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i/pio novameute a es- 
„ cidade, a fira de tra- 
ta á0 rumoroso caso do 
Inovei roubado, o sr. 
Vntonio Gomes Miranda,intonio Gomes « 
efcrado-adjunto da Or- 

TL política e òocial,dem

juntamente co n investi- 
gadores de São Pauló 
inclusive uni advogado -
S 6 ?,.u ,n ^ °. in form ações  prestadas à nossa repor
tagem. F

Ainda conforme pude-

m )s aparar, os referidos 
policms ísp»3ializ ados 
Vàl reiuquirir as pesso is 
que estariam implicadas, 
eoutris pessoasque p<- 
deriam prestar esclare
cimentos no já famoso

caso do uit imóvel rou
bado, qu tem sido ^am- 
plamente noticiado pela 
imprensa do sul do país, 
para dep )is de concluí
do remetei- o competente 
inquérito policial à Jus

tiça.
Em uma de nossas 

próximas edições publi
caremos reportagem de
talhada dêsse caso que 
vem polarizando a aten
ção do público.
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LAGES, 26 de Março de I960 I

Aniversariou ontem o sena
dor Irineu Börnhausen

Com 9 objetivo de aproien- 
tar umi expedição agro pe
cuária à altura do* n u  n -  
teriores, a Associação R irú  
de Lajes, promotora do refe 
rido conclave, tem tomado 
diversas medidas de impor
tância visando o seu mais 
plêno êxito

Sob a presidência do sr. 
Ivo BUnchini, que encabeça 
a diretoria d i Associação 
Rural, são realizadas reuni
ões semanais traçando nor
mas e diretrizes para que 
Lajes possa mostrar aos vi
sitantes, por ocasião do seu 
primeiro centenário, o seu

Em Porto Alegre o Dr. Cleones Bastos
A fim de tomar parte na 

J* Cooíerencia do Distrit) 
«7 doRotary Clube, iniciadi 
dá 24. seguiu para Porto A- 
legre o dr. Cleones Velh) 
Carneiro B n ti i ,  figura de 
destaque dn nnio3 rotario3 
ie Santa Catarina.

Segundo informa a impren- 
m gaúcha, o conclave inau
gurado dia 24 terà a duração

de 3 dias, devendo encerrar- 
se sabado as 18 horas, deven- 
d > o dr Cleones Basto tomar 
pirte ativa no3 trabalhos co
mo membro categorizado que 
é do Rotary Clube.

A coifereacia  em apreço 
é o maior acontecimento na 
vida do Distrito 467. cujo 
Governador é o sr. Werno 
Korndorfer.

progresso na agricultura e 
na pecuária, como fontes da 
economia do município.

A fim de dar maior estí 
mulo a êsse conclave, que 
será realizado no “Parque 
das Exposições", sito na Es 
cola Agrícola Caetano Costa, 
a Associação Rural de Lajes 
oferece, como nos anos an
teriores, valiosos prêmios de 
diversas categorias aos ani
mais expostos.

Em nossas próximas edi 
çõe8 daremos melhores de 
talhes a respeito da XII Ex 
posição Agro Pecuária no a 
no do centenário de Lajes.

Festejou seu aniversário França, Polonia e 
natalício, na data de ontem, 
o senador Irineu Bornhausen, 
industrialista, banqueiro, ex- 
governador do Estado e atu
almente titular de uma ca
deira no Senado da República.

Um dos candidatos naturais 
da UDN ao govêrno do Esta 
do no pleito que se avizinha,

ltalia, de
vendo regressar ao Brasil 
ainda em tempo de partici
par da atual campanha polí
tica em nosso Estado.

Associando-nos às diversas 
manifestações de júbilo que 
foram tributadas ao ilustre 
político, destas colunas fa
zemos votos de uma exie-

o senador Irineu Bornhausen i tencia longa e feliz ao sena 
encontra-se atualmente na dor Irineu Bornhausen, junto 
Europa, visitando a Alemanha, I dos seus familiares.

Dr. Nilson Biavatti

A PEDIDO
WIOO TRABALHISTA BRASILEIRO
Nota da Comissão Executiva Municipal

t .̂orntssão Exe3utiva Municipal do Partido 
ábalhista Brasileiro de Laje*, p>r êste meio, 
e.® tornar público a sua integral solidariedade 
irrestrito apôio às candidaturas escolhidas pela 

invenção Nacional — MARECHAL HENRIQUE 
JUXEIRa LOTT-DOUrOR JOÃO GOULART - à  
tosideocia e Vice Presidência da República res- 

inaKix016016’ expressando ao povo seu firme e 
oaiávfíi propósito de lutar para vê-las triunfau- 
aas eleições de outubro próximo.

«imn .utrossim. apela a todos os trabalhistas e 
ar>3̂ a lzaQles do Partido para que se integrem na 
clnsi Peidaria, dirigida e orientada única e ex- 
CjpmVanieQte, por esta Comissão Executiva, e íni- 
defhn?e8(*e iÀ os trabalhos em pról do Gnu n o  
PeW lvo ^os ideais nacionalistas, representado

B a n R I J . i . ,  o. . . r trw jâ r*nrt SfifriO

Abrirá consultório mé
dico nesta cidade, dia Io 
do mês próximo vindou- 

|ro à Rua Hercilio Luz, o 
dr. Nilson Biavatti, for
mado pela Universidade 
do Rio Grande do Sul. 

(Procurando ampliar seus 
conhecimentos, o distin- 

í to facultativo acaba de 
fazer um Curso de Aper- 

ifeiçoamento no Hospi 
i tal das Clinicas de São 
Paulo para melhor e mais 
eficientemente atender 
sua clientela.

Registrando o aconte
cimento, destas colunas 
cumprimentamos o aba
lizado facultativo, fazen 
do-lhe votos de plêno ê- 
xito na Princesa da Serra.

PelnB uus meais n a c io n a lis ta s ,
oí 0PftnCaDdidat()s oficiais, que no Governo serão
Getr,?-n^«adores da obra do imortal Presidente

11110 Vargaiis .

Ei
N." e/ y  Caon

l°ào ç®* Junior

Lajes, 22 de março de I960.

' vau ( I ur i

S o  t f *  Saldanha

1

<  A  Caon>v*ldo Nery Caon

Helio Koeche Rosa 
Marciano Agostini 

Nestor Kotchecgenko
Gentil Borges Filho 

Florindo Donato

Miçmel Baby Sobrinho ade- 
candidatura Ferrarire a

Segundo entendimentos 
mantidos com o vereador 
Aron Kipel, lider do movi
mento pró caudidatura Fer 
rari em Lages, o vereador 
pelo distrito de Anita Gari
baldi, sr. Miguel Baby So
brinho, acaba de aderir à 
candidatura Ferrari, candida
tura essa que vem alcançan
do grande repercução em

nossos meios politicos.
Idêntica atitude do referi

do edil está sendo tomada 
por influentes próceres dj£— 
diversas correntes de nossa 
terra, acreditando-se que por 
isso o candidato pedecista 
à vice presidente da Repú
blica alcance espetacular vi
tória na Princesa da Serra.

Lott em campanha no Pará
Prosseguindo na sua campanha como aspirante ao Catete, o ma

rechal Henrique Teixeira Lott seguiu hoje para o Estado do Pará, a- 
companbado de sua comitiva política e onde assistirá o encerramento 
da Convençáo do PSD.

Em seguida, o candidato da coligação PSD-PTB à presidência da 
República visitará diversos Estados e territórios do norte do país, onde 
participará de diversos comidos e entrará em contacto cora as corren
tes politicas que o apoiam.

Industria e Comércio de Madeiras 
Battistella S.A.

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas desta sociedade, a reuni 
rem-se era assembleia geral ordinária, a realizar-se no dia 31 (trinta o 
um) de março do corrente, às 16 (dezesseis) horas, na séde social, sita 
a Av. Marechal Floriano, 947, nesta cidade de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, a íim de tratarem sôbre a seguinte

Ordem do dia
1«) _  Apreciação e aprovação do balanço geral e demais docu

mentos referentes ao exercício social de 1.959
2o) — Apreciação e aprovação do Parecer do Consêlho Fiscal 
3»j _  Eleição da diretoria para o novo periodo administrativo
4o) — Eleição do Conselho Fiscal e suplentes, e fixação 

norários dos mesmos
5») _  Outros assuntos de interesse geral.

Lajes, 14 de março de 1.960.
Emilio F. Battistella — Diretor 
Enio Mario Marin — Diretor.

dos ho-

em Avant Premiére hoje ás 21,30 e amanhã (domingo) á s l ô e  
19.30 horas a espetacular produção da M.G.M.

A A R V O R E  D A  V I D A
com os já consagrados artistas Montgomery Clift, 

Elizabeth Taylor e Eva Marie Saint
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H htóm c Particular “TH IAG O  DE C A ST R O ". 

Escrrur: D. T. C A STR O

A Arie de Thalia em Lag -s
Existem certos fatos que, 

contados, não acreditamos; se 
ficamos na dúvida de S. To
mé, sentimos a necessidade, 
quando o assunto interessa 
de procurarmos as provas 
para verificações

Ouvi falar diversas vezes 
que Lages havia possuido 
TEATRO, já no tempo do 
império e a documentação 
provando, também existia. Eu 
sabia que existia, mas sem
pre fui um tipo de São To
mé, principalmente quando 
se tem a preocupação de 
juntar estas coisas velhas 
para provar aos outros. No 
inicio do museu, conversei 
diversas vezes com o depu 
tado Otacilio Costa, historia
dor de coisas nossas e, a ri- 
quesa de detalhes de suas 
palestras me deixavam sem 
pre tonto .

Seu Otacilio, guardava 
com muito c a r i n h o ,  
alguns papeis velhos, que di
ziam muito de perto sobre 
nossa cultura, principalmente 
no setor TEATRO.

Sabendo que seu filho, nos
so ilustre medico, o Dr. Jo
ão Costa, sempr« escondeu 
por traz da aparente carranca, 
um coração do tamanho de 
um bonde, resolvi dar um 
tóque, prefacio de um exame, 
que nunca foi possivel.

Ele, sempre atarefado, pro
meteu que a operação não 
demoraria!

que fosse experimentada a 
resistência d.) doente, que 
venceu galhardamaate a to 
das as provas. Einalmente 
domingo passado, foi dado o 
primeiro córfe, alÜ3 muit) 
rápido.

Entretanto, os resultados 
foram magníficos e dispen
sam 11 ii i quer comentários! A 
primeira coisa que espirrou o 
INVENTARIO ORIGINAL, de 
Antonio Correia Pinto íun 
dador, da cidade, feito apoz 
20 á sua chegada em Lages!

Segundo', jornais do século 
passado e finalmente uma a 
ta, cujo conteúdo é traduzi
do como, nosso primeiro 
marco de cultura. Neste do
cumento fica provado que a 
113 (Cento e treze anosj a- 
traz, nossa cidade possuia 
um TEATRO, custeado por 
60 íamilias, no ano de 1847, 
onde a arte de Thalia, foi 
cultivada com todo o cari
nho, sendo das primeiras [ci
dades no Brasil a possui-lo 
como proprio, de uma socie
dade particular! Nesse ano, 
Lages ainda era VILA!

Transcrevo na integra a 
referida ata:

A C T A

Passaram se quazi õmezes 
de preparação, talvez para

Aos vinte e tres dias do 
mez de Agosto de mil oito
centos e oitenta e sete (1887) 
nesta cidade de Lages, da 
Província de Santa Catharina 
foi assentada a primeira pe

dra deste edifício A Socie- 
dade Dramatica que ate hoje 
se denominou - PHEN1X L. 
GEANA - foi creada por al
guns amadores e funcionava 
em um edifício em ruinas, 
conRruido a 40 anos, sendo 
mantida por 60 íamilias asso
ciadas pagando cada uma 
Jes t i s  íamilias a mensalida 
de de mil-reis. Com esta di
minuta renda conseguiu a di- 
rectoria da sociedade no es
paço de quazi trez anos ob 
ter um saldo de 2:807,630 lu
tando sempre com inúmeras 
dificuldades e exercendo u- 
ma severa economia. Tor
nando-se o edifício em que 
funcionava completamente 
imnrestavel, a directo.da re 
solve emprehender a cons 
trução do edifício cuja pri
meira pedra é hoje assenta 
da pelo mestre de Cantaria 
Francisco Xavier Pereira 
encarregado da costrução 
da frente do edifício.[Na e 
pocha em que esta escreve
mos Impera no Brasil, S. M. 
o Senhor D Pedro 2o - pre- 
zentemente auzente para Eu
ropa tendo ficado na Regên
cia a sereníssima princeza 
D. Izabel, achando se tam
bém funcionando as Cama- 
ras Legislativas, tendo o Se 
nado como seu Prezidente o 
Conselheiro João Luiz Viei
ra com sansão de Sinimbu, 
e na Camara temporária o 
Deputado Augusto Olimpio 
Gomes de Castro e na or 
ganisação da governação do 
Estado como presidente do

gabinete o Barão de Cotegipe 
Exercião o poder autorita 

rio no termo de Lages. Dr 
Joaquim Fiúza de Carvalho, 
juiz de Direito Belizano Jo- 
zé de Oliveira Ramos, presi
dente da Camara Capitão 
Maurício Ribeiro de Cordova- 
Juiz Munici )al - João Jose 
Theodoro da Costa, promotor 
publico - Saturnino Gonsal
ves Pereira da Silva, dele
gado de policia 

Antonio Manoel de Ledo, 
sub delegado Padre Anto
nio Luiz Esteves de Carva
lho, Vigário da Vara - João 
Augusto Xavier Neves - Col 
letor Geral e Provincial 
Lourenço Ribeiro dos Santos, 
1° Juiz de Paz - Diogo Du 
arte Silva da Luz, Juiz Co
missário - Professor Simpli- 
cio dos Santos Sousa - Fer
nando Affonso de Ataide -D. 
Maria Antonio de Oliveira 
Carvalho - Tabellião José 
Luiz Pereira - João Fillip 
Nicolau de Góss • Antonio 
José Cândido, escrivão da 
Coletoria Geral e provincial, 
Jose Dias de Azambuja Ci 
dade - Agente do Correio - 
Benedito Soares Aranha E- 
xistiam duas bandas de mu 
sica na cidade mantidas por

ju r o s

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque

Porque dura mais! 
Porque custa menos1 
Porque trabalha melhor1

v régua de margmadores 
*  ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
^  libertador de tipos 

mesa d papel
v  estrutura blindada monobloco

C os?/?eÇ r9 C//T7&

f i

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
«Organização Hélio Lida.»''

Rua Cel. Córdova 108 — Caixa Postal 35
LAGES — SANTA CATARINA

duas sociedades De tudo 
lavrou esta acta para todo 
tempo constar. Cidade de La 
ges 23 de Agosto de 1887 

O Director da Sociedade 
João José Theodoro da Cos 
ta; O vice Director - joân 
Rodrigues da Silva Castelln 
Branco; O Tezoureiro - ju 
tonio Ribeiro dos Santos 0 
Procurador - José Augusto 
de Arruda; O Secrcta’rio. 
Carlos Schmidt Junior.

Carlos Schmidt, Rodolpho 
Schmidt, João Jacob Beller 
Benedito Soares Aranha, Sa
turnino Gonçalves Pereira 

1 da Silva, Francisco Xavier 
Pereira, Julio Augusto da 
Costa, Lourenço Dias Baptis 
ta, Joaquim Fiúza de Car
valho, Antonio Manoel de 
Ledo, Maurício Ribeiro de 
Cordova. Gaspar Rodrigues 
Lima Cristiana Brascher 
Junior, José Luiz Pereira, 
Fillip Nicolau de Góss, Hen
rique José de Siqueira, José 

; Dias de Azambuja. Cidade, 
João Augusto Xavier Neves, 
Ignacio Cassimiro de Góss 
Joaquim Rodrigues de Athav- 
de Polycarpo J. Pereira de 
Andrade, José Joaquim de 
Cordova Passos, Simplicio 
dos Santos Souza.

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Assem bleia Geral Extraordinária

1° CONVOCAÇÃO
Convidam-se os senhores acionistas a comparecerem à sede so

cial, à rua Coronel Manoel Tbiago de Castro, 156, às 14 horas do dia 9 
de abril de 1960, a fim de deliberarem sôbre a efetivação do aumenlo 
do capital social aprovado na assembléia geral ordinária de 6 de feve
reiro de 1960 e a consequente reforma dos estatutos.

Lajes, 12 de março de 1960.
PEDRO DELLA ROCCA.

Diretor Presidente 
MÁRIO VARGAS 

Diretor Gerente

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias 
da Construção e do Mobiliário de Lajes

A V I S O
A Diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADOR^ 

NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARA 
DE LAJES, avisa aos srs. empregadores do ramo da constn1' j 
ção e do mobiliário, que o desconto io ímpôsto sindical reh , 
rente ao corrente exercício, deve ser efetuado na folha de Pa 
gamento dos empregados no corrente mês e recolhido no Bw 
co do Brasil S.A. , durante o mês de abril a favor, desta en 
tidade de classe.

Os interessados deve procurar as guias de recolhimento DJ | 
séde do Sindicato sita na Praça João Costa, 42 - 1° an ,r
nesta cidade.

Advertimos que a falta do desconto ou do respeft'' 
recolhimento sujeitará o infrator á multa de cr$ 10. 000,0» 

Lajes 23 de março de 1.960 
A DIRETORIA.

S E R R I L
Dispõe para pronta entrega, nas coostruçõ?8 
para qualquer quantia.

Depósito •m  Serril
Representante nesta cidade: Lirio Campo* ' 
Rua «loao de Castro, 525,
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Não há mais
r - ~ M l v l l l u u  p i n e i  o ü u  i #c : i u .

Se voce, leitor amigo, pertence à industria, ao comércio 
e a ou ros ramos de atividades que necessite consertar 

qualquer tipo de viatura GUARDE BEM NA
MEMÓRIA êsse nome:

AUTO PEÇAS POSTO
CORAL LTDA.

1  Strip QK9I 
as garantias i

B

Fi

~ retifica de motores

Auto Peças Posto Coral Ltda.

P VIII

I  
r /J

U i

3 ra

I
í  "SERVIR BEM PARA SERVIR SEMPRE’’, por QUEM SABE SERVIR, eis o lema da AUTO 

PEÇAS POSTO CORAL LTDA. sita à Avenida Presidente Vargas (esquina 
3 de outubro), em Lajes — Santa Catarina — Fone 265

LJ 1«*J

fE

ta
Completa loja de peças de todos os tipos
como sejam: Pistões, Aneis, Bronzinas, Rolamentos, etc.

das mais afamadas procedências.

Oferta especial de nossa firma aos nossos distintos freguezes:
Velas para caminhões e automoyeis

Bosch: -  alema legitima a 130,00
p ĵj, __procedência europeia a 106,00

Absolutamente novas e com garantia

1
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Com arca de Lajes
Estado de Santa C atarina

O Doutor Cio vis Ayres 
Gama. Juiz de Direito 
da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catari
na na forma da lei, etc.

Edital de Ci
tação

Faço saber aos que o 
presente edital de cita
ção, com o prazo de 
trinta ( 3U ) dias virem, 
dele conhecimento tive
rem ou interessar possa, 
que por parte de FRAN
CISCO JOSE DA ROSA, 
brasileiro, casado, agri
cultor, residente e domi
ciliado no Distrito de 
Cêrro Negro, nêste Mu
nicípio, me foi feita a 
seguinte PETIÇÃO: “Ex 
mo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da la. Vara da 
Comarca de Lajes. Diz 
Francisco José da Rosa, 
brasileiro, casado, agri
cultor, residente e do
miciliado no distrito de 
Cêrro Negro, nêste Mu
nicípio, por seu procu
rador, ut mandato inclu
so, o seguinte: Que há

mais de trinta anos, o 
suplicante vem ocupan
do mansa epacificamen 
te, com animus domini, 
sem interrupção nem o 
posição de quem quer 
que seja, duas áreas de 
terras, situadas na “Fa 
zenda de Pinheiro Ralo”, 
distrito de Cêrro Negro, 
nêste município com as 
seguintes confrontações: 
uma área de terras de 
50.000m2, que confronta 
com terras dos Venâncios 
ao Norte; com Ramão 
Fernandes ao Sul e c>m 
Emiliano de Tal e Fio- 
ravante Gobetto; uma 
outra área de b8.000ms2 

I confrontando ao Norte 
com Ansteu Pucci; a 
Leste com a estrada 
geral Cêrro Negro-Serri 
nha, ao Sul com Anto- 
nio Fernandes da Silva 
e a Oeste cora Aristeu 
Pucci; Que em verdade, 
embora as possua há 
mais de três décadas, 
tranquila e pacificamen
te, sem qualquer emba
raço de terceiros, como 
se suas fossem, cons
truindo benfeitorias e 
cultivando-as, o Supli

cante não tem título for
mal com que possa fa-, 
zer prova da efetividade 
de seu domínio; Que en
tretanto. dúvida absolu-j 
tamente não existe, con-| 
forme se vê pelos docu-  ̂
mentos a n ex 'S, referen-j 
tes a pagamento de im
postos, sobre ser a sua 
posse, durante o periodo 
de tempo alegado, fato 
certo, incontestável; Que 
é no sentido de regula
rizar o seu direito, com 
o reconhecimento judi
ciário de seu domínio 
sobre os imóveis, que o 
Suplicante propõe a pre
sente ação, com funda
mento no artigo õõO do 
Cód. Civil. Assim, requer 
que, depois de processa
da e julgada procedente 
a justificação, na forma 
do art. 454 e seguintes 
do Cód. de Proc. Civil, 
presente o Representan
te do Ministério Público 
e ouvida as testemunhas 
abaixo arroladas, se dig
ne V. Excia., de mandar 
citar os confinantes dos 
imóveis e o Represen
tante do Ministério Pú
blico, bem assim como,

.w N V c V ^ l r õ y p

Distribuidor nesta praça

A ELETROLANDIA
Rua Coronel Cordova S/N Fone 331 LAJES, Sta Catarina

por editais de 30 dias, os 
interessados incertos, 
para contestarem, no 
prazo legal, a presente 
ação, em virtude da qual 
e na forma do art. •>oU| 
do Cód. Civil, deverá ser j 
reconhecido e declarado, 
o dominio do Suplicante 
sôbre os terrenos acimaj 
descritos, prosseguindo-! 
se como de direito, alé 
final sentença, que ser
virá de título hábil ara 
a transcrição de Regis- j 
tro de Imóveis. Pro- 
tpsta-se por todos os 
meios de p ova, inclusi 
ve depoimento pessoal 
de qualquer interessado, 
teste i.unhas, vistoria. Dá 
a presente, para efeitos 
fiscais o valor de Cr3 
10.000,00. Têrmos em 
que, pede deferimento. 
Lajes, 7 de Maio de 1.958 
(a) pp. Romulo Matos. 
LESTEMUNHAS: uctaci- 
lio Granzzoto, João Mar
tins de Morais, Pedro 
Martins de Morais, João 
Marques de Oliveira, Le
io Marques de Oliveira 
e José Martins de Mo
rais, todos brasileiros, 
casados, do comércio, 
residentes e domicilia
dos nesta cidade. “DES
PACHO: A; Designem-se 
dia e hora para a justi 
ficação feitas as neces
sárias intimações, inclu
sive do dr. Promotor da 
la Vara. Lajes, 19 de 
maio de 1.958. (a) C. Ga
ma, “Juiz de Direito da 
la Vara”. Realizada a 
justificação, foi proferido 
o seguinte DESPACHO: 
VISTOS, etc. I — O Au
tor instruiu suficiente
mente a inicial e fez pro
va bastante da posse 
das terras que ocupa, 
observando os requisitos 
legais; II — Ouvido o 
Ministério Público, por 
seu ’representante, prévi
amente notificado, não 
se opoz êle à prova 
produzida. Em face do 
exposto: JULGO proce
dente, por sentença, pa
ra que produza os seus 
devidos e legais efeitos, 
a justificação prévia da 
posse do seu autor» ‘SCO J 0 S É  D >

kuòa , sobre os imóveis 
seguintes: — UMA área 
de terras com 50.000m‘> 
(emeoenta mil metros 
quadrados), qUe confron

ta ao N":‘e, com terras
dos Vênaniios; ao $ul
C!»m Ramão Fernandese
com Emiliano de tal e 
Fioravante Gobetto pe. 
los outros lados. A se 
gunda área cora 68.O110 
m2 (sessenta e oito mil 
metros quadrados), con
frontando, ao Norte,com 
Aristeu Pucci; a Leste 
com a estrada GeralCêr 
ro Negro-Serrinha; ao 
Sul, com Antonio Fer. 
nandes da Silva e a 0- 
este, com Aristeu Pucci, 
ambas as áreas locali
zadas na fazenda deno
minada “Pinheiro Rolo”, 
distrito de Cêrro Negro) 
nêste Município e, em 
consequência, determino: 
lo) citação pessoal, com 
0 prazo de dez dias, dos 
confrontantes, e suas 
mulheres, se casados fo
rem, bem como do Sr. 
Dr. Promotor Público aa 
la. Vara; 2o) citação, 
com o prazo de trinta 
dias. de todos os interes
sados incertos e não 
sabidos, por meio de e 
ditai, .três vezes no jor
nal local “Correio Laje- 
ano”, desta cidade, digo, 
e uma vez no “Diário 0- 
ficial de Estado", para 
que todos dela tenham 
conhecimento e pô am 
contestá-la, se 0 quize- 
rem, no prazo estai) le- 
cido. Reg. Int. Custas a 
final. Lajes 14 de outu 
bro de 1959 (a) José Pe
dro Mendes de Almeida, 
Juiz de Direito 2a Vara, 
em exercício na la V ara 
e para que ninguém jde 
gue ignorância muito es
pecialmente os interes
sados incertos, passou 
se o presente edital, que 
será públicado e a fixa* 
do na forma da lei. D« 
do e passado nesta 
dade de Lajes, aos de 
sesseis dias do mês o- 
março de mil novecento 
e sessenta. Eu, Waldec* 
Aurélio Sampaio, psC. 
vão do Cível da 
ra Vara, o da ti lograi 
conferi, subscrevi 
sino.

e as

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da 

Vara
Waldeck AurélioSamP8 , 

Escrivão do Cí'e

Vibite Lajes por ocasiáo do sõu 

primeiro centenário
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SOCIALINO COMENTA
Hoje será realizado no 

Clube 14 de Junho, um 
interessante schow pro
movido pelas senhoras 
fpsteiras de São João 
Jaqaele clube.

Nesta mesma oportu
nidade será levado a 
efeito um desfile de mo
das, quando desfilarão 
diversas senhoritas de 
nossa sociedade.

X X X

Conforme prognostica
vamos em uma de nos
sas edições anteriores 
de que o Sr. Alcides 
Santana seria um dos 
prováveis eleitos para a 
presidência do Clube Re
creativo Juvenil, não 
erramos cm nossos cál
culos.

Pois que, nas eleições 
para a renovação da di
retoria daquele clube 
realizada domingo ulti
mo, o sr. Alcides Santa
na foi eleito presidente 
por uma boa margem de 
votos.

Nossos parabéns ao 
novo presidente dô C.R. 
Juvenil.

X X X

tna°,ídoê a \ qUe Ve""'" <*e  lando a Associação La
jeana de Amparo aos 
Menores e o Instituto de 
Amparo á Criança Aban
donada, agora congrega
das numa só entidade
s p r f tefn<;lal (cu í°  norat> ?,er,a . futuramente esco
iludo), para o rápido ini
cio da construção do
Patronato de Menores.

Integram as referidas 
associações homens d e1 
negocios e da alta so 
ciedade de nossa terra.

Conforme conseguimo- 
apurar brevemente os 
menores desamparados 
de nossa cidade terão o 
seu lar.

X X X

Após umas longas fe
rias em São Paulo, re 
gressou domingo a esta 
cidade, a sra. d. Sofia 
Santana Silva, progeni
tora do jovem Névio Fer
nandes, redator chefe 
deste bi semanario.

X X X

Registramos com pra
zer a passagem do aui

ve rs a rio natalício ocor
r í 0 no dia 21 do cor 
rente do Economista 
Ernani Rosa, presidente 
'ia Associação Comercial 
de Lajes e pessoa de 
largo prestigio em nos
sos meios sociais e eco 
nomicos.

Embora tardiamente 
cumprimentamos o Dr. 
Ernani Rosa, augurando 
votos de muitíssimas fe
licidades.

X X X
Segundo comenta a 

imprensa social de Flo
rianópolis, o enlace ma
trimonia! do ano em nos
so Estado, será o doi 
ilustre Deputado Federal 
Doutel de Andrade, pre
sidente do PTB em San
ta Catarina, com a ele
gante e graciosa srta. 
Ligia Moellmann da mais 
fina sociedade catarinen
se.

X X X
Nos festejos do cente

nário de nossa mui queri
da «urbe», na parte re
lacionada cora as socie
dades, será de estourar,

50® PEÇAS
GENUÍNA

■V- 0 ® < S

Pino da
Manga do Eixo

COM A GARANTIA DA

-BEN Z
Para «eu caminhão, exija «empre peço* 
que tenham fundida a estréia de 3 pontas.
A Mercedes-Benz do Brasil »e responsabiliza 
inteiramente pela qualidade dessas peçasl

Tôda peça com a marca fundida e numerada 
em código )â possou por nossos laboratório»
•  é aprovada. Sem isto, é peça fraco, 
nõo serve. Para sua garantia, só compre 
peços com a marca Mercedes-Benz I

Parafoto do 
cubo da rodo

tom a mmww -------- ---  >
Procure peço. M E R C E D E S - B E N Z  legítimas 

f Concessionário Autorizado

Mercantil Delia Rocca, Broeimg S/A.
Rua M anoel T. de Cantro 2S3 -

End. Teleg. V a rg a s -  LAJEb d __________

pois os nossos clubes 
principalmente o l i  de 
Junho e o Io de Julho, 
já estão com as suas 
programações pratica
mente concluidas.

X X X
Assim é que segundo 

se comenta o baile de a- 
bertura dos festejos do 
centenário, será efetiva 
do no Clube 14 de Ju
nho, quando será coroa 
da a Rainha e Princesas 
da cidade.

A atração principal 
deste baile será a pre 
sença da Miss Santa Ca
tarina, Srta. Ivone Baun 
garten, que fará a entre
ga da faixa simbólica á 
soberana da cidade.

X X X
O Baile de encerra

mento também será rea
lizado no Club 14 de 
Junho, e ao que se 
anuncia o mesmo será 
abrilhantado pela gran
de orquestra espanhola 
«Los Gavilanes» e «Jor 
ge Alonso» e seu con
junto tipico, de .grande 
reputação internacional.

XXX

O Club lo. de Julho 
também participará ati
vamente das festivida
des centenárias, mas 
até o momento não deu

divulgação oficial de 
sua programação social 
com vistas aqueles feste
jos.

XXX

Os clubes de serviço 
de nossa cidade, tam
bém emprestarão o seu 
integral a p o i o  aos 
festejos de maio proximo.

O Lions Clube de La
jes, programou para o 
dia 23 de maio, uma ses
são especial alusiva ao 
acontecimento.

XXX

O Rotary Clube de La
jes, que tem na presi
dência o Dr. Cleones Ve
lho Carneiro de Bastus 
que por sinal também é 
o presidente da comis
são dos festejos do cen 
tenario de Lages, pro
gramou para o dia 24 
de Maio no Grande Ho
tel Lajes a sua sessão 
comemorativa á data 
máxima da cidade.

XXX

O Rotary Clube Lajes 
Norte que congrega os 
rotarianos da Zona Nor
te da cidade e do muni
cípio, fará um jantar 
festivo no dia 27 de Maio 
quando terão oportuni
dade de também home
nagear a nossa cidade 
e a sua gente.

Sindicato da Industria de
Serrarias. Carpintarias e 

Tanoarias de Lajes
E D I T A L

Na conformidade dos Estatutos dêste Sindicato e <le a- 
côrdo com a legislação em vigôr convóco a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA dèste Sindicato à realizar-se no dia 27 
de março de 196 i. as lõ horas a rua Presidente Nereu Ra
mos, 103 - -  2o andar-saja 202, para tratar da seguinte or- 

1 dem do dia:
lo) — Leitura, discussão e aprovação do Relatório do 

exercíciode 1959 e das respectivas peças do Balanço Geral.

2o; — Conhecimento para aprovação pela Assembléia 
Geral do Parecer do Conselho Fiscal.

3o) — Leitura e discussão da Proposta Orçamentária 
para o exercício de 1961.

4o) — Exposição pelo Delegado Regional do I N P, 
concernente a renovação obrigatória do registro de ser- 
ra-ias já existentes e com referência a novos registros.

5o) _ Assuntos diversos de interesse da classe.
A primeira reunião realizar-se-á em primeira convo

cação na hora acima determinada, em segunda, uma hora 
depois.

Lajes, 19 de março de 196)

ARY WALTRICK DA SILVA 
Presidente
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Assinado o acordo brasikiro-poíonês
O embaixador Edmundo 

Barbosa da Silva, Chefe do 
Departamento Economico do 
ltamarati, assinou, pelo Bra 
sil. o novo acordo quinque- 
nál de comércio com a Po
lônia, que foi representada 
pelo Vice-Ministro do Comér
cio Exte/ior, Sr. F. Mon- 
drzweski, em cerimônia rea
lizada no Ministério das Re
lações Exteriores.

O novo acordo elevará de 
33 milhões para 70 milhões 
de dólares anuais, em ambas

as direções, o intercâmbio 
comercial polono-brasileiro e 
coroa as negociações manti
das de 4 a 18 do corrente 
pela delegação polonesa que 
veio ao Brasil, sob a chefia 
do Sr. Modrzweski.

Comissão mista
O tratado cria uma comis

são mista encarregada de a- 
companhar a sua execução 
e propor aos dois governos 
medidas suscetíveis de in

tensificar e fortalecer as re 
lações econômicas eutre os 
dois países.

A sua duração de circo a- 
nos permitir ) a formulação 
de planos integrados de co
mércio recproco a longo 
prazo.

O ajuste de Comércio e 
Pagamentos atualmente em 
vigor regerá rs relações co
merciais entre os dois países 
até a aprovaçâ > do acordo 
agora negociado pelo Con
gresso Nacional.

Será ’.nstalado escritório do 
1BC no Japão

Encontram atualmente
no Jap ão , os rs . Mario Pen 
teado de F a n  .s Silva, Teru 
mi Tanigaki e Mario Simo- 
moto, a ssesso rs  do Instituto 
Brasileiro do Café, que em 
Toquio vão ii talar um Es
critório Com* rcial para a 
distribuição do nosso prin
cipal produto.

Alem do r scritorio, será 
também insta! do um entre
posto para fa litar as ven-

das de café, não só no ja 
pão, como nos paizes situa 

j dos no extremo oriente es 
! pecialmeute a Australia e , 
' Índia.

Eixo Trazeiro de Duïf
Freios à A.r 
Ve!oc:dads?s

" - “■ r - ■

DIA E NOITE.. 
POR 

TODO 
O BRASIL”

Boolm#nt«, oo> «uo o o fín c lo , » o lld e i, ro n d lm tn to  •  e ílc lòn c io . o  novo 

cam inhão N-184 . fa b r ic a d o  no Brasil pe la In te rn a tio n a l H arvestar .,61 

tem r l v o l . „  i  I  o  he rde iro  na tu ra l do cre le rèn c la  g ran jea do  coles 

o fa m a d o i eominhôe» In te rn a tio n a l nos estradas do  oo's E.n t r0 ba)So 

p e s a d o ... nos ro to» d o  progresso. V pode c o n to r semore

\  A'toi ?

- : ?!

•  V .c to r  o g a o o lin o  d e  137 8  p
CarKltristicas do MX® Intematlooil M-1U .  o.uènsio t67 pol

■< ». *  t*e» 0  b rw to  to r r e a i* - * „v.- «U . «* - ' *>, - XT W .
I

CONCESSIONARlO EM LAIES
^  D’AGOSTINI, FERRARI &  CIA. LTDA
A s r e n l d a ^  Outubro - M argem da

Exportação 
de Rum 

Brasileiro
Estamos seguramente infor

mados que o Brasil vai ex
portar rum para Hamburgo. 
Alemanha Ocidental.

Das várias demarches em 
pesquisas para a escolha dn 
produto, foi dada a preferên
cia ao conhecido Ron Mon 
tília, que obedecia às ca
racterísticas exigidas pelos 
importadores alemães. Corn 
esta encomenda, mais um 
mercado para os produtos 
nacionais, depois do sucess" 
dos vinhos para a França 
Que a nossa cota de açúcar 
para os Estados Unidos, te
nha o mesmo êxito.

Meio circulante 
até fevereiro: 

154 bilhões
O quadro demonstrativo do 

papel moeda em circulação 
a 29 de fevereiro ultimo, so
mava 154 bilhões e 615 mi
lhões 499.849 cruzeiros com 
a diferença para menos de 
47 mil cruzeiros em relação 
a janeiro, foi o que divulgou 
o Diário Oficial da União 
em sua edição de 21 do cor 
rente.

420 mil cruzeiros cus
tará a mudança ce 
cada deputado para 

Brasília
A mudança de cada depu* 

ítado federal para Bra«» 
(custará aos cofres PÛ 'L' , 
a importância de CrS 420.0. >

Cada parlamentar perceoe 
rá de ajuda de custo 301 
cruzeiros e mais 102 nul 1 
zeiros para mudança

A mudança dos rePre')Vil 
tantes do povo para a ‘ 
Capital custará aastrono • 
cifra de 138 milhões de 
zeiros.M ilitares querem aumento

Ainda que Íe.0," ? rae“ i' os ministros militar*8 ,je 
insistindo no sentido 
o governo conceda ĵ. 
de vencimentos Para . cpm 
litares. simultaneamei ^ Bfe.
o aumento que pt'«sa ejv|s- 
der aos funcionári|,b

Econ om ia  e F i r .a n ç a s
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genscjção na Ponte^ Grande
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I n t e r n a c i o n a l  aocai) x U n i ã o
Estádio Municipal 

>0nte Grande estará 
ilanado na tarde de 
jjjjã, quando será 
zado o sensacional 
.jj inter-municipal 
e as equipes do S.U. 
•nacional, campeão 
mo de 1959 e a S.D. 
nião do municipio 
'imbó, neste Estado, 
te prélio se afigura 
rí um dos mais era- 

'**» dos últimos

(Timbó)
tempos, pois o Interna
cional está embalado 
com a sua ultima vitoria 
por 4 á 0, contra o Vas
co da Gama de Caça- 
dor, e o conjunto do U- 
nião é um dos mais po
tentes de sua região 

Este jogo terá um ca 
rater de revanche, pois 
como se recorda em ou
tubro do ano passado, o 
Internacional preliando 
naquela localidade, foi

derrotado ante o seu ri
val de amanhã pelo es
core de 2 á 0.

E um motivo a mais 
para que o inter muni
cipal de amanhã, con
gregue um grande pu 
blico ao “proprio’* da 
municipalidade, ávido 
em presenciar os lances 
mais sensacionais deste 
grande cotejo amistoso.

Possivelmente o Inter
nacional atue com a me>-

ma constituição, com 
que abateu a algumas 
semanas atraz o Vasco 
da Gama de Caçador, e 
nesta mesma oportuni
dade também efetue al
gumas alterações, usan 
do novos elementos que 
participarão da campa
nha do campeonato do 
centenário.

Por isso apelamos a 
todos os esportistas, 
que compareçam em

massa amanhã no Está
dio Municipal da Ponte 
Grande, para que com a 
presença dos mesmos, 
possam dar mais incen
tivo ao futebol da Prin
cesa da Serra.

Deverá ser realizada 
também uma interessan
te preliminar entre o 
mixto do Internacional 
com unii^ equipe de nos
sa varzea.

Campeonato Catarinense em cifras

Caiu o Paula Ramos da 
Liderança

Prosseguiu domingo ultimo o campeonato esta
dual de futebol, com a realização dos seguinl es jo
gos: Em Florianopolis: America 2 x Paula Ramos 0; 
Em Brusque: Carlos Renaux 4 x Hercilio Luz 3; 
Em Criciúma; Atlético Operário 2 x Independente 1; 
Em Joinville: Caxias 3 x Comercial 2.

Após estes últimos resultados em que o Pau
la Ramos caiu da liderança, a classificação dos 
concorrentes ao titulo máximo, ficou sendo a se
guinte:

lo. Caxias
2o. Paula Ramos
3o. America e Atlético Operário
4o. Carlos Renaux
5o. Hercilio Luz
6o. Independente
7o. Comercial

4
5
7
8

11

PP 
PP- 
PP- 
PP- 
PP-

12 p.p. 
18 p.p.

Amanhã terá prosseguimento o campeonato 
estadual, com a realização de mais 4 jogos,_ equi
valentes á 3a. rodada do returno, e que são os 
seguintes:
Em Joinville: America x Atlético Operário; Ejn 
Euritibanos: Independente x Caxias; Em Tubarão 
Hercilio Luz x Paula Ramos; e em Joaçaba: Co
mercial x Carlos Renaux.

O Guarani A C. na Primeira Divisão
O campeonato da pri

meira divisão da Liga 
Serrana de Desportos, de 
verá contar este ano com 
a participação de mais 
uma equipe, qual seja a 
do Guarani A.C., forma 
do por civis e militares 
do 2o Batalhão Rodovia 
rio.

A novel equipe que 
já se filiou áLiga Serra

na de Despoitos, está a 
gora, dando os primeiros 
passos para a regulamen
tação de seus atletas, 
pois que é interesse des
se clube, aproveitar em 
suas fileiras todos aque
les jogadores que são 
funcionários do ‘2* Bata
lhão Rodoviário.

Assim está de parabéns 
o nosso esporte, com o

ingresso do Guarani A C. 
na primeira divisão, o 
qual dará mais brilho ao 
campeonato do centena- 
rio que será iniciado no 
proximo mês de Abril.

Com o ingresso do 
Guarani na primeira di
visão, ficam sendo o os 
participantes do campeo
nato do centenário.

2o. Satelite, Guarani, 
Faixa Azul e Uni
ão 2 p.p.

3o. Renner 4 p.p. 
Próxima rodada 

Hoje a tarde na can
cha da Escola Normal e

Ginásio Vidal Ramos, te
rá prosseguimento este 
certame, com a realiza
ção de mais dois jogos, 
e que são os seguintes: 
Faixa Azul x Olímpico 
e Hélio Moritz x Arsenal

Temos para ven ia  1 Locomovei Roby 159 H. P.

1 Locomovei Marshal õO HP;
1 Locomovei Wolf 45 H.P.- 
1 Locomovei Radenia 45 HP -  
* Conjunto Caldeira e maquina tipo mantima 

de 200 HP;

X X X

Mot°res Diesel de diversos tipos e forças etc. etc. 
^ende-se pneus usados em bom estado 10,00 

900x20 - 8,25x20 - 7,50x20 - 7,00x29 e 6,50x20

X  X  X

Tratar; e m p o r io  d o s  c a r r o s  e  MAQUINARIA u - 

SAdA -  Av. Farrapos N- 1883 - Porto Alegre.

Vidal Ramos e Guarani vencedores da rodada do futebol de salão
Prosseguiu quarta fei

ra a noite na cancha do 
2o. Batalhão Rodoviário 
o campeonato lajeano 
de futebol de salão, com 
a realização de dois jo
gos, referentes á 3a. ro 
dada do turno de classi
ficação, os quais ofere 
ceiam os seguintes re
sultados:

Vidal Ramos 3 x Sa- 
ülite 2 e Guarani 4 x 
Kenner 1.

Apos estes resultados 
ficou sendo a seguinte a 
colocação dos clubes 
concorrentes:

lo. Olímpico, Arsenal 
Comercio, Helio Mo 
rí tz e Vidal Ha 
mos 0 p p,

O Botafogo em 
Igarras

O Botafogo F.C., re
presentado por sua e- 
quipe de titulares, esta 
rá preliando amanha a 
tarde na localidade de 
Igarras, contra a o 1<.K. 
Olinkraft local.

Este iogo será a e s 
treia oficial do Botafo
go, desde que L i adota 
do nova nomenclatura, 
pois anteriormente essa  
equipe tinha a denomi
nar.»« de São Paulo A.C.

Edital de Convocação
A firma IRMÃOS COUTO, por seus sócios Odilon de 

Oliveira Couto, e Osmar de Oliveira Couto, convoca os 
seus credores bem como os credores dos sócios, individual
mente, para uma reunião, a realizar-se no dia 8 de ãbril. 
ás 2U horas, na Sede da Associação Comercial de Lajes, 
sita á rua Presidente Nercu Ramos, 103-2° andar, afim de 
tratarem da liquidação de seus débitos

Lajes, 22 de mapço de 1960 

v ODILON DE OLIVEIRA COUTO 

OSMAR DE OLIVEIRA COUTO

Aos alunos ás Accrde- 
on e Músicos em geral

Já se encontram á venda as letras e musica do 
Dobrad ) “Lages — Meu torrão ’, e a Valsa "Princesa da 
Serra’’, de aiitoria do Professor Eneo Ribeiro da Silva 
em homenagem ao 1° centenário da cidade de Lajes1

Postos de venda
Em Lajes: Lojas Renner, com o Sr. Vivaldino Athayde 
Em Curitiba: Casa Hertel. Praça Generoso Marques. 
Rua Bufrem, 51, com o Prof. Eneo Ribeiro da Silva. 
Em São Paulo: Casa Warner Editora, Rua Libero Ba- 
daró, 388 Cai:;a-Postal 1.31)8
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TERRA ESQU A
M

DETETIVE
CORRE,

Lajes. 26 de Março de I960

Ora viva. - A coisa não es
tá tão ruim quanto parece.

Não é que estamos expor
tando carros para a terra do 
Tio Sam? - No duro isto não 
passa de um paradoxo, pois 
enquanto nós aqui temos fal
ta de veículos os expor
tamos para os Estados Uni
dos, justamente os maiores 
produtores do mundo. Con 
tudo, impõe-se uma explica
ção: não temos dólares e 
sem estes estaremos fritos

Assim, que se vão os car
ros e que venham os dólares 
pois acredito ser muito me
lhor andarmos a pé mas com 
a gaita no bolso (digo no 
bolso e não no üaneo porque 
hoje em dia, dinheiro no 
Banco dá prejuízo) do que 
andarmos de carro sem 
dinheiro sequer para a ga
solina. não falando nos con 
sertos que estão pela hora 
da morte - Mas, por Deus, 
não tragam feijão bichado

em troca dos carros exporta 
dos.

Aproxima-se a inauguração 
de Brasília. - Formam-se ca 
ravanas e mais caravanas 
(inclusive em Lages» que 
demandarão á terra da pro 
missão. Um conselho; levem 
barraca, arroz, carne e fei
jão porque a coisa vai ser 
de nem poder bater palmas 
tamanho será o aperto com 
tanta gente de toda parte do 
mundo: de New York City, 
México City, Londres, Paris, 
Lisboa Berlin (a ocidental), 
Buenos Aires, Chapecó, Bom 
Retiro, Santo Amaro, etc. Não 
levem àgua porque está cho
vendo muito por aquelas 
bandas inclusive,«no Ceará 
e no Piauí. E por falar em 
chuva, dizem que está mor
rendo muita gente no norte 
e nordeste por excesso de 
água. Ora vejam, como a- j 
contecem coisas esquisitas, 
neste nosso querido Brasil.]

Diz se à bocarra que _a 
eleição do Marechal Lott sao 
favas contadas. Não há quem 
aguente o homem, qu® ia 
pode ir, inclusive, preparan
do o discurso de posse. - In
teressante, de certa feita, 
quando ainda nem se falava 
na sua candidatura, ouvi o 
Marechal Teixeira Lott fa
lando no Clube dos Sub-te 
nentes e Sargentos do Exér
cito,no Rio, e confesso que 
não gostei muito Mas agora, 
que sua Excia. virou paisa
no, está falando um bocado.

Dizem que é o tipo do 
candidato bossa nova. -

A PEDIDO

Desfazendo Comentá
rios Injuriosos

Em virtude de certos comentários feitos em tôrno da 
pessoa do sr. Hercilio H. Cervi, comissário de Policia, in
juriando-o e pretendendo reduzir seu conceito perante a 
sociedade, publicamos na íntegra’ uma certidão extraída 
dia 3 de março do corrente ano do Cartório do Crime e 
Anexos, com firma devidamente reconhecida, e do seguin
te teor:

Estado de Santa Catarina 
Juizo de Direito da 2 ‘ Vara 
Comarca de Lajes

C e r t i d a o
Eu, Hélio Bosco de Castro, Escrivão do Crime e Ane
xos, da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, 
na fôrma da Lei, etc.
CERTIFICO, a requerimento verbal da parte interes

sada, que revendo em meu cartório os autos de processos 
crime, arquivados, nele encontrei os autos de número 
1.263, de março de 1955, em que foi denunciado por çrime 
de homicídio o senhor HERCILIO HENRIQUE CÉRVI, bra 
sileiro, casado, maior, domiciliado e residente nésta cidade 
de Lajes, sendo que, no mesmo ano, foi o denunciado IM- 
PRONUNCIADO, sendo a sentença da impronúncia confir
mada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado. CERTIFICO 
mais que nos processos em andamento, encontrei duas 
queixas crimes, movidas pelo dito Hercilio Henrique Cér- 
vi, contra os senhores Nelson José Sartor e Licinio Vive 
nel de Córdova, cujos autos entretanto se encontram em 
andamento. CERTIFICO ainda, que nos demais livros e pa 
péis deste cartório, Dada consta, contra o mesmo Hercilio 
Henrique Cérvi, o qual não sofreu condenação, nem res
ponde a processo algum, até a presente data. É o que me 
cumpre certificar, de acordo com o que me foi requerido. 
Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos treis dias do 
mês de março, do ano de mil novecentos e sessenta 
(3/3/1960). Eu, Helio Bosco de Castro, Escrivão do Crime, 
que o datilografei, subscrevo e também assino.

Lajes, 3 de março de 1960 
O Escrivão — Helio Bosco de Castro

Firma reconhecida no Segundo Tabelionato de Notas

Quanto ao outro candidato, 
deputado Janio Quadros, co
mentam que não terá vez 
nesta oportunidade. Que é 
um h o r n e m  estranho, 
que conhece quasi toda a Ei - 
ropa, mas que, depois de a- 
dulto, nunca foi á capital 
de seu Estado Natal, Ma
to Grosso; que é insubmisso; 
que foi desertor na última 
guerra e depois beneficiado 
com indulto; que dà azar on
de quer que se apresente. 
Contam que, c e r t a  
feita, deixou na mão todos 
os seus ilustres acompanhan
tes, desguiando de mansinho

Procurado depois, foi en 
contrado num hotel e disse 
simplesmente: estava cansa
do e vim dormir. -

Ronaldo de Souza Castro, 
no seu primeiro julgamen
to, levou trinta e sete anos 
de cadeia. - No segundo foi 
absolvido. - Violento con
traste, não resta a menor dú 
vida, que leva a gente a 
conjeturar: Culpado? - Ino
cente? - Dizem que no se
gundo julgamento teve a seu 
favor a incapacidade do 
Promotor Público. - E assim 
continua envolta em mistério 
a morte da infortunada'Aida 
Curi Haverá a melhor de 
três? Se houver empate, de
verá haver prorrogação. - 
Enfim, aguardemos a bomba 
de David Nasser no próximo 
“O Cruzeiro”.

A GRA D E C I ME N T O
A familia do inesquecível MANOEL DA SILVA RAMOS 

agradece as pessoas que compareceram aos atos de enco- 
mendação e sepultamento deste ente querido, bem como 
a todos que enviaram coroas, flores, ou por outro meio 
expressaram o seu pesar.

Em especial manifesta o seu agradecimento ao Dr. 
João Costa Netto pelo desvelo com que sempre o atendeu 
durante a enfermidade.

Lajes, 25 de março de 1960.

« t t l O K
De Esievam BORGES

Estamos a sòmente dois meses distantes do ce te 
nárío e, pelo que se vê, nenhuma ou poucas são as 
providencias concretas tomadas para a realização dos
festejos. .

Os prédios do centro, por mais idosos que se 
jam, continuam sem pintura, dando-nos a impressão de 
uno êles se apresentarao com a mesma roupa nos *.ig 
do centenário. Além disso, quasi nada se nota de movi 
mentos preparatórios para a comemoração dessa gran
de data, como se a mesma fôsse uma coisa insigni
ficante que acontece todos os anos.

Mãos à obra, pessoal . . .
— o O o —

Segundo noticia a imprensa, o sr. Ademar de 
Bnrros, candidato à presidência da República, teria a- 
firmado que apoiaria o sr. Janio Quadros ao envezdo 
marechal Lott à presidência da República, caso êle 
próprio não seja candidato.

É, na hora H enquanto os pequenos trocam coi
ces os grandes se coçam . . .

— o O o —

E a vida continua cara, duríssima, tanto para os 
humildes como também para os pertencentes à classe 
média. Enquanto isso, altas personalidades de diver
sos países do globo são convidados frequentemente 
para visitar o Brasil e, aqui, comem e bebem à von
tade para depois, arrotando faisão e cheirando uisque, 
dizerem que o presidente Juscelino é chente bom.

O pior de tudo é que depois de cada visita e de 
cada banquete o povo tem de apertar ainda mais o 
cinto. . .

—o O o —

Meu amigo Pedro Fava começou a colaborar nês- 
te bi-8emanário. mantendo uma secção todas as quar
tas feiras, que - sem querer rasgar cêda - tem grande 
número de leitores pelos assuntos importantes que são 
abordados.

Muito bem, Pedro, e lenha nêles . . .

— o O o —

Os alunos da Escola Normal e Ginásio Vidal Ra 
mos estão ensaiando, diáriamente, para tomarem par
te no desfile dos alunos dos colégios e escolas locais 
a ser realizado dia 25 de maio próximo, época do 
centenário. E um rufar tamanho de tambores, toques 
de clarins e outros bichos que ecoam o dia todo por 
toda a Praçit João Costa e adjacências.

Se a coisa continuar assim daqui uns dias é mui 
ta gente boa marchando sem querer pelas ruas da ci
dade . . .

A  POLICIA EM NOTICIA escreveu'. M. Ru‘z

Grave acidente:
Ocorrido na manhã do dia 

21 do corrênte na Rodovia 
Lajes-Passo do Socorro na 
altura do quilômetro 73, gra
ve acidente rodoviário regis
trou-se com um caminhão 
basculante de propriedade da 
Cia. Auxiliar de Viação e 0 - 
bras, (CAVO) dirigido pelo 
motorista Alcides Prestes de 
Souza, portador da Carteira 
de Habilitação N°-71.750 do 
Estado do Paraná, e o aju
dante Jozão Barboza de Oli
veira que se encontram hos
pitalizados em Vacaria. Co
municada a Polícia do fato e 
por determinação do Sr. Cap. 
Gustavo Rocha, Delegado Es 
pecial de Polícia, rumou ao 
local do acidente o funcioná
rio Pedro José Fava, acom
panhado pelo cabo Faustino 
Machado da Silva, a fim de

ser efetuado o levantamento 
e apurar a causa do aciden
te O referido caminhão era 
de marca Mercedes Benz a- 
no 1960, licença especial N" 
0904 D.F. - R.J , capacidade 
para 8 toneladas, que se pre 
cipitou num perau de 150 
metros em declive com a 
profundidade aproximada em 
100 metros, ficando inapro- 
veitavel o já frizado veiculo 
cujo valor declarado é dè 
Cr$ 1.000.000,0d
V a d ia g e m :

Tendo sido recolhida por 
KoMarde uma branquiíh
Jsj* í e !"rna' a parda Dar- 
? r de n ° uza> ®em profissão oi recolhida a fim de mort- 
lizsar a situação. Quando com
pareceu nesta D.P. Da 1 !  
nhã de ontem os não menos
pardoB José Rodrigues ?R  ,ai 

i Rodrigues, penalizados Com

a situação de sua company
ra de mesa, trouxeram
com um ligeiro ’bafo d® 
ça” momento em que i°ra
convidados a pernoitarei 
num dos “apartamentos
Regional local.
Das Faculdades naen 

tais:
Waldomiro Babirício. CO!®

56 anos de idade, tendo P r
dido a “linha" resolveu  ̂
sapertar ’ vários casaco:s. 
mesmo quando passava 
um automovel que est „ 
estacionado “levantava ^  
preferencia paletós e [0 
bando-os nas costas, Çj ‘ „j.) 
ra. No momento o 8 veB$ 
encontra-se contando lS 
juntamente com dois c -ltf 
um de côr ■ zul c outr yo- 
listado que potlefã0 8 j^os 
curados por sêus » 
donos.
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