função de Professor Ex- tranumerário-diarista daí Escolas Reunidas da Sede do distrito de Correia Pinto.Prefeitura Municipal de Lajes, 20 de Fevereiro de 1958 Ass. Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal Ass. Felipe Afonso Simão Secretário

D E C R E T O
de 20 de Fevereiro de 1958 O Prefeito Municipal de Lages, resolve:REMOVER:De acôrdo com o art. 72, alínea b, da Lei n° 71 de de 7 de dezembro de 1949.

LEVI ANDRADE DE ALMEIDA, que exerce o cargo de Professor, Padrão M, constante do Quadro Unico do Município, da Escola Mista Municipal de Turvo no distrito de Capão Alto, para a de JUQUIRANA, no mesmo Distrito. Prefeitura Municipal de Lages, etn 20 de Fevereiro de 1958. Ass. Vidal Ramos Júnior Prefeito Muoicipal 
Ass. Felipe Afonso Simão Secretário.

D E C R E T O
de 20 de Fevereiro de 1958 O Prefeito Municipal de Lages, reaolve:REMOVER.De acôrdo com o art. 72 «linea b, da Lei n° 71 de 7 de dezembro de 1949.

1SAR1NA MARIA FURTADO DE SOUSA, ocupante do cargo isolado do provimento efetivo de Professor, Padrão I, constante do Quadro Unico do Município, da Escola Mista Municipal de Lajeado do Eliseu, no distrito de São José do Cerrito, para a de Seriaria Hugo Delia Costa, no listrito de Campo Belo do Sul.Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de Fevereiro de 1958 Ass. Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal
Ass. Felipe Afonso Simão Secretário.

D E C R E T O
de 20 de Fevereiro de 1958 O Prefeito Municipal de Lages, resolve.REMOVER:De acôrdo com o art. 72, alínea B, da Lei n* 71, de 7 de dezembro de 

1949.MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo isolado de provimento.efetivo^de Professor, Padrão 1. constante da Quadro Único do /Município, da Escola Mista Municipal da Fazenda da Capela, n<? distrito d« Correia Pinto pant a de Rio dos Touros, no mesmo Distrito.Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de Fevereiro de 1958 Ass. Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal 
Ass. Felipe Afonso Simão Secretário.

Transportes Aéreos no Brasil
Já se tem dito e repetido que não somos um país, somos um continente. Falar err. noa«« extensão territorial C' nstitui-se em lugar comum. M s temos de atentar para as grandes proporções de nosso território, tôda vez que nos depararmos com o problema dos transportes.
O presidente Juscelino Kubitsehek. atento as ques- ões fundamentais do país. de^de o primeiro dia do seu govêrno vem tomando providências no sentido de dinamizar um setor da vida nacional até então entregue ao desamparo, relegado o plano secundário por outras administrações.

Não se faz necessário estarmos ressaltando a importância dos transportes aéreos para o Brasil, importâocia que cresce dia a dia, em função mesmo da citação de novos núcleos populacionais encravados nos pontos mais distantes da pátria.
O presidente Juscelino Ku- bitschek vem incentivando, por todos os meios, as em presas de avião, tendo aprovado a lei concedendo uma subvenção especial e essas emprêsas, correspondente a dois bilhões e duzentos e cinquenta milhões de cruzeiros.

A distribuição dessa imp r- tância será efetuada em cinco anos, possibilitando a- companhias de navegação aérea a aquisição de aviões modernos, com maior segurança de vôo e maior resta bilidade operacional
O govêrno demonstra seu empeoho no d ‘senvolviment > dos transpor aéreo», contribuindo para aproximar cada vez mais as localidades dos Estados mai* distantes entre si e fazendo com que o surto de progressso experirr.en lado pelos grandes centr* s possa também cont «minar e influir no ritmo de vida das pequenas cidades do interior.(Agência Nacional)

AQUI ESTAMOS NOVAMNTE"

= -  D. K. W. - =
(A pequena Maravilha)

caminhonetas perua e forgào - jepes
revendedores autorizados para

Lajes, São Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campos Novos

e
Rua Cel. ütacilio Costa, (fundos jardim Vidal Ramos) 

Conheça seu DKW, visite GEtiAL DE PEÇAS E MAQUINAS Ltda. 
e solicite o plano de pagamento em prestações.

... I

J C /fO S

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste de fita em 4 pjosições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
v' inserção regulável e automática do pap>el v libertador de tipos 
v  mesa de papel 
v  estrutura blindada monobloco

<3o s?/?g Ç£> (S/7Z£>

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porque trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVO:

"«Organização Hélio Ltda.''
RUA CORONEL CORDOVA, 108- Caixa Postal 355 — LAJES, S. Catarina

? • i
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
Estado de Santa Catarina

ü  Doutor Clovis Ayres Goma, Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, “tc.

Eaco saber aos que o presente edital de Citação, com <i prazo de trinta (30) dias virem, conhecimento tiverem cu interessar poss*. que por parte de M.ARIA JOANA DE ARAÚJO, brasileira, viuva, de afazeres domésticos, residente e domiciliada no distrito de S. José do Cerrito, nesta Comirca, me foi feita a seguinte DE TIÇÃO: «F.xno. Sr. Dr. |uiz de Direito da ls. Vara da Comarca. Maria Joana Arauj ), brasileira, viuva, de afizeres domésticos; residentes o domiciliada no distrito d* S. José do Cerrito, nesta Comarca, por seu procurador abaixo firmado, (doc. 1 vêm perante V. Excia., para expor e requerer o seguinte. 1 Que, há mais de vint-» an >< (20), possui, como seu um terreno cotn a área superfiQal de duzentos e dezenove mil metros quadrados mais ou menos, situado no lugar denominado «Fazenda d» P limeiras», costa do Rio Canoas, no dlstrit'* de S' José do Cerrito. nesta Comarca, onde a Spte. mantem residência e exerce Btividades agriol s; 2 Que, o imóvel sobre o qual- a Spt». mantem bá mais de vinte anos, posse pacifica, ininterrupta e sem qualquer oposição, confronta, de um lado, com terras de Olivério José Colaço, André José dos Santos, com Muisés Fogaça Meiide», por uma sanga, de outro la lo, com terras dí Po- licarpo Gonçalves da Silva, Sebastião Domingues de Oliveira, e Adolfo Alves C irneiro por linha sêcas e ainda com Policarpo Gonçalves da Silva, por linha sêca e sanga, e finalmente com o Rio Cunôas, e é constituído de terras próprias para agricultura e criação, com matos, e fachinais. capoeiras, banha í o í , e vertentes; 3 - Que, a Spte, mantem

no i movei referido casa de moradia, potreiros, lavouras, roças, encerras para porcos, instalação para um monjolo, corcas arvoredos, e demais benfeitorias, al»*m de casas e benfeitorias de seus filhos que também residem no imóvel em questão; que, esse imóvel apresenta divisas certas, determinadas, há mais de vinte há mais de 20 anos, e ocupado. Hntigamente ao que se sabe, o'>r Francisco José Colaço, falecido,' ha mais de cin coenta anos, sem deixar su- cess >res que pleiteassem a legalização dessa glebla de terra»; 4 - Que, muito embora, possuindo mansa e pacifi- camente, com «animus sibi habendi» não tem a Supte. qualquer titulo formal pelo qu-d prove sua qualidade de proprietário do aludido imóvel; 5 - Ora o .*rt. 550 do Cóligo Civil, alterado pela Lei n° 2.437, de 7 de março de 1 955. dispõe: «quele que p >r mais d»» vinte anos. sem interrupção ou «posição, possuir, como seu imóvel, adi- quiri -lhe á o dnminio, inde- pe idente de titulo e bo * fé, que «m tal caso, se presumí m .». A jurisprudência e a doutrida sào acordes em que se basta a prova da posse mansa e pacifica, por mais de vinte a ios, c que o possuidor tenha a coisa» com animus dominj», para requer«r seja- ihe declarado o domínio por sentença, a qual servirá de titulo para a transcrição no Registro d« Imóveis; - 6 - Assim sendo, demonstrando a Spte. e orevando os requisitos exigidos por lei-posse mansa e pacifica, com animo de dono, por mais de vinte «nos, tem na ação de usucapião e meio 1-gal para suprir a falta de titulo hábil, para adquirir o dominio que, de fito, lhe pertence, fundando sua pretensão nos arts. 550. madificado pela lei n° 2.437, de 7-3-955, e 522, ambns do Código Civil, e art. 454 do Cód, Proc. Civil, pede e requer a V. Excia. que se dign*, preliminarmeute, em designar dia e hora para a justificação prévia sendo então ouvidas ig testemunhas adiante arro-

l»aas, que comparecerão independentemente de iotiuia ç.io, p, julgada procedente esta. se digne em ordenar a citação dos confrontantes e su s mulher, se casados forem, dos interesses dos certos e incertos, oa forma do< artigos 455 e paragrafos, do Có L Proc. Civil, para contestarem a presente no prazo legal, querendo; Requer outrnssim, a notificação do Representante lo Ministério Público, na for- m i e para #s feitos legnís, e para representar incapazes, inclusive para intervir na justificação préiia; A present* ação deve, enfim, ser julgada prova 1-s e em constq leucia, declarado por sentença e dominio em fav ir da Spte. sobre e imovem referido, e autori- z*da t.an^criçâo no Registro de Imóveis, [)roced’*n io-se em tudo de ac >rdo com as formalidades legiis; Protesta provar o alegado, com testemunhas. d -cumentos, vistorias, e demais meios de provas admissíveis em direito. Dá-ie 
h presente o valor d* Crí 2.100,00 par. efeitos fiscais; Termos em* que, por ser de di reito, E.D. L ijes, 3 de abril de- 1.957. Pp Edezlo Nery Caon. Rol dos testemunhas para a Jnstificação: - 1 - Moisés Fogaça Mendes, residentes em 3. José do Cerrito; 2-Seba6- tíáo Domingues de Oliveira,

resid-mtc 'm S. José d * Cer rito, nesta Comarca. 3-Anto- mo Alves Ferreira, residente em Sã . José do Cerrito. 4- Anástaci* Francisco da Silva residente em S. José do Cerrito, nesta Comarca. Todes brasileiros, maiores, agricultores, residente n^sta Comarca. nu distrito de S. José do Cerrito, e que comparecerão indepen ientemente de intimação Lajes, 3 de abril de 1.957 Edezio Nery C on. DESPA- CHÜ>A; como pede. Lajes, 5-4-67. (a) C Gaua. «Realizada a ju.tificaçã : foi oroíerilo o seguinte DESPACHO: «Vistos. etc. Ju!g> por sentença, para que pioduzi tolos seus efeit 8 legais « de direito, a presente justific ição promovida por Al iria Jotna Araújo, Faç im--e as citações pe lidos. Custas afinal. lniimem-se. Lajes, 9-1X-1957'. (,) Clovis Ay- res G im i Juiz de Direito da Primeira Vara. - E pore que ninguém alegue ignorância muito especnlinente os interessados incertos, passou-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de mil novecentos e cin- coenta e oito. - EU, Waldeck A. S impaio, Escrivão do Ci- vel, e Comércio da la Vara, o datilografei, subscrevi e ss-

sino.
Clovis Ayres Gama Juiz de Direito da la. Vara Waloeck Aurélio Sampaio Escrivão do Civel

LAURO LOUREIRO L I M t ò
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V. S. mesmo escolherá o programa cie 
sejodo e islo lhe dará, certamen^e. 
uma nota de . . .
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Derrotado
Conforme foi amplamente divulgado, tivemos domingo á tarde no Estádio Municipal <ia Ponte Grande, perante um publico diminuto, devidos as fortes chuvas caidas naquele <iia, a realização do match amistoso entre as equipes do Internacional local e do Independente de Curitibanos.Depois de um cotejo bastante fraco, onde o futebol foi obscuro, talvez motivado pelo péssimo estado da cancha, o clube ^visitante levou a melhor pelo escure de 2 á 1, um placard que justifica a melhor atuação do elevem  de Independente.Achamos que o quadro do Indepondentc possue umjbom conjunto, mas disciplinarmen té é bastante falho, pois alguns de seus jogadores abusam em demasia dos seus adversários e do proprio arbitro da partida.Caso se concretize a sua filiação na LSD, o Independente irá dar 'muito trabalho 

i JDD da mater do futebol 6errano.Quanto ao quadro do Internacional, atravessa fuma

Adiado Flamengo e 
Atlético

Em virtude to mau tempo reinante em nossa ciiade nestes últimos dias, o cotejo entre os quadros do Fla- mengo e do Atlético, decisivo da 3a Divisão ficou adiado para o proximo domingo, o qual possivelmente será disputado no Estádio Municipal da Ponte Grande.

Denunciados os pla- 
yers Periga e Ama

deu do Atlético
Por ofensas e criticas injuriosas a Liga Serrana de Ue-portos, *por ocasião do jogo Internacional e ln epen- dente de Curitibanos, os mentores da LSD denunciaram os atletas Amadeu Fiúza de Carvalho e Aldo Freitas vulgo Periga ambos do Atlético F.C.Desta maneira embora tendo um jogo decisivo para o proxim domingo contra o S.C. Flamengo, os citados jogadores poderão ser suspensos, incorrendo em grave êr- ro para o seu clube, que está a porta de um titulo máximo.A atitude dos dois at et,.8 verberando publicamf*nte a LSD e seu dirigente foi muito lamentada por todos.

0 America g? nhou os 
pontos do Az de Ouro

Em sessão realizada no ultimo sabado no D e p a rta mento Varzeano de Futebol, foi julgado c protesto do America c. ntra o atleta Wilson Ribeiro do Az de Ouro.Efetivameate o America venceu os citados pontos, 
garantiDdo a»sim a conquista do cetro máximo do Torneio Encerramento de 1957.

CORREIO LAGEANO

o Internacional em seus proprios domínios
pee6imn fa3e, onde os seusatletas ntuam displicr ntemen- tP e outros em má fasettcni- ca.

O marcador foi inaugurado aos 32’ do primeiro tempo por intermédio de Pinto para o Internacional, sendo que aos 39’ o medio Aloi6lo ,do Independente igualou o placard ao cobrar uma falta da altura da linha media colorada.
No periodo derradeiro o Independente c- nquistou oten to da vitoria aos 2’ por intermédio de Feio após uma falha do zagueiro Tide.Os dois quadros atuaram assim constituídos: lr.depen dente: Lulu, Romeu e Lope ; Waldir, Aloisio e Enio; Goia, Lima, Feio, Jair e Bitencourt (Dionizto). JInternacional: Pedro (José Otávio), Tide e Ot vio,(Zequinha); Jango Aureo e Zequioha (Wilton); Miianda (Cardeal), Teimo, Pinto, Me- legari e Vitor (Chimbiquinha).Merecem destaques especiais as atuações de Lulu, Romeu, Enio, Aloisio, Goia, Feio e Jair no c<<njunln visi iante e Tide, Aureo. M- lega- ri e Jango no bando local.Na arbitragem funcionou o Sr. Artenis Freitas com uma fraca atuação, deixando o jogo bruto correr á vontade no gramado. Sua senhoria deveria ser mais severo em suas decisões.Expulsou de campo o player Feio de Curitibanos, por ofensas morais a um seu companheiro do clube.A renda somou a quantia de 1.450,00, considerada um verdadeiro fracasso para o esporte lajeano, com grandes prejuizos ao Internacional e a LSD.
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CUSTA BEM MENOS
e lava muito mais!

É o lavoroupa ma!« «Imples que existel A  nova P R IM A  
E C O N Ô M  CA por muito menos do que você imagina, realiza 
a lavage ntegral. É a mais prá tica , a mais econômica não 
precisa 'n talações especiais. E além dessas vantagens, 
ve|a porq .ie a lavaroupa PRIMA é sempre melhor I

•  Meca ismo de  g ra n d e  s im p lic id a d e  I 
e N ã o  fevn q u a is q u e r peças q u e b rã v e is  I 
e G a ra n  d a  p o r 2  anos I

Peça urr demonstração
da novo PRI A ECONÔMICA. Voc* a U rá  

•m  n u  1er, oratultom onto, •  vorò quo «la 

qU#r dizer sempre : n o l i  higiene, nota eco

nomia, mol« detcanaol

REVENDEDOR EXCLUSIVOi

Q K Ã T IS I Juntam ente  com 
a tua  Lavaroupa PRIMA, V. 

receberá  m te iram ente  
g rá tis  pacotes do 

sabão  RINSOI

Comén ) de Automóveis João Mas venha v»r a ind a  hoje, em nossa
_  f s  /  A lo ja , esta m arav ilha  da indústria modernm.Bua n S/A-Rua Mal. Deodcrro, 305 TeL 259
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Sindicatos contra o diretor do 0. E. R.
Os Sindicatos locais, da Construção Civil dos Mecânicos e dos Viajantes, por seus presidentes, respectivamente, srs. Epitacio Borges. Vicente Schaffer e Sebastião Pinto, telegra faram ao governador Jorge La- cerna formulando um apelo para que S. (Excia, determine

as providencias necessárias ao pagamento do aumento devido aos operários dò Departamento de Estradas de Rodagem, aumento esse concedido por lei e até agora jiegado pelo seu diretor, o Dr. João Pedro Arruda. Como já noticiamos o assunto está submetido à apre

ciação da Justiça em face da atitude reacionária do presi de ite da UDN que na qualida de de inimigo que sempre foi trabalhadores, sabota o paga mento aos seus subordinados no D.E.R. A solidariedade dos Sindicatos àqueles operários é um indice de quanto tem revoltado a teimosia do Dr. João Pedro Arruda.

SR. MARIO AUGUSTO DE SOUZA Acidente com arma
Transcorreu segunda feira ultima dia 17, o aniversario natalício do Sr. Mario Augusto de Souza, diretor Presidente de importante circuito cinematográfico catarinense, Presidente da Associação Lajeana de Amparo ao Menor e Membro do Diretorio Municipal do Partido de Representação Popular.
Espirito culto, musicista por temperamento, jornalista por indole o antigo Diretor do Correio de Lajes, extinto orgão da imprensa lajeana, desfruta de largo circulo de amizades, gra

ARGEMIRO EM
Deverá ser realiza 'a no proximo domingo na cidade de Caxias do Sul, o grande cir cuito Ciclistico da Festa da Uva. participando do mesmo ciclistas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina A cita da prova será de 32 KIs dentro da cidade, devendo concor rer cerca de 100 ciclistas.
Afim de concorrer no Grande Circuito da Festa da Uva, deverão seguir na próxima sexta feira a embaixada do Lajes Moto Clube, composta de dirigentes e os atletas seguintes: Argemiro Silva de Oliveira, Waldir Cobren e Jose

ças as suas qual, idades e predicados de homem de bem
Lajes, deve ao ilustre ani versariante uma grande soma de serviços prestados nos setores artitiscos, musicais, jorna listicos, teatrais, cinematográficos e sociais o qual vem se constituindo em patrimônio de alto valor moral e material para a Princesa da Serra.Correio Lajeano abraça ao seu grande amigo e coopera- dor, desejando-lhe farta messe de felicidades.

CAXIAS DO SUL
Claudino, os quais deverão re prentar a cidade de Lajes no magno circuito.

Na tarde do proximo sabado deve á deixar esta cidade um ônibus do Expresso Lajes de Transportes Ltda, conduzindo numerosos assistentes, que irão incentivar os corredores locais nesta arrojada prova de carater inter estadual.
A Radio Clube de Lajes, ao ensejo desta prova deverá ir- radiá la em seus mínimos detalhes, em cadeia com varias emissoras do Rio Grande do Sul.

Domingo as 9 horas da ma nhã, o sr. Aquiles Teixeira, residente em Encruzilhada estava experimentando uma espingarda surda em sua residência quando em determinado mo mento a arma disparou atin gindo^a sua perna esquerda
Transportado imediatamente para o Hospital N. Sra. dos Prazeres, a vitima encontra se fora de perigo jde vida.

%
Novo Comandante do 
2 Batalhão Rodo

viário
Com a transferencia do Cel. Augusto Fragoso para o Rio de Janeiro, assumiu na segun da feira ultima o comando do 2° Batalhão Rodoviário, o Cel. AntOnio de Andrade Araújo, proeminente oficial do Exerci to Nacional.
O novo comandante substi tuiu o Tte. Cel Liberato Souto Maior, que interinamente vinha respondendo por aquelas funções.
Ao Cel. Antonio de Andrade Araújo apresentamos os nossos votos de felicidades á frente dos destinos do 2o Ba talhão Rodoviário.

Ulisses Guimarães firme 
candidato a sucessão 

paulista
RIO 18 (Meridio nal) — Ose da área petebista. Nêssedeputado Ulisses Guimarães almoçou hoje com os srs. Emílio Carlos Hugo Borghi, com os quais tratou da sucessão paulista. Nessa ocasião, o ex 

presidente da Camara dos Deputados tratou de sua disposição de disputar a governança estadual: E. para oficializar sua candidatura, pretendo no próximo mês promover uma convenção do PSD paulista.
Mostrou-se, por outro lado, o sr Ubsscs Guimarães cético cm ação a possibilidade do g ar >r Jânio Quadros vir 11 r-lhe apoio, o que procurará compensar aproximando-

sentido está aguardando a che gada no Rio do sr. João ^Goulart.

Empatou o La
jes em Curiti- 

tibanos
Preliando amistosamente na tarde de domingo em Cu- ritibanos contra o Vasco da Gami daquela cidade, o La jes F.C alcançou um honro- sp empate em 1 gol.

Sr. Ernsni Rúsa
Verá passar o seu aniversario natalício no dia 21 do corrente, o Sr. Ernani Rosa, conceituado contabilista em nossa cidade e pessoa vastamente co nhecida em nossos meios comerciais e sociais.Ao feliz aniversariante os nossos parabéns.

Acadêmico Armindo 
Antonio Ranzolin
Matriculou se na Faculdade de Direito da Universidade d Rio Grande do Sul, o Jovem Armindo Antonio Ranzolin Filho o qual foi aprovado com o 14° lugar no concurso de habilitação realizado no mes de fevereiro ultimo.Ao jovem acadêmico envia mos os nossos votos de felicidades e grandes sucessos em seus estudos de Advocacia.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 Telefone n- 266

V I S I T A
Honrou-nos com sua amavel visita, o Sr. Tharcisio C. Tor- tclli, componente da importante firma Olinkraft S/A Celulose e Papel de Canoas.
Ao prezado visitante os nossos agradecimentos.

Calçamento: Iriola dias sem mull
O sr. Vidal Ramos Junior sancionou a Lei N° 162. oriundo da Camara Municipal, que isenta de multa todos os con tribuintes em afrazo no pagamento da taxa de calçamento, desde que saldem seus débitos dentro de trinta dias a contar a publicação da referida lei. A iniciativa se deve ao vereador Dorvalino Furtado

que encaminhou na Camara 0 projeto respectivo, agora trans- formado em lei. Esclarecemosaos interessados que a lei en, menção ainda não foi publica da, devendo ser possivelm r.te nesta semana; quando entà0 passará a correr o prazo de trinta dias concedido para o pagamento.

COR)lEII0 u GB>N0
AnoXVI Lages, 19 de Março de 1953 20

Chegaram a nossa 
lhos da EstaeãoiNo ultimo sabado chegaram a nossa cidade em um Curtiss Comander da Real, os aparelhos da Estação de Radio desta conhecida empresa comer 
ciai de aviação, que dentro de algum tempo deverá ligar anossa cidade a outras cidades0

cidade os apare- 
do Radio da Real
do Brasil.Resta sorrente a chegada dos Técnicos, pâra a instalações do Radio, e cuja conclusão dará oportunidade a que a Real inicie imediatamente as suas viagens regulares neste novo roteiro

Inaugura-se domingo o Stand do 
Clube de Caça e Tiro Luiz Ra

mos Borges
Na manhã do proximo domingo deverá ser inaugurado o Stand de Tiro do Clube de Caça e Tiro Luiz Ramos Bor ges, sito nas proximidades da Fabrica de Pasta, do Sr. Domingos Valente Junior no Caveiras.
Ao ensejo desta inauguração, foi elaborado um amplo programa de festividades, constando de uma missa campal as

10 horas, sendo que apos esta cerimonia religiosa será dada a benção do Stand de Tiro.As 12 horas, a diretoria do Clube de Caça e Tiro Luiz Ramos Borges, oferecerá a todos os presentes um suculento churrasco, devendo nesta ocasião estar presentes altas 
autoridades civis, militares, e- clesiasticas esportivas e convidados especiais.

B a n c o d o B ra silS A
EDITAL

Concurso para Fiscais-Visitadores
(Agrônomos, Engenheiros-Agrônomos, Vto- rinários. Técnicos Agricoias e Q u a rta n is tc s  de Escolas de Agronomia e veterinária).

O BANCO DO BRASIL S.A., Agência local, torna público que não tendo sido julgado suficiente o número de agrônomos e veterinários inscritos para o concurso acima, até 31-1-58, foi resolvido permitir-se que também concorram ao mesmo os técnicos agrícolas e quartanistas das Escolas de Agronomia e Veterinária. Nes'as con dições, estarão reabertas, até 31-3-58, das 13,00 ás 16,00 horas, nos dias úteis (excluido o sábado), na Agência do referido Banco, nesta cidade, à Praça \  idal Ramos Sênior, n° 464, as inscrições para o dito certame.Outros esclarecimentos poderão ser prestados aos interessados, dentro do horário acima estabelecido .
Lajes (SC), 11 de março de 1958 

Omar Gomes — Gerente 
Newton Soares Modesto de Almeida — Contador.


