
Comemorada as Bodas de Prata do Banca 1NSG
Sempre temos registra 

do, cora imenso prazer, 
os acontecimentos que 
dizem respeito ao pro
gresso, tanto econômico 
como social e cultural 
de nossa terra e nossa 
gente, seja de que regi
ão, município ou Estado 
que fôr. Defensores in
transigentes dos interes
ses da coletividade, a 
nossa l i n h a  de 
conduta e a nossa coe
rência não têm se modi
ficado nêsses anos de 
intenso trabalho e de lu
tas em prol da prospe
ridade e do engrandeci
mento não somente de 
Lajes como de todo o Es
tado de Santa Catarina. 
Em outras palavras: on
de está o interesse de 
nosso povo está nosso 
interesse, nossa vontade 
de colaborar para o mai
or êxito de qualquer ini
ciativa que vise benefi
ciara terra barriga-verde.

Por isso, é com satis
fação imensa, como afir
mamos anteriormente, 
que registramos o trans
curso das Bodas de Pra
ta do Banco Industria e 
Comércio de Santa Cata
rina ( IN  C O ) ,  ocorrido 
ontem, dia 23 de feve
reiro.

Fundado nessa data no 
longinquo ano de 1935, 
por uma plêiade de ca
tarinenses que deseja
vam sobretudo o pro
gresso de sua terra, o 
banco 1NCO desde essa 
época vem desenvolven
do uma atividade inten
sa e ininterrupta trazen
do reais benefícios 
para o povo barriga ver
de e de outros Estados 
da federação brasileira.

Humilde e com redu
zido patrimônio a prin 
cípio, o referido estabe
lecimento bancário, gra
ças à sadia e experiente 
direção que lhe foi im 
primida desde a data de 
sua fundação, foi pro
gredindo gradualmente 
até os nossos dias, épo
ca em que desfruta de 
invejável posição não 
somente no Estado co
mo em todo o país. Com 
isso, quem tem lucrado 
altamente é o povo e a 
terra de Anita Garibal- 
di, através dos inúmeros 
empréstimos e transa
ções realizadas de uma 
maneira vantajosa e que 
vem resolver de manei
ra eficaz os inúmeros 
problemas das diversas 
regiões de Santa Catari
na e do Brasil, onde o 
INCO

atividades.
Conforme afirmam 

nossos confrades do Es
tado ‘'o Inco é realmen
te uma casa de crédito 
que desfruta de real e 
merecido conceito em 
todo o país e exterior, 
pelas credenciais de sua 
Diretoria, uma vez que a 
mesma é integrada por 
homens de visão e de 
altos conhecimentos e- 
conômicos, possuindo u- 
ma das mais extensas 
redes bancárias do Bra 
sil ” .

102 agencias somente 
em Santa Catarina

Com um capital atual
mente de 300 milhões de 
cruzeiros, demonstrando 
o seu último balanço 
que em depósito existe 
um montante que bem 
diz o conceito que goza 
e a confiança de Cr$. . . 
3.805.589.011,90, (Tres bi
lhões oitocentos e cinco 
milhões quinhentos e oi
tenta e nove mil onze 
cruzeiros e noventa cen
tavos), o Banco Indus
tria e Comércio de San
ta Catarina mantém 102 
agencias em Santa Cata
rina, 39 em São Paulo, 
9 no Paraná e 3 no Rio 
de Janeiro, perfazendo 
um total de 153 agencias 
no Brasil além de mui
tos correspondentes.

Suas atividades, pois. 
cobrem os Estados de 
Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo e Rio de Ja
neiro, afora os corres
pondentes localizados em 
outras províncias do país 
e cidades do exterior, 
beneficiando todas elas 
com a mesma boa von 
tade e com a facilidade 
que tornou o referido es 
tabelecimento bancário 
em um dos mais preferi 
dos e conceituado? do 
país, graças ao dinamis
mo, a larga visão das 
coisas e a capacidade 
de suas inúmeras dire
torias.
Com em oração da  data

Comemorando a pas
sagem de tão significati
va efeméride, não só
mente pelo pessoal do 
INCO como por todas 
as pessoas por êle dire
ta ou indiretamente be
neficiadas, a diretoria do 
conceituado estabeleci
mento de crédito man
dou que fossem realiza 
das missas em ação de 
graças, no dia 23, data 
de suas bodas de prata, 
em todas as praças on
de o mesmo possue a
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recimento dos funciona 
rios do estabelecimen 
to, observando fpriado e 
oferecendo um coquetel 
intimo aos seus servido
res, os quais são em nú
meros elevadíssimos pe 
la intensidade e neces-

terior pela sua capacida 
de, dinamismo e larga 
visão das coisas.

A genc ia  em Lajes
Na “Princesa da Serra” a 

agencia do Banco Industria e 
Comércio de Santa Catarina 
S/A é dirigida, com a máxi
ma eficiência, pela figura 
capacitada e amiga do sr. 
Agnelo Arruda, que ainda a- 
eumula as funções de Supe
rintendente de Crédito da 
Zona da Serra e Inspetor 
Regional, cargos esses de
sempenhados com brilhantis
mo, tornando o por isso ad
mirado e muito benquisto na 
região serrana.

Dizer das atividades do 
Banco INCO em nossa terra, 
descrever os inúmeros be 
neíicios que o mesmo tem 
prestado a todos os ramos 
de atividades seria impossí
vel, pois exigiria muito es
tudo e muito espaço que 
não caberia nas páginas dês- 
te bi semanário.

Basta, apenas, dizer que o 
Banco Industria e Comercio, 
agencia de Lajes, está pre
sente em todas as iniciati
vas que visem o progresso e

)  n ra sii, onue u uc u h io tiu « ----- -  . -  . n ,„sji p pv
desenvolve suas gencias, com o compa-ii gt a

Sr. Agnelo Arruda, gerente, su
perintendente d s Crédito da Zona 
da Serra e inspetor regional do 
Banco Industria e Comércio de 
Santa Catarina

sidade de um serviço de 
tamanho movimento.

Diretoria atual do 
IN C O

Demonstrando o seu 
carater essencialmente 
apolítico, a diretoria do 
Banco Industria e Co
mércio de Santa Catari
na é composta de ele
mentos de diversas cor
rentes políticas e filosó
ficas, razão, alem de ou
tras, porque o mesmo é 
o preferido de todos, a 
todos servindo indistin
tamente com a mesma 
boa vontade e facilida
des que o caracterizam.

Sua atual diretoria é 
composta dos grandes 
financistas e homens de 
negócios srs. Genésio 
Miranda Lins, Irineu Bor- 
nhausen (ex-governador 
do Estado e candidato 
ao mesmo cargo nas 
eleições de 1960), dr. Ro
dolfo Renaux Bauer, dr.
Mario Miranda Lins, Her- 
cilio Deeke, Otto Renauxe Antônio Ramos - todos ' f ião das apresentações das
êles conhecidos não só- “ 
mente do povo catari
nense como de diversas

o bem estar de Lajes e de 
seu nobre e altivo o >vo. Ser
vida por funcionários com 
petentissimos e dirigida por 
homens de comprovada ca 
pacidade e larga visão uas 
coisas como os srs. Agnel' 
Arruda e Bernardino Ge 
vaerd, a agencia do INCO 
em nossa terra tem prestado 
inestimáveis serviços à co
letividade lajeara em todos 
os pontos de vista. Funcio
nando na Princesa da Serra 
desde 11 de dezembro d 
1937 (sendo a 6a. agencia 
criada) o banco INCO con
tribui de ma mira decisiva 
para o engrandecimento e- 
conômico e social da terra 
de Correia Pinto, emprestan
do sempte sua vali >sa cola
boração a todas as iniciati
vas surgidas e que dizem 
respeito ao nosro progres
so.

Registrando a passagem 
de tão auspiciosa data, des
tas colunas envmmos à ríire 
çâo geral do INCO. aos a 
gentes (particularmente aos 
srs. Agnelo Arruda e Beir.ar- 
dino Gevaerd) e demais fun- 
cionáriarios da casa os uos- 
sos parabéns pele transcur
so do 25" aniversário d > 
Banco Industria e Comércio 
de Santa Catarina

Ver. Aron Kipel íeve des
tacada atuação no Semi 
nario Socio Ecortomico
Conforme foi amplamente de Lajes deu sobejas d ? 

divulgado, foi realizado Jo monstrações de que na rea 
mingo ultimo em nossa cida- lidade vem trabalhando co.n 
de, o 1J Seminário Socio afinco, com o fito de ofere- 
Economico de Lajes, nele cer melhores perspectivas d 1 
tomando parte delegações de progresso ao nosso Município 
todas as comunas da região 
serrana.

Entre os seminaristas, que 
participaram daquele con 
clave, o Vereador Dr. Aron 
Kipel teve uma atuação des
tacada, tomando parte ativa 
em todos os temas que fo- | J |  
ram colocados em pauta pe 
la mesa diretora dos traba
lhos.

Embora contasse com a 
participação de vereadores 
das diversas bancadas com 
assento em nosso legislativo | |  
municipal, o vereador Dr.
Aron Kipel foi o unico a fa 
zer uso da palavra, por oca-

teses.
Assim o Vereador Dr. Aron 

Kipel, com a sua brilhante 
atuação nos trabalhos do 1' 
Seminário Socio Economico

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



24 2-60
COP PEIO f AGE A NO iCCt- p ^ rP ro
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Praças - Largos e Jardins:
Em centros pequenos, as 

denominações acima vão dar 
sempre na mesma cousa. To
da cidade bem brasileira, têm 
por obrigação, possuir sua 
pracinlia central, bucólica as 
vezes, outras carregadas do 
moderno funcional sem ex
pressão para o descanço dos 
olhos. Iniciam-se como gra
mado e os anos transformam 
em Largo, jardim ou praça. 
Para centro de cidade, hoje

nhecemos como pracinlia, ou 
pracinha do Cravo Preto. 
Ponto obrigatorio de “lagar- 
teadas” no inverno ou, á noi
te para a “sentada” rapida 
enquanto os filhos não inco
modam .

Temos também a antiga 
praça do Mercado, nome po
pular da Vidal Ramos Sénior, 
teimando em relembrar os 
carros de bois que desciam 
chorando pelo morro do pos

temos a praça Cel. João Cos- to para as feiras de sabado,
ta, saudosa ainda dos sino 
mômos amigos, quando a co

quando gritavamos no preço 
de uma galinha gorda, pela

Industria e Comércio de M a
deiras Battistella S.A.

A V I S O

Acham-se a disposição dos senhores acionistas 
na séde social sita a avenida Marechal Floriano, 
947, na cidade de Lajes, Estado de Santa Catari
na, os documentos de que trata o artigo 99, do 
decreto-lei n° 2.627 de 26/9/ 1940.

Lajes, 16 de fevereiro de 1.960.
Emilio F. Battistella — Diretor 
Enio Mario Marin — Diretor

alta de 4$500 para 5$000!
Velha praça da gurisada 

jogar futebol com bola de 
borracha e dos gostosos cir
cos de cavalinho, quando a 
“mulher do arame" era a- 
plaudida com os costumeiros 
“BASTA! BASTA!. Praça, lar
go ou gramado que assistiu 
a tantas “cavalhadas” vi
brando com a eterna vitoria 
dos cristãos contra os mouros.

Rematando este passeio da 
saudade, sobe-6e a rua da 
“Palha de cima” - depois 
Presidente Araújo - Rua 
Grande 15 de Novembro e fi

Limitando o novo jardim, 
vemos a cerca de gradil, 
pintada de branco e ao cen
tro o pavilhão de madeira, 
onde terá assento doravante 
os músicos para as futuras 
retretas São quazi 17 horas 
mas nossa ansiedade é satis
feita com a entrada da ban
da executando um novo do
brado! A massa de povo em 
movimento e perto do pavi
lhão reunem-se senhores 
que, pela distancia, não pode
mos saber os nomes entre
tanto grande grupo desce a 
rua 15 tendo ao centro o

nalmente Presidente Nereu | major Otacilio Costa que es-

A V I S O
A 5a Delegacia de Ensino avisa aos senhores pais e inte 

ressados que a matricula nos estabelecimentos de ensino oficiais, 
obedecerão á seguinte ordem!
Grupo Escolar ”B jlizário Ramos” dia 25 - 26 e 27 do corrente
Grupo Escolar ’’Maria Quitéria” idem
Grupo EscoIar“Flordoardo Cabral” idem
Grupo Escolar ’’Modelo Vidal Ramos’’ dia 26 e 27
As aulas terão inicio á 3 de março próximo de acordo com o
horário regulamentar.

Lajes 22 de fevereiro de I960

Cesar de Araújo Góss 
Delegado de Ensino

Ramos, para desembocarmos 
no Largo da Matriz-Praça da 
Igreja Jardim Belisario Ra
mos e atualmente Praça Cel 
João Ribeiro.

Entretanto, em janeiro de 
1912, no perímetro denomina
do Praça Cel João Ribeiro, 
era inaugurado dia 3, o jar 
dim ‘ Belisario Ramos’’. Esta
mos neste momento, 16 ho
ras de 3 de janeiro de 1912, 
olhando da janela do Pa.acio 
Municipal, donde avista-se 
todo o movimento e ha maior 
facilidade em fornecermos 
alguns detalhes desta inaugu
ração:

Grande numero de exmas 
famílias, ostentam belíssimas 
e custosos toiletes, grupos 
de garridas senhoritas, pas
seando incessantemente pe
las ruas uo jardim, dão um 
colorido todo especial ao es
conderem-se do sol sob as 
sombrinhas de cabo alto fu
gindo aos olhares indiscretos 
da rapaziada, figurinos de 
todas solenidades. Meninos e 
meninas, formam á parte di
versos e encantadores gru 
pos. Noutro canto, podemos 
notar moços e velhos, aqui 
e ali, conversando alegre
mente á espera da banda 
musical, SANTOS BARBOZA.

tá no exercício da Superin
tendência municipal.

Volta novamente este gru
po, agora maior, ladeando 
o Cel. Belisario Ramos, ho
menageado desta solenidade, 
com muita justa razão.

Estrujem foguetes e o ho 
menageado é recebido sob 
os acordes belíssimos do hi
no do município de Lages, 
coroado com prolongada 
salva de palmas.

Agora, t^Los sobem ao pa

vilhâo e o major Otacilm 
Costa em belíssimo imrrovi 
so, saúda o Cel. Belisiai,' 
dizendo das razões destafes 
tividade e dando por jnau5' 
gurado mais este marco ^ 
progresso em nossa cidade 
Foi ele muito aplaudido e egi 
tamos novamente ouvindo ò 
hino do município. Vemos 
ero todos, a jalegria, 
tarde bonita e ensolarada 
Vou descendo a rua 15, tla 
zendo nos ouvidos os so 
maravilhosos das valsas, po/ 
kas e masurkas, magistral 
mente executadas pela uns 
6a banda de musica, ‘Sa 
TOS BARBOZA”.

Acordo, tendo na mão as 
fotografias velhas e amare
ladas desta festividade e caí. 
do ao chão o numero 2 da 
“REGIÃO SERRANA”, de ja- 
neiro de 1912 onde lí esu 
noticia. Foi apenas um co 
chilão, perdoem-me os leito- 
res, mas umas “ pestanas" 
estas de vez em quando, Ia 
zem bem a alma, fazendo doí 
esquecer os dias de hoje, tão 
atribulados.

Sindicato dos Empregados no Comércio
de Lajes

EDITAL N U M E R O  3
Pelo presente Edital e, em cumprimento ao disposto no artigo 

da Portaria numero 146. de 18-10-57, ficam convocados os associado 
deste Sindicato para as Eleições da Diretoria, Conselho Fiscal, Repa 
sentantes no Conselho da Federação e respectivos suplentes que serii 
realizadas no dia 28 do corrente, em 6ua séde social, à Praça Joh 
Costa, Edificio João Cruz, Terceiro Andar Sala (8), oito, onde funci* 
nará a única mesa coletora, iniciando-se a votação às 8 horas eeocet 
rando-se a votação as 16 horas.

Somente terão direito a voto os associados que atenderem todoi 
os requisitos legais e estatuários, sendo condição para validade 4 
pleito o comparecimento de, no minimo 2/3 d03 que preencherem aq«- 
les requisitos, cujo total é de 180 sócios.

Ào se apresentarem para a votação deverão os Associados, ea 
bir documento hábil de identificação.

Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os associados 
dirigir à SEDE DO SINDICATO.

Lajes 22 de Fevereiro de 1960 
Raul dos Santos Fernandes 

Presidente

êSS=D

Compre
A PREÇO JUSTO. .

Comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO
Renner

a  boa roupa p o n t ^ d ^ S S t õ
A roupa RENNER tem tudo que V. dpseia’ Belos naHrnoc

derno e a tradicional DURABlfjDADSRENNER ’ he m° '
C asa RENNER dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports calça

dos, chapéus. - — v- \—- —
j -  QUALIDADE E DISTINÇÃOI RENNER -  ves,e o cavalheiro dos pés à  c a b .c a  com o máximo de qu a lidade  e distinção!
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Forte como um caminhão pesado... 
...versátil como uma camioneta! Indicado 
para os que transportam mercadorias 
relativamente leves mas volumosas. 
Grande potência — excepcional 
versatilidade. Chassis reforçado que 
permite adaptação de uma série de 
carrocerias. Rodagem dupla na traseira. 
Transporta até 3.500 quilos.

De grande potência, 21% mais 
espaçosa, é a camioneta ideal para 
sitios e fazendas. Tem ótima atuação 
em qualquer estrada. E também nos 
usos urbanos, nenhuma outra oferece 
tantas vantagens: grande maneabilidade, 
linhas aerodinâmicas, cabina confortável 
como a de um automóvel moderno! 
Pode circular livremente pelas ruas 
das cidades, a qualquer hora. 
Transporta até 1 tonelada de carga.

Tem mais capacidade de carga que 
qualquer outro em sua categoria. De 
elevado torque, c mais rápido — faz 
mais fretes em menos tempo. Chassis 
ultra-reforçado, de construção em 
escada, oferece a máxima resistência 
e durabilidade. Seu motor de 167 HP 
é o mais potente fabricado no Brasil. 
Transporte normal até 6.500 quilos.

linha dos caminhões Ford brasileiros F-ioo, F-350 e F-600 
ealizada para render mais e aos mínimos custos de operação! 
trução mais sólida, os três modelos projetados pelos engenheiros 
>s da Ford — para todos os tipos de serviço — são dotados dos 

rletalhes técnicos, destinados a oferecer supremacia

Converse com o seu Revendedor

' ______•__________ J I --~ ■
1 IT - „■  H  HMM cv
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0  Olaria quebrou um tabú
Derrotado o Avai —  Carbonera 2, Mareio 

e Aldori os goleadores do Olaria
Na excursão realizada dom in

go último a Ponte A lta do Sul, 
o Olaria de nossa cidade ven  
ceu a aguerrida equipe do A- 
vai F.C. daquela lacalidade, por 
4 á 3.

Esta grande vitória do O la 
ria, veio engrandecer o futebol 
menor de nossa cidade porque 
o Avai não costum a perder 
em sua cancha e os quadros 
que militam no futebol varzeano 
e que lá já jogaram  nenhum  
obteve vitória.

Dizem ser a primeira derro
ta sofrida por aquele tim e den
tro de sua própria cancha 

A vitória do Olaria veio que 
brar uma grande invencib ilida
de daquele tim e 

Foi uma vitória de raça e 
amor á cam isa desde uma vez 
que os atletas do Avai jogaram  
durissimo e são todos jogadores

de fisico avantajado, foi por 
tanto um grande triunfo para 
o Leãozinho do BAIRRç) CO
RAL, que aos 20 minutos do 
segundo tempo ainda perdia 
por 3 á 1.

Foi uma reação sensacional 
da rapazeada do Olaria que 
ensoparam de suor a camisa, 
para mostrar ao seu bairro e 
á sua cidade que eles fazem  
tudo para engrandecer o nome 
do noss i futebol menor. O G. 
E. Olaria formou; Lauri, Adroal- 
do, João Pedro e Abdon. Ney 
e Aldori, Arnaldo, Mareio, Li 
te (N ery) Irto e Carbonera. Os 
gols do Olaria forem marcados 
por Carbonera 2 Mareio e A l
dori.

O Avai formou com: Luis 
Duda e Contim. Cola Teto e 
Odorico. Pinheiro, Zé, Arizinho. 
Alcibides e Chico.

0 Cruzeiro goloou os Congregados Marianos
Perante reduzidopublico, 

foi disputado demingo a tar 
de no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, um cotejo a 
mistoso entre as equipes do 
S.C. Cruzeiro e da Congre 
gação Mariana Esportiva.

Apos um jogo em que os 
estrelados estiveram mais 
concactenados nas ações, es-

tes venceram aos Congrega
dos Marianos pelo escore de 
■1 á 2, um marcador que diz 
tudo sobre esta estrondosa 
vitoria do alvi azul.

Na primeira etapa o Cru
zeiro vencia por 2 á 0.

Roque, 3 Luizinho e Dico 
marcaram os tentos do estre 
lado, ao passo que Hamilton

consignou os dois tentos dos 
Congregados Marianos.

O quadro vencedor jogou 
com a seguinte constituiçã ■: 
Waldemar, Zé e Carlinhos 
Deco (Julião), Demerval e 
Juba (Deco); Luizinho, Nige- 
mann. Roque, Marino e Dico 
(Grilo)

iti; ist

Aero Clube de Lages

Edital de Convocação
A Diretoria do Aero-Clube de Lajes, com fundamen

to em artigos 20° e 22° dos Estatutos sociais, convoca to
dos os srs. sócios desta sociedade para a Assembléia Ge 
ral Ordinária a realizar-se no dia 6/3 às 15 horas no salão 
nobre do Instituto de Educação à Praça João Costa, com 
a seguinte «ordem do dia» - a) Tomada de contas à atual 
Diretoria e aprovação do relatório anual; b) Eleição de 
nova Diretoria e Conselho Superior

Lages 6 de Fevereiro de 1960 
Cláudio C. Indalencio Presidente

Comenta-se que a Liga Ser
rana de Desportos, vai patro
cinar um festival entre todas 
as agremiações desta cidade 
no proximo dia 13 de Março.

Comenta se que no dia 20 
de Março, a entidade mater 
dos esportes locais, dará i- 
nicio ao Torneio Extra, com
petindo no mesmo somente 
equipes da la  divisão.

X X X
Comenta-se que os dirigen

tes da LSD em combinação 
com a comissão dos festejos 
do lo Centenário, vão movi 
mentar o nosso futebol du 
rante o mês de Maio, com a 
apresentação de uma grande 
equipe de Porto Alegre.

Comenta-se que o Sr. Ar- 
noldo Rosa, vice presidente 
da Liga Serrana de Despor
tos deverá seguir dentro de

S) ®  ® PEÇAS
6ENUÍNA

0 ®<S

Pino da
M anga  do Eixo

mais alguns dias para Porto 
Alegre, para entrar em en
tendimentos com as direções 
do Grêmio ou do Internacio
nal, afim de tentar a vinda 
de um destes clubes por o- 
casião do centenário da ci
dade.

X X X
Comenta se que também a 

seleção de Santa Catarina, 
que participou do ultimo 
certame nacional, viria tam
bém para as festas do cen
tenário.

Comenta-se que durante a 
semana do centenário, a Se 
leção de Santa Catarina atu 
aria no sábado contra o In
ternacional e no domingo te
ríamos o match inter-estadu- 
al entre a seleção de Santa 
Catarina x Grêmio ou Inter 
nacional de Porto Alegre.

Comenta-se que a Liga 
Serrana de Desportos, vem 
de estabelecer um calendá
rio para os treinos semanais 
dos clubes da la e 2a divi
são no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, sendo benefi
ciado com estas medidas os 
clubes Internacional, Pinhei 
ros, Lages, Cruzeiro, Palmei
ras e Fluminense.

X X X
Comenta-se que a Liga 

Serrana de Desportos, irá a- 
dotar doravante severas 
medidas contra os clubes 
que constantemente vivem 
inflingindo o Codigo Brasi

leiro de Futebol, como se
jam: excursionar para outros 
municípios sem previa auto
rização da entidade, competir 
com atletas de outros clubes 
sem consentimentos destes 
etc etc . . .

Comenta-se que o Sr. Os
valdo Co6ta logo ao assumir 
a direção da Liga Serrana 
Serrana de Desportos, está 
se reunindo todas as 3a e 5a 
f e i r a s ,  isto sem 
contar os expedientes inter
nos que a mesma entidade 
está dando todos os sába
dos das 14 ás 16 horas.

COM A GARANTIA DA

M E R C E D E S-B E N Z
Para seu caminhão, ex ija  sempre peças 

que tenham fund ida  a estréia de 3 pontas.

A  Mercedes-Benz do Brasil se responsabiliza 

inteiram ente pe la  q ua lid ad e  dessas peçasl

Tôda peça com a marca fund ida  e numerada 

em código  já passou por nossos laboratórios 

e  é a p ro va d a . Sem isto, é peça fraca, 

não serve. Para sua gara n tia , só compre 

peças com a marca Mercedes-Benz

Parafuso do 
cubo da roda

Procure peças M E R C E D E S - B E N Z  legítimas. 
Concessionário Autorizado

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua Manoel T. de Castro, 253 -  C aixa  Postal 27 -  

End. Teleg. V a rg a s  -  L M E S  -  Santa Catarm a

Come-t i  se qi e o Dr. A- 
zevedo Trilha, Promotor Pu
blico da Comarca, brindou 
ao São Paulo A.C dà nossa 
varzea, com um vistoso jogo 
de camisas.

Comenta se que no proxi 
mo dia 6 de Março, será rei 
niciado o campeonato esta
dual, pois como se sabe o 
mesmo foi paralizado por o 
casião do preparo de nossa 
seleção para o campeonato 
brasileiro de futebol.

Comenta-se que por oca
sião do amistoso de domingo 
ultimo no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, o S.C. Cru
zeiro apresentou oficialmen
te em sua equipe os playc i 
Demerval, Marino, Waldemar, 
Roque e Luizinho.

Ä N I V E R S Ä ' R I O S
Registrou-se á 9 do cor

rente. a passagem de 
mais um aniversario na
talício de Dorvalino Fur
tado Netto, filho do Sr. 
Eleuterio Vieira Furtado, 
buneionario do D.C.T do 
distrito de Celso Ramos 
e de sua digna esposa d. 
Olindoniar Moreira Fur
tado. Ao natalieiante en 
viamos embora *ardía- 
mente as nossas congra
tulações.

Também consignamos 
nestas linhas o transcor
rer do aniversario nata- 
licio, ocorrido dia 21, de 
Ma ri ialva Moreira Fur

tado, dileta filha do Sr. 
Fleuteiro Vieira Furtado, 
Funcionário do P.C.T de 
Celso Ramos e de soa 
digna consorte d. Obn- 
doinar Moreira Furta’o. 
Á aniversariante envia 
mos os nossos parabéns.

Na ultima sexta* feira, 
dia 19, transcorreu a pas
sagem de mais uma da
ta natalícia do Sr. Fedi o
A udibeit, esforçado fa t- 
cioilario'da Transporta-
dõra Aurora Lida, fi ’ R 
desta cidade.

Apresentamos ao ielt/i 
aniversariante os nossos
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Juizo de Direiio da Pri
meira Vara da Comarca 

de Lajes Estado de 
Santa Catarina

Juizo de Direiio da Primeira Vara da
Comarca cl© Laj©s Estado d© a Jci

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

Edital de Citação»
Faço saber aos que o pre 

sente edital de citação com o 
prazo de trinta (301 dias, dele 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que por pirte 
de SEBASTIÃO RIBEIRO DA 
SILVA, brasileiro casado, la
vrador, residente e domiciliado 
no distrito de Campo Belo do 
Sul, neste município, me foi 
feita a seguinte PETIÇÃO: 
“Exmo Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Primeira Vara. Sebastião 
Ribeiro da Silva, brasileiro, ca
sado, lavrador, residente e do
miciliado no distrito de Campo 
Belo do Sul, neste Município, 
por seu procurador, expce e 
requer o que segue; lo  Que 
ocupa há mais de VINTE (20) 
ANOS, uma área de terras de 
matos com pinheiros, própria 
para agricultura, com tresentos 
c cincoenta mil metros qua 
drados (350.000m?), fechada 
numa fase por cerca de m a
deira e nos outros lados, por 
água. situada no distrito de 
Campo Belo do Sul, neste mu
nicípio confrontando com Eu- 
frazio de Oliveira Mendes, 
Antão Pereira, Francelisio Xa
vier de Freitas *; com o senhor 
Euzebio Alves de Cândido e 
Filhos; 2o — Que tem casa e 
benfeitorias nas citadas terras, 
hé mais de 20 anos, cultivan
do-as, sem que fosse molesta 
do, com posse mansa, pacífica 
sem interrunção, contínua, com 
ANIMUS DOMINI; 3o Que 
possuindo o referido imóvel 
nas condições escritas, digo des
critas, acima quer legitimar sua 
posse nos termos da nova re
dação ao artigo 550 do Código 
Civil, pela lei nu 2437 de 7 
ds junho de 1955; Que para 
isso, requer a designação do 
dia e hora para a justificação 
exigida por lei, na qual deve
rão ser inquiridas as seguintes 
testemunhas: Gèronimo Morais, 
brasileiro casado, proprietário, 
residente nesta cidade, Vidal 
Varela de Oliveira, solteiro, 
lavrador, residente no distrito 
de Campo Belo do Sul, Euze
bio Alves de Cândido brasi
leiro, viuvo, lavrador, residente 
em Campo Belo do Sul; Sebas
tião Geraldo da Silva, brasilei
ro, casado, lavrador, residente 
em Campo Belo do Sul, os 
quais COMPARECERÃO IN
DEPENDENTE DE INTIMA 
ÇAO; 5o Requer, outrossim, 
depois de feita a justificação, a 
citação pessoal dos confinantes 
do aludido imóvel enumerados 
no inciso 1, bem como do Dr. 
Promotor Público. Citando-se 
por edital com o prazo de 30 
dias, os interessados ausentes 
e desconhecidos, todos para a 
companharem os termos da 
presente ação de usucapião, 
ror meio da qual deverá ser 
reconhecido e declarado o do
mínio do suplicante sobre o

meucionado terreno, ficando ci 
tidos, para no prazo legal, con
testarem, querendo e para s e 
guirem a causa até final, pena 
de revelia. Protesta-se provar 
o alegado pelos meio» de pro 
vas permitidas em direito. Dá- 
se a causa o valor de Cr$. . . 
6 Ô O.OO para efeito de paga
mento da Taxa Judiciária 
Com uma procuração por ins
trumento particular Têrmos em 
que espera deferimento. Lajes, 
24 de julho de 1.959. (a) João 
Ribas Ramos. “DESPACHO:” 
A- —  Designem -se dia e hora 
para a justificação, feitas as 
necessárias intimações, inclusi 
ve do dr. Promotor da la . Va
ra. —  Lajes, 27-7-59 ( a ) C.
Gama Juiz de Direito da la . 
Vara “Realizada a justificação 
foi proferido o seguinte DES
PACHO:” VISTOS, etc O Au 
tor instruiu suficientem ente a 
inicial e fez prova liminar 
bastante da posse das terras 
que ocupa, observando os re
quisitos legais. Ouvido o M i
nistério Público, por seu re
presentante, devidamente no
tificado, não se opôz êle, con 
forme se verifica, à prova 
produzida. Em face do expos
to: JULGO, por sentença,
para que produza os seus de
vidos e legais efeitos, a justifi- 
ficação prévia da posse do Au
tor Sebastião Ribeiro da Silva 
sôbre o imóvel com a metra 
gem e confrontações descritas 
na inicial e localizado no dis
trito de Campo Belo do Sul 
nêste Município e Comarca e 
em consequência determino o 
seguinte: —  lo) citação pesso
al. com o prazo de 10 dias dos 
confrontantes, e suas mulhe
res se casados forem, bem co
mo do Sr. Dr. Promotor Pú 
blico; 2o) —  citação com o 
prazo de 30 dias dos interes 
sados incertos e não sabidos, 
por meio de editais que serão 
publicados nos jornais ‘ Diário 
Oficial” do Estado, por uma 
vez e p >r três vezes no jornal 
local * Correio Lageano”, dan
do-se a todos ciência desta a- 
ção paia que todos dela te 
nham conhecimento e possam 
contestá-la, se o quizerera, no 
prazo c-tabelecido. —  Reg Int. 
Lajes, 26 de agosto de 1.959. 
(a) José Pedro Mendes de Al 
meida, Juiz de Dire to da 2a 
Vara, em exercício na la. Va
ra’’. E para que ninguém ale
gue ignorância muito especial
mente os interessados incertos, 
passou se o presente edital, 
que será publicado e afixado 
na forma da lei — Dado e 
pa sado nesta cidade de Lajes 
aos vinte e oito dias o mês de 
agosto de mil novecentos e 
cincoenta e nove. Eu, Walde 
ck Aurélio Sampaio, Escrivão 
do Civel, o datilografei, conferi, 
subscrevi e assino.

Clovis Ayres Gama 

Juiz de Direito da la  Vara.

Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivãj do Cível.

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

Faço saber aos que o pre
sente edital de citação com 
o prazo de trinta (30) dias, 
virem dêle conhecimento ti
verem, ou interessar possa 
que por parte de GUSTAVO 
DE SOIÍZA MACHADO e 
OUTROS, brasileiros, casa
dos, lavradores, residentes e 
domiciliados na Fazenda 
“Goiabeira’’ no distrito de 
São José do Cerrito, me foi 
feita a seguinte PETIÇÃO: 
’‘Exmo. Sr.Dr. Juiz de Direi
to da Primeira Vara. Gusta 
vo de Souza Machado, Pedro 
de Souza Machado e Octavio 
de Souza Machado, brasilei
ros. lavradores casados, re
sidentes e doTiciliados na 
Fazenda da “Goiabeira” no 
distrito de São José do Cer
rito, neste Município de La
jes Estado de Santa Catari
na, por seu procurador ex
põe e requerem o que segue: 
1. Que os requerentes vem 
ocupando há mais de vinte 
anos uma área de terras e 
matos e faxinais de cerca 
de selecentos e trinta mil e 
cem m e t r o s  quadrados 
(730.100m2), em comunhão 
entre os tres, sendo que Gus 
tavo de Souza Machado re 
quer quatrocentos e trinta e 
nove mil e setecentos me
tros quadrados (439.700m2), 
Pedro de Souza Machado e 
Octávio de Souza Machado 
requerem uma área de cen
to e quarenta e cinco mil 
e duzentos metros quadrados 
(145.2"0m2) cada um, ficando 
referidas glebas situadas na 
Fazenda da “Goiabeira”, no 
distrito de São José do Cer- 
riio, nêste Município, con
frontando, com: partindo on 
de desagua o arroio Monjo- 
linho no rio Goiabeira e dái 
uma linha reta direito ao 
marco ‘Guaraparê", deste 
noutra linha reta até encon
trar uma lagoa à esquerda 
da casa de residência do re
querente Octavio de Souza 
Machado, daí por uma ver 
tente que nasce na aludida 
lagoa até encontrar a divisa 
do terreno de Walmor Ri
beiro de Liz, daí por diante 
sempre confrontando com 
Walmor Ribeiro de Liz até 
encontrar terras de Domin 
gos Ferreira Machado, dai 
pelo rio Goiabeira abaixo 
até o ponto de partida. Ter
reno fechado por cercas, á 
gua e acidentes naturais do 
terreno; 2. - Os três reque
rentes construiram casa e
benfeitorias no referido imó
vel, onde residem com os fa 
miliares, tendo ali morada 
habitual, cultivando as terras, 
sem oposição sem que te
nham sido molestados, sem 
protesto, com posse mansa,

pacifica e continua, com a- 
nimus domini; 3. Que pos 
suindo o referido imóvel nas 
condições descritas acima, 
querem legitimar suas posses 
nos termos da nova redaçao 
do artigo 550 do Código Li 
vil; 4 Que para isso, reque
rem a designação de dia e 
hora para a justificação exi
gida, na qual deverão ser 
inquiridas as testemunhas. 
Dorvalino Furtado, Anastá
cio da Silva Mota e Pedro 
Hanzen, todas residentes nes
ta cidade que comparecerão 
independente de intimação; 
5. Requerem outrossim, de
pois de feita a justificação 
a citação por mandado dos 
confrontantes, bem como de 
suas mulheres, se casados 
forem, o do Dr. Promotor 
Público. Citando-se por edi 
tal, com o prazo de 3 > dias, 
os interessados ausentes e 
desconhecidos, todos para a- 
companharem todos os ter
mos da presente ação de 
usucapião, por meio da qual 
deverá ser provado, reconhe 
eido e declarado o dominio 
dos Suplicantes sôbre o men
cionado terreno, ficando to
dos citados, para contesta
rem querendo, seguindo a 
causa até final, pena de re 
velia Protesta se provar o 
alegado pelos meios de pro
vas permitidas em lei. Dá-se 
a causa o valor de Cr$ . . . 
10.000,00. Têrmos em que 
esperam deferimento. Lajes. 
26 de junho de 1.959 (a)
João Ribas Ramos”. DESPA
CHO: A - Designem se dia 
e hora desimpedidos para a 
justificação, feita as neces
sárias intimações, inclusive 
do dr. Promotor da la. Vara. 
Lajes, la. Vara. Lajes, 27-7- 
59 (a) C. Gama, Juiz de Di
reito da la. Vara ‘Realiza
da a justificação, foi profe
rido o seguinte DESPACHO: 
VISTOS, etc. - Os Autores 
instruiram suficientemente a 
inicial e fizeram provas li
minar bastante da posse das 
terras que ocupara, obser
vando os requisitos legais. 
Ouvido o Ministério Público, 
por seu representante, devi
damente notificado, não se 
opôz êle conforme se verifi

ca, á prova produzida, Erç 
face do exposto: JULGO 
por sentença para que pr, ’ 
duza os devidos e legais <.. 
feitos, a justificação prév:t 
das posses dos Autrores, di- 
gu Autores Sebastião Ribu 
ro da Silva, digo. dos Aut »- 
res Gustavo de Souza Macha
do, Pedro de Souza Machado 
e de Octavio de Souza Ma 
chado, sôbre o imóvel situa
do na Fazenda denominada 
“Goiabeira”, no distrito do 
São José do Cerrito, nêste 
município e Comarca, com a 
metragem e confrontações 
mencionadas na inicial e 
em consequência, determina: 
Io citação pessoal, com o 
prazo de 10 sdez) dias, dos 
confrontantes e de suas mu 
lheres se casados forem, 
bem como do Sr. Dr. Pro
motor Público; 2°i - citação 
com o prazo de 45 (quarenta 
e cinco/ dias Jesinteressa 
dos incertos e não sabidos, 
por meio de editais, que se
rão publicados nos jornais 
‘‘Diário Oficial” do Estado, 
da Capital do Estado p r 
uma vez e por três vezes no 
jornal local ‘Correio Lagea 
no”, dando-se ciência a to 
dos, digo, dan lo a todos ciên
cia desta ação. para que to
dos dela tenham conheci
mento e possam contesta-la, 
se quizerem, no prazo esta
belecido. Reg. Int. Custas a 
final. Lajes, 25 de agosto de 
1 959 (a) José Pedro Mendes 
de Almeida, Juiz de Direito 
da 2a. Vara, em exercício na 
primeira Vara. - E para que 
ninguém alegue ignorância 
muito especialmente os itte- 
ressados incertos, passou-se 
o presente edital, que será 
públicado e afixado na for
ma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
vinte e oito dias do mês de 
agosto de mil novecentos e 
nove - Eu Waldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Civel, 
o datilografei, conferi, subs
crevi e assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vrra

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Temos para venda 1 Locomovei Roby 150 
1 Locomovei Marshal 50 HP;
1 Locomovei Wolf 45 H.P.- 
1 Locomovei Radenia 45 HP -
1 Conjunto Caldeira e maquina tipo mari 

de 200 HP;

x x ;x

Motores Diesel de diversos tipos e forças etc. 
Vende-se pneus usados em bom estado 10.0Í 
900X20 • 8,25x20 - 7,50x20 - 7,00x20 e 6,50x20 

X x X
Tratar; EMPORio DOS CARROS E M AQU INARIA  

___ ^ V‘ farrapos N 1883 - Porto Alegre.
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0  Olaria quebrou um tabú
Derrotado o Avai —  Carbonera 2, Mareio 

e Aldori os goleadores do Olaria
Na excursão realizada dom in

go últim o a Ponte Alta do Sul, 
o Olaria de nossa cidade ven  
ceu a aguerrida equipe do A- 
vai F.C. daquela lacalidade, por 
4 á 3.

Esta grande vitória do O la
ria, veio eDgrandecer o futebol 
menor de nossa cidade porque 
o Avai não costuma perder 
em sua cancha e os quadros 
que militam no futebol varzeano 
e que lá já jogaram nenhum  
obteve vitória.

Dizem ser a primeira derro
ta sofrida por aquele tim e den
tro de sua própria cancha 

A vitória do Olaria veio que 
brar uma grande invencibilida
de daquele tim e  

Foi uma vitória de raça e 
amor á cam isa desde uma vez 
que os atletas do Avai jogaram  
duríssimo e são todos jogadores

de fisico avantajado, foi por 
tanto um grande triunfo para 
o Leãozinho do BAIRRO CO
RAL, que aos 2h minutos do 
segundo tempo ainda perdia 
por 3 á 1.

Foi uma reação sensacional 
da rapazeada do Olaria que 
ensoparam de suor a camisa, 
para mostrar ao seu bairro e 
á sua cidade que eles fazem  
tudo para engrandecer o nome 
do noss i futebol menor. O G. 
E. Olaria formou; Lauri, Adroal- 
do, João Pedro e Abdon. Ney 
e Aldori, Arnaldo, Mareio, Li 
te (N ery) Irto e Carbonera. Os 
gols do Olaria forem marcados 
por Carbonera 2 Mareio e A l
dori.

O Avai formou com: Luis 
Duda e Contim. Cola Teto e 
Odorico. Pinheiro, Zé, Arizinho. 
Alcibides e Chico.

0 Cruzeiro goleou os Congregados Marianos
Perante reduziciopublico, 

foi disputado demingo a tar 
de no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, um cotejo a 
mistoso entre as equipes do 
S.C. Cruzeiro e da Congre 
gação Mariana Esportiva.

Apos um jogo em que os 
estrelados estiveram mais 
concactenado8 nas ações, es-

tes venceram aos Congrega
dos Marianos pelo escore de 
i á 2, um marcador que diz 
tudo sobre esta estrondosa 
vitoria do alvi azul.

Na primeira etapa o Cru
zeiro vencia por 2 á 0.

Roque, 3 Luizinho e Dico 
marcaram os tentos do estre 
lado, ao passo que Hamilton

consignou os dois tentos dos 
Congregados Marianos.

O quadro vencedor jogou 
com a seguinte constituição; 
Waldemar, Zé e Carlinhos 
Deco (Julião), Demerval e 
Juba (Deco); Luizinho, Nige- 
mann. Roque, Marino e Dico 
(Grilo)

i

Aero Clube de Lages

Edital de Convocação
A Diretoria do Aero-Clube de Lajes, com fundamen

to em artigos 20° e 22° dos Estatutos sociais, convoca to
dos os srs. sócios desta sociedade para a Assembléia Ge 
ral Ordinária a realizar-se no dia 6/3 às 15 horas no salão 
nobre do Instituto de Educação à Praça João Costa, com 
a seguinte «ordem do dia» - a) Tomada de contas à atual 
Diretoria e aprovação do relatório anual; b) Eleição de 
nova Diretoria e Conselho Superior

Lages 6 de Fevereiro de 1960 
Cláudio C. Indalencio Presidente

Comenta-se que a Liga Ser
rana de Desportos vai patro
cinar um festival entre todas 
as agremiações desta cidade 
no proximo dia 13 de Março.

Comenta se que no dia 20 
de Março, a entidade mater 
dos esportes locais, dará i- 
nicio ao Torneio Extra, com
petindo no mesmo somente 
equipes da la divisão.

Comenta-se que os dirigen
tes da LSD em combinação 
com a comissão dos festejos 
do lo Centenário, vão movi 
mentar o nosso futebol du 
rante o mês de Maio, com a 
apresentação de uma grande 
equipe de Porto Alegre.

X X X
Comenta-se que o Sr. Ar- 

noldo Rosa, vice presidente 
da Liga Serrana de Despor
tos deverá seguir dentro de

90 ® PEÇAS
GENUÍNA

0 0 ®

Pino da
M anga  do Eixo

mais alguns dias para Porto 
Alegre, para entrar em en
tendimentos com as direções 
do Grêmio ou do Internacio
nal, afim de tentar a vinda 
de um destes clubes por o- 
casião do centenário da ci
dade.

X X X
Comenta se que também a 

seleção de Santa Catarina, 
que participou do ultimo 
certame nacional, viria tam
bém para as festas do cen
tenário.

X X X
Comenta-se que durante a 

semana do centenário, a Se
leção de Santa Catarina atu
aria no sábado contra o In
ternacional e no domingo te
ríamos o match inter-estadu- 
al entre a seleção de Santa 
Catarina x Grêmio ou Inter 
nacional de Porto Alegre.

X X X
Comenta-se que a Liga 

Serrana de Desportos, vem 
de estabelecer um calendá
rio para os treinos semanais 
dos clubes da la e 2a divi
são no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, sendo benefi
ciado com estas medidas os 
clubes Internacional, Pinhei 
ros, Lages, Cruzeiro, Palmei
ras e Fluminense.

X X X
Comenta-se que a Liga 

Serrana de Desportos, irá a- 
dotar doravante severas 
medidas contra os clubes 
que constantemente vivem 
inflingindo o Codigo Brasi-

COM A GARANTIA DA

M E R C E D E S - B E N Z
Para seu caminhão, ex ija  sempre peças 

que tenham fund ida  a estrela de 3 pontas.
A  Mercedes-Benz do Brasil se responsabiliza 

Inteiram ente pela qua lid ad e  dessas peçasl

Toda peça com a marca fund ida  e numerada 
em código já passou por nossos laboratórios 

e  ê a p ro va d a . Sem isto, é peça fraca, 

não serve. Para sua g ara n tia , só compre 

peças com a marca Mercedes-Benz I

Parafuso do 
cubo da rodo

Procure peças M E H C Í * I í l t iS " B E I \ lá 2  legítimas. 
Concessionário Autorizado

Mercantil Delia Rocca, Brosring S/A.
Rua M anoel T  de Castro. 253 -  C aixa  Postal, 27 -  

End. Teleg- V a rg a s  -  L M E S  -  Santa Catarina

leiro de Futebol, como se
jam: excursionar para outros 
municípios sem previa auto
rização da entidade, competir 
com atletas de outros clubes 
sem consentimentos destes 
etc etc . . .

X X X
Comenta-se que o Sr. Os

valdo Costa logo ao assumir 
a direção da Liga Serrana 
Serrana de Desportos, está 
se reunindo todas as 3a e 5a 
f e i r a s ,  isto sem 
contar os expedientes inter
nos que a mesma entidade 
está dando todos os sába
dos das 14 ás 16 horas.

X X X

Coire-ti-se qi e o Dr. A- 
zevedo Trilha, Promotor Pu
blico da Comarca, brindou 
ao São Paulo A.C dà nossa 
varzea, com um vistoso jogo 
de camisas.

Comenta se que no proxi 
mo dia 6 de Março, será rei 
niciado o campeonato esta
dual, pois como se sabe o 
mesmo foi paralizado por o 
casião do preparo de nossa 
seleção para o campeonato 
brasileiro de futebol.

Comenta-se que por oca
sião do amistoso de domingo 
ultimo no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, o S.C. Cru
zeiro apresentou oficialmeu- 
te em sua equipe os piaye. i 
Demerval. Marino, Waldemar, 
Roque e Luizinho.

Ä N I V E R S Ä ' R I O S
Registrou-se á 9 do cor

rente. a passagem de 
mais um auiversario na
talício de Dorvalino Fur
tado Netto, filho do Sr. 
Eleuterio Vieira Furtado, 
lumcionario do D.C.T do 
distrito de Celso Ramos 
e de sua digna esposa d. 
Olindomar Moreira Fur
tado. Ao nataliciante en
viamos embora ’ardía- 
mente as nossas congra
tulações.

Também consignamos 
nestas linhas o transcor
rer do aniversario nata
lício, ocorrido dia 2l,de 
Ma ri ialva Moreira Fur

tado, dileta filha do Sr. 
Eleuteiro Vieira Furtado, 
Funcionário fio 1VC.T de 
Celso Ramos e de sua 
digna consorte d. Ohn- 
domar Moreira Furtado, 
Á aniversariante eo\ía
mos os nossos parabéns.

Na ultima sexta - íeira, 
dia 19, transcorreu a pas
sagem de mais unia da
ta natalícia do Sr. Pedi o 
Audibert, esforçado fn 
ciouario-da Transporta- 
cidra Aurora l.tda, fi'1 H 
desta cidade.

Apresentamos ao leli/. 
aniversariante os nossos 
oarabens.
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Por razões ignoradas pôs termo a vi-
da ingerindo forte dose de formicida

Num gesto tresloucado 
e até agora aparente
mente sem motivo algum, 
pôs têrmo à vida, inge
rindo forte dose de for- 
micicida, Sérgio Eineck 
dos Passos, com 2.í a- 
nos de idade, de pro
fissão alfaiate e casado 
com d. Deolinda Pereira 
Passos.

Segundo informações 
que nossa reportagem 
colheu, Sérgio saira de 
casa de manhã para tra
balhar, regressando a- 
proximadamente às 11 
horas. Após ter chegado 
em um armazém onde 
fazia o “fornecimento”

para seu lar, tendo per
manecido no mesmo por 
algum tempo, o suicida 
dirigiu-se para a sua re
sidência, sita no bairro 
denominado Brusque.

Chegando em sua ca
sa, Sérgio Eineck pediu 
que sua esposa fôsse 
buscar um copo d’agua 
para êle. Quando a mes
ma voltou, verificou es
tarrecida que seu mari
do estava em agonia em 
virtude de ter ingerido 
forte dose de veneno e 
cujo invólucro jazia a- 
bandonado, tornando pos
sível a sua identificação.

Conduzido imediata 
mente para o Hospital 
Nossa Senhora dos Pra
zeres, em estado gravís
simo, o malogrado Sér
gio veio a falecer pou
cos minutos após, tendo 
sido baldados todos os 
esforços para salvá lo.

conforme declarações 
prestadas á nossa repor
tagem, pelas pessoas que 
viram o suicida antes do 
ato fatal praticado, o
mesmo não apresenta
va sinal de nervosismo 
motivo porque sea gesto 
tresloucado surpreendeu 
a todos.

55° aniversario do Rotary Internacional
Em data de ontem o 

Kotary Internacional, 
completou o seu õ5° a- 
niversario de criação.

Entidade de âmbito 
mundial, fundada em 
1905, tem dado aos po
vos verdadeiro incenti
vo para a preservação 
dos bons costumes para 
que cada pessoa seja u-

til á outrem.
Múltiplas são as reali

zações sociais, que o 
Rotary Internacional tem 
devotado á causa cole
tiva, lutando cotidiana
mente por melhores dias 
e para felicidade geral 
dos povos.

Noticiando este grato 
acontecimento, enviamos

a todos os rotarianos do 
universo, principalmente 
a todos aqueles que se 
irmanam no Rotary Clu
be de Lajes e Rotary 
Clube Lajes-Norte, os 
nossos melhores votos
para que continuem sem
pre a servir com dedi
cação a causa comum.

g í Seminário hi
Realizou se no ultimo 

domingo no salão nobre 
da Escola Normal e Gi
násio Vidal Ramos, o Io 
Seminário Socio Econo- 
mico de Lajes, o qual con
tou com o comparecimen- 
ta de membros de todas

as classes sociais e con
servadoras de Lajes, São 
Joaquim, Bom Retiro, 
Urubici, Curitibauos, Le- 
bom Regis e Santa Ceci
lia.

Presentes personalida
des da Confederação Na-

cional da Industria e da 
Federação das Industrias 
de Santa Catarina, o Io 
Seminário Socio Econo- 
mico de Lajes, foi inicia
do ás 14 horas, prolon
gando-se até ás 21 horas 
daquele dia.

C H E G O U  E I S E N H O W E R
Chegou ontem a tarde 

as Brasil, o Presidente 
Eisenhower, primeiro 
mandatario dos Estados 
Unidos, numa visita de 
3 dias ao nosso país.

Depois de visitar Bra- 
sila, o Presidente Eise-

nhower desembarcou ho
je no Rio de Janeiro, 
devendo amanhã seguir 
para a capital paulista.

Após o cumprimento de 
sua visita ao Brasil, o 
Presidente norte ameri

cano seguirá para Monte
video, Buenos Aires e 
Santiago do Chile, onde 
complementará o seu 
programa de visitas ofi
ciais á diversos paizes 
sul americanos.

;RtlG LAbttth}
LAjES, 24 de Fevereiro de ÎS61

Prestes desiludido com
o Partido Comunista

Segundo noticias pro
cedente da C a p i t a l  
da República, cau
sou surpresa nos meios 
políticos daquela metró
pole as declarações do 
sr. Luiz Carlos Prestes, 
secretário geral do Par 
tido Comunista Brasilei
ro e que por muitos a- 
nos esteve preso acusa
do de crimes de tentar 
subverter a ordem pú
blica e outros. Comenta- 
se que o político mar
xista declarou na ocasi

ão que todos os homens 
da esquerda do Brasil 
deveriam, sem peida de 
tempo, ingressar nas ft. 
leiras petebistas,
existem elementos per- 
mebealizados às idéias 
evolucionistas e esclare 
cidas. Segundo, ainda,os 
referidos despachos, o sr
Luiz Carlos Prest°<= nes
sa altura dá mostras de 
completa descrença do 
ex-Partido Comunista 
Brasileiro.

n apoiará Janio e F i n i
O Sr. Bernardes Filho, lider do Partido Republicano, 

em consulta feita aos seus correligionários das bancadas 
perrepistas, chegou a conclusão que a dobradinha a ser a- 
poiada pelas republicanos, será Janio-Ferrari.

Nota da Associação
Catarinense de Cultura

A Associação Catarinense de Cultura tem a grata 
satisfação de tornar público os seguintes telegramas 
recebidos do Rio de Janeiro:

Bernardino Gevaerd - Presidente Associação Ca
tarinense de Cultura - Lajes

Resposta seu telegrama vg informo prezado ami
go já encaminhei e estou acompanhando andamento 
processo Ministério Educação pt Cordial abraço 

Joaquim Ramos Deputado Federei
Ernani Rosa - Lajes

Processo seu interesse junto Ministério Educação 
vg nr. 143901/59 encontra-se serviço verificação Divi
são Ensino Superior vg conforme guia 17537 pt Dire 
tor Divisão prometeu me dar rápido andamento pt 
Grande abraço Deputado Adaime

Com estas noticias espera a Associação Catari
nense de Cultura, dentro em pouco, obter a autoriza- 
ção para funcionamento de suas Faculdades de Ciên 
cias Econômicas e Ciências Contábeis.
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