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C o n f i r m a d o :

0 Vasco É  S a n  do Rio virá a Lagss
Todos os ponteiros ja to 

ram acertados para a exioi- 
ção do famoso quadro do 
Vasco da Gama do Rio de 
Janeiro em nossa cidade 
contra um combinado local 
formado por atletas do G. A. 
Gu irany e do S. C. Interna
cional.

Êste jogo inter-estadual de-

verá ser efetivado no proxi
mo dia 18 de dezembro, e o 
conjunto guanabarino virá 
com a sua fôrça máxima, in
clusive com os campeões 
mundiais Beline o* Orlando, 
além de Sabará, Pinga, Ita, 
Paulinho Ecio, Coronel e ou 
tros famosos cracks do fute
bol brasileiro.

Hoje a dipío maçã o de Cel
so e Doutel

Em cerimonia que será realizada hoje em Fio 
riauopolis, sob a presidência do Desembargador 
Iv > Guilhoa Pereira de Mello, presidente do Tri 
buaal Regional Eieitoral, serão diplomados os srs. 
Celso Ramos e Doutel de \ndrade, respectiva 
mente como governador e vice governador do Es
talo. Ao ato deverão comparecer autoridades ci 
vis, militares e eclesiásticas, sendo que a referida 
solenidade será levada a efeito na Faculdade de 
Direito de Florianooolis.

idatas a “Glamour Girl do Sul"

Na foto acima as srtas. Carmem Possa de Bento Gon
çalves, Maria Olimpia Rodrigues de Vacaria, Nilsa Terezi- 
nha Guella de Erechim, Solange Narciso de Caxias do Sul 
candidatas ao titulo de “Glamour Girl do Sul’’ que estarão 
desfilando nos salões do Clube 1' de Julho na noite do dia 
" e 8 de Janeiro nas festas esponenciais da

6a. FESTA IMPERIAL DA GLAMOUR,
que terá como sede a nossa cidade.
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Churrasco de confralernizaçàc
Por motivo da instalação 

de mais um depósito em nos
sa cidade, a poderosa firma 
Agro Industrial Anita Gari 
baidi Ltda, ofereceu sábado 
último no local da nova ins
talação, um saboroso chur 
rasco a seus funcionários de 
tôdas as categorias.

Além destes ainda lá com-

e convidados, que Represen
tavam as várias correntes 
comerciais e industriais da 
Princesa da Serra.

Todos que compareceram 
a êste churrasco de confra
ternização, foram atendidos 
com tôda a solicitude pelos 
srs. Ernesto Caspary e Jor
ge Washington Petry, res-

pareceram inúmeros amigos pectivamente diretor geral

Sob a presidência do dr. 
José Pedro Mendes de Al 
meida, íntegro juiz de Direi
to da 2a, Vara, iniciou-se na 
tarde de sábado as sessões 
de julgamento correspon 
dentes à quarta sessão do 
Tribunal do Juri, no qual 
foi submetido a julgamento 
o réu Gomercindo Ribeiro 
da Silva, que em 27 de ja 
neiro deste ano assassinou a 
golpes de facão o seu irmão 
Pedro Ribeiro da Silva, na 
localidade de Araçá, distrito

de Cerro Negro.
Funcionou como Escriuão 

o sr. Agnelo Neves Ar
ruda, como advogado de de
fesa o dr. Cid Couto e na 
acusação o dr. Elisiário Ca
margo Branco, promotor pú
blico em exercicio das la. 
2a. e 3a Varas.

Êste juri encerrou-se às 
19 horas, seodo que o reu 
Gomercindo Ribeiro da Sil- 
foi absolvido por 5 votos 

contra 2.

Faleceu na tarde de on- O velho politico baiano
tem no Rio de Janeiro, o 
Senador Otávio Mangabeira, 
uma das maiores personali
dades politicas do Estado da 
Bahia.

encontrava-se em tratamento 
na Clinica de Repouso São 
Vicente há cerca de três 
meses, quando se deu o de
senlace.

FERRARI trabalha por Lages
Afim de poder agradecer 

os votos aqui recebidos, o 
Deputado Fernando Ferrari 
incluiu no orçamento da Uni
ão uma verba conforme te le
grama que enviou ao Dr. A- 
ron Kippel e que transcre
vemos na íntegra:

Tenho prazer comunicar 1

caríssimo amigo orçamento 
ora aprovado consigna verba 
dez milhões crz. pro asfalta- 
mento aeroporto local, por 
cuja publicação me interes
sarei vivamente junto novo 
governo. Grande abraço Fer
nando Ferrari.

desta importante orgar.iz ão 
e gerente da filial de L ;s. 
Também encontrava-se , e- 
sente ao ágape, o sr. ( (  so 
Paese, socio desta con< ei- 
tuada firma. O churrasco 
transcorreu num ambiente 
realmente cheio de camara
dagem, dada à maneira in
cansável com que foram tra
tados os presentes pelos an
fitriões .

Com a instalação de mais 
êste depósito, que anexo se
rá instalada uma moderna fá
brica de beneficiados, a Agro 
Industrial Anita Garibaldi 
Ltda,pa8sará a ter três depósi
tos, aumentando assim ainda 
mais as suas atividades em 
nossa terra.

Destas colunas felicitamos 
a Agro Industrial Anita Ga
ribaldi Ltda, na pessoa de 
seus dirigentes, fazendo v o 
tos que cada dia que passa, 
tenham verdadeiro êxito em 
suas corajosas iniciativas.

Punidos severament9 
os criminosos do 

Rio Canoas
Em juri que foi iniciado 

ontem às 13 e que se pro 
longou até às 19,30 horas a 
justiça de nossa terra ap li
cou a pena de 36 e 30 anos, 
respectivamente aos crimino
sos Dercilio Alves Barbosa 
e Luiz Alves Barbosa, auto- 
ses da morte de José Nata 
licio Padilha, Donaria Medei
ros e Maria de Tal, em ju
lho de 1959 no Rio Canoas 
em Encruzilhada. Como se 
recorda êstes crimes abala
ram a opinião pública da 
região, pois os mesmos ocor
reram numa canoa naquele 
rio, e as três vitimas foram 
jogadas no Rio Canoas, e 
cujos corpos f 'ram achados 
depois de 11 dias da consu
mação dos crimes.

V E N D A  D l  M E S A S  F A D A  A F E S T A  I M P E R I A L  D A  G L A M O U R
Comunicamos que amanhã às 20 hs. estará a venda na Secretaria do Clube I o Julho as mesas para as noitadas princi
pais da (

6a Festa Imperial da Glamour - <3 a 8 de janeiro de
Dia 7 - BAILE IMPERIAL DA GLAMOUR - Com a escolha da «Glamour Girl do Sul» - Apresentação das «Dez garotas 
mais elegantes do Sul»

Decoração parisiense - Traje: Gala.
Dia 8 - Soiree do ADEUS • Com desfile de tôdas as candidatas e convidadas especiais em traje de passeio bem como da 
«Glamour Girl do Sul»

- Preços: Para as duas noites 1.200 cruzeiros 
Para uma unica noite 900 cruzeiros

As mesas continuarão a venda diariamente das 13 hs. às 18 hs.
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C a r l o s  W  a

d o
Museu Histórico

Transcreve D .  T

''Thiago de 
Castro

Castro"

Appareceu na villa dp 
Lages, no anno de 1843, 
o estrangeiro Carlos Wal- 
deck, dizendo-se tropeiro.

Trazia sobrecasaca de 
pano azul, com golla de 
velludo, calça de panno 
preto e collete de seda 
parda.

Lages, n’aquelle tempo 
formava ura termo com 
pontos distantes da res
pectiva séde, mais de cem 
léguas talvez!

la confrontar com a 
Republica Argentina, no 
lerritorio das Missões.

O Ur. Francellisio A.P. 
Guimarães, ha quasi 90 
ulmos, quando em cor
reição, nesta comarca, 
teve de instaurar pro 
cessos de responsabilida 
de contra algumas auto
ridades e funccionarios 
públicos, impronunciou 
uma autoridade que de- 
fiorara a formação da 
culpa a ura réo preso, 
tendo em consideração 
«a distan ia em que mo-

Viu Carlos Waldeck são ate 
»uito bem trajado, com 

sc drecasaca de pannoie scorecasaca uc encontrou se uma
s- pre.o. calça preta da , gagem, encon ro e
ia 1 mesma Eazeoda e collete « J « » d e  P de casimira.

ravam as testemunhas, 
em um termo tão vasto 
como era Lages, que 
confrontava com o es 
írangeiro, na província mesma 
argentina de Corrientes». de seda parua, 

h se tropeiro, vindo de
Pois bem n’um termo [Jaui0 p0r terra, 

assim tão vasío, a poli ’
cia de Lages, em 1843. Intimou o a apresentar 
era muito n ais actica de .assaporte e, como nao 

a de noje, tinha ivesse passaporte

que se justifi-
CâSSG.

Dada busca em sua ba-

que
mesmo umn actividadc 
assombrosa não deixava 
passar camarão por ma
lha .

ou
malquer outro documen-
0 que mostrasse de oii- 
e vinha e para onde ia,
01 mandado para a pri-

um par de bruacas v e 
lhas, uma cangalha velha 
e um laço.

Conduzia, além da rou
pa, arreios da sua mon
taria e dos objectos aci
ma mencionados — tres 
cavallos, uma mula, um 
macho e uma egua que

foram depositados em 
poder de Joaquim Sil
veira Gonçal ea, tendo 
sido a roupa depositada 
em mão de Jorge Tructer.

A policia de Lages não 
tinha dado o bote em 
fa lso  Passados _ alguns 
mezes veio de São Pau 
lo a prova de que Car
los Waldeck era alli um 
<*ran le criminoso e que 
tinha fugido da cadeia.

A nossa policia de ho- 
ie seria capaz de acer
tar como a de 1813?

Pode ser que sim, mas 
é muito mais provável 
que não.

Acontece 
cada uma..

MORALISMO Em Bonn, 
no dia de carnaval, o sr 
Willy Schaeffer levou sua fi 
lha de 13 anos para assistir 
a passagem de um cortejo 
mascarado. Ali deixou a com 
um grupo Je pessoas amigas 
e ao despedir-se dela, bei
jou a na face. Mal dera al
guns passos foi detido por 
dois policiais que o acusa
ram de atentado à moral pú
blica». Em vão explicou que 
a moça era sua filha. Como 
não estivesse com os docu
mentos, foi «encanado» e só 
mais tarde conseguiu provar 
sua identidade. Posto em li 
berdade respondeu a proces
so, e como não poderia dei
xar de ser, foi declarado 
inocente. Agora ele move a- 
ção contra a policia, pelo fa 
to! Esses guardas teriam ser
viço a rôdo se trabalhassem 
em alguns dos nossos jardins 
e ruas pouco iluminados!

. Laranjas Brasileiras 
para a Rússia

A União Soviética acaba 
de se inscrever entre os no
vos importadores europeus 
ae laranja brasileira. Um to
tal de trinta e duas mil cai
xas dessa fruta Ifoi embarca
da para aquela nação, por 
uma firma do Rio com desti
no pela primeira vez direto, 
ào8 portos da União Soviética.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal ‘Deodoro 125 
fone 376

Compre agora 
sua nova
ROUPA

Sb3arau{i2 »13 

e participe do

[iCI-.O

fed/

T

n a  b o a  ce:-..: s a  e st á  s u a  b o a  so ute  i

2 mil cruze iros em com
pras dão  d ire ito  a uma 
C autela M ilio n á r ia

Com as C au te las  M i l io 
n á ria s  V .  ga nha  prêm ios 
m ilio n á r io s . . .

TRES SORTEIOS
30 de julho - 28 da setembro - 

31 de dezembro

Coníie no sua boa e^trAio 
comprando no Revonüeaur 
Renner desta cidodo

Sob a responsabilidade da Ràdiio Bandeirantes S. A. Caria patente 335

20 Automóveis Dauphine 1960 
30 Condicionadores de ar FEDDERS 
IO Aparelhos de Televisão 
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961 
30 Fogões Walllg VISORAMIC 
30 Máquinas de costura RENNER 

600 roupas RENNER

AVISO IMPORTANTE:

A sua Cautela Milionária
m o c m n  n  .     Imesmo premiada num sor- 
<ei°, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes.

u l l ^ M «  •nneAnesla cid~'̂ e7Helios Moreira Cesar & cia
Rua Cel Cordova
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Funcionários: pagamento antes do 
Natal com classificação e paridade
O Diretor da Despesa 

Pública do Ministério da 
Fazenda, sr. Álvaro Bran 
dão. declarou que 
todo o pessoal daquele se
tor está trabalhando em 
resjme de urgência, na 
preparação das folhas 
de pagamento já cornos 
benefícios do Plano de 
Cl sificação e das van 
tag ns da paridade de 
vencimentos entre civis 
e militares que deverá 
ser publicada nos próxi 
mos dias.

-  Não existe o peri-

Igo de que o pagamento 
dêsses benefícios caiam 
em “ exercícios findos” . 
De nossa parte tudo fa
remos para que isso não 
aconteça — salientou.

Urgência
O diretor da Despesa 

Pública esclareceu que o 
pessoal da secção meca- 
nizadR, onde são confec 
cionadas as fôlha, está 
trabalhando além do ex 
pediente normal para e 
vitar que os benefícios 
da classificação não se-

E m  p o u c a s  í i n h a s
Quantos Estados brasilei

ros terão mais de 2 milhões 
de habitantes? Além dos que 
já haviam ultrapassado essa 
casa em 1950 - São Paulo, 
Minas Gerais, Bahia, Rio 
Grande do Sul Pernambuco 
Ceará, Estado da Guanabara, 
Estado do Rio de Janeiro e 
Paraná - as estimativas do | 
IBGE anteriores ao Censo 
Geral em Curso indicavam 
ainda os Estados da Paraiba 
Santa Catarina e Maranhão, 
com o Estado de Goiás b s- 
tante perto dos 2 milhões de 
habitantes. Não será surprê 
sa se êste último ultrapassar 
as previsões, em parte devi
do à presença de Brasilia, 
toco de irradiação, demográ 
tica .

A produção de peras na 
América do Sul ascende a 
150 000 toneladas anuais, pro
duzindo o Brasil (40 000 t) e 
a Argentina (92 000 t) as 
parcelas mais importantes. 
Essa produção, no entanto, é 
bem modesta em relação às 
safras européias, que totali
zaram 3.710 00j toneladas 
<1958, dados da 'FAO), da 
América do Norte e México 
(Ò90 000 t) e da Asia (340 000 t)

IBGE
X  X  X

Nosso nível atual de com 
pras de livros a Portugal é 
duas ou três vêzes mais e le
vado do que antes da última 
guerra Pode-se ver, pelos 
dados há poucos divulgados 
pelo IBGE, que no triénio 
1937-1939 importamos dêsse 
país 328583 kg, ou seja, a 
média de 109528 kg por ano 
quando no triénio 1956-58 o 
total importado somou . . . 
1085 482 kg, ou seja, a mé 
dia de 361 827 kg por ano.

Em 1959, houve descrésci- 
mo nas importações, que 
ainda assim alcançaram . . .
217 605 kg. Com a aquisição 
de livros portuguêses des
pendemos, nos últimos cinco 
anos, mais de 260 milhões de 
cruzeiros.

X X X

Em 1959, o Corpo de Bom
beiros do Estado da Guana 
bara prestou 3256 socorros. 
Dêsse total, 2341 foram in
cêndios e 915 de outra na 
tureza. Dos incêndios, 1855 
foram princípios, 291 peque
nos, 106 médios e apenas 89 
grandes. (IBGE)

A Q U I  E S T Á  
U M Õ T I M

um presente que agrada, 
porque é fino, elegante 
e distinta. Para presen
tes cio festes, compre, 

pois. camisas Tannhäuser.

-  C A S A V IE R O
«A Casa dos bons artigos»

Rua Hercilio Luz - 364.

jam pagos no decorrer 
de dezembro.

Afirmando que se a 
paridade entre civis e 
militares sair logo tam 
bem pouco haverá o ris
co de que as vantagens 
venham a cair em exercí
cio findo, o Sr. Álvaro 
Brandão informou que 
para o pagamento “ já e- 
xiste um crédito especial’.

Sem problemas

Todos os Ministérios já 
fizeram publicar a rela
ção do pessoal com a 
nova classificação ( en 
quadramento), de acordo 
com o Plano, não ha
vendo, por êste lado, ne 
nhum perigo de que o 
funcionalismo deixe de 
receber os benefícios. 
Por outro lado, as van 
tagens do recent proje 
to da paridade já estão 
asseguradas.

Cargos em Comissão

A única questão pen
dente é o pagamento das 
funções gratificadas dos 
funcionários que ocupam 
cargos de chefia, ja que 
foi resolvido com a Lei 
apenas, o pagamento pa 
ra Diretores de Reparti
ção .

d i t a i s

Lupercio de Oliveira Kôeche,
Oficial do Registro Civil de
Lages, Estado de Santa Ca
tarina. na forma da lei, etc.

Faz saber que pretendem se ca
sar Ademir Cândido de Oliveira, 
solteiro, nascido em Lages, marci- 
neiro, filho de Vitor Oliveira da 
Silva, e de dona Jardelina Maria 
Candida, e Maria dos Prazeres de 
Lima, solteira, nascida em São Joa
quim, neste Estado, de ocupação 
doméstica filba de Rosalina Lima.

Lages, 28 de novembro de 1960
X X X

Faz saber que pretendem se ca
sar Jacy Dias, solteiro, nascido em 
Senges-Fstado do Paraná, estudan
te. filho de Antonio Dias, e de do
na Maria Analia Dias, e Eloisa Vi
eira Valente, solteira, nascida em 
Lages, de ocupação doméstica, filha 
de José Epaminondas da Costa Va
lente e de dona Reginalda Vieira 
Valente.

Lages, 28 de novembro de 1960
X X X

Faz saber que pretendem casar 
Zercino João Carbonera, solteiro, 
nascido em Sananduva-Lagoa Ver-

melha-Rio Grande do Sul, do côj 
mercio, filho d 3 Roberto Carbone- 
ra, e de dona Amablle Cechin, e Dal- 
va Teresinha Martins Santos, sol
teira, nascida em Lages, professora 
normali8ta, filha de Nieanor Santos, 
e de dona Antonieta Martins Santos.

Lageu, 28 de novembr> de 19b0.
X X X

Faz saber que pretendem casar 
Maory Antonio Rosa Ribeiro, sol
teiro, nascido em Caxias do Sul, 
Rio Grande do Sul, fazendeiro, fi
lho de Hory dosa Ribeiro, e de dond 
Maria Ramos Rosa Ribeiro, e He-1 
loisa Helena Vieira Ramos, solteira, 
nascida em Lages, de ocupação do
méstica, filha de Gentil Gilberto 
Ramos, e de dona Marina de Arru
da Vieira Kamos.

Lages, 2« de novembro de 1960.
X X X

Faz saber que pretendem casar 
Guilherme Schroeder, solteiro, nas
cido cm Brmque. (teste Fitado 
operário, filho de Oscar Schroeder, 
e de dona Alvara Ri.nceu bemoo 
der, e Nayr Caroonera, solteira, 
nascida em Protnsio Alves, N. Prata, 
Estado do Rio Grande do Sul, de 
ocupação doméstica filha de I ou- 
renço Carbonera, e de dona Eiena 
Piroco.

Lages, 24 de novembro de i960.

Casinha Vende-se
Vende-se uma casinha sita na Rua Cruz e Souza, fun

dos da Delegacia. 4 minutos do centro à pé. Preço 
Cr$ 150 000,00. Tratar com Lotar Cruz no Grande Hotel Lages.

— A t e n ç ã o  —
Reverendos Padres

Presepios para Igrejas e Capelas
temos para pronta entrega presepios d * M) 
ctm., de 50, de 40, de 80 e todos os tamanho^ 
menores.

VIDRAÇARiA
ALMIRANTE SOARES

í>, ill
l í i i

Industriais de todos os 
pontos de Santa Catari 
na, bem como técnicos e 
engenheiros, estarão reu
nidos na cidade de Flo
rianópolis, de três a cin
co do próximo mês de 
dezembro, a fim de exa
minar a situação do par
que fabril deste Estado 
sulino.

Além da avaliação do 
que agora existe, os ho
mens de empresas ainda

Últimas nomeações 
de JK; embaixadas
Os ministros Sette Çâ 

mara e Pio Correia serão 
os últimos embaixadores 
que o presidente Jusce- 
lmo Kubitschek nomea
rá em sua gestão. Irão 
para Genebra e México, 
respectivamente. Assim, 
caberá ao presidente e- 
leito, sr. Jânio Quadros 
o preenchimento das va
gar de embaixador e;n 
Washington, Bonn e La 
Paz.

verificarão as bases g e 
rais do plano organizado 
por uma equipe de peri
tos, cujo relatório será 
apresentado, tendo em 
vista a solicitação feita 
anteriorraente pelo pre 
sidente do Seminário Só
cio-Económico e da Fe
deração do Indústrias de 
Santa Catarina, sr. Celso 
Ramos. Calcula se que 
estarão presentes à reu
nião em causa cêrca de 
quatrocentos industriais, 
comerciantes, educado
res, professores, represen
tantes de setores liberais 
e da administração pú 
blica, além de uma gran
de equipe de técnicos de 
vários pontos do país.

Plano em exame
O relatório que servirá 

de base aos estudos dos 
participantes do Seminá
rio consta de um plano 
quadrienal de eletrifica
ção, compreendendo i. Oo 
íruturnção do aumento 
Ah rwn c. rLirih enoi >< ti

ca do Estado em quatro 
fases distintas: era 1961, 
mais 24.-00 quilowats; em 
1962, mais 71 mil quilo
wats; em 1963, mais 
96.000 quilowats; ern 1961, 
mais déz mil quilowats. 
Assim, em 1964, o poten
cial energético do Esto- 
do passará a 214.0/4 
quilowats. üs técnicos 
que estudaram a situa
ção industriai de Santa 
Catarina concluiram pe
la imediata tomada de 
uma série de providên
cias urgentes para au
mentar o potencial em 
questão, para que a in
dústria I 'cal, em período 
de franca expansão, não 
se veja na contingência 
de controlar a produção.

A potência instalada, 
conforme prevê o tra
balho, está dividida em 
oito zonas distintas, das 
quais a que está em me 
lhor situação é a do litoral 
de São Francisco do í-ul 
(pôrto), com 20.320 qui- 
10 WJ ts.

ACERVO: BIBLIOTECA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



50 - 11-60
CORREIO LAGE ANO

4a p á g ira

Juízo de Direito da Primeira Vare da Comarca
Estado de Santa C tanna

de Lage s

O Doutor João Santo Da- 
mo, Juiz de Direito Substi
tuto da Primeira Vara da 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Edital de Cí
taçà o

Faço saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de trinta (30) 
dias virem dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa, que por parte de Orlandi- 
no Ribeiro Schmidt, brasilei
ro casado, proprietário, re
sidente e domiciliado à A ve 
nida Presidente Getúlio Var

devidamente registrado ás 
notas do Registro do Imóveis 
do r  Oficio sob n- 12.161 ás 
íls.155 a 156 do livro 3-Q. - 2 - 
Que, Valentin Vieira, Schmidt, 
recebeu em vida por herança 
de sua mãe Clara Vieira Sch
midt, inventário julgado por 
sentença em 10 de março de 
1945, a área superficial de 
275 686m2, conforme certidão 
de partilha devidamente re
gistrada no Registro de Imó
veis do 1' Oficio, sob o n 
10.800 e posteriormente doou 
à Josefina Picinini uma gle
ba de terras com a área su
perficial de 154 U0um2, igual
mente registrada, como se vê

de 166.9 )9 I/llm2, inclusive a 
sua legítima; do segundo jn- 
ventário, adquiriu os quinhões 
hereditários dos seguintes 
herdeiros: Lauro Ribeiro Sch- 
midt, José Ribeiro Schmidt, 
Atireliano Ribeiro Schmidt, 
O mina Schmidt de Cordova 
cas. da com Henrique Lau- 
reano de Cordova, Clara Ri
beiro Schmidt casada com Pe
dro Mendes e Hilda Ribeiro 
Schmidt Picinini casada com 
Gentil Picinini, ficando coai 
a area superficial de . • 
205.982 m2, inclusive a sua 
legítima, perfazendo um total 
de 372 891 1/11 m2. desta á- 
rea vendeu ao Sport Club ln-

completando se pela abertu- 
m  <& sucessão de Valentin 
Vieira Schm idt em l.Job.

escrituras particulares, duas 
públicas, duas certidões de 
registros e uma certidão de
nartilha. Dá-se a presente o 
‘ m linüíKii) Tôi»Que äs terras da 8l e b a '“ ja.  de UrS 10.0000.M) Tér- 

pão do Cipó. » »o  espera deter,.mos em que espera 
mento. Lajes, 25 de outubro 
de 1.960 (a) Pp. Sadi Rodri
gues. Rói: de Condôminos: 1 
_  Sebastião Ribeiro Schmidt,

bara a criação e envenagem 
de gado, e tem as seguintes 
confrontações atualmente: de 
um lado cora o rio Pinheiro
Seco, no lado oposto com i4ia 1 brasileiro, casado, residente 
estrada estadual Lajes-Floria-1 ^ .Q j^egro . Pa. 2 Or-
nópolis, de outro , c°d“  ijando Ribeiro Schmidt. 3 —
terras do requerente Órlando • A{ongo Cesar de Carvalho. 
Ribeiro Schmidt e do condü' ; 4 _  Alexius Baut lirowitz. 5 
mino Agnello de Castro Ar- «_  " o r r ê a  de An-
ruda, e finalmente na outra g AgncJo de Castro
extremidade com os lotea- Arru(la 7 Edwin I úcas. 8

_  Márcio Evilá io N< ves Ar-mentos de propriedade de 
Alfredo José Fernandes e de

111C  11 1 C  1 ^  l o l l  CA VI U,| v v / l l i v »  w  V  1 L l l  V V U U V / U  l l w  ^  ( . m a ■ 1

acima. 3 — Que, de acordo teraacional a área de 11.455 Flávio Arruda Machado. 7 —

gas, nesta cidade, me foi fei- com a partilha procedida por m2, restando-lhe na gleba a 
ta a seguinte petição. PETI-ímorte de Julia Candida Ri área de 361.436 i/llm2, o her 
ÇÃO: “Exmo. Sr Dr. Juiz de beiro Schmidt coube ao viu- deiro Aureliano Ribeiro Scli- 
Direito da Primeira Vara dajvo meeiro Valentin Vieira midt também vendeu ao

Schmidt, no imóvel uma por-,Sport Club Internacional a á 
ção ideal de terras, com a rea de 18.545m2, o herdeiro 
area de 2 i4.000ra2 e aos her- sebastião Ribeiro Schmidt li 
deiros: Lauro Ribeiro Schmidt, cou com a área de 47.971 5/ 
Orlando Ribeiro Schmidt, Jo n  ms Geny, Schmidt Ramos 
sé Ribeiro Schmidt, Sabastião de Carvalho casada com Af-

Comarca de Lajes. Orlandino 
Ribeiro Schmidt, brasileiro, 
casado, proprietário, domici
liado e residente à Avenida 
Presidente Getúlio Vargas, 
nesta cidade, por seu procu
rador abaixo assinado, sendo p-, • Schmidt Aureliano Ó °nso Cesar de Carvalho fi 
------- — do imóvel1 - -- ---------- -- ----- - on/(.iá!mqco-proprietário uo im uv» | Ribeiro Schmidt, Ondina Ri-

PO ncT ,m n SÃ: beiro Schmidt, Geny Schmidt PÃO DO CIPÓ, sito no pn ^amos de Carvalho casada
meiro distrito deste municí
pio e comarca, quer, no uso 
do direito que lhe faculta o 
art. 629 do Código Civil, com
binado com o art. 415 do Có 
digo de Processo Civil, pro 
mover a sua decisão, para 
separar o seu quinhão dos 
pertencentes aos demais con
dôminos, propondo contra ê 
les a necessária ação de di
visão em que provará: 1 — 
Que, as terras da gleba, Ca
pão do Cipó, pertenceram na 
sua totalidade aos seus pais 
Valentin Vieira Schmidt e d. 
Julia Candida Ribeiro 
Schmidt, e por morte deles 
passaram a seus filhos. O in
ventário da falecida Julia 
Candida Ribeiro Schmidt, se 
processou pelo Cartório de 
órfãos desta Comarca, sendo 
julhag, digo julgado por sen
tença em 14 de novembro de 
1.936 e o do finado Valentin 
Vieira Schmidt se processou 
pelo Cartório do Cível e Co
mércio desta comarca, sendo 
também julgado por sentença 
em 28 de julho de 1 956. Tam
bém pelo finado Valentin Vi
eira Schmidt, foi feita a doa
ção inter-vivos à dona Jose
fina Picinini, a qual se acha

com Afonso Cesar de Carva
lho. Maria José Bauchrowits 
casada com Alexius Bauch- 
rowitz, Clara Ribeiro Schmidt 
Mendes casada com Pedro 
Mendes, Hilda Ribeiro Sch
midt Picinini casada com Gen
til Picinini, Maria Olga Sch
midt de Andrade casada com 
Heleodoro Corrêa de Andra
de, coube a área ideal de 
terras de 18.545 5/llm2 a ca
da um; de acordo com a par 
tilha a que se procedeu por 
falecimento de Valentin Viei
ra Schmidt coube a cada um
dos herdeiros acima mencio
nados a área superficial de 
29.426 m2. 4 — Que posteri
ormente o mesmo antes dos 
inventários, várias transações 
de compra e venda e uma 
doação de inter-vivos, foram 
realizadas, de tal sorte que, 
atualmente, a gleba de terras 
Capão do Cipó, tem os se
guintes condôminos: o reque
rente Orlando Ribeiro 
Schmidt, do primeiro inventá
rio adquiriu a herança de to
dos os herdeiros, com exce
ção dos herdeiros Sebastião 
Ribeiro e Aureliano Ribeiro 
Schmidt, ficando com a área

cou com a area de 29.426m2, 
daria José Bauchrowitz, ca 
sada coin Alexius Bauchro-
witz, ficou igualmente com a 
área de 29.426 m2 e a her
deira Maria Olga Schmidt de 
Andrade casada com Heleo
doro Cor.êa de Andrade, fi 
cou igualmente com a área 
de 29.426 m2 O herdeiro Au
reliano Ribeiro Schmidt tam
bém vendeu ao .Sport Club 
Internacional a área superfi
cial de 18.545m2, o qual ven 
deu ao sr Olinto de Almeida 
Campos, que por sua vez 
vede. digo, vendeu ao con- 
domino Agnelo de Castro 
Arruda, a área superficial de 
26 670 m2, o condômino Edwin 
Lucas também adquiriu do 
Sport Club Internacional á á- 
rea superficial de 333Um2. 
Ainda é condômino da gleba 
Mareio Evilásio Neves Arru
da, que adquiriu de d. Jose
fina Picinini, a área superfi
cial de I54.00m2 5 -  Que,
pelo que se acha acima des
crito a comunhão nas terras 
da gleba em apreço, estabe- 
leceu-se desde a abertura da 
sucessão de dona Julia Can
dida Ribeiro Schmidt, no a- 
no de 1.936, seguindo-se com 
a doação inter-vivos feita em 
1.945 e completamente, digo,

Que, os coudôminos Agnello
ruda, solteiro, os demais ca 
sados, residentes e domicilia- 

de Castro Arruda e Edwin do^nesta cidade'* DESPA-
Lucas iá cercaram as suas CHO: A; citem se forma 
á r e a s  e construiram benfei : querida^Nomeio agrime

re-
meusor

im iTeLÓ  Sr. .Iai„.e B arbo.» Varella, 
digo, sendo que o último Perit °8 kriberto Krebs e C ta 
construiu moradia e reside vio Rafaeli e suplentes Eunco 
lá. 8 — que, diante do ex- de Liz e Ubirajara \ . ae Al- 

»r ir •„ 0„ m e i d a  Laies, 26 de outubro 
P?8_t0 r_e?_Ul rA .Y ;_ E^ i a^ ^ id e  1.960 ( í )  -  João Santo

Damo, Juiz Substituto” . E pa
ra que ninguém alegue igno-

digne mandar citar os refe
ridos condôminos e suas mu
lheres para, no prazo legal, 
contestarem ou confessarem 
esta ação, ficando desde já, 
citados para todos os têrmos 
dela até final, pena de reve
lia, e abonarem pro-rata, as 
respectivas despesas; citan
do-se ainda por edital (art. 
T18 do Cód. de Proc Civil) o 
condômino Sebastião Vieira 
Schmidt e sua mulher, resi
dentes na cidade de Rio Ne
gro, Estado do Paraná, e os 
desconhecidos que por ven
tura existam nnmeando-se 
quando não compareçam um 
curador a lide, citando-se 
também o Dr. Promotor Pú- 
biico e os confrontantes. Jun
to os documentos do reque
rente representados por três

rância muito especialmente 
os interessados incertos e não 
sabidos, passou-se o presente 
edital, que será publicado e 
afixado na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, aos quatorze dias do 
mês de novembro de mil no 
vecentos e sessenta. Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do Cí
vel, o datilografei, subscrevi 
e assino.

João Santo Damo 

Juiz de Direito Subst.

Dr. Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Cível.

Uma Revista Bonita
Uma revista completa para os que gostam de acom- 

panhar o movimento aitistico do Rádio e da Televisão é
reoo efV,Sta d° fRad,° \ que todas as semanas apresenta 
reportagens e fotografias exclusivas com os astros e es
trelas mais queridos No momento a ‘ ‘Revista do Rádio’’ 
esta sendo impressa em côres, pelo sYstema ofLset Í^ o  
que a tem tornado uma revista cada vez mais bonita

semanas qUC dCV® ^  Cm todos 05 tôdas as

Papelaria em geral:
PROCURE A MAIOR E MAIS COMPLETA LIVRARIA E 't iPOGRARA^DA CIDADE--------

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar

Rua Cel. Cordova 202 — fone 213
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S e c c á o  f e m i n i n a  Direção de cici
*  í5

9

Do meu caderno para o seu íar
Tôda vez que seu ba

tom chegar ao fim, não 
o coloque no lixo (tudo 
tem sua utilidade, mes
mo quando velho). Es
fregue, em um pano ve
lho, uma porção de ba
tom. Em seguida limpe 
sua aliança, sua pulsei
ra ou outro objeto de 
ouro, e veja como sai 
no pano, tôda a sujeira 
contida no mesmo. Não 
arranha, nem mancha, 
pelo contrário, limpa e 
dá brilho.

— o O o —
“Um pequeno recipi

ente contendo essência 
de eucalipto, colocado 
nos galinheiros, elimina

0 Decálogo das
Um médico inglês ela

borou dez regras, segun 
do as quais as esposas, 
evitariam o perigo de 
“ matar sem querer os 
seus maridos’* Eis as re
gras:

1) Não deixe seu ma
rido comer muito e en
gordar.

2) Faça-o dormir pelo 
menos 8 horas ao dia.

3) Não o faça traba
lhar imediatamente de
pois das refeições.

4) Não o perturbe à 
mesa, contando-lhe os 
pequenos aborrecimentos 
domésticos.

5) Não o contradiga 
abertamente: se sua opi
nião é contrária a dele 
exponha-a começando 
assim: “Em linha de má
xima tens razão, po
rém .

6) Faça que a casa 
seja o lugar onde êle 
transcorra de bom gra
do as suas horas livres.

os parasitas dos ani
mais sem lhes causar 
nenhum mal’*.

“ Ageitando dentro do 
piano um recipiente con
tendo cal viva, atenuar- 
se-á a oxidação das 
cordas” .

-o-O-o-
“Antes de colocar um 

líquido quente em um 
recipiente de vidro é o- 
portuno envolver o mes
mo cora um pano embe
bido em água quente” .

— o O o —
“Para eliminar o chei

ro da geladeira, basta 
colocar dentro dela pe
quenos saquinhos de 
pano, contendo carvão.

Duram muito e pro
duzem ótimo efeito*’.

— o O o —

Com o auxílio de uma 
esponja de bombril pas
se querozene (pouco) no 
assoalho, deixe secar, e 
em seguida passe a en
ceradeira. O assoalho 
fica bem limpo e com 
um brilho bonito. 

o-O-o
“ Para livrar o açuca

reiro ou depósito onde 
guarda o açúcar, das 
formigas, basta deixar 
permanentemente dentro 
do mesmo, um vidrinho 
(pequeno) contendo ál
cool'*.

Em projeto a  fundação 
do ESTEK F. C.

Está em cogitação por incentivo 
um grupo de esportistas 
de nossa cidade, a fun
dação de um quadro de 
futebol que receberia a 
denominação de ESTEK 
F. C., numa homenagem 
tôda especial ao famoso 
açúcar ESTER, produto 
da Usina Açucareira 
ESTER S. A . . Ao que 
conseguimos apurar es
ta novel equipe já dispu
taria os campeonatos do 
proximo ano, isto tudo 
dependendo de como 
irão processar-se os en
tendimentos para a com
posição de sua primeira 
diretoria.

Já que esta nova es
quadra de futebol, pre
tende homenagear os 
famosos produtos ESTER 
sugeríamos que os seus 
fundadores reivindicas
sem um apoio da Usina 
Açucareira ESTER S. A. 
ou de seus distribuidores 
para a formação dessa 
equipe esportiva, que

7) Seja sempre solidá-|rePresen aria um &randc
ria com êle diante dos I ._________________________
filhos.

8) Não pretenda que 
êle lhe ajude nos traba
lhos caseiros.

9) Não lhe jogue em 
cara os erros, verdadei
ro* ou presumíveis, de 
dez anos antes.

10) Dê-lhe de vez em 
quando a seusação de 
ser, “ainda’* um homem 
fascinante.

para o pro
gresso do esporte 
lageano, como também 
seria um veiculo de pro
paganda do açúcar ES
TER, que nor sinal tem 
uma enorme aceitaçãff 
em nossa cidade e em 
tôda a região.

Também não houve 
jogos da primeira 

divisão
Como domingo ultimo 

não tivesse nenhum jogo 
designado pela primeira 
divisão no Estádio Muni
cipal da Ponte Grande, 
o fator chuva não influiu 
na não realização de 
jogos naquele dia, isto 
porque o certame esta
dual 6Ó será reiniciado 
no proximo domingo, 
dia 4.

— Para as festas
Ovos Recheados

COSINHE seis ovos, ti
re-lhes a casca e corte- 
os pela metade, no sen
tido da largura, tire as 
gemas e passe-as na 
peneira, deixando cair 
em uma tigela. Corte na 
parte debaixo de cada 
metade de ovo uma 
fatiasinha, a fim de que 
possam ficar de pé. Moa 
bem fininho 150 gramas 
de atum, algumas an
chovas (tudo em conser
va) e uma colherada de 
alcaparras, junte as ge
mas. Com um ovo, azei
te, sal pimenta e limão, 
prepare uma maionese, 
e misture uma colhera
da aos outros ingredien
tes. Mexa bem, forme 
com a mistura bolinhas 
e acomode as na cavida
de das claras. Sôbre 
cada bolinha ponha as 
fatiazinhas de clara que 
foram tiradas e fixe 
com um palito enfeitado.

Sirva acompanhado de 
maionese.
Uvos com camarão

COZINHE três batatas

e duas cenouras, corte- 
as em dadinhos, e mis
ture com 500 gramas 
de “ petipois”. Cozinhe 
seis ovos, tire-lhes a 
casca e corte-os em meta
des, no sentido do com 
primento, tire as gemas 
e passe as na peneira.

Ferva 300 gramas de 
camarões, escorra-os e 
pique metade, bem miu 
dinho. Pique também, 
miudinho, 20 gramas de 
salsa. Com uma gema 
crua, prepare uma maio
nese. Junte às gemas 
cozidas uma colherada 
de maionese, 50 gramas 
de manteiga, a salsa e 
os camarões picados.

Misture bem, faça bo
linhas e acomode no 
centro das claras cozi
das, colocando sôbre 
cada uma um camarão.

-o-O-o-
Misture a maionese aos 

legumes, ponha esta mis
tura no centro do prato 
que vai a mesa. Ponha 
em redor os ovos pre 
parados e sirva.

OS j
Em virtude do mau 

tempo que reinou du
rante todo o dia de do
mingo, os jogos peio 
campeonato varzeano de 
futebol que estavam 
marcados para aquela 
data, foram adiados pa 
ra uma outra oportuni
dade.

Assim os jogos Arco 
íris x Coral, Princesa x 
Avenida, Frei Rogério x 
Tupy, Botafogo x Olaria 
e America x Figueirense, 
possivelmente sejam rea
lizados no próximo do
mingo, tudo dependendo 
da reunião do D. V. F. 
da próxima sexta feira

li

Variadíssimos sortimen
tos.

Compre na
Vidraçaria-Bazar

Rua Mal. Deodoro, 251.

Segundo 6e propala 
em nossos meios espor
tivos, o Vasco da Gama 
do Rio de Janeiro viria 
atuar em nossa cidade 
no proximo mês de De
zembro, contra uma das 
equipes locais. Logo que 
averiguarmos a veraci
dade desta noticia, in
formaremos com deta
lhes ao nossos leitores.

O corpo de observadores, correspondentes pró
prios e enviados especiais em vários paises, possibilita 
a O JORNAL manter seus leitores sempre bem infor
mados sôbre os acontecimentos internacionais de vul
to. Leia O JORNAL e esteja a par do que vai pelo 
mundo inteiro.

Assine

O  J O R N A L  "
(Org&o Líder dos Diários Associados)

Suplemento Literário — Vida Nacional —  Vida dos 
Campos —  O Mundo das Crianças — Suplemento Fe
minino —  Suplemento Economico.

Peça, hoje mesmo sua assinatura, procurando o 
nosso REPRESENTANTE- 

Cirilo José da Luz
Rua João de Castro 436 — ou pela Cx Pos a 248 

PREÇOS: 1 ano CrS 60o.00
6 meses ’’ 850,00
3 meses ” 180,00

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia!!!
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.oMb utii Lüyòd
Lages teve a grande 

honra de hospedar no 
fún la semana transata, 
o ir. Olavo Ferreira da 
Silva, residente na cida 
d< naranaense de Lon 
d: ia. Governador do 
1) trito L Sul 2, que se 
fr acompanhar de sua 
e> na. esposa e da Se
cretaria Executiva do 
mesmo Distrito.

Aproveitando a sua es
tada na região Serrana 
catarinense, o dr. Olavo 
Feri eira da Silva e sua 
ilustre comitiva, junta
mente com outras figu
ras do Lions Clube de

0
Lages, instalou na noite 
do último sábado em U - 
ritibanos, o Lions Clune 
daquela cidade, cujapie- 
sidência foi confiada ao 
dr. Osny Granemann, pes
soa de real destaque 
nos meios sociais e po
líticos da capital da ma
deira .

Ao meio dia do domin
go, na Cantina Capri, os 
ilustres visitantes do 
Distrito L Sul 2, foram 
condignamente homena
geados com um churras
co que lhes foram ofe- 
cidos pelo Lions Clube 
de Lages ao qual com
pareceram incorporados

Sisirilo L Sul
todos os senhores leões 
e domadoras, transcor
rendo o referido ágape 
nuní clima de absoluta 
cordialidade leonistica.

Noticiando êste acon
tecimento, destas colu
nas hipotecamos os nos 
sos parabéns ao Lions 
Clube de Lages pela ti 
dalga recepção tributa
da ao Governador do 
Distrito L Sul 2 e suas 
ilustres domadoras. e 
também enviamos as nos
sas felicitações ao novel 
Lions Clube de Curiti- 
banos, que sábado foi 
solenemente instalado.

0 A  ST ÄL f t l a t f t
Lages. 30 de Novem bro de 1960

A pedido
F e r r a r i  a g r a d e c e

o vereador dr. Aron Kippel recebeu do Deputado Fernando 
Ferrari o seguinte telegrama.

Abraço calorosamente presado correligionário e agra
deço comovido inestimável apoio prestado campanha pt 
Estou certo que alcançamos nossos objetivos renovador 
iunto povo brasileiro com lançamento poderosas sementes 
nossa campanha todo país pt Neste instante estamos pre- 
narando estruturação movimento trabalhista renovador pa
ra continuidade luta vg pois eleições foram mero episodio 
e dentro objetivos ideias renovadoras que nos animam pt

CDS SDS Fernando Ferrari

Violenta n a  i !  sangue em Macacos
Domingo último na locali

dade de Macacos, distrito de 
índios, por ocasião da rea 
lização de um baile, o sr 
Naná Moreira com 23 anos 
baleou o sr. José de Liz, 
solteiro com 22 anos, com 
um tiro que atingiu a cos 
tela, lado esquerdo.

O sub delegado sr. Nelson 
de Liz efetuou a prisão do 
agressor bem como de outras 
pessoas presentes por oca
sião do conflito.

A vitima foi transportada 
para o Hospital Nossa 
Senhora dos Prazeres.

Registro Civil
Io DISTRITO DA COMARCA DE LAJES 

ESTADO DE SANTA CATARINA
Luperclo de Oliveira Köche, Oficial do Registro de Titulos, Do 

cumentos e outros papeis, Oficial do Registro Civil e Escrivão de Paz 
do r  Distrito da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina.

Maria José Furtado Ramos 
Alice Terezinha Rosa Ramos 
Beatriz Furtado Köche

Escreventes Juramentados

Certidão >
CERTIFICO que, pelo doutor Milciades Mario Sá Freire 

de Souza, Presidente da Sociedade Cooperativa de Consumo 
dos Funcionários da Escola Agrícola de Lajes, de responsabili 
dade Limitada, com sede nesta cidade, me foi requerido e a- 
presentado para arquivamento a Ata da Constituição da refe
rida Sociedade Cooperativa de Consumo, os Estatutos Sociais e 
a Lista Nominativa de Associados Fundadores da mesma So
ciedade Cooperativa, que autuados ficam arquivados em meu 
cartório, sendo a segunda via da dita documentação encami
nhada á Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, atra
vés do Meretissimo Doutor Juiz de Direito da Segunda Vara 
desta Comarca, de acordo com o art. 13, § 2, do Decreto Lei 
Federal n’ 22.239, de 19 de dezembro de 1932.

O referido é verdade, do que dou fé.

Lajes, 22 de novembro de 1960.

Lupercio de Oliveira Koche
Ofal. do Reg. de Tit. Doc. e outros papeis.

Gratis

Não perca esta oportunidade
_l_ Torne-se acionista da —

fábrica de Artefatos Texlis
ARTEX S. A.

Fundada em 1.936, a «ARTEX» hoje com sua boa administração e mo
derna maquinaria, lidera o mercado nacional em seu ramo de toalhas 
e tecidos felpudos. Também a “ Artex” exporta em grande escala pa
ra o exterior.

É um ótimo negócio para quem deseja realmente aplicar eco
nomias numa Companhia dinâmica e crescente, dando assim bom 
lucro e valorização. Basta constatar que. apenas consideradas as a- 
ções já distribuídas gratuitamente, quem comprou 100 ações da 
«ARTEX» em 1955, possui hoje 300 ações, fora o que recebeu anual
mente em dinheiro.

D E L T E C  S.A.
Rio de Janeiro - Av. Rio Branco, 103 - 18° - Cx Pô tcrl nno 
Sao Paulo - Rua Libero Badaró. 293 - S? - CiL Postal 4 ^

Representante em Curitiba - Lawrence A. Mason
Rua Mal. Floriano Peixoto, 96, - 16» andar -IFone 4-3135

Agente em Lajes - João Rodrigues Gonçalves
Rua Vergilio Ramos, 46 - Caixa Postal, 207

IÍêSe E

n
BRINQUEDOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, ENFEITES DE m i t j i

CARTÕES DE FELICITAÇÕES E RETRIBUIÇÕES. ^

Só Existe um Caminho

ft PEROU DE LAGES
D0a

Pedimos a gentileza de fazer-nos uma visita para constatar a

variedade de produtos hRm como nossos preços
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