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Festa He 15 anos
Viu transcorrer sábado 

último o décimo quinto 
aniversário de sua radi
osa existência a bela 
srta, Mara Regina, dileta 
filha do sr. Ulisses Ribas 
do alto comercio desta 
praça e de D. Maria Pe- 
tronila Duarte Ribas, de 
nossa mais alta socieda
de. Ao ensejo da passa
gem dessa auspiciosa da
ta, na residência dos pais 
da aniversariante, mais 
de uma centena de pes
soas foram recepciona
das e ali obsequiadas 
com deliciosas gulozei- 
mas e finas bebidas, a  
grande festa, que se ca
racterizou pelo cavalhei
rismos dos anfitriões e

pela alegria que a todos 
contagiou, iniciou-se às 
primeiras horas da noite 
e se prolongou até a ma
nhã de domingo, tendo 
os convidados oportuni-

daç’ de cantar o “ para 
oens a você” numa ce
rimônia encantadora e 
tinda de dançar em pista 
'specialmente construída 
to ar livre. Mara Re
gina, que a todos encan
tou por sua beleza pri- 
maveril e pela elegân
cia com que se apresen
tou, recebeu festivos cum
primentos de tantos 
quantos acederam ao seu 
gentil convite e lá esti
veram a demonstrar o 
apreço e estima sociais 
que desfruta em nosso 
meio a familia Ribas.

A aniversariante e aos 
seus felizes progenitores 
enviamos os nossos cum
primentos.

Eleito e empossado o novo Di
retório Municipal do P D C
Em convenção municipal le

vada a efeito no dia 5 de Ja
neiro do corrente ano, o Parti 
do Democrata Cristão, elegeu 
e empossou o novo diretorio 
municipal para o periodo de 
1958/1962, o qual fiçou assim 
delineado:

Presidente Rufino Figueire
do; lo Vice Presidente: Adolfo 
Jose Martins: 2o Dito: Rubens 
Nazareno Neves; 3o Dito: Emí
lio N. Battistella; 4o Dito: Jose 
Waltrick Vieira; 5U Dito: Agos
tinho Henrique Netto; Secreta 
rio Geral: Otávio Rafacli; I o sec. 
José Gerente: 2° Dito: Arlindo 
Bernard; 3* Dito: Manoel Au
gusto Neves; 4o Dito: Laudeli- 
no de Souza Medeiros; Tesou 
reiro Geral: Oscar Stefen; I o 
T soureiro: Deicio Cordova dos 
Santos; 2’ Dito: Jacinto Fi
gueiredo Proencio; 3° Dito: i 
Hortencio Vieira de Cordova; 
4o Dito: Manoel dó Amaral 
Farias; Conselho Municipal:

Arcadio José Postalli, Maurício 
Ribeiro de Cordova, Rodolfo 
Floriani, Leopoldo Steífe, Erl 
co de Oliveira Benthien. Seve- 
riano Paes de Farias, Bruno 
Wolff, Enio Mrrio Marin, Ja 
cob Bampi. Johny Fischer 
Willi João Brun, Sineval José 
Couto, José Feliciano, Oscar 
Werner, Ângelo Bortholon, He 
leodoro Muniz, Sebastião Athai 
de, Raimundo Del Castanhel, 
Avelino Fernandes e .Sebastião 
Hercilio Neves; Delegados á 
Convenção Estadual: José Ge
rente e Otávio Rafaeli; Su 
plente: Ariindo Bernardt, Vo 
gais do Diretorio Municipal; 
Luciano Casagrande, Silvano 
Proenço Guimarães, Anizio 
Furtado Ramos Beliziario Car 
los Ribeiro, Edmundo Vieira 
de Figueiredo, Rogério Carva
lho, Gustavo Ferreira “da Luz, 
Herminio Coelho dos Santos; 
Gilberto Paes de Albuquerque 
e José Pereira Bastos.

lou
U i novo antibiótico 

denc ninado “ Matromici- 
na” *vita a multiplicação 
celu) tr das bactérias, se
gundo revelaram recente
mente cientistas norte-a
mericanos. Pesquisas re-

Eiila a Mtipii
alizadas indicaram que a 
“ Matromicina” pode ma
tar realmente as células 
que se encontram em 
“ repous)” depois de ter 
o antibiótico interrompi
do sua multiplicação du*

Recebemos da Liga Serra- 
n i de Desportos o se

guinte oficio:
Lajes, 21 de Janeiro de 1958 

Ao
COR CEIO LAJEANO 
NESTA

Levamos ao vos;o conhecimento que dia 17 do corrente 
foi eleita e empossada a nova Diretoria que regerá os desti
nos desta entidade no periodo de 1958, e que ficou assim cons
tituída.

Presidente: Névio Fernandes 
Vice Presidente; João Carlos Leão Filho 
Secretario; Vidal Arruda Machado 
Tesoureiro: Fulvio Nunes

Cordiais Saudações 
Vidal Arruda Machado - Secretario 

Agradecemos muitíssimo o oficio recebido e desejamos a 
nova diretoria da LSD. os nossos efusivos votos de parabéns

Colégio Evangélico
Ambiente sadio, sob a influência benéfica dos ensina

mentos das Sagradas Escrituras.
«Educa a criança no caminho em que deve andar; e até 

quando envelhecer não se desviárá dele». Prov. 22:6)
CURSO PRIMÁRIO - rigorosamente de acordo com o pro

grama oficial.
CURSO DE ADMISSÃO ao ginasial, cuidadosamente minis

trado, visando ao elevado índice de 
de aprovação

Matriculas abertas a partir de I o de Fevereiro (de 13 a 18 ho
ras dos dias úteis)
Inicio das aulas no dia 1° de Março.
Rua Cel. Fausto de Souza, 148 - Lajes - SC

Cia. Catarinense de 
Luz S. A.

Força e

rante um periodo de cin
co a sete horas. Afirma- 
se ainda que a nova 
droga atravessa a cha
mada “ barreira sanguí 
nea do cérebro” em ca
sos de danos em tecidos 
nervosos, esperando-se 
que seja eficiente no 
combate a enfermidades, 
como a meningite.

C O N V O C A Ç Ã O  
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os Srs. Acionistas, para a 
Assembléia Geral Ordinária desta Companhia, a 
se realizar no dia Vinte e dois ( 22) de fevereiro 
próximo vindouro, ás quinze (15 ‘ horas, no edifí
cio da Sede Social, a rua Correia Pinto, 60, nes
ta cidade, com a seguinte

“ ORDEM DC D IA”

Visita
Esteve em visita a nosso re 

dação o Sr. D. Arnoldo Peiter 
Filho, provecto advogado na 
Capital do Estado e Assistente 
do Delegado do IAPC.

Sua senhoria que demorou 
se algnns dias em nossa cidade: 
seguiu viajem para São Joa 
quim a objetos de seu servi
ço.

I o) - Leitura, discussão e deliberação sôbre o 
relatório da Diretoria, balanço geral, contas de 
lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, re 
lativos ao exercicio de 19d7.

2') Eleição da Diretoria e Consêlho Fiscal.
3o) - Assuntos de Interêsse Social.

Lajes, ^1 de janeiro de 1958

Aureo Vidal Ramos 
Diretor-Presidente

Sob a direção da

Profa. MARIANA WAGNER

(Diplomada pela Academia de Acordeon MASCARENHAS do Rio de Janeiro 

CURSO COMPLETO DE ACORDEON
AULAS DE TEORIA APERFEIÇOAMENTO - INTERPRETAÇÃO

As matriculas para o novo ano letivo estarão abertas a partir de 1° de Fevereiro, havendo 
n° limitado de vagas. Reabertura das aulas no dia 1° de Março.

NOTA; Os alunos que concluírem o curso poderão prestar exames perante banca organizada 
por porfessores locais, ou, diretamente, na Academia matriz, no Rio, recebendo em 
ambos os casos, quando aprovados, um diploma conferido pelo próprio Diretor Geral 
Prof. Mario Mascarenhas)

RUA JOAO DE CASTRO, 57
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i
Instruções para o Exame de Admissão ao 

Curso de Formação de Oficiais
Continuação do numero anterior

Eu B (nome >1o pai, mae ou tutor, '(nacionalidade) re
sidente à rua n' era (cidade,) Estado de declara que autori 
zo meu filho (ou tutelado) F (aome completo do candidato 
alistar se na Policia Militar de Santa Catarina e matricular- 
se no Curso de Formação de Oficiais desta PM. satisfeitas 
as exigências regulamentares.

Firma _______ _______________________________
Reconhecida (data e sêloj

tass matura)

VII) — Programa
PORTUGUÊS:
Redação sôbre um assunto determinado, a critério da 

banca examinadora, e aoálise léxica e lógica de um período-
ARITMÉTICA:
Problemas sôbre números inteiros frações ordinárias 

e décimas números complexos sistema prático potências e 
raizes' razões e proporções e p oblemas sôbre grand zas 
proporcionais;

ALGFBRA:
Números relativos, expressões algébricas equação do 

lo gráu. equações e desigualdades do 1 gráu números ir
racionais, equação do 2‘ grau;

GEOMETRIA:
Figuras geométricas, áreas volumes, introdução à geo

metria redutiva, a reta o círcolo 1 nhas proporcionais, se
melhança, relaçõés métricas no triângulo, r lação métrica 
nos círculos, puligonos regulares, medição da circunferên
cia áreas planas:

GEOGR AFIA GERAL:
Geografia fisica e humana: a terra n i espaço, estru

tura da terra. 06 grupos humanos a circulação, a agricul
tura a industria e o comércio, geografia dos continentes: 
os cotinentes, a America, a Europa, a Asia, África e Oceania;

GEOGRAFIA DO BRASIL:
(Física e humana): o spaço b asilelro a população or

ganizadora política e administrativa, o sistema de aviação 
a produção agrícola, a indústria e o comércio, a divisão re
gional norte, nordeste oeste, sul e centro-oest<;

GEOGRAFIA DE SANTA CATARINA:
Situação geográfica, posição ponto> extremos, limites 

linha divisórii e área regiões naturai-; planaltos campos li
toral, vales do Uruguai ltajai Tubarão e seu3 afluentes prin
cipais relêvo do solo Serra Gerai, Serra do Mar Serra de 
São João, Serra da Fartura, Morro da Igreja; costa marítima 
aspectos, ilhas baGs, estreitos lagos, e lag >as: hidrografia: 
bacias hidrográf cas, climas meteorológicos: temperatura 
pressão atmosfera unidades ventos e chuvas recursos natu
rais, energia hidráulica minerais vegetais animais, recur
sos ' conômicos. agricultura zona de produção indústria pas- 
tcril iniústna manufit ireira colonização viação terrestre 
fluvial e maritima viação aerea navegação portos de co-

Juízo de Direito da 2a. Vara da Comarca de Lajes
Catarina

Santa

Edita! de Praça
0 Dr. José P-dro Mendesfront .ndo toda a
de Almeida Juiz de Direi 
to da 2a. Vara da Comarca 
de Lajes, Estado d 1 Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc.
FAZ SABER a todos o que 

o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem 
que no dia lo de Alarço do 
corrente ano, será levado em 
hasta publica por quem mai6 
der e maior lance oferecer 
alem da avaliação, o s* guinte 
bem imóvel: “Uma area de 
terras, com a superfície de 
quarenta e dois mil e trezen
tos e cincoenta metros qua
drados (42 35Ü,oom2), 'ituada 
na fazenda do6 ‘Chaves’’ no 
distrito de Cerro Negro des
ta comarca, obtida por com 
pra feita a Fermino Ribeiro 
Chaves e sua mulher, t* rras 
em comum com outros con-

o >rn terras dos -ucessores de 
José Lisboa, com terra, dos 
Marianos com o Rio Canôas 
dido. com o Rio Canos, com 
terras do< herdeiros de Mo
raes e com o Lageado dos 
Chave*, própria para a agr - 
cultura, acidentada »m seu 
conjunto, sem benfeitorias 
conforme registro nr 11.096, 
.'o (. artorio do 2o Oficio do 
Regi6tro de Imóveis, desta 
com ircn, avaliada toda a a- 
r.-a pela quantia de cinco mil 
cruzeiros (Cr $ 5.000,00), se
parada para p .gamento de 
credor, no autos de arrola 
m nto e partilha dos bens 
deixados por falecimento de 
Nican >r Antonio de Chaves 
E, para que chegue ao co
nhecimento de quem interes
sar possa sc passou o pre
sente edital que -erá publj-

AGRADECIMENTO
PEDRO CASAGRANDE, Filhos, Genros, noras, netos e 

bisnetos da sempre lembrada

PAULINA CASAGRANDE
Vem por intermédio deste jornal agradecer de coração 

ao abalizado medico Dr, João Costa Netto. pelos cuidados es
peciais que sempre atendeu aquela ente querida durante a 
sua longa enfermidade, não medindo esforços no salvamento 
da mesma.

Lajes, 28 de Janeiro de 1958

mércio população, in-truçáo religião distribuição das popu- maaos.

lações; ,
HISTORIA DO BRASIL
O descobrimento os primónlios da colonização a for

mação étnica a expansão geográfica defe-a do território 
desenvolvimento econômico e e,piritual o sentimento n.,cto- 
nal independência o 1 reinado areg- nci-i a política interna 
do 2 reinado abolição o progresso incional do império i 
advento da República e a 2a República.

HISTORIA DE SANTA CATARINA.
Primeiros Povoados s, fixação de limites, colonização 

açorita de madeireuse a República Juliana Anita Geribaldi 
heróis catarinenses da guerra paraguai regimento barriga- 
verde, campanha abolicionista regime republicano, a Poli 
cis Militar sua fundação importância política e social e seu 
papel na guerra do PariguM e em to Jos movimentos ar

cado na forma da lei, af i xó - 
do no lugar publico de co>- 
tume ficaDdo copia dos au. 
tos. Dado e passado, nesta c-i 
dade do Lajes, »os vinte e 
oito dia6 do mê6 de Janeiro 
de mil e novecentos e cin
coenta e < ito (28-1-1958), Eu, 
Darci Ribeiro, Escrivão de 
Órfãos, o datil grafei, sub- 
crevi e assino,

(Selo ex cau«*)
José Pedro Mendes ne Al
meida — Juiz de Direito la.

Vara
Ü Escrivão Darci Ribeiro.

ESPIRITUALISTAS
A revista “ O MISTÉ

RIO PERFEITO” , procu
ra correspondente nesta 
localidade.

Cartas cora re erências 
para a Caixa Pos al, :j;)6

Rio DE Ja .nEIRO

Sala Procura-se
Procura-se alugar urna 

sala para escritório por 
preço razoavel.
Tratar com o Sr. Hugo 
Heidrich á Rua Coronel 
Cordova 78.

Menino [Nilton Juvenal
Faz anos hoje o meni

no Nilton Juvenal, Filho 
do Sr. Eustalio Silva e 
de sua esposa D. Venina 
silva.

Ao ensejo de seu ani
versário, Nilton Juvenal 
ofereceu hoje a tarde a 
todos seus araiguinlios 
que o foram cumprimen
tar uma lauta mesa de 
bebidas e salgados.

Ao aniversariante os 
'nossos cumprimentos.

Compre
A PREÇO

comprando
IUSTO . . .

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO a boa roupa ponto por ponto 1

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões taliip 
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER ’ * h

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortiraento de camisas sports caíra*
dos, chapéus. * «ra iv a s  sports, calça-

RFNNER “ veste o cavalheiro dos pés à cabeça com

R E N N E R
boa boupaJ

QUALIDADE E DISTINÇÃO

o máximo de qualidade e distinção!
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Transportes Aéreos Catarinense $
Séde em Florianópolis S. A.

Voos
H orários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:3i) De 
saidas às 14:50 Par^i

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

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

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

chegadas às 15,10 De

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

saidas às 15,30 Para Porto Alegre
chegadas às 09:20 De 

saidas às 09:40 Para

chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para

chegadas às 09:55 De 
saidas às 10.15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para

chegadas às 09:55 De 
saidas às 10:15 Para

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

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

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

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES Rua 15 de Novembro - Pone: 214

T A C às suas ordens
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 14 de janeiro de 1958

N 56 - 13 -1-1958 - Heitor Moreira Delfes - Licrnça oura
estabelecer-se com Agência de ÔNI
BUS eu, CAMPO BELO DO SUL - 
Sim, não importando em privilégio.

Dia 16 de janeiro de i 958
N- 2387 - 23-11-1957 • Terezinha de Jesu* Wolff - Conces

são de terreno no Cemitério - 
Sim.

V  2396 - 27-11-1957 - Nelson B ieca - Concessão dê terreno
no Cemitério - Sim.

N 2396 - 27-11-1957 • DeDudina Melo Ataídt - Concessão
terreno Cemitério - Sim:

N. 2409 - 28-11-1957 - Aderbal Vicente Pereira - Concessão
terreno Cemitério - Sim.

N‘ 2410 - 28-11-1957 - Daviia Antunes - Concassão terreno
Cemitério - Sim.

N' 2447 - 2-12 1957 - Maria Nascimento Godoy - Conceèsão
terreno Cemitério - Sim.

\* 2511 - 7-12-1957 - Aníbal Ramos - Concessão terreno
Cemitério - Sim.

N‘ 2512 - 7-12-1957 - Santina DagaDi Alenine - Concesão
terreno Cemitério - Sim,

N 2513 - 7-12-1957 - Agnelo Francisco Pereira - Concessão
terreno Cemitério- Sim.

N' 2546 - 11-12-1957 - Adolfo Ramella Concessão - terreno
Cemitério - Sim.

N. 2547 • -12-1957 - Julio Jo-é Almeida - Concessão terre
no Cemitério - Sim.

,\‘ 2548 - 11-12-1957 - Orceelli i Pae» Fariss - Concessão ter
reno C mitério - Sim.

N- 2549 - 11-12-1957 - Cesâri1 Claudido Silva - Concessão
terr ;̂ Cemitério - Sim.

N' 2550 - 11-12-1957 - Sérgi Silva - Concessão terreno Ce
mitério - 5im.

N" 2610 - 18-12-1957 - O.irio J rge Oliveira Martins • Con
cessão terreno Cemitério - Sim.

N' 2612 - 19-12 1957 - Marieta Bertuocelli - Concessão ter
reno Cemi erio - Sim.

N' 1 - 4-1 -1958 - Antônio Barapi - Aprovação de plan
ta e licença para construir casa de 
madeira em Ci nta Dinheiro - Sim

N' 19 - 8- 1-1957 - Silvio Qimborgi - Numeração da um
prédio - Á D Ò.V.

N 51 - 10- 1-1958 - João A. Prelo de Oliveira - Concessão
terreno Cemitério - Sim.

N- 52 - 11- 1-1958 - Maria Cândida Palhano de Oliveira -
Ligação dáguá - Sim.

N‘ 59 - 13 -1-1958 - Agostinho Bett - Licença para explo
rar uma pedreira no Morro Grande -
- Sim, a título precário.

N" 59 - 13- 1-1958 - Willy João Brun - Aprovação de
planta e licença parã construir prédio 
rara FORTUNATO MARlN & CIA. 
LTDA - Sim.

N’ 61 - 13- 1-1958 - Maria Cristina Antunes - Concessão
terreno Cemitério • Sim.

62 - 13- 1 1958 - Evilásio Camargo - Concessão terreno 
CemitérioS. ml

V  66 - 13- 1-1958 - João Maria da Rosa •• L cença para
construir casa de madeira tipo pa
drão n° 6 na Lomba Sêca - Sim.

N' 67 ■ 13- 1-1958 - José Vieira de Scuza - Licençi para
demolir e aprovação dí planta e licença 
construir casa de madeira - Sim.

N' 69 • 14- 1-1958 - José Augusto Steffen - Ligaçlo dágua
- Sim.

70 - 14- 1-1958 - Ernani Castro Gamborgi - Licença
para construir galpão de madeira 3 x 
3 à rua M. Pedro Toledo - Sim.

71 - 14- 1-1958 - Mercedes Fleriani - Licença Prêmio
de 3 nêses - Sim.

71 - 14- 1-1958 - Mercedes Floriani - Licença Prêmio 
de 3 mêses -  Sim.

75 - 14- 1-1958 - Renato Arruda - Aprovação de planta 
e licença para construir prédio para 
Delcino Meileirop da Silva - Cumpra 
o parecer da D.O.V.

80 - 15- 1-1958 - José Schmidt e outros - Ligação dá
gua - Sim.

N’ 94 - 15- 1-1958 - Loureoço M ich ido Goulart - Trans
ferência de terreno foreiro - Junte Es
critura Pública.

I 95 - 15- 1-1958 - Teriulina Alves de Jesus - Trans'e- 
rência de casa d# madeira - Indeferido.

Dia 18 de janeiro de 1958
V  99 - 16- 1-1958 - Jusé Palhano de Oliveira - Aprova

ção - de planra e licença para cons
truir casa le madeira no M. Pôsto

Quatrocentos mil cruzeiros em prêmios para concurso de obras
Educacionais

Lançadas as bases para um grande concurso visando estimular e a
alfabetização de adultos

Rio, (Agencia Nacional) - 
Quatro assuntos servirão de 
tema para o concurso que o 
Departamento Nacional de E- 
ducação lançou através do 
seu setor de Relações Públi
cas, no âmbito da campanha 
de Educação de Adolescentes 
e Adultos. São êles: leitura 
vi çlo ou historia educação 
domestica, educação proíiesio- 
qs I e teatro, e te ultimo as 
sunto deverá abranger peças 
ou novelas radiofônicas, que 
<erão representadas por neo- 
alfabetizadi s. não havendo 
nenhuma restriçã > quanto a 
escolha do tema do trabalho

número de personagens, de 
cenas, atos época industria, 
atos. Deverão tais trabalhos, 
no entanto conter sempre: 
minuciosamente, oa dado-* re- 
ferent-s a encenação e suas 
particuladdades

Prêmio de 50 mil cru
zeiros

Cada uma das seções tera 
cem mil cruzeiros para atr>- 
buição de prêmios nas s guin- 
tes condições: o primeiro co
locado recebrra 50 mil cru
zeiros. o segundo 25 mil o 
terceiro 12 mil; o qoariO 9 
e o q linto 5 mil. Estão pre

vistas também meni ões hon
rosas do sext ao décimo lu 
gares, tendo em vista que o 
concurso vi9a estimula as 
vocações para esse ramo de 
atividades intelectual -. Os 
autore* premiados devera. 
ceder seu> direito? autoras 
ao 1 )ep irtamento Nacional de 
Educação para a devida pu 
blicaçãj das obras premis es 
embora fiquem ressalvados 
sempre seus direitos quanto 
a propriedade intelectual.

As inscrições deverão ser 
feitas sob pse dônimo, deven
do cada trabalho 6er acom
panhado d- um envelope la 
crado contendo nome verda
deiro endereço, naturalidade, 
e>tado civil e profissão do 
autor.

Quanto a parte de constitui
ção de comis ões julgadora , 
cabera ao oiretor geral desig 
nar seus membros por tema. 
devendo ca Ia um ter pelo me
nos três membros escolhidos 
entre pessoas de conhecimen
to eôbre os assuntos.

Sim.
N‘ 100 - 16 1-958 - Luiz Cândulo Schmidt - Licença p rb

fazer r< formas em seu prédio à rus 
Tiago de Castro - Sim, cumprindo o 
parecer da D.O.V.

N' 101 - lô- 1-1958 - Tecelagem l.aji-an'i de Sêrla e Raion
Ltda. - Ligaç io dágua - Sim.

N‘ 117 - 17- 1-1958 - A, F. Souzi & Filhos - Transferência
lançamenntos Firma - Sim, após paga
mento devido.

N’ 118 - 18 -1-1958 - Z li l(o<a d** Liz - Prof essora Munici
pal - 90 dias de Licença - Sim.

"AQUI ESTAMOS NOVAMENTE"

. K. W. - =
( pequena Maravilha)

caminhonetas perua e forgão - jeeps
revendedores autorizados para

Lajes São Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campos Novos

tal íe Pejas e MagAas Li.
Rua Cel. Otacilio Costa, (fundos jardim Vidal Ramos)

Conheça seu DKW, visite GEtíAL DE PEÇAS E MAQUINAS Ltda. 

e solicite o plano de pagamento em prestações.

O melhor, i
o mais belo, |

o mais últil
presente a uma dona de casa!

d íla v a T ro lp a 6 mundialment® V e ia d a  máquina automática

Bendix economaí!
movei: S/i

Kua Mal. Deodoro - 30 Tel ‘>9 
Condições especiais de

c°m pequena entrada e APENAS 
________________________C r$  1 691-20 p o r m ê s .
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CORREIO L A G E A N O

Prefeitura Municipal de Laies
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  N* 53
de 23 de dezembro de 1957

do artigo0 74r'd V L e iL 0 ^ g â n ? c V Z r Z iid D fo t t0 M“ QÍCipal de Laies- n0 us0 de sa™ atribuições e de acordo com o item III

Art 2- em W g T -61114™  Para °  eXeCÍCÍ°  de 1'958' far se‘á nas época, estabelecidas

“  '£° “  SoP la t tu e S cdoam ^ n ^ ,XadaS °  eXeroiCl»  de ^  d«  « « W o  com a Lei n- 159 de 23 de dezem-

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957

_______Tabelas__Explicativas da Despesa
CÓDIGO
LOCAL

1-03

1-03-1

1-1

1-11

1-11-1

1-2

1 20

1- 20-1
1- 20-2

2

2-0 

2 01 

2 01-1 

2 04 

2-04-1 

2-1 

2-14

2 14-1 
2-14-2 
2-14-3 
2-14 4 
2-14-5 
2-14-6 
2-14-7 
2-14-8 
2-14 9 
2-14 10 
2-14-11

2-2

2- 24

-24-1 
24 2 

-24-3 
-24-4

3

3- 1 

3-10 

3-10-1

D I S C R I M I N A Ç Ã O

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisiição de impressos e material de expediente

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO

PESSOAL VARIAVEL

Percentagem aos Intendentes Exatores

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

PESSOAL FIXO

Fiscal Auxiliar 
Adicional aos Vencimentos

Padrão R

TOTAL DOS SERVIÇOS DE EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 

SEGURANÇA PUBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Assistência Policial 

PESSOAL VAR IAVEL 

Extranumerários e contratados 

DESPESAS DIVERSAS 

Para os Serviços de Trânsito 

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS 

DESPESAS DIVERSAS

Ao Eitado^para manutenção do Destacamento Poücial 
Ao Asilo Colônia Santa Tereza 
Á Sociedade de Assistência aos Lázaros 
Á Associação B^neíiciente Santa Izabel 
À Conferência Vicentina de Lajes 
Á  Seára do Bem
A Sociedade Lageana de Assistência aos Necessitados (SLAN)
Ao Orfanato Nossa Senhora das Graças 
A ’ Associação Espirita Berço de Je^us 
Auxílio ao Centro Operário de Lajes 
Auxílio aos Sindicatos de ClaS9e Operárias

ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS DIVERSAS

Sepultamento de Indigentes 
Transporte de Indigentes 
Assistência a presos pobres 
Construção da Casa Popular

Total dos Serviços de Segurança P. e Assistência Social 

EDUCAÇÃO PUBLICA

ENSINO PRIMA’RI0, SECUNDA’RlO E COMPLEMENTAR 

PESSOAL FIXO 

Veacioaentos de Professve

Dotações

Cr$

50.000,00

200.000,00

33.600,00
1.680,00

120 000.00

100.000,00

4.600.00
2.790.00
1.450.00
6 .000,00

15.000. 00
12.000. 00
25.000. 00
36.000. 00
6 .000,00

20.000. 00 
10.000,00

40.000. 00
30.000. 00

200,00
20.000. 00

1.300.000,00

s u b -d i v i s A o  / q p R V T r n c  
s e r v iç o s  ; o f c K V I Ç O S

Cr$

350.800,00

200.000,00

35.280,00

Cr$

586.080,00

586.080,Oo

220 000,00

138.840,00

90.200,00 449 040,01)

449.040.00

Continua na 13. página
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I  N° 159
de 23 de dezembro de 1957

Eu, Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte

L E I : -
Art. I o - A Receita do Município de Lajes para o exercício de 1.958 é orçada em Cr$. 21.000.000,00 (vinte e um milhões de 

cruzeiros) a qual será arrecadada de conformidade com a Legislação em vigor e obdecida a seguinte classificação:-

(Continuação do número anterior)

Anexo ao Orçamento da Receita para o exercicio de 1.958

Código
Geral D I S C R I M I N A Ç Ã O

I n c  i d ê n c i a TOTAL %
0 1 2 3 4

6-11-0
6-12-0
6-13-0 
6-14-0 
6-15 0 
6-16-0 
6-17-0

Alienação de Bens Patrimoniais
Cobrança da Dívida Ativa
Receita de indenizações e Restituições
Quota de Fiscalizações Diversas
Contribuições Diversas
Multas em Geral
Eventuais

600.0d0.00 
61 1 000,00 

1.300,000,00 
1.000 00 

415 000,00 
200 OOe.Ot)

1.000,00

»' 

9'v

»
9

9 9

*

000.000,00 
611 000,00 

1 300 000.00 
1 000 00

415.000. 00
200.000. 00 

1.000,00

Total da Receita Extraordinária 3.128.000.00 * 9 • 3.128.000,00 14,85%

Total Geral da Receita 11.568.000,00 3.030.000,00 670.000,00 4.700 000,00
í

1.03.2000,C0 21.000,000.00 100%

\ 55,09% 14,42% 3.19% 22,38% 4,92% 100%

Algarismos da Receita - Incidência dos Impostos e Taxas
Sem Classificação 0 Propriedade
Circulação da Riqueza 2 Atividade do Contribuinte
Resultante da Atividade do Muni- re
cipio 4

1
3

Vidal Ramos Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lajes, 23 de dezembro de 1.957

Oscar Amâncio Ramos
Guarda-Livros

D E C R E T O  N* 53
de 23 de dezembro de 1957

0 Sr- VIDAL RAMOS JUNIOR, Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suás atribuições p Ha Q -  ̂
do artigo 74 da Lei Orgânica dos Municípios, Çoes e de acordo com o item III

D E C R E T A :
Art. T - A cobrança das Rendas constantes da Lei Orçamentária para o execício de 1 a

em Lei e de acordo com a Legislação em vigôr.- » tar-se-a nas épocas estabelecidas
Art. 2* - As tabelas explicativas da Despesa fixadas para o exercicio de 1.958 de acôrHn

bro de 1957 são as que com êste baixam. ’ Id0 com a Lei n- 15g de 23 de dezem-

Vidal Ramos Júnior
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957

Felipe Afonso Simão
Secretário

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO Dotações
L

LOCAAL
SUB-DIVISÀO

SERVIÇOS / SERVIÇOS
0

f

•

ADMINISTRAÇÃO GERAL

(Continua na 7c

Cr$

x- Página
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Prefeitura M unicipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  N ‘ 53
ae z ó  ae aezemnro ae iy&7

JUNIOR, Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições e de acordo cora o item III 
do artigo 74 da Lei Organica dos Municipios,

D E C R E T A :

Art. r  - A  cobrança das Rendas constantes da Lei Orçamentária para o execício de 1.958, far-se-á nas épocas estabelecidas 
em Lei e de acordo com a Legislação em vigôr.-

Art. 2* - As tabelas explicativas da Despesa fixadas para o exercício de 1.958, de acordo com a Lei n1 159 de 23 de d^zem 
bro de 1957 são as que com êste baixam.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957

Tabelas Explicativas da Despesa
CÓDIGO

LOCAAL DISCRIMINAÇÃO !
1 Dotações s u b -d i v i s A o  1 crnuTPAc

SERVIÇOS j O L I l V I V U O

LEGISLATIVO
Cr$ CrS Cr$

0-1 CÂM ARA MUNICIPAL

0 10 PFSSOAL FIXO

0-10-1 
0-10 2 
0-10-3

Subsídio dos Vereadores 
Diretor da Secretaria da Câmara 
Auxiliar da Secretaria da Câmara

200.000,00
60.840.00
40.560.00

i
>

0-12 MATERIAL PERMANENTE i)
«

i0-12-1 Aquisição de móveis, máquinas e  utensílios 3.540,00

0-13 MATERIAL DE CONSUMO
4
1

l
0-13-1 Aquisição de impressos, livros e material de expediente 4.000,00 y  i'

0 14 DESPESAS DIVERSAS
) 5

0-14-1
0-14-2
0-14-3
0-14-4

Serviços poetai, telegrálicos e telefônico 
Assinatura de jornais e revista»
Despesas Imprevistas
Salário-Família ao» Funcionários da Câmara

2.000,00 
í 500,00 
11,000,00 
13.200,00 335.610,00

\í

j
EXECUTIVO !

0-2 GOVERNO 1
0-20 PESSOAL FIXO

11
4

0-20-1
0-20-2

Subsídios do Prefeito 
Representação ao mesmo

96.000. 00
48.000. 00

0-22 MATERIAL PERMANENTE í
0-22-1 Aquisição e conservação de móveis e utensílios 15.000,00 í

n

0-23 MATERIAL DE CONSUMO ij
0-23-1 Aquisição de combustíveis para o automóvel 40.000,00 v '

0-24 DESPESAS DIVERSAS . ;
0 24-1 
0-24-2 
0-24-3

Custeio de veículos 
Publicidade
Despesas de transporte do Prefeito

20 000,00 
5.000,00 

10.000,00 234.000,00

i

. *'
0-3 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

0-30 PESSOAL FIXO •

0 30-1 
0-30-2 
0-30 3 
0-30-4 
0 30-5

Diretor da Secretaria Função Gratificada 
Secretário - Padrão Z 
Consultor Jurídico - Padrão Z 
Escriturário - Padrão V (dois)
Adicional aos Vencimentos

24 000,00 
61.200,00 
61.200 00 
79.200,00 

1.980 00

•

0 32 m a t e r i a l  PERMANENTE V  ;

0-32-1 Aquisição de móveis, maquinas e utensílios 15.000,00

0-33 MATERIAL DE CONSUMO

Continua na 8a. página
. . . .  / . a ;
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Prefeitura Municip Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  N* 58
de 23 de dezembro de 1957

O Sr. VIDAL RAMOS JUNIOR, Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições e de acordo com o item 111 
do artigo 74 da Lei Orgânica dos Municioios,

D E C R E T A :

Art. r  - A cobrança das Rendas constantes da Lei Orçamentária para o execício de 1.958, far se á nas épocas estabelecidas 
em Lei e de acordo com a Legislação em vigôr.-

Art. 2* - As tabelas explicativas da Despesa fixadas para o exercício de 1.958, de acordo com a Lei n 159 de Lo de deze m 
bro de 1957 são as que com êste baixam.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro òe 1957

Tabelas Explicativas da Despesa
CÓDIGO 
LOCA L D I S C R I M I N A Ç Ã O

0 33-1

0-34

0 34-1 
0-34-lí 
0- 4-3 
0-34 4 
0/4-5

0-4

0 40

0-40-1 
0-43-2 
0-4 J-3 
0-40-4 
0-40-5 
0-40-6 
0-40-7

0 42

0-42-1

0-43

0-43-1

0 44

0-44-1 
0-44 2 
0-44 3

0-5

0 50

0-50-1 
0 50-2 
0 50 3 
0-50-4 
0-50-5 
0 50-6

1

1-0

1-00

1- 00-1 
1- 00-2 
1-00-3 
1-00 4 
1-00 5 
1- 00-6 
1-00-7

1-02

1-02 1

Aquisisição de impressos e material de expediente

DESPESAS DIVERSAS

Serviço Postal 
Serviço Telegráfico 
Srviço Telefônico 
Publicação do expediente 
Assinatura de jornais e revistas

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS

PESSOAL FIXO

Contador Padrão Z
Guarda-Livros Padrão X
* hefe da Secção de Lançamento e Cadastro-Função Gratificada
Fiscal Lançador 
Escriturário 
Escriturário
Adicional aos vencimentos

Padrão Y 
Padrão U (dois) 
Padrão S (dois)

MATERIAL PERMANENTE

Aquisição de móveis, maquinas e utensílios

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de impressos, e material de expediente 

DESPESAS DIVERSAS

Despesas de transporte de Funcioiários quanio em viagem a serviço
Dii ias a Funcionários quando em viag-m a serviço
Aluguel da sala onde funciona a Agencia Municipal de E-tatbtica

SERVIÇOS DIVERSOS

PESSOAL FIXO

Porteiro 
Con>inuo 
Motoristas 
Agente Florestal 
Almoxarife-Arquivista 
Adicional aos vencimentos

Padrão R 
Padrão R 
Padrão R 
Padrão R 
Padrão R

TOTAL DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAI

Ex a ç ã o  f is c a l iz a ç ã o  f in a n c e ir a

ADMINISTKAÇAO SUPERIOR

PESSOAL FIXO

Diretor da Fazenda - Função Gratificada 
Tesoureito
Auxiliar de Têsourelro 
Fiel de Tesoureiro 
Escriturário 
Quebra de Caixa 
Adiciona) aos vancimentos

MATERIAL PERMANENTE

Aquisição de móveis, máquinas e utensílios

Padrão Z 
Padrão Y 
Padrão S 
Padrão T (dois)

Continua na 5a. página

Dotações s u b -d iv is a o
SERVIÇOS JSERVIÇOS

Ci $
50.000,00

t rS Cr$

3.500,00
6.000.00
10,000,00

100.000,00
1.000;00 413 080,0)

1

61.200,00
42.000. 00
12.000. 00
48.000. 00 
76. 800 00
72.000. 00 

2.100 00 t

30000,00

50.000,00

15.000,00 
20 000,00 
15.600,00 444.700,00

33.600.00
33.6011.00
33.600.00
33.600.00
33.600.00 

1 680,00 169.680 00 1.597.100,00

1.597.100,06

24.000. 00
61.. '00,00 
48.000,00 
36 000,00 
14 400,00 
4 800 00 
2.400,00

50.000,00
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Tuizo de Direito da Primeira Vara da  
Comarca de Lajes

Edital de Citação

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes

Edital de Citação
0 Doutor Wilson Vidal An
tunes, Juiz de Direito Su
bstituto ni Primeira Vara 
da Comarca de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.
Faço saber «os que o pre

sente edital de citação, com 
o prazo de trinta (30) dia6 
virem dele conhecimento ti
verem ou interessar possa 
que por parte de JOSÉ DU- 
MINGUES RAMOS, e sua 
mulher, brasileiros, proprietá
rios. d itniciliados e residen
tes na Fazenda do Banhado 
Seco, no Distrito de Capão- 
Alto, nesta Comarca, me foi 
feita a seguinte PETIÇÃO: 
«Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da la. Vaia desta Co 
marca. José Domingues Ra
mos e sua mulher, brasilei
ros, domiciliados, e residen- 
ies na Fazenda do Banhado 
Seco, no Distrito de Capão 
Alto, nesta Comarca, por seu 
advogado, conforme instru
mento particular de procu
ração: Que há mai* (de trinta 
anos, por si e 6eus anteces
sores. os A A. vem possuin
do mansa e pacificamente, 
sem in'errupção de qualquer 
espécie um terreno com a 
area superficial de duzento6 
e sessenta e sois mil e ses
senta e seis mil e sessenta 
e oito metros quadrados' 
(266,068), sito ca Fazenda do 
«Banhado Seco situada no 
DUtrit de Capão-Alto, (nesta 
Comarca. Q ue e-ta area de 
terra» se encontra dentro da 
Fazenda dos A 'á „  limitando 
s- por todos os lados com 
terren ■ de propriedade des
tes Que a Fazenda dos A. A. 
tem as >eguinte* confronta
ções: ao norte com a E-tra- 
da Geral - Lajes-Campo Be 
lo do Sul. ao sul com ferras 
de Joã Maria Pereira e João 
Gaudencio Camp' s, a leste 
com terras de Manoel Pires 
de Freita e ao oeite com 
terras ios sucessores -tos 
sucessores de Abílio José de 
Moraes. Que os A.Ã. possuin
do por si e 6uas sucessores 
essa area de terras há mais 
de trinta anos, stm oposição, 
nem interrupção, como seu, 
na forma dos art. 552 com 
fundamento no art. 550 d > 
Cod Civ- alterado pel i lei 
n° 2.437, de 7 de março de 
1.955. querem, agora, provada 
a *ua insconlinuidade de 
posse mansa e pacifica, obter 
p. la presente ação ordinária 
de usucapião o título decla 
ratório de seu dominio afim 
de que possa efetuar a trans 
criçào do Registro de Imó 
veis desta Comarca, que, as
sim sendo na forma dos art. 
455 e seguintes do Cód. N .c. 
Proc. Civ. aplicáveis ao caso 
sub-judice. requerem a V 
Excia. que se proceda em 
dias e hora que forem de
signados, com ciência do Sr. 
Dr. Promotor Púbdc > da Co
marca, a justificação ÍN D IO  
LITIS, com os depoimentos 
das testemunhas abaixo ar
roladas, que se apresentarão 
independente de intimação, o 
que concluído digne se V 
Excia. de julgar a justifica- 
tfto, e loj-o manda- citar os 
confrontantes acima indica

dos, bem como por < ditai, os 
interessados incertos, pra 
contesiarem a presente ação 
de USUCAPIÃO. na qual pe
de 6eja declarado o domínio 
dos requerentes sôbre a area 
indicado, prosssguindo-se na 
forma da lei, até fiual. Re
querem inai6 que sejam to
mados os depoimentos da6 
testemunhas: João Antunes 
de Moraes, solteiro, lavrador, 
Ataliba Paes Branco, casado, 
comerciante, Paulo Antunes 
de Lima, c sado, criador e

João Gaudencio Camp.s, 
criador, casado, todos resi
dentes em Capão-Alto, Desta 
Comarca. Dão aos au os pre
sentes da ação de usucapião 
o valor de dois mil e cem 
para efeito de taxa judiciária. 
Indica como meio de prova 
depoimentos pessoais, visto
ria depoimentos de teste
munhas, juntada de docu
mentos e mais provas que 
forem necessárias ao esclare 
cimento do dslegado. Nestes

têrmos: P. Deferimento. La 
jes, 6 de maio de 1957. (a) 
M a r i o  Teixeira Carrilho 
«DESPACHO» A. como pede. 
Lajes, 6/5/57. (a) C. Gima,» 
Realizada a justificação f »i 
proferido o seguinte DESPA
CHO: «Vistos, etc. - julgo 
go poe sentença, para que 
produza os seus efeitos le
gais e de direito a presente 
lustificaçao, promovida por 
José DomiDgues Ramos. Fa
çam-se. as citações pedidas. 
Èdital com o prazo de trinta 
(30) dias. Intime-se. Lajes, 4

de julho de 1957. (a) Wilson 
Vida! Antunes, juiz d« Direi- 
te Substituto. E para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito especialmente os in- 
terressados incertos, passou- 
se o presente edital, que se
rá publicado e afixado na 
forma da lei. Dado e passado 
nesta cidide de Lajes, aos 
vinte e cinco dias do mes de 
julho do ano de mil nove

centos e cincoenta e sete. 
Eu. Waldeck A, Sampaio, Es
crivão do Civel, o datilogra
fei subscreví e também assi
no.

Wilson Vidal Antunes 

Juiz de Direito Substituto 

W aldeck Aurélio Sampaio

O Doutor Wlson ViiJal A t - 
tum‘j>, Juiz de Direito Subs
tituto na Primeira Vara da 
C> marc i de Lajes, Estado 
de Santa C„t<irin?, na for
ma da lei, e;c.
Faço saber aos que o pre

sente edital de cíiação, com 
o prazo de trinta (30) di s vi
rem dele conhecimento tive. 
rPm ou interessar possa, que 
por parte de LUIZ RAMOS 
DA ROSA, br.silelro, viuvo, 
lavrador, domiciliado e resi
dente em Pecegueiros, di-tvito 
de Índios, nesta Comarca, jne 
foi feita a seguinte PCT.ÇÂO: 
«Fxmo. Sr. Dr. juiz de Direl- 
io da 1 .. Vara d.- Gmarc 
de L jes. Por seu procurador 
que esta subscnve, Luiz Ra
mos da Rosa, brasileiro, viu
vo; lavrador, domiciliado e r< - 
sidente em Pecegueiro', no 
dist ilo de índios, nest i Co
marca, vem respeitosamente 
a presença de V. Excia. re
quer. r a pr- s nle ação de 
USUCAPIÃÓ e jsto nos tér 
.os uo» ait. 454 a 456 Ldo 

Código de Processo Civií e 
a.nda com base no art. 551 
do Có.igo Civil e no curso 
da qual. se fôr necessáiio 
provará: I o) Qu^, oa c.mfor- 
midjde do documento anexo, 
constante de uma Escrit ira 
Particular, adquiriu de D
C ' N DINA d o m in g u e s ;v i e i -
RA, brasileira, viuva, domesti
ca então residente em Painel, 
uma gleba de terr 8 situada 
em Pecegueiros, nesta Co
rnarei com a area superficial 
de mais ou menos 2oo.oo m2 
(duzentos mil rrmiros quadra
dos); Que tão logo adquiriu 
a gleba acima aluiida t aus 
feriu sua residência para a 
gleba em questão, requereu 
outrossim a transferência da 
terra para seu nom: não só 
na Prefeitura MumcipM, mas 
ambem na Co!et< ria Estaoual 

para as quais vem pagmd > 
impostos sôbre a area de 
2oo.ooom2 duzentos metros 
qu ideados) desde o suo de 
193- conforme fazem prova 
os taleões de impostos que 
vão -mexos, 3o) Que, uesia 
forma, procedeu também em 
2 de oulubro de 1 944 o Re

gistro do ti ulo de aqui-ição 
no Registro de Titulos e D ;- 
cumentos da Comarca sob 
o n° 728’ 4“) Que a terra 
usucapienda tem as seguintes 
confrontações com terras de 
Augusto Lehman, com Lauro 
Boei ich de Andrade, c m 
Maria J >8é da Rosa e Herci- 
lio Jacinto Martins, ponto de

par id i da confroniaçàr; 5o) 
Que, desta maneira ve if.ca 
V. E\cia, qu • o Suplicante 
há mais de vinte am 8 vem 
possuindo como si u, continua 
e inennt fta.lamente com jus
to título e boa fe o imóvel 
usuc pi n io. «Justo título é 
iodo aquele que, conforme o 
direito, reputa-se habil par,, 
a traflsverência do domínio. 
(Teixeir i de Fr. ita>) - da 
Piescrição aqui-itiva - L. Ne- 
qutte. pg. 135) «É o títul 
que consid r<>do em si, isto é 
abstraçlo f' itz de saber se 
êle i mn a  do verdadeiro pro- 
ptietürio e duma pess. a ca
paz de alienar, é próprio para 
conferir o direito de proprie
dade (Aeb y ei R u - üp. cit. 
pg. idein) «Den« mint-se justo 
título um contraio ou um Ato 
capaz de tiausf rir a proprie- 
dad • em consequência da tra
dição que acarreta; de tnaiui- 
ra que. a não íransf remia de 
pr priedade de iva da falta 
de dir ito da pessoa «que 
praticou a transferencia, e 
não ao feito do título em vir
tude do quT se operou a tra
dição (Poij.er, op. cit. pg. 
idem) «Ê a relação co.n o 
possuído procedente, que nSo 
Só dem mstra a ausência de 
lesão alheia na tomada -da 
posse, como seria em si mes
ma jpta a justificar a aquisi- 
ç ã ) do dominio (Bonfante, 
op. cit. pg idem) Consta-se 
as im que o título que instrui 
< presente *stá enquadrado 
Hentro da definição de JUS TO 
TlTÜLQ acima enumerada, 
isto factr, deve a Açào ser 
recebida e afmal pi cedente 
íecoohecen lo-»" não apenas 
a pos-e mas o dominio elo 
Suuli:* te sôbre o imóvel, 
afim de que possa tr nscrever 
o título no R gisiro de Imo- 
veií. Assim requer a V. Exci 
se digne admiti lo a justificar 
a p ss • um qu dão <’m d i » t 
hc:a q«e forem designa 'Os, 
c >m a citação do DD. Repre

seniante do Ministério Públi
co. Feila a justificação requer 
$ V. Excia. a citação dos coo- 
fiuanies dc imóvel e s* u-

conjuguêí se casados forem 
para na forma do art. 455 ci
tados, contrst rem o pedito, 
citando se outrossim, por Edi
tal a terceiros ausentes e 
eventualmente interessados 
na causa, p.ira contestarem-

na, acompaDhando-a todos em 
todos as suas fases até fi
nal julgamento, Protest -se 
pela produção de tedo o gê
nero de provas em direito» 
permitidos, especi.Jmente pe
la prova documental e teste
munha 1. Dá-se à presente o

valor de Cr$ 5.ooo.- 0 . (sôbre 
selos legais de petição) A. 
Deferimento. - L jes, 7 de 
Janeiro de L957 pp Jorg: 
Barorso Filho. Arexí : Um « s- 
critura particular de c< npra e
venda; 37 talões de mpost ;
Procuração Talhão de T.J. Tes
temunhas: Lealtioo Pessoa,
brasileiro, casado, L vrarO'-, 
Üário Jeronimo Vieira, idem, 
ambos domiciliados e residen
tes nesta Comarca de Lajes.

"DESPACHO: A. Designe-se 
dia para a justificação, f< zen- 
do-se as intimações de direito. 
Lajes, 9/l°/57. (a) C- Gama. 
«Realizada a justificação foi 
proferido o seguinte DESPA-

P A ( HADO: «Façam-se as ci- 
lações requeridas no inicial - 
Lajes, 14/5/57. (a) C. Gama. 
E. para que ninguém alegue 
ignorância, muito especíalmen- 
te os interessados incerto6

passou-se o presente edital, 
que sera publicado e afixado 
na forma da lei. - Dado e 
passado nesta cid de de La
jes, aos vinte e cinco dias do 
mês de julho, de mil nove
centos e cincoenta e sete. Eu 
Waldeck A. Sampaio. Escri
vão do Givel. o datilografei 
subscreví e tambéfh asjino.

Wilson Vidal Antunes

Juiz de Direito Substituto

Waldeck Aurélio S nipaio

Escrivão do Civel

M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Elilisi.» \ r n i i d o  Ramos 1 ' pavimento 

sala 2

RUA CtíL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Escrivão do C ivel

Calculadora Facii i

Somadora Facta j
De Escrever Halda 

Duplicador lento Graf .

Distribuidor exclus vo na Serra e
O es is  C atarin ense

A R M A N D O  CASTRO

Edifício G iRihorgi - l í  J S $. Catarina
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Juiz de Direito da Primeira Vara da Cornar
ca de Lajes

Edital de Citação
O Doutor Clovis Ayres Ga- 

'  ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca 
tarino, na "forma da lei 
etc.
Faço saber aos que o pre

sente edital de citação, Jcom o 
prazo de trinta (30) dias, vi
rem dele conhecimento .tive
rem ou interessar possa, que 
por parte de DONATO PADI- 
LHA DÀ SILVA, brasileiro, 
casado, proprietário, domicilia 
do e residente no Distrito de 
Painel, nesta Comarca, me íoi 
feita a seguinte PETIÇÃO; 
«Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi 
to da la. Vara desta Comarca 
de Tajes, DONATO PADILHA 
DA SILVA, brasileiro, casado, 
proprietário, domiciliado e re
sidente no lugar donominado 
Mortandade, no distrito de 
Painel nesta Comarca, por seu 
advogado, infre ascrito, vem 
propor a ação ordinária de 
usucapião e passa a expôr e 
requerer o seguinte; PRIMEI
RO - que há mais de trinta 
anos vem possuindo mansa e 
pacificamente sem oposição de 
qualquer espécie uma gleba 
de terras de matos e fachinais 
com a area superficial de mais 
ou menos de duzentos e cin- 
co.nta e cinco mil metros 
quadrados (255.ooom2) sito no 
lugar denominado Mortandade, 
no Distrito de Painel desta 
Comarca. SEGUNDO - que, 
esta area de terras tem as se 
guintes confrontações com ter 
ras do requerente, de Inácio 
Padilha, de João Maria de 
Liz, de João Batista de Liz e 
de Manoel Antunes Pessoa e 
nesta area tem o requerente 
benfeitorias, lavouras e man 
tém o seu gado vacum, suino 
e cavalar, nesta area de ter 
ras do domínio particular. 
TERCEIRO - que, o requeren 
fe por si e seus antecessores 
vem possuindo o imóvel há 
mais de vinte anos, sem qual 
quer obstáculo, como seu, e 
na forma do art. 55o e 552, 
todos do Cód. Civ com nova

Compre baterias 

«FORD» completamen
te carregadas

redação face a lei. n° 2.437 de 
7 de março de 1.955. quer, 
agora, provando a sua indis- 
continuada posse mansa e pa
cifica, obter pela presente ação 
declaratória de usucapião o 
titulo para a respectiva trans 
eriçio no Registro de Imóveis, 
pois, são dispensáveis os re
quisitos de justo litulo e de 
doa fé (Cód. Civ. Com. vol. 
III, pág. 84; Man. Cód Civ. 
Bras. Vol V III pág. 232-C. 
Bcvilaqua e Sá Pereira). As 
sim sendo, na forma dos arts. 
455 e seguintes aplicáveis ao 
caso do Cód. Nac. Proc. Civ., 
requer a V. Excia. que se 
digne proceder em dia e hora 
no Forum. que forem designa
dos, com ciência do Sr. Dr. 
Promotor Público da Comarca 
a justificação INITIO LITIS, 
com depoimentos de das tes
temunhas MANOEL ANTUNES 
PESSOA JOÃO BATISTA DE 
LIZ e JOÃO MARIA DE LIZ, 
todas residentes no Painel, que 
se apresentarão independente 
de intimação. E concluída se 
digne V Excia depois da pu 
blicação dos editais na forma 
da lei, com a citação dos con 
frontações, sob mandado, se 
quiserem, ou não, para apre 
sentar a contestação que tive
rem. a presente ação de usu
capião na qual se pede seja 
declarado o domínio único do 
requerente, na forma da lei.. 
Dá-se ao presente feito de ta 
xa judiciária o valor de dois 
mil e cem cruzeiros (2.1oo oo). 
Nestes Termos: P Deferimen 
to. (Sobre selos legais de pe 
t.ção) Lajes 25 de Abril de 
1957. (a) Mario Teixeira Carri
lho. DESPACHO: «A  como pe
de. Lajes, 29 de abril de 1.957. 
(a) C. 'Gama. «Realizada as 
justificação foi proferido o se 
guinte DESPACHO: «Vistos 
etc. Julgo por sentença pa
ra que produza os seus efeitos 
legais e de direito, a«»presente 
justificação promovida por Do- 
nato Padilha da Silva. Façim- 
se as citações pedidas. - Cus
tas afinal. P R.I. Lajes 18 de 
julho de 1957. (a) Wilson Vi- 
dal Antunes, Juiz de Direito 
Substituto. E para que nin
guém alegue ignorância mui 
to especialmente os interessa
dos incertos, passou-se o pre 
sente edital, que será publi 
cado e afixado na forma da 
lei. Dado e passado nesta ci

dade de Lajes, aos dois dias 
do mês de Agosto do ano de 
mil novecentos e cincoenta e 
sete. - Eu. Waldeck A. Sam
paio, Escrivão do Civel, o da 
tilografei, subscreví e também 
assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajas Estaco
de Santa Catarina

O Doutor Clovis Ayres Ga- 
má, Juiz de Direito da Pri
meira Vara, da Comarca de 
Lajes. Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

Edital de Citação
Faz saber a todos quantos o 

presente edital de citação com 
o prazo de trinta dias, virem 
ou dêle conhecimento tiverem 
que. por êste meio cita a NI- 
CANOR SILVEIRA SCHUMA- 
CKEli em lugar incerto c não 
sabido, para responder aos têr 
mos da execução de sentença 
que lhe move Abílio Barbosa 
da Silva nos termos daseguin 
te PETIÇÃO: “Exmo. Sr Dr.

Juiz de Direito da la Vara 
desta Comarca Abílio Rarbosa 
da Silva, brasileiro, casado, 
jroprietário, domiciliado e resi
dente no Distrito de índios, 
desta Comarca, por seu advo
gado infrascrito conforme ins
trumento público de mandato 
fls. 6) destas autos de ação or
dinária da rescisão de contrato 
preliminar de compromisso de 
de compra e venda de um 
terreno, pelo exequente inten
tada contra Nicanor Silveira 
Schumacker, expõe e requer o 
seguinte: I - Na referida ação, 
ntentada contra Nicanor Sil- 
,eiro Schunacker. brasileiro, 
casado, domiciliado e residente 
nesta Comarca, o exequente 
obteve sentença favorável, que 
passou em julgado (verso fls. 
28). Passada em julgado asen- 
tença condenatória, quer o e- 
xequente executá la na parte 
líquida por haver executado a 
parte liquida (verso fls. 34 ut 
fls. 50). II - Tendo contratado 
o exequente com o executado, 
face ao documento de fls. 8 a

venda deu ma gleba de terras 
de campos e matos, situada no 
distrito de índios, desta Co
marca, com a área superficial 
de cento e cincoenta mil me
tros quadrados (150.000 ms2) 
ponco mais ou menos para dar 
a escritura definitiva no mo
mento que fosse exigida, e co
mo o executado s? recussasse 
cnmprir a cumprir a obrigação 
estipulada, interpelado judicial- 
nientc, ainda se negou a sa 
tisfazer a obrigação assumida, 
omitindo qualquer providência 
neste sentido. Acionado, foi o 
executado Nicanor Silveira 
Schumacker condenado a de 
volver a importância de Cr$ 
9.8oo,oo, q e lhe fora entregue 
no ato da assinatura tío docu
mento de fls. 8 com os juros 
da mora perdas e danos e ho
norários de advogado, como se 
vê da seDtença de fls. 27. III 
As perdas e danos, segundo o 
provimento da seícnça exe- 
quenda compreendem o dano 
emergente c o lucro cessante, 
tudo oriundo do que deixou o 
exequente de lucrar com a re
cusa por parte do executado, 
de cumprir com a obrigação 
estipulada. IV  —  A  verificação 
dêsses fatos dêsses prejuízos; 
embora dependa de fatos no
vos, contudo se pode apreciar 
segundo se vê do documento 
de fls 13, o exequente se hou 
vesse recehiJo a escritura de
finitiva do terreno teria tido e- 
fetivo o certo lucro da oferta 
que lhe fizera o signatário do 
documento de fls. 13 V —  As 
sim exposto, e para que se 
proceda a liquidação das per
das e danos, oferece o exe 
quente Abílio Barbosa da Sil 
va, os presentes artigos e pede

juiz de Direito da Primeira Vara da Cornar
ca de i ajes

Edita! de Praça

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

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

O D putor Clovis Ayres Ga 
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei. etc. 
FAZ saber aos que o pre

sente edital de praça virem ou 
dele conhecimentoj tiveram, 
que no dia quatorze (14) de, 
fevereiro do corrente auo de 
1958, âs 10 horas, no Edifício 
do Forum, será levado a pú
blico pregão de venda e ar- 
remataçfio, per quem mais der 
e maior lance oferecer, além 
da avaliação, o seguinte bem 
imóvel: UM LOTE de terras 
sem benfeitorias, próprio para 
aonstrução, situado nesta cida
de d* Lajea, no lugar denomi
nado Conta Dinheiro, com a 
area superficial de novecentos 
metros quadradas (9oo ms2), 
confrontando ao Norte com u- 
ma rua projetada, com 45 me
tros na linha lateral a direita: 

ao Sul com terreno do Patri
mônio Municipal com 45 me
tros na linha lateral a esquer
da: a Leste com terreno do 
Patrimônio Municipal com 20 
metros na linha que feche o 
fundos, e a Oeste com a Ess 
trada Geral L ajes-Curlt canos 
com 20 metros na linha de 
frente, terreno eS6e adquirido 
por João Alve* de Sá e sua

mulher por compra feita por 
escriture pública devidament» 
transcrita sob n° 18.382 do 
Cartório do Pri neiro Oficio 
do Registro de Imóveis da Co
marca. e penhorado aos menos 
para pagamento da execução 
que lh°s move Miguel Steil, em 
capital e acessórios, incluin
do custas, honorários juros e 
despesas judiciais; e terreno 
esse avalia io pela qu mtia de 
quarenta mil cruzeiros, (Crí 
40.000,00), Ê a-sim, será dito 
bem imóvel levado a venda 
pública no dia e hora acima 
indicadOí, sen io ele entregue 
a quem mais de racima da a- 
valiação, depois de pagos no 
ato as despes ,s decorrentes. 
E para que chegue ao conhe
cimento de todos, patsou-se o 
presente edital que será afiX'- 
do no lugar de costume e pu 
blicado na imprensa looal fi. 
endo ainda cójia noS a’ut< s 
respectivos. Dado e oassndo 
nestacid.de (le Lajes aos 
vinte e um de janeiro de 1958.

9  e  * lcs üam<> Escri- 
f í  1V,>I que °  datilogra-íei, subscrtvi e assino.

Clovis Aires Gania 
Juiz de Direito da ia rr»

Aureíó
tscnvão do Civel

a citação do executador Nica
nor Silveira Schumacker, para 
os lêrmos desta execução, pena 
de revelia. Indica ss como nu- 
io de prova o depoimento pes
soal do executado que ora se 
requer, depoimento de testemu
nhas, arbitramento e Mais pro 
vas que se fizerem neccssár.as. 
Nêstes termos: P. Deferimento 
iSôbre sêlos legais de petição): 
Lajes, 19 rlc janeiro de 1956 (a) 
Viário Teixeira Carrilho. —  
DESPACHO: —  Expeça se
mandado citatório contra o e- 
xecutado Nicanor Silveira Schu
macker, ou Nicanor Silveira 
Schumar (art. 915 do C.P.C.). 
3-2 56 (a) A. Schiefler.’’ CEE 
TIDÀO: Certifico em cumpri
mento a mandado sup a que 
me dirigi ao Distrito de índios. 
Palmeiras, sendo ali informad > 
que o executado Nicano1- Sil- 
neira Schumacker não reside 
mais cm índios e nem < ir 1 al 
aieiras, (Encruzila da1 e que 
reside em lugar incerto e não 
sabido. O referido é verdade c 
dou fé. Lajes. 27 de abril de 
1956 (a) Sebastião Pessoa Ofi
cial de Justiça. —  Expedido o 
mandado de citação, certificou 
o oficial de justiça que deixou 
de efetuar a diligência por não 
ter encontrado o executado Ni
canor Silveira Schumacker, ref 
sidindo êste em lugar incerto 
e não sabido, A seguir apre 
sentou o exequente, a seguin
te PETIÇÃO: ” —  Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da la  Va 
■ia desta comarca. Abílio Bar 
bosa da Silv a; per £seu advo
gado infrescrito, na execução de 
sentença da ação ordinária de 
rescisão de c ntrato preliminsr 
de compromisso de compra c 
venda de um terreno, movida 
contra Nicanor Silveira S<hu 
macker, e corre pelo cartório 
do Escrivão Waldeck A. Sam
paio e por êste Juizo afim dc 
se proceder a liquidação das 
perdas e danos por artigos, a- 
contece que o Oficial de Jus
tiça encarregado da citação do 
executado para os termos da 
parte ilíquida certificou não 
ter encontrado a Nicanor Sil
veira Schumacker. por se en- 
contrar em lugar incerto e não 

[sabido, assim requer a V. Ex 
cia. se digne de mandar citar 
o executado por edital, deter
minado o prazo e observa;- s 
formalidades da lei. NW.iS 
Termos. P Deferimento. (Sôhr 
os sêlos legais de petição: La
jes. 4 de maio de 1956 (a) Ma 
rio Teixeira Carrilho. - DES- 
PACAO: - “ Faça se a citação 
por edital. Prazo de trintadias 
Data Supra, (a) A. Echicfler’ .- 
Assim sendo, passou se o pie 
sente edital de citação de Ni 
canor Silveira Schumacker nes 
termo* e para os fins constan 
tos das pctiçõss e despachos 
acima transcritos, sob pena de 
revelia na forma da lei O 
presen e edital rerá publicado 
na forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade ilc Lajes aos 
vinte e um dias do mês de De
zembro do aro dc mil nove
centos e cincoenta e sete Eu, 
V aldeck Aurélio Sampaio, Es 
ci ivão do Civil o datilogiafei. 
subscreví e também assiro (Sê
los afinal'.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara

V\ aldeck A. Sampaio
Escrivão do Civd,
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Muita confusão na rodada da Terceira Divisão
Coro o desenvolvimento de 

duas pelejas, prosseguiu do
mingo pela manbà no Velho 
Areião de Copacabana, o cer
tame da 3a Divisão em sua 
5a Rodada.

Num match completamente 
dessinteressante o Cruzeiro e 
o Popular empataram em 1 
gol. escore que agradou a 
ambos os contendores.

No primeiro tempo, a par
tida terminou empatada tam
bém em 1 gol, tentos conquis

tados atravez de Wilmar pa- 
ra o Popular e Aires para o 
Cruzeiro.

Os dois elevens atuaram 
assim constituídos: Cruzeiro: 
Ozair, José e Julião; Nilo, Ju
ba e De Costa; Aires, Juve- 
lino. Lanchão, Sebastião e 
Antunes.

Popular: Neri, limo e Nas
cimento; Dorival, Einili'» e 
Irineu; Cabral, Zé, W alter, 
Ni^emann e Wilmar.

O Sr. Benoni Freita*. con

duziu esta partida com uma 
boa atuação

XXX

No prel:o de fundo da ro
dada, o Fluminense abateu 
com merecimentos ao Atléti
co pelo escore de 3 á 1.

Uma vitoria bastante justa 
do tricolor, pois foi a «quip® 
que mais destaque obteve na 
cancha.

Ulisses, Vitor e Zuz.i con- 
sigtartm os tentos do tricolor, 
ao passo que Nardo marcou

0 g 1 d- honra do Atlpti .o.
Os itoi' conjuntos jogaram 

assim coostiiuidos Fluminen
se: Evaldo, Nelsoo e Nereu; 
OaJá, Edio e Zuzs; Vald8ir, 
Wilson, Faria , Ulisses e Ví
tor.

AtleticSebastião, Pizzeta 
e Alceu; Nelson, Elno e Ha
milton; Pipoqueiro, Amadeu, 
Augusto, Miro e Naido.

Nesta partida aos 4o’ da 
segunda fase, o arbitro da 
partida Sr. Artenis Freitas

expu'sou da c.-.ncha o pl-yer 
Elno Oo Atlencc, t ndo nesta 
oca-ião o centro ineoio atF- 
ticano agredido ao arbitro <ia 
pugna, o qu I t i seguido poi 
mais algu. s ailetas e ^as»i-- 
tei cia do Atlet Co,  ‘ sendo ii- 
nalmente 6eienados os em 
mó?, com a disnuta dos cin
co minutos finais.

O acidente de domingo foi 
lamentado no Estauio Velho 
de Copacabana, e cs *t!et»s 
ath-ticanos in lratore* deverão 
serem julgndcs na ieuni.,0 n • 
sexta da LSD, prorretend 
mrsroa transcoirer num -iri — 
biente b. et nte quente.

Vamos ver o que irá su
ceder aos atletas do Ath ticf , 
somente a reunião de sexta 
feira nô-lo dirá.

XXX
A Seleção da rodada de do

mingo da terceira divisão de 
lomiDgo ficou assim corap' s- 
t : Evaldo (Fluminense), limo 
(Popular) c Nereu (Fluminen
se); Nilo (Cruzeiro), Edio (Flu
minense) e Hamilton (Atleti- 
«d; Valdair (Fluminense), 

W lson (Fluminense), Lanchão 
(Cruzeiro) Nigemann (Popu
lar) e Vítor (Fluminense).

Como o erack da rociada 
de domingo apontamos a figu
ra do estrema esquerda Vitor 
do Fluminense, com uma gran 
de atuação,e paia co oar a rua 
atuação foi o autor de um 
do* mais belos temos já re
gistrados no tradicional Areião 
de Ct p ic abana,

xxx

Com os re>ultadoe de do 
mingo, a coloc.içâo dos clu
bes disputantes, passou a ser 
a seguinte:
Io Palmeiras 3 pp
2o Flamengo 5 pp
3o Atlético e Fluminense 7 pp
4° Popular 11 pp
5o Cruzeiro 13 pp
6o Nacional 14 pp

O America é o líder 
da varzea

Teve prosseguimento domin
go a tarde no Velho E-tadio 
ue Copacabana, o Torneio 
Encerramento da vaizea. com 
a realização de duas par i 'as.

No primeiro encontío d> 
rodada, o Juventude derinmu 
o Cruzeiro B. pelo elástico 
escore de 5 á 2. enquanto 
que no match principal o 
America vencia o Az de Ou
ro pelo placaid de 2 â 1. con
servando as6Ím a sua posiç io 
de lider deste t< meio. »

xxx

Após cs jogos de domingo 
dc Torneio Kncerrament > a 
classificação d< s clubes con
correntes ao Torneio Ercei- 
raménto da varzea, ficou s*t- 
siiTi constiiuido.
1" America 1 pp
2o Az de Ouro 3 pp
3o Cruzeiio B e

Juventude 4 pp

Quem não anuncia se 
esconde. Para seus 

anúncios Correio La 
geano

□ L DELL! ROCCR, BR9ERING $ . !
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 / ^ e a r

com Lonas Super-Ligadas

CACIQUE 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 vezes. 

A nossa loja espera a sua visita 

para mostrar-lhe CACIQUE— o pneu 

que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeiros!

MERCANTIL DELLfl ROCCR, BROERING S .fl
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27

Lajes -  SANTA CATARINA
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  N* 53
de 23 de dezembro de 1957

O Sr. VIDAL RAMOS JUNIOR, Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições e de acordo com o item II! 
do artigo 74 da Lei Orgânica dos Municípios,

D E C R E T A :

Art. 1' - A cobrança das Rendas constantes da Lei Orçamentária para o execício de 1.958, far-se-á nas épocas estabelecida-, 
em Lei e de acordo com a Legislação em vigôr.-

Art. 2* - As tabelas explicativas da Despesa fixadas para o exercício de 1.958, de acordo com a Lei n' 159 de L3 de deze n 
bro de 1957 são as que com êste baixam.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957

Tabelas Explicativas da Despesa
CÓDIGO
LOCAL D I S C R I M I N A Ç Ã O i Dotações SUB-DIVISAO

SERVIÇOS SERVIÇOS

4

4 4

4 44

4 40-1

4-7

4-74

4-74-1
4-74-2
4-74-3

4-8

4-84

4-84-1 
4 84-2 
4-84-3

5 1

5 14

5 14-1 
5-14 2

5 2

õ 24

5-24 1

6

6-3

6-30

6-30-1 
6-30-2 
6-30-3 
6-30 4 
6-30-5

6 31

6-31-1

6 32

6 32-1

6-33

SAUDE PUBLICA 

ASSISTÊNCIA PUBLICA 

DESPESAS DIVERSAS 

Assistência Municipal (A.M.)

SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS 

DESPESAS DIVERSAS

Ao Hospital Frei Rogério, de Anita Garibaldi 
Ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, de Lajes
Para aquisição de um terreno destinado á construção de um Hospital em Campo 
Belo do Suí

SERVIÇOS DIVERSOS

DESPESAS DIVERSAS

Desobstrução de córregos e rios 
Drenagem de terrenos alagadiços 
Limpeza de valos, boeiros e sargetas

TOTAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA

FOMENTO

FOMENTO Da  PRODUÇÃO VEGETAL 

DESPESAS DIVERSAS

Para os Serviços de Fomento da Produção Vegetal
Aquisição de máquinas e instrumentos agrícolas (Lei n- 94, de 1956

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

DESPESAS DIVERSAS

r 7 IÇContmarçTonFe^r.P|)0laÇá0 A'’im“ (ApU° * '5° ! “  V ™ » *  °°

TOTAL DOS SERVIÇOS DE FOMENTO 

SERVIÇOS INDUSTRIAIS 

SERVIÇOS URBANOS 

PESSOAL FIXO

Cr$

800.000,00

10.000,00
10.000,00

20.000.00

Encarregado da Estação de Recalque 
Encarregado do Tratamento dágua 
Operador de Filtros 
Bombeiro
Fiscal dos Serviços de Abastecimento dágua

Padrão V 
Padrão V 
Padrão R 
Padrão S 
Padrão R

PESSOAL VARIAVEL

Operários dos Serviços de Abastecimento dágua 

MATERIAL PERMANENTE 

Para os Serviços de Abastecimento dágua 

MATERIAL DECONSUMO

Continua no próximo número

50.000,00 
150.00U.d0 
20.000 00

Cr$

800.000,00

40.000,00

220.000,00

Cr$

1.060.000,00 

1.060.000,Ot

250.000. 00
100.000. 00

300.000,00

39.600.00
39.600.00
33.600.00 
36.000,00
33.600.00

250,000,00

100.00o.00
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Prefeitura M unicipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  N* 53
de 23 de dezembro de 1957

O Sr. V ID AL RAMOS JUNIOR, Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições e de acordo com o item III 
do artigo 74 da Lei Orgânica dos Municinios,

D E C R E T A :

Art. 1' - A  cobrança das Rendas constantes da Lei Orçamentária para o execício de 1.958, far-se-á nas épocas estabelecidas 
em Lei e de acordo com a Legislação em vigôr.-

Art. 2* - As tabelas explicativas da Despesa fixadas para o exercício de 1.958, de acordo com a Lei ir 159 de 23 de dezem
bro de 1957 são as que com êste baixam.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957 ,
Tabelas Explicativas da Despesa

CÓDIGO
LOCAL DISCRIMINAÇÃO Dotações SUBDIVISÃO 

SERVIÇOS |SERVIÇOS

3-10 2 
3-10-3

Gratificação aos Professares que regem os cursos Desdobrados 
Adicional aos Vencimentos

Cr$
20.000,00
3.000,00

Cr$ Cr$

3-12 MATERIAL PERMANENTE

3 12-1 Aquisição de moveis e utcnsílius 50 000,00

3-13 MATERIAL DE CONSUMO

3-13-1 Material Didático em geral 30.030,00

3-14 DESPESAS DIVERSAS

3-14-1
3-14-2
3-14-3

Construções e conservação de prédios escolares e aquisição dos respectivos terrenos 
Aluguél de prédios escolares 
Salário-Famllia aos professores

600.000,00 
30.000,00 

150 000,00 2.183.000,00

3-2 SERVIÇOS DD INSPEÇÃO

3-20 PESSOAL FIXO

3-20-1
3-20-2

Inspetor Escolar Padrão V 
Auxiliar de Inspeção Padrão Q

39.600.00
32.400.00

3-24 DESPESAS DIVERSAS

3-24-1 Diárias e transporte de Inspetores Escolarei 40.000,00 112 000,00
3-3 SERVIÇOS DIVERSOS

3-34 DESPESAS DIVERSAS

3-34-1

3 34-2 
3-34-3 
3 34-4 
3 34-5 
3-34-6 
3 34-7 
3-34-8 
3-34-9 
3-34-10 
3 34-11 
3-34-12 
3 34-13 
3 34-14 
3-34-15 
3 34-16 
3-34-17

Contribuição ao Estado para manutenção do Curso Complementar anexo ao Grupo 
Escolar de Painel
Subvenção à Caixa Escolar do Grupo Escolar Modêlo «Belisario J. de Oliveira Ramos»
Ao Colégio Diocesano
Á Escola Técnica de Comercio de Lajes
A Escola Técnica de Comercio Santo Antonio
A Escola Frei Rogérioj
Ao Grupo Escolar Imaculada Conceiçãô
Ao Grupo Escolar Santa Maria Goret, de Anita Garibaldi
Ao Grupo Escolar São Jósé
Ao Grupo Escolar Santa Rosa
Ao Seminário Diocesano
A  Congrégação dns Missiouárias do Reino de Maria
Ao Colégio Evangélico
Bolses de Estudos concedidos por Lei
Para fomentar o Esporte
Aluguel da sala onde funciona a União Lajeana de Estudantes (ULb)
Auxilio à construção da nova ala do Ginãsio D a  esaao de Lajes

4,830,00
5.000,00

10.000,00
16.000,00
16000,00
15.000. 00
16.000. 00 
20.000.00 
16.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
IO.Ot'0 00 
10.000,00
72.000. 00
20.000. 00
30.000. 00
40.000. 00 .'-(‘20.830,00

•

3-4 ORGÃOS CULTURAIS

3-44 DESPESAS DIVERSAS

3-44 1 Manutenção da Biblioteca 200.000,00 200.000,00
3-5 ENSINO PROFISSIONAL

3-54 | DESPESAS DIVERSAS

3-54-1 Bolsa eacolar, inclusive enxoval e passagem, a alunos que cursarem a Escola lndus- 
i trial do Estado por conta do Municipio

T o T A L  DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PUBLICA

6.000,00 6.000,00 2.821.830 00

2 821.830,110

Continua na 14- págin a
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casos 06

Empréstimos aos Estados t Municípios < 
com os Recursos de Letras do tesouro

No uitimo domingo dia 26 
no vizinho distrito de Capão 
Alto, o Sr. Frontino José Pe
reira de Andrade, enforcou se 
em sua residência, tendo mor
te imediata.

A policia foi comunicada a 
respeito do caso, sendo nesta 
ocasião instaurado rigoroso in
quérito. Desconhecem se os 
motivos da atitude da vitima, 

xxx
Outro caso de suicidio veri

ficou se ontem dia 28. quando 
a senhora d. Maria Rodrigues 
Borges, residente no Bairro da 
Varzea. suicidou se a tiros de 
arma de fogo sendo que a 
Regional de Policia chamada a 
intervir no caso tomou as 
necessárias providências abrin
do o competente inquérito.

pendência da Fabrica União de 
Compensados Ltda. sita no 
Bairro d i Lomba Sêca

Acudida por diversos popu
lares, as chamas foram serena
das em tempo, não causando 
danos materiais.

Tentativa de suicidio
No dia 22 do corrente, o Sr. 

Carlos Fernandes, talvez des- 
gostoso com alguns fatos re
lacionados com a sua pessoa, 
no local da Zona do Meretrí
cio, tentou suicidar-se toman
do forte dose de venenos.

Felizmente o mesmo encon
tra-se fora de perigo de vida

Princi pio de incêndio 
na Fabrica União de 
Compensados Ltda.
Na madrugada da ultima 

terça feira, lavrou-se um prin
cipio de incêndio em uma de-

Destruida uma serraria 
em Palmeiras

Segundo conseguimos apu
rar na noite de ontem para ho
je, verificou se na localidade 
de Palmeiras um violento in
cêndio em uma serraria, des
truindo quase todas as suas 
instalações.

Faltam pormenores, e a Po
licia está em diligências para 
apurar os motivos do incêndio.

Rio, 2õ (Sucursal) — 
ü ministro da Fazenda 
sr. José Maria Alkmim, 
assinou ontem portaria 
dispondo sôbre a conces
são de empréstimo aos 
Estados e Municípios 
com os recursos prove
nientes das letras e o- 
brigações do Tesouro de I 
que trata a lei de 16 de jurídico pela Procurado 
dezembro do ano findo, iria Geral da Fazenda Na-

tância disponivel dos re-|será assinado em nome 
cursos provenientes dajdo Tesouro Nacional, nos 
colocação dos títulos e| livros sob sua guaiua e 
sôbre o montante dos | obedecerá no_que couber, 
recursos já fornecidos ao 'à  receituaçao do Regu- 
requerente nos têrnios lamento Geral de Com - 
do artigo lio da lei u'
3317 de 12 de dezembro 
de 1357;

b) _  sob o aspecto

títulos cional;
c) — pela Comissão 

“Art. 1* — Os Estados instituída pela Portaria

Diz o ato dos 
das finanças.

Apreensões de armas
No ultimo domingo dia 26, 

foi apreendido um revolver 
38 err poder do Sr. Bilau Cos
ta, quando fazia desordens na 
Zona do Morro Grande.

A  arma apreendida foi en
viada ao Serviço de Fiscaliza
ção de Armas e Munições, 

xxx
Hoje pela manhã 4 foi tam

bém apreendida uma pistola 
calibre 32, que se se encon
trava em poder do Sr. Manoel 
Siqueira Matos.

Para as devidas providên
cias a arma foi encaminhada j _
ao Serviço de Fiscalização de Geral Uâ República qUG 
Armas e Munições. I in fo rm a rá  SÔÒrG a  im pO f-

Municipios g o Distrito 
Federal poderão reque
rer ao ministro da Fa
zenda a concessão de 
empréstimo ou recursos 
oriundos do produto da 
emissão de letras ou o- 
brigàções do Tesouro Na
cional, indicando:

a) — o ato legislativo 
que os autorizarem a 
realizar a operação;

b) — a importância 
pleiteada, os prazos de 
reembolso e a taxa de 
juros;

c) — as garantias a 
serem oferecidas;

d) -  os fins a que se 
destina.

Art. 2' — U requeri
mento em regime de ur
gência, será examinado:

a) — sob d aspecto 
contábil pela Contadoria

'n õ  de 9 de janeiro de 
19.iS, do ministro da Fa
zenda a qual emitirá pa
recer conclusivo para a 
deliberação misterial au
torizando ou não a cele
bração do contrato.

Art. 2o O — contrato

bilidade Fi; al e suas al
terações.

Art -lo — Registrado 
pelo Tribui 1 de Contas 
o contrato sera execu
tado pela l.iietoria cia 
Despesa 1 nblica pelas 
Delegacias ou pelo Ban
co do Brasil, mediante 
instruções aprovadas pe
lo ministro da Fazenda 
e a sua fiscalização fi
cará a cargo da Procu
radoria Geral da Fazen
da Nacional auxiliaria 
pelos orgãos executatio- 
res ”  .

Espirito Santo: pieparam-se 
PTB e UDN para sleições

Funcionará novamente a «Coligação Demo
crática" de petebistas e udenistas — Floriano 
Rubim (PTB), candida o ao govêrno do Esta

do — Nomes para a deputação federal
A sucessão governamental 

do Espirito Santo será marcada 
pela antecipada desincompati- 
bilização do atual chefe do 
Executivo, sr. Francisco Lacer

da Agu ar, que deixará o car
go dentro dêste mês de janei 
ro quando poderia fazê lo só 
mente em julho, a fim de

C U S TA

e lava
B E M  M E N O S

muito mais!

É o lavaroupa mais simples que existel A  nova PRIMA 
ECONOMiCA por muito menos do que você imagina, realiza 
a lavagem integral. E a mais prática, a mais e onômica não 
precisa instalações especiais. E além dessa vantagens, 
veja porque a lavaroupa PRIMA’ é semp e me hor I

•  M ecan ism o d e  g ra n d e  s im p lic id a d e  I
•  N ão tem  q u a isq u e r p eça s q u e b rá v e is  I
•  G a ra n tid a  p o r 2 an os I

Peça um a dem onstração
d o  novo PRIMA EC O N Ô M ICA. Voc4 o t . r ã  

•  m seu ler, g e a tu to m e n te , •  y . r 6 que ela 

q u * r  d iz *  se m p re : m o li higiene, mais eco- 

n o x lo ,  m c lt  d e ic c n  o I

6EV NDECOR EXCIU-IVO:

Comércio de Automóveis João 
Buatim S/A.

Rua Mal. Deodoro, 305 Tel. 259

Mas venha ver ainda hoje, em nossa 
lota, esta m aravilha da indústria moderna.

concorrer à cadeira de sena 
dor.

Esta decisão foi anunciar! 1 
depois que a chamada «Coli 
gaÇão Democrática», que agru 
pa o PTB e a U.D.N., tomou 
as primeiras providências vi 
zando à candidatura do deputa 
do Floriano Rubim do PTB ao 
govêrno do Estado. Delibereu 
mais a Coligação sôbre os can
didatos do PTB à chapa di 
deputados, em número de qua
tro, srs. Isaac Rubim. atual 
mente deputado estadual: Ga
briel Vivaaqua. advogado em 
Vitória e ex-diretor geral do 
SAPS; Rubens Rangel, atual 
secretário de Viação; e Fran
cisco Gurgel prefeito de Vitó
ria.

Dentro dos entendimentos, 
assentaram os partidos coli
gados a candidatura do gover
nador Lacerda Aguiar ao Se
nado; do sr. Eurico Rezende, 
deputado estadual da UDN à 
vice-gevernança.

Ao desincompatibilizar-se. o 
sr. Lacerda Aguiar entregará o 
govêrno ao sen isucessor, vice- 
governador Adwalter Soares, 
do PTB.

Quanto ao PSP, ficou assen
tado que indicará o suplente 
de senador na pessoa do sr. 
Asdrual Soares, as se ande-se 
aos pessepistas tamb secre
tarias no próximo g- rno da 
Coligação Democrá

Aliança PS JRP

No que diz respei o ios pes* 
sedistas, tem-se c <i certa,
apenas, a candidati.i o atuai 
senador Carlos Linbe ber ao 
govêrno do Estado. Os uemais 
candidatos ainda r * foram
especificados, tudo cando
que o atual ministr Justi
Ça, sr. Eurico Sales. ua scU 

nome indica do para ' ceado


