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«Festa Imperial da 
í  de Jnlha

Floria lópolis e Porto Alegre apontam eata sem ana as candidatas
a Glamour do Sul

A partir de hoje a noi
te estará aberta no Hall 
do Clube 1- de Julho, 
uma exposição de jor
nais e revistas do país, 
que estão dando fotos e 
publicidade da 6a FES
TA IMPERIAL da  g l a 
m our . Esses jornais e 
revistas originários dos 
mais diversos pontos do 
sul bem como fotos das 
beldades que participa
rão dessa grandiosa pro
gramação social, é bem 
uma prova de sua gran
diosidade e da repercus
são que vem a mesma 
obtendo em todo o sul 
do país. Vísite-na.

. . x . .
A comissão promotora 

da 6a FESTA IMPERiaL 
DA GLAMOUR vem de 
receber confirmação que 
esta semana serão apon
tadas as candidatas mu

nicipais das capitais su
linas a “Glamour Girl do 
Sul”.

Em Porto Alegre, o 
cronista Flávio Carneiro) 
de “A Hora" o grande 
vespertino dos Diários 
Associados apresentará 
esta semana oficialmen
te o nome da garota 
portoalegrense que dia 
3 chegará a nossa cida
de para disputar o ce- 
tro máximo da FESTA 
IMPERIAL.

Em Florianopolis, o 
cronista Bartolomeu La- 
zaro, de “O Estado” vai 
apresentar também até 
sábado a garota que vai 
disputar em Lages a hon
ra de ser a “mais gla- 
mourosa do Sul.

Em Curitiba, Dino de 
Almeida de “O Diário do 
Paraná" anuncia diarià- 
mente a sua enquete 
para escolher a candida-

Denunciados os implicados 
no escândalo do feijão

Conforme noticia a im
prensa guanabarina, a Co
missão incumbida de apurar 
o escândalo da importação 
de feijão feita pela COFAP, 
ao tempo da administração 
do Coronel Frederico Min- 
dello, concluiu o relatorio de 
seus trabalhos, opinando pe
las responsabilidades do Co
ronel Mindello e dos senho
res Joaquim Inácio Tosta Fi
lho, Nircélia Buesco, Ge

orges Petrescu, José Joa
quim de Oliveira, Danilo 
Edson Duarte, Antonio Lo- 
melino Lira, Renato Lahmeier 
e Farib Arbid, pedindo nas 
conclusões, o sequestro do6 
bens dos acusados para ga
rantir os prejuízos da ordem 
de sessenta e cinco milhões 
de cruzeiros causados ao 
país pela transação irregu
lar.

ta curitibana que com 
duas dezenas de candi
datas municipais estará 
reunida em Lages na 
primeira semana de ja
neiro .

Continua o Panamá

nos Institutos

O Diretor Geral do 
SAPS nomeou a sí 
proprio a sua mãe de j 
ob anos e vários pa

rentes
Verdadeiros escândalos tem 
sido as últimas nomeações 
para as diversas autarquias 
da Previdência Social. Para 
comprovar êste panamá, bas
ta atentar para uma noticia 
que nos chega do Rio, e 
que transcrevemos na inte- 
gra:“ O diretor geral do 
SAPS, está transformando a 
sua entidade numa verdadei
ra orgia de emprêgo. Pelo 
boletim no. 253 de 7 de no 
vembro ultimo, é feita a pu
blicação de mais de dua- 
centenas de nomeações as
sinadas pelo sr. Ubiratan 
Pinto, diretor do SAPS, al
gumas beneficiando pessoas 
de sua familia e até êle 
próprio. Assim, além de no
mear a si mesmo procura
dor, o sr. Ubiratan Pinto 
nomeou sua mãe, sra. Maria 
da Conceição Pinto da Cos
ta, de 65 anos de idade, pa
ra o cargo de tesoureira 
auxiliar padrio único. Fez 
a nomeação ainda, para di
versos cargos, além de um 
seu cunhado e irmão e ou
tros parentes mais afastados.”

Q impossivel acontece

Nomeado para a Agricul
tura o sr. Ilegivsi Ilegivel
Em uma das últimas ses

sões do .Senado Federal, o 
sr. Mem de Sá (PL), foi à 
tribuna para comentar a en
xurrada de nomeações que 
ultimamente, tem feito a ri
queza de empistolados e a 
desgraça da nossa previdên
cia social.

Chamando de parasitas e 
sangue-sugas aos nomeados, 
o sr. Mem de Sá citou re
portagens recentes da im
prensa carioca, nas quais se 
baseava para suas criticas.

Disse e sr. Mem de Sá, 
em seguida, que lhe cabia o 
prevílegio de denunciar um 
fato que bem indica a anar
quia e a desidia do atual 
govêrno. Por outro lado ês- 
se fato haveria de constituir 
um caso inédito na História 
Administrativa Universal, 
que talvez não fosse prati
cada, por escrúpulos, nem 
mesmo por Lomumba ou Casa-

vubu, tal o seu absurdo. Ltr,
então, o representante gaú
cho um decreto de nomea
ção saído- a página 153B4 do 
Diário Oficial de 28 ue no
vembro últin - no qu 1 era 
nomeado qun oco d Vliiiis- 
tério da Agricultura irir&o 
K, o sr. Ilegível llegn ' Ar
gumentou o 6r. .Vlem d; Sá, 
que, ou se trata o no -ado 
de um precurs r da Bossa 
Nova de Terminologia . u, o 
que era mais certo, aquêle 
Ilegível Ilegível, seria mes
mo um símbolo de an. quia 
das últimas nomeações, ino 
vando o Direito Adroin -dra- 
tivo Universal. De uma ma
neira ou de outra diste o o- 
rador, estava curioso para 
saber como seria identificado 
aquêle cidadão, ao apresén- 
tar-se ao Ministério da Agti 
cultura, e de ser o dono do 
lugar, pronto a empossar-se 
no cargo do sr. Ilegível Ile
gível.

ULTIMA HORA

recapturados mais 4 
fugitivos da cadeia local

Precioso tento lavrou a 
policia de nossa terra na 
madrugada de hoje, quando 
recapturou mais 4 presidiá
rios fugitivos da última se
gunda feira, totalizando as
sim o número de cinco re- 
capturações, pois há dias foi 
efetuada a prisão do larapio 
que atende pela alcunha de 
Padre.

Falta apenas recapturar 
um dos fugitivos, que pos
sivelmente ainda venha a 
ser preso pela nossa policia.

A recapturação dos 4 lu- 
gitivos se deu como já In
formamos na madrugada de 
hoje na localidade de Co 
xilha Rica, numa ação de
cisiva de vários policiais da 
Regional.

Assim num denodado es
forço de nossa gloriosa cor
poração policial, tendo a fren
te o incansável delegado Dr. 
José de Castro Gamborgt, 
consegue recambiar para as 
grades mais êstes perigosos 
ladrões fugitivos.

Honestai Camparia M el
Dentro de breves dias se

rá iniciada a grande cam
panha PROBEL, afamada or
ganização que honra o par
que industrial do país.

Os famosos produtos 
PROBEL, tem como seu dis
tribuidor exclusivo para tô 
da a região serrana a con
ceituada Casa Weiss. de 
propriedade do sr. José

Weiss.
Como vem acontecendo 

em outras localidades bra
sileiras, a campanha dos 
produtos PROBEL vem al
cançando sucesso extraordi 
nario, e em Lages atravez 
da Casa Weiss é esperado 
sucesso sem precedentes, 
pois os produtos PROBEL na 
realidade são conhecidos em 
todo o país.

|p^ 1 __

BRINQUEDOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, ENFEITES DE NATAL
CARTÕES DE FELICITAÇÕES E RETRIBUIÇÕES.

Só Existe um Caminho

^=3 A P É R O L A  D E  L A G E S
Pedimos a gentileza de fazer-nos uma visita para constatar a

variedade de produtos, bem como nossos preços
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NOTAS EM ARQUIVO (N’ 111)
do „„seu Histórico ” T t l « c , de 

Transcreve D. T. C astro

Castro"

Posturas de 1837
A camara da villa de 

Lages, na sessão ordiná
ria de 17 de Janeiro de 
1837, presentes os verea
dores Machado, Souza, 
Oliveira, Cezar, Silveira, 
Anjos e Gil entre outras 
posturas, approvou as se
guintes:

Que os lavradores e 
mais pessoas que con
duzissem à villa, para 
negocio, mantimentos, 
generos e fructos de 
quaesquer qualidades, 
não os vendessem por 
atacado se não depois 
de expô los,durante duas 
horas, na praça publica 
da cadeia, sob pena de 
serem multados em ÍOSUOO 
a primeira vez, 20$0(‘0 a 
segunda e 30$(J00 a ter
ceira e mais 30 dias de 
prisão;

Que toda a pessoa que 
em sua casa consentisse 
jogos prohibidos por lei, 
alem de ser multada em 
10$000 pela primeira vez 
e em 2ÒS000 pela segun

da e mais vezes, seria 
processada perante o 
Juiz de Paz;

Que as mulheres me- 
retrizes que, com a sua 
conducta, palavras ou 
acções offendessem a 
moral publica ou o so 
cego dos seus vizinhos, 
além de serem multadas 
em 2$i>00 pela primeira 
vez e 4SS000 na segunda 
seriam obrigadas a as 
signar termo de bem vi 
ver;

Que todas as pessoa? 
que conservassem, na 
villa, e seus suburbios 
animaes soltos, serian 
respousaveis pelos dam 
nos nas plantações dos 
quintaes, etc.

Vê-se, pois, que ha 
quasi 123 annos já t 
nossa Camara Municipal 
fazia posturas contra os 
jogos proibidos, hoje tão 
em voga n’esta cidade 
e contra os animaes à 
solta, na villa e nos su
burbios.

—  A t e n ç ã o  —
Reverendos Padres

Presepios para Igrejas e Capelas
temos para pronta entrega presepios de 60 
ctm., de 50, de 40, de 30 e todos os tamanhos 
menores.

VIDRAÇARIA

ALMIRANTE SOARES
Curso Gratúito de Taquigrafia

Por Correspondência

Acham-se abertas as matrículas para os cursos de ta
quigrafia por correspondência do Instituto Brasileiro de 
Taquigrafia, orgão fundado em 1944 e reconhecido de Uti
lidade Pública. O curso compõe-se de apenas 12 lições, a- 
pós o que serão conferidos Diplomas aos alunos aprovados 
emExame Final, também por correspondência. Os interes

sados deverão escrever dando nome e enderêço para a 
Caixa Postal n- 8934, São Paulo.
m m

: n  M
^  E' ' maneira, nós através de dob

É R I C A N O S
 ̂ nu vindoi

1 - Quem somos .
Nós somos dois dos mais 

de cinco mil missionários da 
Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias que 
temporàriamene, deixaram 
de lado as suas profissões e 
trabalhos, e estão presente
mente trabalhando em mui 
tos paiscs do mundo Viemos 
a você, trazendo u’a mensa 
gem muito importaute. Vie
mos de tòdas as classes e 
lugares, principalmente da 
América do Norte onde es
távamos ativamente empe 
nliados em nossas ocupa 
ções normais como: indus
triais, fazendeiros, carpintei
ros, maquinistas, engenheiros, 
doutores, advogados, estudan
tes, etc.
2 - Nossa Mensagem

Não pedimos caridade ou 
esmolas de qualquer espé 
cie; simplesmente desejamos 
contar alguma coisa que se
rá de inestimável valor para 
você. É uma mensagem de 
sublime simplicidade e de 
fenomenal importância, fi
la resume-se nisso: Deus fa
lou novamente aos homens, 
aqui na terra. E através 
desses h o m e n s , divina
mente escolhidos e
chamados, Êle restabeleceu 
a verdadeira Igreja de Jesus 
Cristo sôbre a terra.

Assim chamadas — Igrejas 
Cristãs do mundo, dizem que 
revelação real de Deus ter
minou com a morte de Cris
to, porém, testifico a todos 
que Deus verdadeiramente 
desceu pos Céus há pouco 
mais de cem anos. Êle dire
tamente supervisionou a or 
ganização da Igreja de Je
sus Cristo, revelando-Se e 
agindo da mesma maneira 
que fêz na época dos profe
tas Israelitas, como é relata 
do tantas vêzes na Bíblia.
3 - Como somos sus

tentados
Tão sincera é a nossa 

crença na verdade destas 
afirmações e a importância 
do ocorrido, que estamos di
fundindo o nosso testemunho 
à nossa própria custa, ou pe
lo auxílio que recebemos de 
nossos pais e parentes, du 
rante os dois anos e meio 
que ficaremos no Brasil. 
Mesmo sendo um ministro or
denado, não recebemos qual
quer salário — nem da Igre
ja, nem do povo entre o 
qual nós trabalhamos. Desta

sas atividades sem tornar-nos 
fim piso para a sociedade e
verdadeira mente obedecendo

admoestação de Cristo. «De 
graça recebeste, de graça 
dai». „
4 - porque fazemos es

se Trabalho
Se Deus amou tanto o ge- 

nero humano nas épocas bí
blicas, a ponto de responder 
às suas súplicas por um guia, 
Êle daria o mesmo amor a 
nós atualmente, que também 
somo* Sets filhos. Será que 
não devemos esperar as mes
mas bênçãos que foram da
das aos povos antigos ?

Cremos sinceramente na 
grandeza do amor e da mi
sericórdia de Deus, um ra 
paz chamado Joseph Smith, 
há mais de cem anoc atrás, 
fervorosamente orou pedindo 
orientação para encontrar a 
verdadeira Igreja de Deus: 
Em resposta à sua prece, êle 
recebeu revelações de Deus 
informando-o de que a 
verdadeira Igreja de Jesus 
Cristo não eslava entre as 
muitas igrejas e seitas exis
tentes sôbre a fase da terra. 
Foi-lhe dito que, devido aos 
pecados dos homens, a ver
dadeira Igreja de Jesus Cris
ta tinha sido tirada da terra 
pouco tempo depois da mor
te do Salvador, e que era 
necessário restaurá-la e res
tabelecê-la sôbre a terra.

Nós testificaremos a você 
que esta importante ocor
rência realmente teve lugar, 
em 183o, e que o Evangelho 
de Jesus Cristo em tôda sua 
plenitude novamente pode 
ser obtido por todo o gênero 
humano. E esta igreja, esta
belecida 6ob a direita orien
tação de nosso Pai Celestial, 
sendo chamada e escolhida 
por Êle mesmo, tem autori
dade divina para batizar e 
realizar tôdas as outras or
denanças religiosas em Seu 
nome. Ela é dirigida por ho
mens escolhidos e inspirados 
por Deus.
5 " O Valor da nossa

Mensagem
Nao menospreze a impor

tância daquilo que nós temos 
para dizer lhe. Porqu° é sò 
mente conhecendo os ensi
namentos da verdadeira Igre
ja de Jesus Cristo que o gê
nero humano poderá alcan
çar a genuína paz espiritual
L a2*M dade *™p°nK££

■vga c;

Para seus Impressos:

vida e na vindoura 
A Igreja de Jesus Cris 

dos Santos os Últimos Ui 
tem provadf d o s  seus ce 
anos desde *ua restauraç* 
a sua habilidade de dar a 
homens e tamente éste 
dons p rec io stS eu s membro 
são conhecidos no mund 
inteiro como sendo um pov 
bem educado, sadio, próspe 
ro, e cumpridor da lei. hle 
estão chéios de comei a- 
mento temporal e bcm-e<'ar 
espiritual. Seguindo os diri
gentes da Igreja diviname te 
inspirados, construiram ah u- 
mas das mais belas cidades 
do mundo e estabelecei m 
um padrão de vida inigu; á- 
vel por qualquer outro gru 
po de pessoas.

6 - O nosso Apêlo
Pedimos-lhes paia coiiriÉ 

derar essas palavras cuida
dosamente, exortando-o ■ o- 
mo fêz o apóstolo Paulo, a 
“examinar tôdas as coisas e 
reter aquelas que sâo as vflr- 
dadeiras” .

Qualquer dia futuro, atra 
vés da palavra impressa e 
dc conservações pessoais, 
nós gostaríamos de explicar- 
lhe o verdadeiro Evange
lho de Jesus Cristo, e a res
tauração de Sua Igreja. Po-; 
demos assegurar-lhe que i- 
númeras bênçãos podem lhe 
advir e à sua família, daqui
lo que vocês apreenderem.

Enfim, pedindo que o Se
nhor o abençoe, apresenta- 
mo nos humilde e respeitosa
mente, como uns missionários 
da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias.

Chamamos a sua atenção 
para o fato de que o nosso pro- 
posito de entrar em contacto 
com você é dar-lhes mais ver
dades, as quais você não pqs- 
sue agora!

Não trazemos outra interpre
tação para ser adicionada ás 
muitas que você já tenha ouvi
do, mas, tcazemo-lhe um novo 
conceito de religião.

Você terá um pouco de tem 
po de tempo para investigar a 
nossa mensagem e se assim fi- 
-er, asseguramo-lhe que os seus 
esforços serão br m compensados 

A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias 
tem um ramo nesta cidade 
na Rua Correia Pinto c  544 
e convida a tôda a distinta 
população para assistirem á 
uma reunião em qualquer do- 
JEmgo às 9,30 horas da ma- 

às 5-()0 horas da tarde.

§H
m

PROCURE A MAIOR E MAIS COMPLETA LIVRARIA

A PÉROLA DE
^ P ^ r i ^ e m g e r a l :

t i p o g r a f i a  d a  c i d a d e

l a g e s
Completo sortimento de material escolar

Rua Cel. Cordova 202 —  fone 213
5» i :4>-i
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GREVE - O momento pro
picio seria gora, nessa onda 
de greves, i.is isto já suce
deu há algum tempo: a Ca- 
mara Municipal de Belem 
(Pará), poi cisão unanime 
dos vere s, entrou em 

;m iria perma- 
o prefeito sr. 

ro, demitisse o 
iosquero que a- 
vt reador, quan- 

... grava uma comis- 
rto^Iuterl rtidaria para apu- 
i»r irregu cidades na admi- 
aiítraváo iaquela subprefei- 
tnra.

x x x
INTERr ..STE — O indus

trial alem rredo Nestler i- 
■aginou u i telefone inter- 
irete>automatico que permi
tirá conversar, em ritmo nor

«grrve» 
n e c í ik  
Lop i de *- 
•nbprefeiv 
(reuira um 
do este 10

Acontece cada
mal com um interlocutor a- 
lemão, iugles, russo, etc., sem 
conhecer uma só palavra do 
seu idioma. É só pedir à cen 
trai telefônica inter-urbana 
que ponha em contacto a 
conservarão com um depar
tamento especial, e pronto.. .

X X X

IDIOTICE — Existe gente 
que faz de tudo, para bater 
recorues. E às vezes, os mais 
idiotas possíveis. Jane Bal- 
dasare, de Astoria, USA. ror 
exemplo, ficou dentro de 
um aquario durante 90 horas, 
superando o recorde anterior 
em 6 horas. A prova foi feita

em plena rua de Pensacola, 
tendo ela, durante todo esse 
tempo, respirado por um ca 
uudinho. Dali, saiu direta pa
ra o hospital.

X X X

SEM INTERESSE — A se- 
nhorita Marcelle Webber, e o 
senhor Georges Huber, casa
ram-se na cidade de Metz, na 
França. Um dos conjuges é 
eatolico e o outro, protestan- 
td. Mas o mais interessante 
é que ela tem 72 anos de i- 
dade, e ele, 28. O casal náo 
procurou publicidade, mas 
enfrentou com coragem o

uma. . .
comentário do publico. Po
rem, o que realmente assom
bra essa noticia, é que não 
existe . . . dinheiro, nessa 
estranha união, pois ela era 
empregada domestica e ele 
um empregado da granja vi
zinha . . .

X X X

REPLICA — Bem, mas is
so aconteceu na Europa. tE, 
para que a America ,nâo fi
casse para trás temos uma 
replica desse casamento: O 
sr. Andre Francisco da Silva, 
de 24 anos, casou-se há pou
co com Belarmina Montene- 
gro, de 75 anos. Declarou» o

marido que a diferença da i- 
dade não influi nos seus Sfin- 
timentos e que o namoro de
correu de forma normal, fio- 
mo qualquer outro. E aqui, 
como lá também não houve 
a influencia monetaria pois 
ambos são de condições .J4- 
nanceiras modestas. O fato 
acima sucedeu em Recite, 
neste exuberante Brasil.

XXX
VAIDADE — A Imperafrà» 

Josepbina, esposa de Nafro- 
leão, gastava, em um afio, 
22.000 francos (mais de cem 
mil cruzeiros hoje) soménte 
em carmim. No século XyjH 
os penteadoB das elegantes 
eram tão laboriosos que ia  
fim de não estragar tal ofiita 
de arte, as mulheres não ,'ee 
deitavam: dormiam sent^tfas 
em cadeiras.

... «

TRANSPO RTADO RES BRASIL.E :<OSOLUÇAO FORD PARA OS

NOVO CHASSIS DE

Conheça no seu 
Revendedor

FORD o novo 
chassis F-600  
de 148" para 
serviço pesado!

V E N D A S  •  P E Ç A S  •  S E P V I Ç O  
E M  T O D O  O B R A S I L

CAVALO MECÂNICO
A te  12 to n e la d a s  de tra ç à o ! Para serviço pesado nas estra
das brasileiras —  leva mais carga, mais longe em menos tempo, 
sem gastar mais! Com o mesmo motor de 167 HP, S5% e mais 
de carga. Carroceria sem i-trailer sôbre chassis de 148'* entra eiioe.

CAÇAMBA BASCULANTE
T ra n s p o rte  e  d e sca rg a  s u p e r- rá p id o s ! ideai para grandes 
obras: basculente hidráulico, com inclinação de até 55 graus! Trans
porta e descarrega qualquer carga pesada — minenos, cascalho* 
areia -  man depressa e com maior segurança!

VAN TAG EM  EXTR A PARA FR O T IS TA ! 
O novo Chassis F -6 0 0  de 148”  entre 
eixo6 usa o mesmo motor Ford 167 HP 
dos modelos comuns, para maior econo
mia no estoque de peças e acessórios -  
maiores lucros com Ford !
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Juizo de Direito da Primeira

__________________4 a  P ágBiJ
CORREIOJJVGEANO^---------- ----------------------_

Vara da Comarca de Lage

O Doutor João Santo Damo, 
Juiz de Direito Substituto da 
Primeira Vara da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarin >, na forma da lei.

formidadc do mapa (doc. n 3) 
anexo; 3) -  Que, nestas con
dições a gleba adquirida junta
mente com a posse, perfazem 
o total de 478.437 (quatrocentos

Estado de Santa Catarina

mento, brasileiro, --- . •
ra d o r ;  2 -  S i m p l ™  S  l . e . r a

casado, Ia-

reia Pinto. 3 -  A n ^  
de Souza’ DESPACHO. 
Designem-se dia e

— A. 
hora par.;

« 5 i f i K  Vár» ,ue Citem se,

etc.

Edital >8 Ciia-
ao

Faço sab 
o preseate

a todos quantos 
____ ditai de citação

com o prazo dejtrinta (30) dias, 
virem dêle conhecimento tive
rem, ou interessar possa, que 
por parte de Aristiliano Silvei 
ra Rodrigues, brasileiro, soltei
ro, maior, lavrador, domiciliado 
e residente ein Correia Pinto, 
nesta Comarca, me foi dirigida 
a seguinte PETIÇÃO: “Exmo

e setenta e oito mil c quatro , - fcita as neces-
centos e trinta e sete) metros a justificação * ;„„lllKjv----  . . i

quadrados com as seguintes | sárias citaçoe^, « “s,ve Vara 
confrontações: ao Norte com ! Promotor Publico da i  ^  ^
Arroio do Cervo e
Pereira Bastos ou sucessores,
ao Oeste com Núncio 
do Amaral ou sucessores; ao 
s il »rn José Cabral de Souza 
ou -.ucessores e a Oeste, digo, 
■, LeUe com Feliz Antonio dos 
q int is e Francisco Cabral de 
douza ou sucessores; 4 ) Que, 
ac st t . circunstancias ao Supli- 

j cabe direito de legiti- 
i posse aludida por ocu- 

á-la por si e por suaanteces- 
ora com o mais absoluto “a 

nimus domini”, pacificamente

cessorc» C. Gama, Juiz de Direita 
Pcdroso 1 Vara, ‘Realizada a foi pro

naU fo r m a  r e q u e r id a .  I n t im e  se

• a *es 11/11/61* (a) Joao San 
to Damo. Juiz de Direito Subs- 
t !u- >” E para que ninguém a 
Icgu ignorância muito espe 
c I lente os ('interessados in- 
c rto- e não sabidos, passou se 
O !)r ente edital que sera pu

blicado e afixado na f0n_ 
lei. Dado e passado O  
dade de Lages, aos ^  
dias do mês de novemb,, 
mil novecentos e sessê . 
Luiz Carlos Silva. Escrî  
Cível, o datilografei, su)> 
e assino.

João Santo Damo 
Juiz de Direito Substi» 

Dr. Luiz Carlos Silvjl 
Escrivão do Cível

is H o  la M a  Vara ia tm rn  is ia
Edital d3 Citação

brasileiro, casado, 
domiciliado e

„ - , , X .. . I sem turbação e nem oposiça >
?.r‘ Dr. J“IZ de Direito d a de quem qUer que seja. Assim,

com fundamento nos arts; 553Por seu procurador que esta 
subscreve Aristiliano Silveira 
Rodrigues, brasileiro, s 
maior, lavrador, domiciliado e 
residente em Correia Pinto, 
nesta Comarca, diz e respaito- 
mente requer o seguinte: 1 — 
Que conforme prova o docu
mento junto n' 2, adquiriu de

O Doutor João ^anto Da , Nicolau 
rno Juiz de Direito Substi- proprietário, 
tutò da Primeira Vara da residente nesta Cidade, de 
Comarca de Lages, Estado Lages a rua Hercilio Luz, da 
de Santa Catarina, na for- quantia liquida e certa de 
ma da lei, etc ' Cri 8 >.000,00 (oitenta mil cru-

(zeirosl de credito II — Que, 
Faz saber a todos que o japesar de vencida a obriga

inciuso título de crédito. II 
— Que, apesar de vencida a 
obrigação e dos esforços do

IUVCII--I e se=u'ntes do Código Civil 
'beiro' ustlue artigo8 456 e seguintes do

Código de Processo Civil requer prcsente edital virem, dêle | çào, digo, (oitenta mil cruzei-
seja designado o dia e hora conhecimento tiverem ou in- r0s), consoante faz prova o
p.ira a justificação necessária teressar possa, que, por êste ' ' ’ * --■■■- "
notificado o DD. Representante mej0 cita a Washington Ni- 
do Ministério Público. Julgada co| ,u brasileiro, casado, a- ___0_T
procedente a justificação^ re- tualmente em lugar incerto, Suplicante para que fosse o

“r e não sabido, para, no prazo débito pago amigàvelmente,
de vinte e quatro horas, a l não satisfez o devedor. III 
contar do término do prazo | Que, para compeli-lo a efe- 
de sessenta ( 60 ) dias dêste

tos metros quadrados) no dís- rem ação, digo, contestarem o edital, pagar a quantia de OÍ-
tenta mil cruzeiros (Cr$ . .
80 000,00), acrescida dos ju
ros legais, honorários de ad

Francisco Teles de Abreu, uma óu'-r sejam citados os confron- 
gleba de terras com a area su- tantes, e por Editais interessa-
perficial de 145 200m2 (cento e > dos ausentes e desconhecidos, 
quarenta e cinco mil e duzen- i para no prazo legal contesta

trito de Correia Pinto, nestai pedido se quizerem com as res-
Comarca; 2 ) Que, todavia, a- pectivas esposas os que casa- 
lém da área adquirida recebeu dos forem, Protesta pela pro- 
de sua antecessora mais u na j dução de todo o genero de pro- vogado, custas e despesa8 sob 
posse sobre mais 333.237 (ire-i vas em direitos permitidos, pena de penhora, em COnse- 
sentos e trinta e três mil du especialmente a prova teste- j quencia da ação

ra tros munhalzentos e trinta e sete)
quadrados que [a mesma ao Pede Deferimento La:ies, 11 
vender ao Suplicante já ocu de julho de 1.959 (a) Pp. Jor-
pava mansa e pacificam nte ge BarroSo Filho reatemunhas: 
há cêrca de trinta anos na con- , 1 — José Patríc o do Nasci-

e x G C u t i v d
Valor Cr$ $.000,00 j que lhe move Alfredo Ale- 

gretti, nos termos da seguin
te PETIÇÃO INICIAL: “Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da la 
Vara. Alfredo Alegretti, bra
sileiro, casado, proprietário, 
domiciliado e residente nesta 
Cidade de Lages, por seu 
procurador infra firmado, 
respeitosamente, vem peran
te V. Excia. e requerer; 1 — 
Queé credor de Washington

Moléstia desconhecida  
no Amazonas

(maneb)
Controla as principais doenças fúng icas-é  absolutamente 
inofensivo ao tomateira -  enriquece a sala com mangané, 
-  estimula a produção de tomates maiores e melhores l 

Indicado também para batatas, cenoura, berinjela 
p im então , aipo, cebola, m am ão, m e la n c ia , etc!

fabricante* ROHM & HAAS CO. - FILADÉLFIA - E. U. A
Peço informações aas Repreienlantes,

Produtos Q uím icos Ltda.

Av. Ipiranga, 1 0 3 -s /7 2 - Fone: 36-6381 -S . Paula 

Distribuidora em Pôrto A legro:

AGRO IMPORTADORA INDUSTRIAL LTDA
Rua Veador Pôrto. 53, Tel., 3-2081 -  Cx. Postal. 39l‘

Noticia se que molés
tia aiuda não identifi
cada está assolando a 
população de Santo A n
tonio do Icá, Amazonas, 
tendo até agora matado 
seis pessoas era 86 ho
ras. Segundo as noticias, 
a moléstia produz desin 
teria, vômitos, caimbras 
e paralisia. As autorida
des sanitárias federais 
ja estão em preparati
vos para socorrer a po
pulação de Santo Antô
nio do Icá.

Pôrto A legre -  R. G. do Sul

V Íd l0 M  M E ® Pelhos
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 125
fone 376

tuar o pagamento, quer o pe- 
ticionário propor contra êle 
a competente Ação Executi 
va, como de fato proposto, 
tem com apôio no Decreto n- 
2.044, de 31-12-1908. e nos 
termos dos arts. 298. N‘ XIII, 
918 e seguintes do Código de 
Processo Civil, pelo que: IV 
— Requer digne-se V. Excia. 
determinação, determinar a 
expedição de Mandado Exe
cutivo contia o devedor aci
ma qualificado para que: a) 
No prazo de vinte e quatro 
horas, contados da citação, 
pague o débito mencionado, 
acrescido dos juro-, de mora. 
dos honorários advocaticios 
em 20% sôbre o total da con
denação, das despesas e cus
tas processuais. b> E, não o 
fazendo, nem nomeando bens 
à penhora, no prazo de lei, 
lhe seja penhorados, espe
cialmente. digo, penhorados

os que forem encontn 
tantos quantos bastem ài 
gral satisfação do pedido 

1 Fique, pelo mesmo mandi 
citado, para todos os da 
termos, atos e fases da | 
sente ação e para coqh 
la, querendo, em dez 
após a penhora, sob pem 
revelia. V — Protesta i 
plementar a prova, sem 
lário. por todos os meio 
direito permitidos, esp< 
mente com o depoimento 
soai do réu, sob pem 
confesso; com a inquiriç 
testemunhas; com períc 
xames, etc. Dá-se à pre 
o valor de Cr$ 80.i00,> l 
mos em que com os 
mentos juntos, P Deferii 
Lages, 8 de abril de li 
Mário Teixeira Car 
DESPACHO “A; como 
Lages, 8-4-b ( a ( C.
Juiz de Dir fio”. Em \ 
do que, é e cpedido o 
sente edita) ie citaçi 
Washingtor 
mos e para 
tes da petiç 
nêste transe

Mcolau, nt 
s fins cc 

io e des 
■ tos. O pr

edital será publicado n 
ma da lei Dado e pi 
nesta cidade de Lages 
dezesseis dias do mês 
vembro mil novecentos 
senta. Eu, Luiz Carlos 
Escrivão d Cível, o 
grafei, subscreví e as!

João S into Damo 
Juiz de Direito Substi

Dr. Luiz Caries Sil 
Escriv o do Cível

Umo camisa Tannhause, 

Um p,ese"<° que agrada 
P°'que é fino. elegante 

6 dis,in,°- Poro presen- 
,es de '®slos. com pre. 
P°'s. camisas Tannhaauser.
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Juizo de Direito d a  Prim eira V ara d a  C om arca de Lages
O Doutor João Santo Damo, 
Juiz de Direito Substituto 
da Primeira Vara da Comar
ca de Lages, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc .

Editai de Ci
ta ção

Faço saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de trinta (30) dias 
virem dêle conhecimento tive
rem ou interessar possa, que 
por parte de Nelson Correia 
do Nascimento, brasileiro, ca
sado. agricultor, domiciliado e 
residente no distrito de Anita 
Garibaldi, nêste Município, me 
foi dirigida a seguinte PETI

ÇÃO: “Exmo Sr. Dr. Juiz de 
Direito da la Vara da Comar
ca de Lages. Nelson Correia 
do Nascimento, brasileiro, ca
sado, agricultor, domiciliado e 
residente no distrito de Anita 
Garibaldi, nêste Município, por 
seu procurador abaixo-assinado, 
advogado inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil, Sec- 
ção de Santa Catarina, sob n'

O Doutor João Santo Damo, 
Juiz de Direito Substituto da 
Primeira Vara da Comarca 
de Lages. ;Eslado de Santa 
Catarina na forma da lei, etc.

Edital de Citação
Faço saber a todos quan

tos o presente edital de ci 
tação, virem dèle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que por parte de 
ADERBAL NEVES, brasileiro, 
casado, comerciante, domi
ciliado e residente nesta ci
dade, me foi dirigida a se
guinte petição. PETIÇÃO: 

“Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Primeira Vara.

Aderbal Neves, brasileiro 
casado, comerciante, residen
te nesta cidade, na qualidade 
de representante legal do 
espólio de José de Córdova 
Passos Varela e s/m.

d Theodora Kõeche Vare
la dos autos da ação de de 
marcação, medição e divi
são do imóvel Morro Grande 
(doc. no. 1) respeitosamente 
vem, por seu procurador in 
fra assinado (doc. no. 2) e 
com fundamento no art. 720 
e seguintes do Código de 
Processos, interpor o presen
te protesto judicial pelos mo
tivos que passa a expor: - I - 
Que o imóvel Morro Grande, 
sito nos suburbios desta ci 
dade, pertence a diversas 
pessoas e está sendo judi
cialmente demarcado, medi
do e dividido a requerimen
to de José de Córdova Pas
sos Varela e s/m. de cujo 
espólio é hoje representante 
o vSuplicante. II - que sem 
autorização de quem quer 
que seja ou, menos de quem 
de direito, várias pessoas 
veem desde há tempos ex
plorando em proveito pró
prio o referido imóvel, dêle 
extraindo pedras para calça
mento de ruas e alicerces 
de casa, bem como casca- 
lhos e britas; havendo, mes
mo quem arrende pedreiras 
a terceiros sem que tenha 
direito algum sobre elas. III - 
Que essa exploração do imó
vel vem causando sérios pre
juízos, digo, causando sérios 
danos ao mesmo - inclusive 
pelo alargamento ou abertu 
ra de pedreiras e estradas a 
torto e a direito-, e está a- 
carretando graves e irrepa
ráveis '.prejuízos aos legíti
mos proprietários das terras, 
que não mais podem tolerar

essa situação ilegal e ilícita.' 
Ditas pessoas, que nenhum 
direito possuem sobre o imó
vel, estão enriquecendo à 
custa dêle, sem nada paga 
rem aos seus legítimos do- 
nos-o que é uma verdadeira 
aberração, IV - Que não o- 
bstante as várias reclama
ções feitas contra êsse esta
do de coisas, negam-se os 
suplicados a suspender suas 
atividades no imóvel. V- Que 
são as seguintes as pessoas 
que veem explorando, direta 
ou indiretamente, o imóvel 
.Morro Grande: - a) Maria Mel 
re, brasileira, viuva de An
selmo Melre, domiciliada e 
residente nesta cidade; b) 
Maria de Oliveira, brasi- 
sileira, v i u v a  de João 
Prudêncio de Oliveira, domi
ciliada e residente nesta ci
dade; c) Hugo Mendes, bra
sileiro, casado, do comércio, 
domiciliado e residente nes
ta cidade; d; Firmino Ribeiro 
da Silva, brasileiro, casado, 
do comércio, domiciliado e 
residente nesta cidade; e) Ni- 
canor Branco, brasileiro, ca
sado, do comércio, domici 
liado e residente nesta cida
de, atrás do imóvel Morro 
Grande; f) Moisés Vieira, i 
dem; g) João Lemos, idem;
h) Fernandes Rodrigues, idem;
i) Prefeitura Municipal de 
Lajís, a ser citada na pes- 
sa do sr. Prefeito Municipal. 
VI - Que em face do expos
to requer o suplicante se di 
gne V. Excia. determinar a 
citação por mandado, das 
pessoas acima referidas pa
ra que:-l) Fiquem cientes de 
uma vez por todas, de que o 
suplicante, como defensor 
que é dos direitos, digo, dos 
interesses e direitos do es
pólio de José de .Córdova 
Passos Varela e s/m. não 
concorda absolutamente, com 
a exploração do imóvel Mor
ro Grande por parte dêles, 
Suplicados; e que expressa
mente lhes proibe prossigam 
em tal exploração, que de
verá ser sustada imediata
mente, sob pena de respon
derem já não só civil mas 
também criminalmente por 
seus atos de verdadeiro sa
que à coisa alheia. 2) Fiquem 
cientes os suplicados de que 
o suplicante - representando, 
como representa, interesse e 
direitos de que abrangem 
mais da metade do imóvel 
está disposto a arrendar a 
êles próprios as pedreiras e- 
xistentes no que veem sendo 
por êles exploradas, desde 
que em bases justas e ra-

zóaveis. Requer, outrossim, a 
citação por editais, publica
dos por duas vezes em um 
dos jornais locais, de quais 
quer terceiros que adquirí 
ram pedras, bri as ou casca- 
Ihos aos suplicados, extraídos 
do imóvel Morro 'Grande sem 
expressa autorização do su
plicante, para que fiquem 
ciêntes de que poderão ser 
responsabilizados amplamen
te por tal ato, sem que lhes 
assista o direito de alegarem 
ignorância ou boa fé, já que 
estarão comprando de quem 
o direito de, digo, de quem 
não tem o direito de lhes 
vender. Protesta o suplicante, 
por outro lado, haver de 
quem direito, oportunamen
te e por ação própria, am
pla indenização de todos os 
prejuízos e de todos os da
nos por ventura verificados. 
Finalizando, quer sejam os 
autos entregues ao suplican 
te após as citações pedidas 
e cumpridas as formalidades 
legais, independentemente de 
traslado. Termos em que. a. 
esta com os inclusos docu 
mentos P. Deferimento. La
jes, 11 de novembro de 1.960 
(a> Pp. Hélio Ramos Vieira- 
Advogado inscrito sob n° 297, 
com escritório à R. Pres. 
Nereu Ramos 33, 1' A. «DES
PACHO:» A. citem se na for
ma requerida Em 11-11-60 
(a) João Santo Damo, Juiz de 
Direito Substituto». E para 
que ninguém alegue ignorân
cia, especialmente os interes
sados incertos, passou-se o 
presente edital que será pu
blicado e afixado na forma 
da lei. Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, aos deze
nove dias do mês de novem
bro de mil novecentos e ses 
senta.-EU Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscreví e assino.

João Santo Damo
Juiz de Direito Subst.
Dr Luiz Carlos Silva

Escrivão do Civel

Variadissimos sortimen- 
tos.
Compre na

Vidraçaria-Bazar

Rua Mal. Deodoro, 251.

126, e escritório à rua Hercí- 
lio Luz, n' 266, nesta cidade 
sendo co-proprietário do imó
vel pro-indiviso denominado 
“Invernadinha”, situado no dis
trito de Anita Garibaldi, mu
nicípio e comarca de Lages, 
quer, no uso do direito que 
lhe assegura o art. 629 do Có 
digo Civil, combinados com o 
artigo 415 do Código de Pro
cesso Civil Brasileiro, promo
ver a sua divisão, para sepa
rar o seu quinhão dos perten
centes aos demais comunhei- 
ros, digo, comunheiros alegan
do e esclarecendo o seguinte: 
1’ — O imóvel ‘‘Invernadinha’’ 
■nde há vários interessados 
estabelecidos com benfeitorias 
oróprias, como adiante vai es- 
necificado. e onde existem tam
bém extenções de terras ca 
bertas de matas, tem as se 
guintes confrontações atualiza
das: - com terras de Antonio 
Pires, de Dorvalino Francisco 
de Souza, de Sadi Alves de 
Moura, de Alaide Alves Ribei
ro, de Theodoro Alves de Mou
ra, de Sebastião Davi, com o 
arroio da Estiva, e terras her 
deiros de Salvador de Souza 
Lopes; 2 — Os limites do i 
móvel são os seguintes: do 
mirco n' 3, colocado na di- 
v sa sul do imóvel, segue ru
mo 32'. SE. numa distância de 
620 metros até o marco de 
oedra n 10 dêste, rumo de 44" 
33 NE., numa distância de 1.290 
metros até o marco n 5, co
locado á margem direita do 
arroio da Estiva; por êste ar
roio acima até o marco de 
oedra n 4, na margem direita 
do mêsmo arroio, daí pela li 
n’ia do perímetro até o marco 
n' 3, ponto de partida; 3 — Es
tas divisas, assim atualizadas, 
correspondem, às com que o 
dito imóvel foi, na ação de di
visão requerida por Ozório da 
Silva Matos e julgada por sen
tença de 9 de maio de 1.951, 
separado da Fazenda primiti 
va; 4 — Esta gleba de terras, 
na referida divisão, fôra ava
liada por Cr$ 30.228,48, e adju
dicada em partes iguais, . . . 
167.936 mts2 a José Virgílio, 
Valdevino. Leandro, Maria, Ar- 
geu, Laura, Alice e Felicidade 
Antunes dos Santos, estabele- 
cendo-se assim, em relação a 
ela a comunhão existente; 5 — 
As partes do Suplicante pro
vêm diretamente de aquisição 
feitas por compra de Virgílio, 
de Maria, de Valdevino, de 
Argeu Antunes dos Santos, 
por casamento com Alies An
tunes dos Santos, e por arre- 
matação em executivo fiscal 
movido contra Felicidade An 
tunes dos Santos; 6 — A área 
do imóvel dividendo é de, e- 
xatamente 1.511.424 mst2: 7 — 
Além do suplicante, são con
dôminos do imóvel Lauro An
tunes dos Santos, solteiro, Le
andro Antunes dos Santos, ca
sado, Placidino de Souza Lo
pes, casado, Cícero Antunes 
dos Santos, tôdos domiciliados 
neste Município, distrito de A- 
nita Garibaldi; 8 — O supli
cante possue casa de moradia, 
digo, essa de morada, pomar e 
roças no imóvel dividendo, on
de também são estabelecidos 
as benfeitorias os condôminos 
Leandro Antunes dos San*os e 
Placidino de Souza Lopes; 9 — 
Havendo, em 1951, alguns con 
dôminos vendido a Plinio Let-

ti pinheiros qtié possuíam no 
dito imóvel, o suplicante (jht? 
não vendeu os seus, reserVa-se 
o díréitò à sita quota parte 
nêstes frutos comuns e natu
rais; Diante do exposto, dando 
à presente o valor de Cr$ . . . 
5.000,00, requer o suplicante a 
V. Excia. digne mancar citar 
oS interessados constáfites do 
rol anexo, por mandado, é por 
edital, com o prazo que 
Excia. determinar (C.P.C. B art. 
178, IV) os desconhecido-' que 
por ventura existam, nomean- 
do-se-lhes, quando não com
pareçam um curador, à lide, 
citadas também as mulheres 
dos condôminos casados bem 
como o Dr. Promotor Público 
da Comarca, todos para virem 
assistir aos termos da presente 
ação de divisão, abonando-se 
“pro-rata” as respectivas des- 
pêsas, contestar ou confessar a 
mesma, no prazo de dez dias, 
acompanhando o processo em 
tôdos os seus têrmos. inclusive 
cs de execução, até afinal. Re
quer, ainda, a citação de Dio- 
nísio Manfredi, que se diz pro
prietário dos pinheiros existen
tes no imóvel dividendo, para 
que, na forma da lei, se abste
nha da pratica de qualquer a- 
to que possa, ferindo direitos 
do Suplicante, ocasionar-lhe 
prejuízos sustando, por isso, a 
extenção de pinheiros, e se tal 
não o fizer, responda pelo pa 
gamento de Cr$ 1.500,1*0, por 
arvore abatida, que venha ca
ber no quinhão do requerente. 
Protesta provar o alegado por 
testemunhas, documentos, vis 
torias e depoimentos pessoais. 
Pede deferimento. Lages, 19 de 
setembro de 1.960 (a) Pp. Cel
so Ramos Branco. Advogado 
Rol. 1 — Nelson Correia do 
Nascimento, brasileiro, casado, 
agricultor e residente em Ani
ta Garibaldi. 2 — Lauro An
tunes dos Santos, solteiro, mai
or, residente em Anita Garibal
di. 3 — Placidino Souza Lopes, 
casado, lavrador, residente em 
Anita. 4 — Cícero Antunes 
dos Santos, casado, lavrador, 
residente em Anita. 5 — Dio- 
nísio Manfredi, casado, indus
trial, residente em Anita Gari
baldi DESPACHO: “Fixo em 
30 dias o prazo de citação por 
edital. Citem-Se, na forma re 
querida. Em 25 de outubro de 
1960 ( a ) João Santo Damo, 
Juiz Substituto. Em tempo: No 
meio agrimensor Jaime Bar
bosa Varela, Pi—itos Eriberto 
Krebs e Alfredo Floriani e su
plentes Eurico de Liz e Ubi- 
rajara Valin de Almeida, os 
quais deverão ser compromis 
sados na forma da lei. Inti
mem-se. Lages, em 25 de outu
bro de 1 960 ( a ) João Santo 
Damo-Juiz Substituto”. E para 
que ninguém alegue ignorân
cia muito especialmente os in 
teressados, passou-se o pre
sente edital, que será publica
do e afixado nesta, digo, e afi
xado na forma da lei Dado e 
passado nesta cidade de Lages, 
aos onze dias do mês de no
vembro de mil novecentos e 
sessenta. Eu Luiz Carlos Silva, 
Esckivão do Cível, o datilogra 
fei, subscreví e assino.

João*Santo Damo 
Juiz de Direito Substituto.

Dr. Luiz Carlos Silva
Escrivão do Civil
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FILETO VIEIRA BORGES
Homenagem Póstuma

Depois de longos dias de so- seus filhos e alegria de seus 
f ri méritos, entregou sua alma inúmeros amigos Homens como 
a Deus o nosso querido e bom
■amigo F ile to  Vieira Borges. O 
séu de-aparecimento embora 
espetado causou profundo pe- 
za/ no meio em que vivia.
, Alma grande, coração bon- quem 

doso sabia ele como nioguem, 
ebparirar os sofrimentos daque
les, que o batiam a porta, em 
biejca de suas preces a Deus, 
em pról de suas saudes altera
das. Espirito iluminado afeito ao 
bem do proximo, ele se sentia 
bem, quando Jesús o atendia, 
cumprindo assim, a belissim. 
n issao que Deus outorgara na 
ter â*. A minha homenagem não 
tem a amargura de um adeus 
TeuTa tristeza de uma despe 
dida-é alegria de um devêr 
cumprido. Fileto era uma tra
dição e uma das preciosas 
reservas que aqui ainda se en
contrava para fcl>cidade de

este, não se deve chorar a sua 
morte, aponta-se os seus feitos 
para que as gerações futuras as 
sigam o Seu grande exemplo. 
Disse-me uma vez um amigo: 

é bom já nasce feito e 
Fileto com sua bondade, o 
confirmou, tornando se verda
deiro apostolo da Caridade 
Cristã. Desaparece assim, o ho
mem bom e caridoso, mas . . 
os seus feitos, a sua lembrança, 
permanece no coração daqueles 
que aqui ficam privado de sua 
companhia. E assim glorificado, 
seguio esta gr nde alma para a 
mansão dos justo-, onde por j 
certo, se encontrará, com os

seus entes queridos, que lá ha 
muito, dormem o sono e 
terno E lá do alto, satisfeito de 
um dever cumprido, verá um 
dia o desabrochar das flores 
simbólicas da caridade que na 
terra, tantas sementes espa
lhou. E assim cumprindo um 
dos mais belos sentimentos, a 
gratidão, aqui permanecerei se
guindo os seus ensinamentos, 
não procurando imita lo por
que o querido mestre com a 
sua caridade excessiva conquis
tou a gloria de ser bom.

Pesames aos seus queridos « 
bons filhos e paz a sua alma.

Indalicio Pires

L o c a liz a d o  o a v íá o  dois m(
após seu  desaparec im ent

Aviões militares brasileiros localizaram um av 
sna, de matricula brasileira PT 2, que desaparecer.i 
de setembro último na rota aérea de Corumbá, MaJ  
so, a Santa Cruz de la Sierra ,na Bolívia. Desde e0| 
se tinlia noticias de que no acidente lia\ iam sobpgyj 
O Cessna era tripulado pelo piloto civil Milton Te* 
de, que levava como passageiro Antonio Augusto Goi

O avião foi localizado a 56 quilômetros ao sul 
calidade boliviana de San Juan de Bolívia. Uma exn 
de salvamento irá por terra ao local oade se enc 
Cessna.

D. K. W.
VENDE-SE

Otimo estado. Otimo preço a vista ou comfacilii 
Informíções: Jornal “Guia Serrano” .

E d i t a i s
Lupercio de Oliveira Kõech 
Oficial do Registro Civil de | 
Lages, Estado de Santa C 
tarina na forma da lei, etc.

Faz saber que pretendem  se I 
casar JOÃO SOUSA, solteiro, na- 
cido em São José, neste Estad > í 
tuncionario público federal, íil i 
de João Constantino de Sousa, 
de dona Idalina Jesu ina de Sou- i l  
e ALBA CRUZ, solteira, serventu i- 
ria de Justiça, filha de Bernardino 
da Cruz, e de dona Maria ilo R > -  

sario Cruz.

Lages, 28 de Novembro de 1960

Faz saber que pretendem  se ca-1 
sar VVALTER PEREIRA GOMES 
solteiro, nascido em São José-Kio 
de Janeiro, militar, filho de Ma
noel Gomes, e de dona Erailia Pe
reira Gomes, e EDÍ NILCÉ \  VIEI
RA DA SILVA, solteira, nascida em I 
Lages contadora, filha de \ristides 
Alves da Silva, e de dona Maria 
Leonina Vieira da Silva

Lages, 29 de Novembro de 1960

X X X
V M «nD ber„ . que Pretendem casar I 
VALMOR VALCANAIA. solteiro ' 
nascido em Rodeio- Indaial me-1 
câmeo.filho de José Valcanaia, e de
M?invAA ^ na Vaican#ia- e MARIA 
NILZA DE ABREU FERREIRA 
soltmra^ nâscida em Vacaria-Esta 
do do Rio Grande do Sui, de ocu 
pação doméstica, filha de Agenor 
berre,ra de Moraes e de dona 
Olinda Xavier de Abreu. ona

Lages, 3 de dezembro de 1960

X X X

AsswiosrsrMisolteiro, nascido em Taos líl  , ’

Í 5Í S g . - f «

Lages, 29 de novembro de 1960.
X X X

INACZ|OaHOFFlfANNetsoUem CaSar

s w -ví^ r & ^ T ° e
nascida em Bom .Jardim''- São Joa-

dom t̂icaterilt'rde0cladudioCEvaris-
dona Belarminda

quim, neste

Rodrigues Nunes.

^*808, 2 de dezembro de 1960

Compre agora 
sua nova

R* n n «  n esta

Moreira Cesar
Rua Cel. Cord

cidade:

& Cia.
ova

#* *  *
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entusiasmo pe
o ida dia Que pas-

ni is ®
iasmo do nosso pú- 
•̂0 desportivo pela 

‘jti do Vasco da Ga 
do Rio de Janeiro, 

is nela primeira ve/, 
tôda a nossa histo 
esportiva, uma gran- 
equipe do Estado 

anabara visitará a n 
urbe.

Este entusiasmo é ■ 
mais indescritiv

porque a nossa cidade 
verá em ação ura Beli- 
ne, um Orlando, um 
Pinga, um Wilson Mo
reira, um Paulinho e 
outros que formam no 
fumoso elenco cruzmal- 
tino.

Para realizar êste jo
g em l-ages, o Vasco 

Gama receberá 500 
mi cruzeiros o que bem 
nesta o valor desta 
equipe que nos visitará

X
A delegação do Vas

co da Gama deverá 
chegar em Lages prova
velmente na tarde do 
dia 17 em avião espe
cial e deverá regressar 
ao Rio na segunda feira 
dia 19 pela manhã. Vá
rias homenagens vão 
ser prestadas à equipe 
vascaina por parte de 

iseus inúmeros toicedo- 
res residentes nesta ci
dade e de outras locali-

Segundo conseguira virão delegações de tor- 
purar, para o jogo jo cedores de inúmeros mu- 
róximo dia 18 entre « nicipios de nosso Estado.

Além de Santa Cecilia e 
São Joaquim que já con

asco da Gama do Rio 
o Combinado lageano,

srâo  co locadas c a d e i
ra s  deniro  do esiad io

No sentido de dar m lis 
omodidade-ao especta 
o • que no dia 18 assis- 
• i o jogo Vasco da Ga- 
i x Combinado lagea 

o, a comissão prom ito- 
a do referido encontro,

vai colocar de 800 i 1000 
cadeiras dentro do Esta- 
lio na linha que circun 
d i o alambrado e que 
serão cobradas ao ireço 
de 400 cruzeiros cada 
uma.

MOU 0 COMBINADO LAGEANO
O Combinado lageano 

formado por atletas do 
SC. Internacional e do 
G. A Guarany treinou 
domingo último no Está
dio Municipal da Ponte 
Grande, sob as ordens 
do Técnico Erasmo Fur
tado. O ensaio foi dos 
mais proveitosos, pois o 
referido coach já tirou 
as suas primeiras con

clusões para a formação 
do onze que enfr ratará 
o Vasco da Gama.

É pensamento do sr. 
Erasmo Furtado formar 
o Combinado lageano, 
tendo por base a defesa 
do Internacioiiai e o a- 
taque do Guarany, 
com a intercalação de 
um ou outro atleta nos 
respectivos setores.

Conforme comunicação 
enviada pela Liga Ser
rana de Desportos à Fe
deração Catarinense de 
Futebol os clubes Inter
nacional e Guarany local 
propuzeram àquela enti
dade o adiamento do rei
nicio do estadual para o 
proximo dia 8 de janeiro.

Alegam aqueles clubes 
que forçosa mente haverá 
uma paralização nos re

feridos jogos por ocasi
ão da visita do Vasco 
do Rio no dia 18 e pelos 
festejos de fim de ano.

Assim no dia 8 de ja
neiro teria inicio a se
gunda fase dos jogos da 
Chave Lages Mafra Ca- 
noinhas, quando até lá o 
Tribunal de Justiça Des
portiva da F. C. F. teria 
tempo de julgar o céle
bre protesto do Santa 
Cruz de Canoinhas .

dades que aqui estarão 
naquele dia.

Os ingresses para o 
jogo Vasco da Gama x 
Combinado Lageano já 
estão sendo vendidos na 
praça e em ouiras lo
calidades vizinh. s, e a 
procura dos mesmos é 
das mais intens s, pois 
pela primeira vez em 
Lages iremos ter uma 
arrecadação de proxi-

firmaram às suas vindas, 
virão ainda caravanas 
de Curitibanos, Ce ipos 
Novos, Vacaria, B m Je- 
^us, Joaçaba, Caçador 
Urubici, Bom Retiro Rio 
d i sul, Caxias do il e 
outras do interior d nu- 
nicLiio.

Como se nota no dia 
18 a nossa cidao de
verá apanhai um nde 
público piincipalm te o 
Estádio Municipa da 
Ponte Grande que ‘ve- 
rá lotar tôdas as- t uas 
dependencias.

madamente 5oo ou 6oo 
mil cruzeiros, o que si
gnificará novo record 
em jogos de futebol em 
nosso município.

Como se recorda o 
record anterior perten
ce ao jogo Grêmio Por
to Alegrense x Combi
nado Aliados Vasco da 
Gama, com uma renda 
de 63 mil cruzeiros, em 
1955.

« n  u r a »
Prosseguiu domingo último o campeonato vurzeancf 

com mais 4 partidas, uma vez que no jogo de número 
cinco, o America venceu o Figueirense por ausenci , de6te.

Os resultados da varzea foram os seguintes: Pi nce- 
sa 9 x Avenida 1, Arco íris 3 x Coral 2, Frei Rogério 3 x 
Tupy 3 e Olaria 2 x Botafogo 0.

Com a vitoria do Olaria sôbre o Botafogo, os ponii ran- 
dinos isolaram-se na liderança da tabela, e com g ides 
possibilidades de conquistarem o titulo máximo.

Classificação
Com os resultados verificados domingo a class » \,çâo 

do campeonato varzeano é a seguinte:
lo. Oiaria
2o. Tupy e America 
3o Botafogo
4o Princesa e Brusquense 
5o. Centenário e Arco Íris 
6o. Coral
7o. Figueirense, Avenida e Frei Rogério 
8o. Satelite

4 pp
5 pp
7 pp
8 pp
'j pp 
2 pp

17 pp 
24 pp

Bonito triunfo conquis 
tou domingo último o On
ze Garotos F.C. na vizi
nha localidade de Kio Ru- 
fina, ao abater o Ipiran
ga F.C. local pelo escore 
de 3 a 2.

Na preliminar os aspi 
rantes do Onze Garotos 
foram derrotados ante o 
aspirante do Ipiranga pe
lo escore de 2 a 1.

Amanhã haverá jo
gos na varzea

Três jogos darão con
tinuidade amanhã a mais 
uma rodada do campeo
nato varzeano, e todos 
êles no Estádio do Gi
násio Diocesano.

Às 8,15 jogarão as e- 
quipes do Arco Íris e do 
Frei Rogério, às 10.15 
defrontar-se ão Cente
nário e Botafogo, e fi
nalmente às 14 horas 
jogarão ‘ os elencos do 
Figueirense e do Olaria.

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  ”

(Orgão 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 Po3tal 248 

PREÇOS: 1 ano CrS 600,00
6 meses *' 350,00
3 meses ” 18o,00

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia!!!

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

panhar o movimento artístico do Rádio e da Televisão é 
a “Revista do Rádio”, que todas as semanas apresenta 
reportagens e fotografias exclusivas com os astros e es
trelas mais queridos No momento a “Revista do Rádio 
está sendo impressa em côres, pelo sistema off-set, fato 
que a tem tornado uma revista cada vez mais bonita, 
uma revista que deve estar em todos os lares tôdas as 
semanas.
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FORMATURAS
Escola Técnica de Co

mercio de Lages
Na próxima sexta feira, 

dia 9, serão diplomados os 
novos Contabilistas dêsse 
conceituado estabelecimento 
d ■ ensino comercial que or- 
p ba a nossa terra.

As solenidades serão ini- 
c das ãs 18 horas, com a 
e lebração de uma solene 
n ssa na Catedral Diocesa- 
n >, oficiada por S. Excia 
Revma. D. Daniel Hostin.

Vs 20,30 horas, no salão 
n ire da Escola Normal e 
G tasio Vidal Ramos será rea- 
li ada a solenidade de co
la lo de grau. É a seguinte 
a Lação dos novos técni
cos de Contabilidade da Es- 
co.a Técnica de Comercio de 
L ges: Adilson Fernandes, 
Ciovis Oneda, EdirMaria O 
m-Ja, Eneo Pacheco de An
drade, ^Helio José A. Malin- 
vcrni, Helio Rogério Neves 
de Aquino, Ivan Cesar Ran- 
zolin, Ives Muniz, João da 
Graça Cruz, José Hamilton 
Mello Soares, Maria da Gra 
ça Noronha, Maria Shirley 
Baggio Donato, Marlene Mer
cedes Baggio, Miguel Itacir 
Ceregatti, Osvaldo Pereira, 
Ricardo Atos Fleck Kasper, 
Rogério Furtado Muniz, Sol- 
ferina Maria Mendes Setti, 
Vanei Ribeiro, Zercino João 
Carbonera e Zauri Duarte de 
Liz.

Será orador oficial dessa 
turma, o jovem Ivan Cesar 
Ranzolin. A Turma Dr. Car- 
mosino Camargo de Araújo, 
terá como patrono S. Excia. 
Revma. D. Daniel Hostin. a- 
mado BLpo Diocesano e cd 
mo Paraninfo o Vereador La 
dir Cherubini.

Ginásio da Escola Nor 
mal “Santa Rosa de 

Lima”
Pelo Ginásio da Escola Nor

mal ‘Santa Rosa de Lima", 
serão diplomadas amanhã as 
novas quartanistas de 1960, 
cuja turma será paraninfada 
pelo Deputado Estadual Ru
bens Nazareno Neves. Após 
a celebração de uma Santa 
Missa às 8 horas na Cate
dral Diocesana, serão entre
gues os diplomas às novas 
quartanistas dêsse educan- 
dario, em cerimônia que se
rá levada a efeito no salão

nobre da Escola Normal “San
ta Rosa de Lima”.

É a seguinte a nominata 
das novas ginasianas dessa 
escola: Alaídes Tomio, Ana 
Aríete Vieira, ( que será a 
oradora oficial), Asirid Mo- 
serz, Clairê Teresinha Chia- 
radia, Dal va Inês Bertuzzi, 
Ede Lurdes Loef, Elenita Vie- 
ro, Érica Edit Schur, Estelita 
Aparecida Schmitz Ribeiro, 
Gilse Baggio, Heloísa Ramos 
Schmidt, Hyrmet Risilia, lida 
Vitoria Cavalca, Ilone Ler 
lita Zarth, Iná Borges, Inalda 
Borges, Julieta Fernandes 
Waltrick, Leda Maria de Al
meida, Leila Aparecida Ma
chado, Leontina Ernesta Col- 
pani, Lucila Carolina Krebs 
Ferreira, Maria Carmen To- 
deschini, Maria Dalziza Mo
raes, Mara de Lourdes Mar
tins Borges, Maria Dioceli 
Palma Souza. Maria Esmeaia 
Ortiz Ribeiro, Maria Floris- 
bela Pereira, Maria Salete 
Granzotto, Maribél Chemure 
Neves, Marilda Corrêa Bit
tencourt, Mari Terezinha Ca
margo Bianchini, Marlene 
Maria Buün, Marli Teresinha 
Pacheco Ferreira, Marta Fiu 
za Borges, Mara Salete Vi
eira Ramos, Nelci Margarida 
Sanson, Nelma Chaves de 
Córdova, O lete Nunes Mar

tins, Regina Maria da s 'lva 
Waltrick, Irmã Leomcia. ste- 
la Maris Cordioli, Sueli Ri
beiro, Terezinha Aparecida 
Melo, Terezinha Araújo Pe
reira Ursula Neumann, val- 
dira Pupp, Vera Lucia Tezza 
Zelia Jenni Andrade, Zilá 1 e- 
rezin ia Schwicden, e Zulma 
Cama go Vieira.

Esc la  Normal Vidal 
Ramos

Êstr tradicional estabele
cimento escolar da Praça 
João i >sta, irá diplomar no 
proximo sábado, dia IU, os 
Professores de 196 !, em so- 
lenidad que fará realizar às 
20 horas no salão nobre da 
mesma escola

No proximo dia 15, às 20 
horas, será realizada a so
lene entrega de diplomas aos 
ginasianos de 1960 da Escola 
Normal Vidal Ramos.

Ao ensejo da realização 
de tão festivas solenidades, 
quando êstes bravos estu
dantes de nossa terra rece
bem os seus certificados de 
conclusão de cursos, leva
mos os nossos cordiais cum
primentos, desejando-lhes 
bons augúrios nas futuras jor
nadas que irão defrontar-se.

Segundo fomos infor 
ma dos já se encontram 
em nossa cidade, as fa
mosas Cestas de Natal 
Amaral, que deverão ser 
distribuídas aos seus 
clientes até o proximo 
dia 15.

Desta forma todos 
aqueles que adquiriram 
as Cestas de Natal Ama

ra) poderão ter um Na 
tal bastante alegre e 
feliz, sem se preocupar 
com a aquisição de ou
tras especies de bom- 
bons e bebidas, pois as 
Cestas de Natal Amaral 
contem uma variedade 
destes produtos, que sa
tisfazem a toda uma fa- 
milia durante muitos 
dias.

Srta. Marli Teresinha Pacheco Ferreira
Entre as quartanistas do 

Ginásio da Escola Normal 
“Santa Rosa de Lima", que 
no dia de amanhã receberão 
os seus diplomas de ginasi
anas, encontra-se a gentil 
srta. Marli Teresinha Pache
co Ferreira, dileta filha do 
casal sr. e sra. Marcelino 
Alves Ferreira abastado co

merciante no distrito de 
Anita Garibaldi e grande 
amigo deste bi semanario.

Destas colunas cumpri
mentamos à estudante Marli 
Teresinha Pacheco Ferreira 
pela sua formatura, e exten- 
demos os nossos parabéns 
aos seus progenitores.

C O R R E iO  L A G —
Lages. 7 de Dezembro de 1360

Fugiram seis deter o 
da cadeia local

Na madrugada da última se
gunda feira, seis presos da 
Cadeia local empreenderam 
sensacional fuga daquela ca
sa de correção, atravez ae 
um buraco que os mesmos 
fizeram numa parede de 
uma das celas.

Após esta bem urdida 
trama, os seis presidiários 
galgaram o pateo e em se 
guida pularam o muro, to
mando rumo da rua.

Entre os fugitivos figuram 
os ladrões Pedro José de 
Lima e Henrique Corrêa de 
Lima, assaltantes da Joalhe- 
ria Casagrande, e os conhe
cidos ladrões que atendem 
pela alcunha de Padre e 
Pé Suio.

R e c a p tu r a d o  IV(Jrô

A policia tão logo to® 
conhecimento da fuga 
seis perigosos meliantes, 
locou-se a procura dos ni 
mos, sendo que na tarde 
mesmo dia, foi recaptura 
o ladrão de nome Joô J 

conhecidocha. mais 
Padre.

A prisão 
deu-se nas

dèste iUgittv 
imediações 

Morro Grande, pois o n 
mo por ocasião de eua fu 
ao saltar uma vala naque 
proximidades fraturou u 
perna, e dado o alarma 
mesmo foi preso e condur 
do ao Hospital Nossa Sen 
ra dos Prazeres onde 
acha internado sob a cust 
dia da Dolicia.

Institui! de Previt
Telegrama de Belo 

Horizonte informa que 
os sindicatos daquela 
capital promoverão no 
dia 16 do corrente uma 
concentração popular 
para protestar contra as 
recentes nomeações pa
ra os orgãos de pre
vidência social. Os li
deres sindicais mos- 
tram-se revoltados dian 
te da falta de critério 
no preenchimento dos

ência ou b i i e !
cargos, notadamente pa
ra as funções técnicas.

Causaram repercussão 
desfavorável na opiniã 
pública as nomeaçõ 
da cantora Rossana To 
ledo, da srta. Marta Pa* 
sos, figura destacada da 
sociedade de Belo Ho 
rizonte e do compositor 
popular Romulo Paz, to
dos para exercer cargos 
rendosos no IAPFESP.

Amanhã
Segundo comunicação 

expedida pela Associa
ção Comercial de Lages, 
o dia de amanhã, con
sagrado à Nossa Senho-

é feriado
ra da Conceição é fe
riado nacional, devendo 
o comercio permanecer 
com as suas portas fe
chadas.

V E N D A  DE M E S A S  P A D A  í  F E S I A  I M P E T í i r í r c T Ã M D U B
Comunicamos que as mesas continuam a venda diariamente das 13 hs. às 17 hç no
1, . . . .  . . . . . . .  ns‘ na secretaria do Clube1 de Julho para as noitadas principais da

6a Festa Imperial da Glamour
Dia 7 - BAILE IMPERIAL DA GLAMOUR - Com a escolha da «Glamour Girl do Snu a 
mais elegantes do Sul» *UI* ' Apresentaçã

Decoração parisiense - Traje: Gala.

Dia 8 - Soirée do ADEUS - Com desfile de tôdas as candidatas e convidadas esnpri»ic ^  * . 
«Glamour Girl do Sul» peciais em traje de

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

(3 a 8 de Janeiro de 1961)

Çúo das «Dez garotas

Passeio bem como da
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