
2 Balalhão Rodoviário Come
morei 5eu o2 Aiiversário

A data de hoje assi
nala a passagem do 52° 
aniversário do 2* Bata
lhão Rodoviário, aquar
telado nesta cidade e 
onde tem desempenhado 
papel de relevada e sig
nificativa i nportà ícia na 
história do municípo.

Criado pelo decreto 
6.971, de 4 de junho ie 
1908, o 2 - Batalhão Ro
doviário é oriundo do 5 ‘ 
Batalhão de Engenharia,

tendo sido organizado 
co n elementos cia Co- 
nissão de Linhas Tele- 
griticas do Vcre. Em 
nac^o de 1913 teve 
■sua^sede transferi la  pa
ra S lo  Luiz de Cáceres, 
em decorrência da sua 
miss lo de acomianhar 
e cooperar com a Co- 
misslo Construtora de 
Linhas Telegráficas de 
Mato Grosso ao Ama

zonas.
Depois de una longa e 
brilhaite tragetória por 
dive sos ístados e regi
ões 1 > país, onde pres
tou i íestimáveis se*vi- 
ços, e n 5 de dezemoro 
do an > de 1934 o Bata
lhão chegou a Lajes, a- 
oós ter recebido a mis
são de construção da es
trada Lajes -  Passo do 
Socorro, onde se encon

tra ate agora, atualmen
te sob o comando do co- 
onel Antônio Andrade 
le Araújo, oficial culto, 
■rnnscio dos seus deve
i s  e de suas responsa- 
íilidades, qualidades es- 
<as que o tornaram - co- 
no seus colegas dessa 

unidade militar — digno 
do apreço e da estima 
da sociedade e do povo 
tajeano.

Em comemoração à da
ta, diversas festividades 
estão programadas para 
hoje, sendo que em uma 
de nossas próximas edi
ções daremos maiores 
detalhes dêsse aconteci
mento que enche de jú
bilo o coração de todos 
os habitantes da ter n te 
Correia Pinto, amaat *s 
da ordem, da paz e do 
progresso.
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Líderes pstebistas tr a d cilham pela 
harmonia partidária

Tendo em vista o pleito 
de .1 de outubro, liderei tra- 
bal listas do Estado de Santa 
Catirina trabalbam intensa 
e itivamente pira manter a 
uniiide do partido, adotando 
inuneras medidas que têm 
por objetivo imediato a coe- 
s'i> da referida agremiação 
politica, tão sèriamente a- 
rançada pelos últimos a- 
coatecimentos ocorridos nos 
seus bastidores.

Após o desligamento dos

deputados Braz Alves e Pau- 
lino Búrigo, a direção do 
partido disignou alguns dos 
seus próceres para resolver 
o problema da melnor ma
neira possivel, impedindo a 
“debandada” dos adeptos e 
eleitores dos dois referidos 
políticos.

Por outro lado, o acordo 
PSD-PTB está sendo amea
çado com a exigência dos 
trabalbi8tas, reivindicando de 
maneira categórica as pre

feituras de Lajes, Chapeoó e 
Tubarão — pretenção esta 
que se não fôr atendida po
derá, na opinião de peus 
porta-^ozes, enfraquecer 
muito os entendimentos entre 
os dois partidos.

Dentro de poucos dias, 
entretanto, com a marcha dos 
acontecimentos deverá o “ tu
mor vir a furo”, dando uma 
idéia mais clara e positiva a 
respeito da posição dos par
tidos na sucessão estadual.

101
O senador Irineu Bor

nhausen, candidato ao 
governo do Estado nas 
próximas eleições de 3 
de outubro, estará hoje 
á noite juntaraente com 
o Sr. Magalhães Pinto e 
outras figuras da UDN

nacional na cidade de 
Joinville, onde partici
parão da convenção que 
homologará o nome do 
sr. Paulo Konder Bor
nhausen como candidato 
á prefeitura da Manches-

ter Catarinense.
O sr. Irineu Bornhau

sen que chegou ontem 
à Itajaí, procedente do 
Rio de Janeiro, deslo
cou-se em seguida para 
Joinville.

O Sr. Janio Quadros 
deverá estar na próxima 
terça feira em Salvador, 
onde participará de um 
írande comicio em pró 
e sua candidatura á 

presidência da Republi
ca. No dia seguinte o ex- 
governador paulista ini- 
iarâ a sua campanha,

pelo interior baian 
Nesta sua excursão e- 

leitoral pelo Estado da 
Bahia, o sr. Janio Qua
dros terá a companhia 
do sr. Milton Campos, 
seu companheiro e cha
pa e que seguirá para a 
Boa Terra na próxima 
segunda feira.

O deputado Josué de Castro 
abandonará o PTB

Segundo noticias pro- 
iedentes do Rio, o De- 
outado Josué de Castro 
ocupará a tribuna da 
Câmara na próxima se
mana em Brasília, para 
comunicar o seu rompi
mento com o sr. João 
Goulart e o seu conse
quente desligamento do 
PTB, motivado pela sua 
não nomeação para o 
Ministério da Agricultura.

O sr. Josué de Castro 
justificará a sua atitude

perante a Câmara, lendo 
vários documentos para 
demonstrar que só não 
foi nomeado Ministro da 
Agricultura, porque o sr. 
João Goulart vetou o seu 
nome, porquanto a sua 
nomeação chegou a ser 
feita pelo presidente da 
Republica.

Até o momento não 
se sabe para que agre
miação partidaria ingres
sará o deputado Josué 
de Castro.

Leia nesta edição:
Estatística completa do campeonato 

serrano de futebol de 1960

Milita Municipal tu Foto

Cal Hidratada -  Ferro redondo em todas as bitolas -  Sanitários - Azulejos -  Ladrilhos — Tintas 
<-al Hidratada re  ^  alumínio — Material para construção em geral

T—tttd c h t n r  PTTRTTIBA FILIAL DE LAIESSUCURSAL DE UUnliioA  L0JA E DEP5SIT0
Rua Jofto Negráo, 1.325 * “  ^ o !? e  S q°'

Curitiba - Paraná End ™ e*ráflco ^ ETATLAS”

— Chapas
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do museu historicoNITIS EM l i O  [N' K j
D I V E ?  S

: dar 'T HI AGO DE CASTRO

O Sd 1900: descrevemos 
s ‘guinte:

Theatro S. João

Consta nos que irá 
passar por grandes re- 
fo ; nas ste nosso Tliea- 
tro, e qu j o Governo 
Municipal chamará a si 
esta necessidade, o que 
prenuncia que breve
mente estará aberta ao 
publico aquella casa de 
distração e educação.

Diversão
Chega ao nosso co

nhecimento que breve
mente se 'inaugurará um 
Club nesta cidade para 
o jogo de bolas e o de 
tiro ao alvo, excellentes 
distrações que farão aos 
domingos e feriados a 
delicia da mocidade sem
pre avida de novidades.

Jornal do Commercio
Este importante orgão 

da imprensa do Rio sa- 
hiu no dia 25 de Dezem
bro do auno p.p. com 32 
paginas, tendo o peso de 
450 grammas!

Palacio Municipal
Já estão muito adian-

tadas as obras do Pala
cio do Governo Munici
pal desta cidade, que já 
apresenta uma bella 
perspectiva, que muito 
recommenda os méritos 
dos artistas que se in
cumbiram d'este trabalho.

Collegio Serrano

Alguns cidadãos da nossa 
sociedade vão offerecer 
ao Collegio Serrano du
as bandeiras, uma da 
Republica e outra do 
Município para aquelle 
collegio uzar em suas 
passeiatas e serem col 
locadas a primeira na 
sala das aulas do curso 
secundário e a segunda 
na do curso primário.

Os directores deste 
collegio pretendem adop- 
tar um uniforme para os 
seus alunnos, bem assim 
ensinar-lhes exercicios 
militares. É uma boa i- 
deia.

Demissão

Por ter sido suspenso, 
pediu e obteve demissão

do cargo de isp< •« o:
Geral de Hyg' i -í desUi 
Estado, o Dr. i Io  1 a- 
dislau Ramos.

Nomeação
Foi nomeado pelo Go-i 

verno do Estado, o Dr.! 
Rodolpho Benevenuto 
Garnier, ilustre clinico 
em Florianopolis, parae 
xercer o cargo de Ins
petor Geral de Hygiene.

Linha Telegraphica
Esteve interrompida a 

linha telegraphiea desta 
cidade desde as 4 horas 
da tarde do dia 11 até 
12 e 30 do dia 15, devi
do a uma faisca electrica 
ter partido dois postes e 
o fio no lugar chamado 
Fachinal do Meio. O sr. 
Pamplona, chefe da es
tação, foi solicito nas 
providencias que se fi
zeram mister, luctando 
com dificuldades para o 
restabelecimento da linha.

Peste Bubônica
Em São Paulo por ca-

da ura rato que apre
sentem á Intendência, es- 
!á se pagando a quantia 
de 400 reis! Já vale a 
pena semelhante caçada.!

Consta-nos que em u 
ma deligencia, era Curi- 
tybanos, foi morto um 
homem.

Nada mais podemos 
adiantar por falta de 
exactas informações.

O  Baião d in g iv e l  
Descobriu-se afinal a 

direcção do balão. As 
experiencias ultimamen- 
te feitas era Paris pelo 
sr. Santos Durnont forão 
de resultados esplendidos.

O invento é de gran
de simplicidade; é pro
pulsionado por um p.- 
queno motor duplo de 
petroleo. D gaz commum 
de carvão pode substi
tuir o hydrogenío para 
o fim de encher rapida
mente o balão.

Na forma o navio a- 
creo tem a semelhança 
de um charuto. Mede 75 
pés de comprimento e 11 
de diâmetro. A barqui
nha incluindo o duplo

j motor de petroleo peza 
apenas 65 libras. O mo
tor é de força de tres e 
meio cavallos e faz 1800 
revoluções por minuto. 
O leme está collocado na 
retaguarda do balão e 
é feito de bambus cober
tos de séda.

A velocidade é de 20 
milhas por hora. O a *- 
onauta, na ultima a-> n- 
ção que fez, peru ie- 
ceu no ar duram* 23 
horas e a 12:000 | és a- 
cima do nivel do mar.

O Sr. Santos Dumont, 
que tem apenas 25 annos 

| de idade, nasceu no Es
tado de S. Paulo (Brazil) 
viveu durante muito 
tempo na Inglaterra on
de estudou e se formou 
engenh’ iro mechanico.

ü balão tem o nome 
de AMERICA.

A directoria da expo
sição de Paris ficou tão 
satisfeita com o exilo 
alcançado que pedio ao 
inventor para deixal-o 
fazer parte da exposição.

Coincidência notável: a 
invenção do primeiro 
balão pertence á Bar- 
tolomeu de Gusmão 
v1744) brasileiro, a sua 
direção ainda pertence a 
outro brasileiro (1899) is
to depois passados 155 
annos.

fZ Ÿ ic / n

As má jüip.as de escrever Siemag possuem:
^  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v  ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
V inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v  mesa ( ’ tapei 
v  estrutura blindada monobloco

C//T&
né?

Porque dura mais! 
Porque custa menos1 
Porque* trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
'Organização Hélio Lida

Rua Cel. Córdova 108 —

LAGES I
Caixa Postal 35

SANTA CATARINA

O Brasil prefere exercer, 
em matéria d* águas territo
riais, uma soberania autênti 
ca a uma soberania nominal. 
Por isso não propugna a ex
tensão das águas marítimas 
até o limite máximo de doze 
milhas, inclinando-se a admi
tir apenas uma faixa de seis 
milhas.

Esta comunicação foi feita 
á II Conferência das Nações 
Unidas pelo embaixador Gil
berto Amado, chefe da dele
gação brasileira àquela reu
nião, que ora se realiza em 
Genebra para debater proble

mas internacionais do mar 
relacionados com as ativida
des pesqueiras.

A opinião do Brasil mere
ceu a aprovação de represen
tações que já se haviam ma
nifestado anteriormente, tais 
como a Grã-Bretanha Esta 
dos Unidos, Canadá, Bélgica 
e outras.

A proposta para uma faixa 
até o limite de doze milhas.
tanto para os mares territoriais
como para as zonas de pes 
ca, foi feita pela União So 
viética.

Emissões do governo fede 
ral causa protestos do 

comercio
Será apresentado na pró

xima quarta feira, pelo sr 
Atila Carvalhaes Pinheiro 
vice-presidente da Associa
ção Comercial do Rio de Ja
neiro, e responsável pelo 
Departamento Jurídico da 
referida entidade, vasto pa- 
recer de sua autoria sôbre 
os aspectos legais ou ilegais

das emissões do govêri 
quais as medidas que a 
tidade poderá tomar " i£ 
limitar ou anular 

A Associação 
considera que as em 
do governo poderão co 
meter sériamente as ] 
mas eleições como 
manifestação de pensan
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Dora Heíd t  Câmara 
abriu a su-.?nidade da 
instalação d > ;eunião, dos 
bispos do Nordeste no 
galão nobre do Ministé
rio da Agricultura em 
Brasília cora um discur
so em que agradeceu ao 
presidente Kubitschek a 
cooperação dada pelo 
govêrno do nordeste. A- 
firtnou e repetiu em no
me dos bisDos do Nor
deste: — “ Vossa exce
lência fèz tudo o q u j po
dia fazer pelo Nordeste’*.

Depois de citar as ini
ciativas do governo no 
cumprimento das reso 
luções dos bispos nor
destinos, elogiou Brasília 
que — disse — está pos
sibilitando o descobri- 
medto de dois terços do 
território nacional ainda 
hoje quase desconheci
dos,’. “ Falo de coração 
aberto — salientou Dom

p- W  ~  Porque vossa 
exeelenca está no fim 
de seu mandato e nós 
acreditamos piamente 
na sua atirmação de que 
uao pretende continuar*’

D presidente da Repú- 
oiica agradeceu a pre
sença dos bispos em 
Brasília e reafirmou que 
eui data marcada pela 
Constituição, entregará 
o governo a seu sucessor 
eleito, seja êle quem fôr. 
Agradeceu as referênci 
ti feitas por Dom üel- 
der Câ nara sôbre a in
terioriza çâo da capital e 
declarou que espera nos 
meses |Ui sobram ao 
govêíMo pira seguir es
se plano ie colonização 
do Brasil.

Mais adiante o sr. Jus- 
celino, reportando-se às 
palavras de DomHeder, 
recordou que sua obra

de desbravamento d 
desertos brasile os t 
sido alvo de constant 
ataques, mas que a ma 
ria esmagadora do p< 
vo brasileiro aprova t 
metas do govêrno.

Disse o presidente d
República que sua^ 

metas não seriam possí 
veis se não contasse 
sempre com o amparo 
do sr. João Goulart, a!i 
presente, “ que sempre 
cumpriu com lealdade 
todos os compromissos 
assumidos durante a 
campanha” .

Antes da reunião no 
galpão ao lado da cate
dral de Brasília em cons 
trução, foi rezada missa 
pelo Arcebispo de Brasí 
lia. O presidente Jusc. - 
lino e o vice-presidente 
João Goulart comparece
ram .

Sessão litero musical em homenagem ao Centenário
Na ultima quarta fei

ra, com as dependencias 
do Cine Teatro Tamoio, 
totalmente tomadas, foi 
realizado um festival li- 
tero musical que obede
ceu à orientação do lJrof.

Ibelmar Brascher, em ho
menagem ao 1’ Centená
rio da Cidade de Lajes.

Na ocasião foram exe
cutados vários numeros 
musicais, sendo que tam-

b m foram proferidos 
arios discursos e poe

sias, todos alusivos aos 
Cem anos da elevação 
de Lajes á categoria de 
cidade.

Distribuidor nesta praça

A  ELETROLANDIA
-  Fone 331 — LAJES - Stcr Catarina

Reivindicações da clas
se exportadora de 

madeiras
O Sr. Aristides Largu-| 

ra, presidente do Insti-1 
tuto Nacional do Pinho, 
seguiu á dias para Bra
sília, afi n de entrevistar- 
se com o presidente da 
Republica, e estudar me
didas que atendam as 
reivindicações enviadas 
em memorial ao Sr. 
Juscelino Kubstchock, 
pelos madeireiros expor
tadores de madeira de 
Santa Catarina.

Por outro lado, o sr. 
Lincoln Nery, substituto 
do presidente do Institu
to Nacional do Pinho, 
declarou não serem pro
cedentes as acusações 
dos madeireiros, de que 
a comissão coordenado-

I ra das exportações de 
I madeira tenha sido des
virtuada de suas finali
dades, cuidando unicá- 
mente do mercado ar
gentino já tradicional e 
estável, em lugar de 
preocupar com aconqu.s- 
ta de novos comprado
res, especialmente no 
continente europeu.

Afirmou ainda o Sr. 
Lincoln Nery que conhe
ce as dificuldades por
que estão passando os 
produtores de pinho de 
Santa Catarina, mas que 
tais dificuldades não 
justificam as acusações 
que estão sendo feitas 
ao Instituto.

Faleceu Boris Pasternak
Faleceu na ultima se

gunda feira dia 30 de 
Maio pp. em sua casa 
de campo em Pereldel- 
kino, o poeta soviético 
Boris Pasternak, que se 
tornou famoso no mun
do inteiro, quando lau
reou-se com o Prêmio 
Nobel de Literatura, com

a sua obra “ Dr. Jivago” .
Pasternak contava 70 

anos de idade, e veio a 
falecer vitimado por duas 
sincopes cardíacas e um 
posterior ataque de pneu
monia, alem do padeci
mento de chaga cance
rosa.

Cine Teairo Tamoio S/A.
Aviso

A diretoria do Cine T. Tamoio S/A., avisa 
aos senhores acionistas que, conforme deliberação 
da assembléia geral ordinária, reunida a 30 de 
abril p. passado, está pagando o dividendo de 
6% das 15 ás 17 horas das segunda as sextas- 
feiras, na séde social sita a rua Marechal Deodo- 
no. 170.

Lages, 30 de maio de 1.960 
Constantino Bertuzzi

(Diretor Gerente)

V E N D E - S E
Uma loja com regular estoque situada na Rua Marechal 

Deodoro.
O motivo da venda é a mudança de ramo.

Para maiores iníorraações queiram dirigir-se no Edi
fício Gamborgi n- 155 ao lado da Casa Cristal.

_  S E R R I L —
Dispõe para pronta entrega, nas construções 
para qualquer quantia.

Depósito em Serril
Representante nesta cidade: Lirio Campos — 
Rua João de Castro, 525,

Rua Coronel Cordova s/n
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Juízo ile iireilo da Primeira rara
O Doutor Clovis A y
res Gama,, Juiz de Di
reito da Primeira Vara 
da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Ca
tarina, na forma da 
lei, etc.

Faz saber a todos quan
tos o presente edital de 
praça, com o prazo míni
mo de vinte(20) dias, vi
rem, dêle conhecimento 
tiverem ou interessar 
possa, que no dia dezoi
to (18) do mês de junho 
do corrente ano, ás dez 
(10) horas, no saguão do 
Edifí o do Fórum desta 
cidade, o porteiro dos 
auditórios ou quem suas 
vezes fizer, levará a pú

blico pregão de venda e 
arrematação, por quem 
mais der e melhor lan
ce oferecer, sôbre a a* 
valiação feita nêste Juí
zo, os seguintes bens pe
nhorados à José Mariano 
dos Anjos e Evaldo Ma
chado de Souza, na Ação

EDITAL DE
xeculiva, movida por 

J .»veiitino Figueiredo 
c >ntra os mesmos, bens 
êsses, a saber: — UMA 
GLEBA de terras com a 
área superficial d e . . . 
273.498,18m2, ficando as
sim fechada e dividindo 
este quinhão com uma 
extensão de 2.331.00 me
tros lineares, e uma á- 
rea total de 277.098,19m2, 
sendo a área de 3.600,00 
ocupada pela estrada Ca 

j poeiras - São José e . .
! 273.498,18m2 pertencente 
| ao condômino supra. A 
dita gleba de terras esta 

| situada no lugar deno 
minado ‘ Refuga Baiano” 
distrito de São José do 
Cerrito. As terras são 
próprias para indústria 
pastoril e agrícola. As 
águas são tributárias do 
Rio Caveiras, os matos 
são de madeira branca, 
com pinheiros, aroeiras, 
bugre, e guamirira, etc.

Nêste quinhão existe u 
ma séde de propriedade 
do próprio quinhoeiro e 
confrontando ao Norte, 
com terras do executa
do; ao Leste com o qui
nhão de Pedro M. dos 
Anjos; ao Sul, com os 
quinhões de Placidino M. 
dos Anjos e de Alfredo 
J. Garcia e ao Oeste, 
com terras de Alfredo J. 
Garcia. Estando devida
mente as referidas ter
ras transcritas no 2o O 
fício do Registro de I- 
móveis e Hipotecas des
ta C-»marca, sob n° 7.339 
no livro 3-E, à fls. 15 V. 
à 16; avaliada dita gleba, 
pelo quantia de Cr$ . . . 
10U 009,00. E quem qui- 
zer arrematar os bens 
descritos, separada ou 
erulobadamente, deverá 
comparecer no local, dia, 
mês e hora acima men
cionados, sendo ê e s  en
tregues a quem mais der

Juizo de Direito da Primeira Vara da Co
marca de Lajes Estado de Santa Catarina

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

Edital de Ci
tação

Faço saber aos que o pre
sente edital de citação, com 
o prazo de sessenta (60) dias 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que por parte de DORVALI 
NA MORAES DA SILVA, bra
sileira, maior, solteira do
méstica, domiciliada e resi
dente do distrito de São Jo 
sé do Cerrito nesta Comar
ca, Jez-me a seguinte PE
TIÇÃO: “Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la Vara da 
Comarca de Lajes. Dorvalina 
Moraes da Silva, brasileira, 
maior, solteira, doméstica do
miciliada e residente em São 
José do Cerrito, nesta, Co
marca, por seu assis ente ju 
diciário, pretende adquirir 
por usucapião na forma do 
art. 165§ 3o da Constituição 
Federal, e com este objetivo 
que perante V. Excia. justifi
car, com depoimento de tes
temunhas abaixo arroladas, 
que: a) — não é proprietária 
agrícola e nem urbana, b) 
que há mais de vinte anos 
tem posse atual e ininterrupta 
tranquila e incentestada de 
um sitio, com a area superfi
cial de duzentos, digo, de mais 
ou menos de duzentos e cin- 
coenta mil metros quadrados, 
sito na antiga séde do dis 
trito de São José do Cerrito, 
nesta confrontando com ter
ras de herdeiros de Vicente 
Gamborgl, herdeiros, de Ma

noel Chaves Camarg >, patri 
monio de S. José do (. rrito 
e de .VI inoel Fortunato Pi
nho. ci que o terreno 
compreende uma area defor
ma irregular, dentro d i qual 
a requerente estabeleceu sua 
moradia habitual e efetiva. — 
d) — que a requerente cul
tiva esse terreno com o seu 
trabalho próprio e de seus 
filhos, fazendo-o produzir, e)
— que, nunca reconheceu, 
desde que ali reside nenhum 
dominio de outrem sobre di
to terreno, no que tem uma 
de pouco mais ou menos de 
duzentos mil metros quadra 
dos, de onde tira o seu sus
tento para si e seus filhos, 
além de sua progenitora, f)
— que este terreno a re
querente obteve a posse, por 
haver adquirido esta de her
deiros de Manoel Inácio Men
des e com a morte deste os 
herdeiros lhe não poderam 
escriturar dita terra, digo 
dita área de duzentos e cin- 
coenta mil metros quadrados, 
isto é há mais de vinte anos. 
Neste presuposto, requer a 
V, Excia. a designação de 
dia hora afim de que possa 
produzir prova do alegado, 
julgado por sentença, que se
jam citados pessoalmente os 
confrontantes acima indica 
dos, ou qualquer interessa 
dos de ausentes, se casados, 
as esposas, por mandado, co 
mo por edital com o prazo 
de sessenta dias, os interes
sados ausentes incertos e não 
sabidos, para que tenham co
nhecimento do alegado, a 
contar da citação e sob pe
na de revelia, apresentarem, 
querendo, a contestação que 
por ventura tiverem. Mesmo

sendo contestada a presente 
ação, pede, outrossim, que 
seja ela julgada por senten
ça, para atribuir a requeren
te q dominio da terra descri
ta acima. Indica como meio 
prova depoimento de teste
munhas, depoimento pess al, 
prova documental vistorias 
e mais provas que se fi 
zerem necessária ao escla
recimento do alegado. Rol de 
Testemunhas: Leovirgildo
Esmero da Silva, Francisco 
Ribeiro Leite, João Alves dos 
Santos. Todas residentes no 
distrito de São José do Cer
rito, que comparecerão inde
pendente de intimação. Nes
tes termos - P. Deferimento. 
Lajes, 28 de Julho de 1 959 
(a) Mário Teixeira Carrilho; 
assistente judiciário. ‘DES
PACHO:’’ A; designem-se da
ta. Lajes, 29-7-59 (a) C Ga
ma”. Realizada a justificação, 
foi proferido o seguinte DES
PACHO: ‘ Façam-se as cita
ções requeridas na inicial. 
Lajes, 16-5-60 (a) C. Gama,
Juiz de Direito da la Vara’’. 
E para que ninguém alegue 
ignorância muito especial
mente os interessados incer
tos, passou-se o presente e- 
dital, que será publicado e 
afixado na forma da lei. Da 
do e passado nesta cidade de 
Lajes, aos dezessete dias do 
mês de Maio de mil nove 
centos e sessenta. Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do Cí
vel, da Primeira Vara, o da 
lilografei, conferi, subscrevi 
e assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

i  mmoc u p
ACl

e melhor lau o fe rece '. 
sôbre a aludi ' avalia 
ção, depois de pagos n< 
ato, em moeda corrente, 
o preço da arr« matação, 
custas e despesas judi
ciais. E para que che
gue ao conhecimento de 
todos, passou-se o pre
sente edital, para publi
cação na forma da lei.

" “ lade de Lajes, Estado 
jui anta Catarina, aos 
! vinte e um dias do n#g 

te maio do ano de mjj 
iov centos e sessenta 
Eu, Luiz Carlos Silva! 
Escrivão do Cível, o da
tilografei, subscrevi _e 
também assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da Ia 

Vara
Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

Juizo de Direito da Pri
meira Vara da Comarca 
de Lajes Estado de San

ta  Catarina
O Doutor Clovis Ayres Go

ma, Juiz de Direito da Pri- 
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.

Faço saber aos que o pre 
sente edital de citação, com 
o prazo de trinta (3'») dias, 
virem dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que por parte de PEDR.» 
JERON1MO DA ROSA e S. 
mulher, brasileiros, proprie
tários, domiciliados e resi
dentes no Distrito de Painel, 
nesta Comarca, me foi feita 
a seguinte PETIÇÃO: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
la. Vara desta Comarca. Pe
dro Jeronimo da Rosa e su;; 
mulher, brasileiros, proprie
tários, residentes e domici 
liados no distrito de Painel 
nesta Comarca, por seu ad
vogado, instrumento público 
de mandato anexo, expõe e 
requerem a V. Excia o se
guinte: I o - que na realidade, 
há mais de trinta anos, pos
suem como deles A.A. uma 
área de terras de cem mil 
metros quadrados, mais ou 
menos no lugar denominado 
«Galafres, na 1“ Fazenda de 
Santo Antonio do Caveiras no 
distrito de Painel, n/ Comar
ca, sem que lhes interrom
pessem esta'posse mansa e 
pacifica, onde tem criações 

- e suas lavouras para seu 
sustento e de pessoa de sua 
familia. 2o - que esta área 
de terras tem as seguintes 
confrontsçõe8: com terras de 
Jubenal Farias de Mello, com 
o Rio Galafres e com terras 
pertencentes aos a .A. 3o - 
que os A.A. a posse tem si
do sempre respeitada sem 
que até a presente data fos 
se turbada, tranquila, mansa, 
o pacifica. 4° - Que, para o- 
bterem ela presente ação 
decl iratória de Usucapião o 
titulo e respectiva traoscri- 
ção no Registro de Imóveis 
pois dispensáveis são os re
quisito de justo título de 
boa fé, necessitam de uma 
posse indescontinuada, tran

quila e mansa, como acon
tece com o caso, subjuJicj. 
j ■ - Que, assim na forma do 
artigo 455 e seguint s tq 
Cód Proc. Nac. Civ Requereu 
a V. Excia. que .se proc Jfi 
a inquirição das teste nuuhjs 
em dia e hora que for-li 
designados, com ciência do 
dr. Promotor Público i t i.i 
Vara desta Comarca, e. rao 
concluído digne-se V. -,vc x . 
de julgar a jusCíie.içâo, 
mandando após citar ,s ••on- 
irontantes acima indicados, 

j oein como a nomeaçã e im 
curador afim de po - edit il 
de (trinta) dias os mtervssa- 
dos incertos e não sab: ios 
para contestarem, queren
do a presente ação, na qual 
seja declarado o dominio dos 
requerentes sob a aludida 
irea, prosseguindo-se na for
ma da lei, atpe, digo, até fi
nal sentença e execução. 
Dão o valor de dois mil 
cruzeiros, para efeito de 
taxa judiciária. Rol de tes
temunhas: Abilio José de 
Souza e Juvenal Padilha. 
que se apresentarão inde- 
pendenteraente, digo, inde
pendente de intimação, e re
sidem no distrito de Painel. 
N. Termos S. P. Deferimento. 
Lajes. 15 de outubro de 
1.959 (a) Mário Teixeira Car
rilho’ » DESPACHO: A; de 
signe-se data. Lajes, 20-10-59 
(rj C. Gama» Realizada a 
justificação, proferiu este
Juizo o seguinte DESPACHO:
«Façam-se as citações re
queridas na inicial 16-5-60 
(a) C. Gama, Juiz de Direito > 
E para que ninguém alegue 
ignorância muito especial
mente os interessados incer
tos, passou-se o preseDte ê  
ditai, que será publicado e 
afixado na forma da 
do e passado nesta cidao 
de Lajes, aos dessezeis diâ  
do mes de Maio de mil n 
vecentos e sessenta.-Eu li 
Carlos Silva, Escrivão 
Cível, e Comércio da la* 
ra, o datilografei, cona 
subscrevi e assino.

Clovis Ayres Gama
Juiz de Direito da la

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível
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Ronda Soe i SOCIALINO COMENT A. . .
pepois de um longo 

periodo de ausência des
tas colunas, hoje retor
namos as n°ssas lides 
rociais, com ura punha
do de noticias, princi
palmente relacionado 
cotn o Centenário da Ci
dade, que ja está che
gando ao seu clímax.

o— o

Encerrando as festivi
dades sociais alusivas 
ao 1° Centenário de La
jes, de sua elevação á 
categoria de cidade, o 
CluOe 14 de dunho em 
colabora;'io com a Co
missão Executiva dos 
festejos dos 100 anos, 
fará realizar hoje uma 
grande soirée, que terá 
como atração principal a 
presença de LbNY EVER- 
SONG, grande cartaz do 
radio e televisão do Bra-

Leny Eversong mun- 
dialmente conhecida, da- 
(,a as suas primorosas 
canções, será uma gran 
<<e atração para os as
sociados do Clube 14 de 

unho, por ser a mesma 
o maior cartaz de radio 
e televisão a visitar La
jes.

o—o

Este grandioso baile, 
que também faz parte 
das comemorações do 
10° aniversari > do Clu
be 14 de Junho, será a- 
brilhantado peio Conjun
to Melodico Sincopado, 
u n dos m lhores do sul 
do país.

o—o

Para se ter uma ideia 
o que esta soirée está

despenando entre todos 
os associados do Clube 
14 de Junho, basta fri
zar que as mesas que
serão vendidas ao preço 
de ('r$ i .000,00 cada uma 
estão totalraente esgota
das.

o -o

No proximo dia 12 do 
corrente, o Clube I o de 
Julho, uma das socie
dades mais tradicionais 
de nossa terra, estará 
efetuando as eleições 
!»ara a escolha de sua 
nova diretoria que diri
girá os seus destinos n > 
periodo 1960/1962.

Até o momento não 
sabemos ainda qumi 
serão os nomes em cogi 
tações para substituir a 
atual diretoria que é en
cabeçada pelo Sr. Hugo 
de Castro Brascher.

Atenção, Muita Atenção
Gaúchos, Paranaenses e Catarinenses 

Aproveite n seus conhecimentos em matemática e ganhem
Cr$ 50.000,00

Sim, se VV. SS. resolverem o problemi abaixo, têm o direito de comprar um 
terreno de CrS 5l.03J,90, por apenas Cr$ ll.OJa.OO. incluídas as taxas, nas mais lindas 
praias do Brasil, na Ilha Tropical de São Francisco do Sul - Estado de Santa Catarina r 
Parques Balneários “ PRA.IA. VERDE” e “ BÔA VIAGEM”. - Os referidos terrenos estão 
situados em lugar plano e pitoresco, são gramados e arborizados; - medem 15,00 x 
20,00 ms., sendo servidos por 4 linhas de ônibus, trem vapor.e avião; - portanto são de 
valorização segura e r ipida. - As escrituras legais foram verificadas como exatas até 30 
anos atraz.

Os nossos modernos Balneários traduzem o valôr e o espirito empreendedor do 
Paranaense, do Catarinense e do Gaúcho!

Unidos chegaremos às culminâncias do progresso e da evolução.

QUEM COMPRA TERRA BEM SITUADA NÃO ERRA!
Acerte comprando os primeiros terrenos, por prêço de propaganda, do que está 

sendo um orgulho para a nossa florescente industria de turismo no sul do País.

Basta somar os números seguintes:

7, 7, 7, 7, 7, 7,
de tal maneira que dê como resultado. - 861

O—O

Segunda feira ultima 
deu-se a solene posse da 
nova diretoria do Ceu 
tro Operário de Lajes. 
Nessa ocasião realizou-1 
se um huculento cuurras- 
co. tendo na ocasião fa
lado diversos oradores 
entre os quais o Dr. 
Armando Ramos de Car
valho, Sr. João José 
Martins (presidente re 
cem e upossado) e o Sr. 
Carlos Couto, orador 
dêsse clube.

o—o

Em nossa ultima edi
ção, publicamos um lon
go noticiário sobre o 
Rodeo da Tradição, rea

lizado durante o perio
do da XIIa Exposição 

1 Agro Pecuaria.
• Nossos parabéns aos 
componentes do Centro 

i de Tradições Planalto 
iLageauo, e que conti
nuem a cultuar com bri- 

llhantismo as nossas tra
dições.

o— o

Hoje com inicio pre
visto para as 22 horas, 
o Clube Recreativo Ju
venil fará realizar um 
grandioso baile, oportu
nidade em que também 
será realizado um impo
nente desfile de modas 
antigas.

Será uma soirée algo 
curiosa, onde por certo 
observaremos os requin
tes com que se trajavam 
as nossas senhorinhas

"Nome
Nacionalidade 
Estado C iv il. 
Profissão . . 
Residência . .

(rua e n°)

Cidade...............................................

Estado....................................................
Assinatura do remetente:

RESULTADO

de outrora.

o—o

Conforme conseguh, >s 
apurar junto ao Sr i- 
valdino Athayde, dirt >r 
da Moderna Orques a 
de Danças Guanaba a, 
este conjunto musicil 
que muito tem brilh.tuo 
em nossos clubes recr a- 
tivos, deverá atuar ,u> 
proximo dia 11 na cida
de de Vacaria.

Como se nota a )- 
derna Orquestra de D i- 
ças Guanabara, já tem 
cartaz até em outros Es
tados. Que continue me
lhorando são os noS'OS 
votos.

o—o

Festejou mais um ani
versário natalício, dia 61 
de maio próximo findo, 
o jovem Adair Mendes, 
filho do sr. João Maria 
Mendes e de sua esp a 
dona Maria Floriani Men
des. O aniversariante, 
que é o proprietário ge
ral do Bar e Restauran
te Expresso, sito nas pro
ximidades da Estação 
Rodoviária, ofereceu aos 
seus amigos lauta mesa 
de frios e bebidas em 
sua residência, tendo 
feito uso da palavra, à 
sobre-mesa, os srs. 
Victor Spindola e Wilson 
Nunes, tendo no final a- 
gradecido a prova de a- 
mizade e apreço de que 
foi alvo.

Nossos cumprimentos 
ao sr. Adair Mendes, com 
votos de um futuro lon
go e venturoso.

A Ti

(em sinal ie  ' que ' está' de acôrdo eom as 
condições aqui estipuladas)

« mrimpiras 100 (cem) cartas com o resultado certo. 
A: - Só serão contempladas as primeiras i

. .  . je a autorização paterna.
Minores dc id&dc só com .Menores ae - que não estiverem em cond.çoes de pagar o

ATENÇÃO; - Pede-se à8 P f.^ppostas para que não surjam contratempos, ou 
no, não nos remeterem as suas pr p ^  (1Q0) terrenos a títuio esclusivo de pro- 
entendidos, pois estamos sacri 8Í8tema de vendas,
nda, como é bem de ver i

Tive ciúmes odientos de rancor 
De quem quer que de ti se aproximava; 
Do espelho que teu rosto retratava 
De “ Cristo” quando oravas ao “ Senhor” .

Tive ciúmes do mar quando banhava 
O teu corpo vaporoso e sedutor. . . 
Ciúmes tive do meu próprio amor 
Que por êsse amor te consagrava.

Tenho ciúmes da terra que te enlaça 
Do caixãozinho estreito que se abraça 
A tua figura angelical etéria.

Tenho ciúmes do banquete sepulcral 
Em que os vermes no teu corpo virginal 
Em festim se embriagaram na matéria. .

A. Mimoso Ruiz
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C xro do Sacopã:

Será feíio de novo o 
processo a respeito

a ■ ■

NovameiFe o dep itado Te- 
nóho Cavalcanti entra em 
cena procuraudo inocentar o 
tenente Joifíe Franco Ban
deira, ora ' n liberdade con
dicional, acusado como o 
mata ior do banqueiro Aíranio 
Arsênio Lemos. Após três 
justificativas intentadas (em 
curso), na ,ju6tiça, pelo re
presentante fluminense, o 
juiz Alcino Pinto Falcão 
mandou que sejam., ouvidas 
pela policia todas as teste
munhas arroladas pelo depu
tado Tenório Cavalcanti na

defesa do ex-tenente Bandei
ra.
fr.No processo que já foi ini
ciado , estai semana, serão 
ouvidas todas as pessoas 
que, de certo modo, hajam 
sido citadas. Nesta oportuni
dade, serão comprovadas as 
fichas datiloscópicas e le
vantadas novas provas de 
local do crime que. segundo 
o advogado de Bandeira, fo
ram desvirtuadas pela auto 
ridade policial, mediante 
“ forte e poderosa influência 
política” .

Segundo despachos proce
dentes de São Paulo, perante 
duas dezenas de jornalistas 
e, mais ou menos, cem cor
religionários, o mal. Henri
que Teixeira Lott concedeu 
uma entrevista coletiva, 
mostrando-se, por vezes, a- 
crimonioso. Segundo decla 
rações feita na oportunida

de, está inclinado a fazer 
campanha política em ritmo 
violento e polêmico, afirman
do não poder continuar com 
seu “ uom mocismo” dentro 
da luta sucessória, alegando 
que Jânio Quadros não está 
cumprindo a promessa de 
fazer a campanha em nivel

elevado.
Falando sóbre as garantias 

de posse do candidato elei
to, mesmo sendo Jânio Qua. 
dros, disse o mal. Lott: o 
povo bra*ileirc, se tiver vo
cação suicida, que decida. O 
que fôr eleito será empos
sado”.

Assoei iç o  Profissional dos 
Cont ao listas de Lajes

Edital de Convocação para Assembléia 
Geral Extraordinária

Pelo preseite Edital ficam cou/ocados todos os asso
ciados desta eiiidade de classe, pira se reunirem em 
Assembléia Girai Extraordinária, a realizar-se no proximo 
dia 28 do cor*iite, ás 19 hs., em primeira convocação, na 
sede da Assm ição Comercial de Lijes, na rua Presiden
te Nereu Ra u h  - El. Ribas, para tratarem da seguinte

Ordem do Dia:
a) TRANSFORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EM SINDI

CATO DE CLASSE:
b) APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS SOCIAIS;
c) OUTROS ASSUNTOS DE INTERÊSSE DA CLASSE.
Não comparecendo número legal para a instalação da

Assembléia, e n primeira convocação, ficam, desde já, os 
Srs. associados convocados para ás 21 hs., do mesmo dia 
e no mesmo local, quando a Assembléia será levada a 
qfeito com qualquer número de associados presentes.

A convocação dessa assembléia atende á determina
ção contida á fls. 39 e verso do processo nr. MTIC 
119 399/60, do Sr. Diretor da D.O.A.S..

Lajes, 2 de junho de 1.960

ROLAND HANS KUMM - Presidente

I

Brasília - Acre chega a 
espantar topógrafo

Esteve alguns dias em La
jes, em visita a seus fatnr 
liares e largo circulo de re 
lação e amizades, o sr. Ne
reu Góss, desenhista de co- 
nhecidíssima e conceituada 
firma de decorações de Por
to Alegre.

Em nossa terra, onde des
fruta de grande estima em 
nossos meios sociais, cultu
rais e artísticas, o sr. Nereu 
Góss foi homenageado por 
seus amigos cóm um jantar 
levado a efeito segunda feira 
última no Clube I o de Julho, 
decorrido em meio a grande 
animação, alegria e cordia
lidade.

Após rápida permanência 
na “Princesa da Serra” , on
de foi alvo de outras home
nagens, o sr. Nereu Góss re
gressou à Capital Gaúcha, 
reiniciando as suas ativida
des como profissional compe
tente e entusiasta da carrei
ra que abraçou.

CORREIO LAGEANO, que 
já contou com a apreciada 
colaboraçõo do sr. Nereu 
Góss, cumprimenta o mesmo 
e agradece a visita que fez 
à sua redação.

Os prazos para a cons
trução da estrada Brasí 
lia-Acre (BR-29) são tão 
curtos e a obra esta 
sendo feita em ritmo tão 
acelerado, que algumas 
turmas de desbravado
res, em plena mata, têm 
medo de se perder e não 
encontrar a turma que 
vem em sentido contrá
rio. Muitas vezes, a es
trada caminha junto dos 
topógrafos, tal a rapidez 
com que os serviços es

tão sendo feitos e se o 
topógrafo tiver de retro
ceder, com êle voltará a 
estrada.

A rodovia, que ter.a 
quando concluida 3.300 
quilômetros, deve estar 
pronta no dia 10 de de
zembro dêste ano, e os 
1.700 quilômetros quen>- 
cessiiam ser realraenOE* 
construidos, caminhada 
na proporção de 5,5 qui
lômetros por dia.

Pdil'd d RjCíiBJUHltO
Segundo despach >s 

procedentes do Rio, qui- 
troceitos milhões le cru 
zeiros e exclusão do 
Brasil do censo das A 
mericas, eis os prejuízos 
que serão causados, se 
o IBGE for impedido de 
iniciar á primeiro de se
tembro do corrente ano, 
conforme está marcado,

ano
geralo recencea nento 

de 1931.
Esse adiamento, segun

do se info ma, vem sen
do pleiteado por alguns 
setores ooliticos que de
sejam > inicio do recen
cea uento só depois do 
pleito eleitoral de três 
de outubro.

LP-331
chassis pesado para: 

CAM1MKÃO 
CAVALO-MECÂNICO 
BASCULANTE

l&S E2 33*. S3 E  ET UC1 e s  B & z s  im ã  165H? a
■yrw

l y u f n n / ___
2.000 R.P.M.

Proc„r,-„oS pero obter tôdes <n «peai,cações e detalhes para o máxitra 
aproveitamento deste notável caminhão. H maxirr.o

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO

-  m  BELLS RSCCA B U I  S/fl -
ua Manoel l ^ ^ a i x a  Postal, 2

1
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Amanhã o encerramento do primeiro turno
rnm dois jogos seráCom oois jogos será 

/piicerr-ido amanhã o pri 
* Ljro turno do campeo- 

(to oficial do corrente 
,no. 0 jogo mais impor- 
jgQie da rodada, será 
disoutado em nossa ci- 
(il(je entre o Internacio
nal e o Pinheiros, lider e 
jgrceir) colocado res-

eeeS e mente d°  atual
„J e o d o  em vista as 
»uas melhores atuações, 
o quadro escarlate é con 
siderado franco favorito 
deste prélio, devendo por 
isso mesmo manter a sua 
Previlegiada posição de 
vanguardeiro na tabela.

Com isso nao quere
mos substimar o valor 
do quadro pinheirense,

cando-se uma derrota do 
Internacional, os rubros 
permanecerão ainda no

lo teu
Colocação por pontos perdidos

que poderá muito bem primeiro posto, depen- 
pregar uma oeçu no ln dendo do go de Curiti- 
ternacional, pois o fute banos ent Guarany e 
boi é muito ilogico. Independente.

Mas apesar dos pesa-1 __
res, não resta dúvida Haverá uma interes-

1 Internacional 
* Guarany e Independente j  Pinheiros 
{■ Cruzeiro

Ataque mais positivo
\- internacional 
}• Guarany 
j- Independente 
<• Pinheiros 
5 Cruzeiro

que o Internacional de
verá mesmo derrotar o 
Pinheiros neste crepús
culo de primeiro turno.

Caso verifique uma 
vitoria do Internacional, 
este dará um grande 

I passo rumo ao cetro ma
il pplximo do Centenário, e o 
2 pp Pinheiros irá para o ul- 
j* PP timo posto da tabela 
1 P|) juntamente com o Cru

zeiro.
contrario, verifi-

12 gols
9 ”
8 ”
6 " I 
5 ” I

A o

-ante preliminar entre as 
equipes aspirantes dos 
dois clubes.

X X X

Na vizinha cidade de 
Curitibanos, será travado 
o prélio entre os quadros 
do Independente local e 
o Guarany de no^a ci
dade, ambos situados no 
segundo posto, com dois 
pontos perdidos.

Para este cotejo o fa-

voritismo pende para o 
lado • marinho, isto por
que atuará em sua pró
pria cancha, reforçado 
com os fatores torcida e 
ambiente.

0  Guarany para ven
cer este jogo deverá a- 
luar imbuído de todas as 
suas forças, pois que o 
conjunto do indep nden- 
te costuma se agigantar 
em cotejos desta natu
reza.

0 perdedor deste jogo 
automaticamente estará 
dando Adeus ao campeo
nato, e o vencedor es
tará com grandes possi 
bilidades de lutar corpo 
á corpo com o Interna
cional na obtenção oo 
titulo máximo de 1960.

ini forlüHssa i his Ir SJ. u
Defesa menos Vasada

t Internacional 
* Independente 
3. Guarany 
1 Pinheiros 
5' Cruzeiro

No proximo domingo à rios dias atráz.
2 gols
3 ”
7 ”
8 ” 

20 ”

tarde em seu Estádio sito no

Artilheiros

! bairro Copacabana, o quadro 
da Portuguesa F.C. receberá 

|a visita do Juventus F.C. de 
'São José do Cerrito, num 
encontro que está sendo a- 

1 guardado com o máximo in
teresse pelos torcedores da

1 Hamilton (Internacional) 6 gols; 2‘ Pilila (Internado- \ l j sa lajeana. 
nal) e Irineu (Independente) 4 gols; 3‘ Johan (Guarany) 3 
fols; 4’ Dico (Cruzeiro). Machado, Ironildo (Guarany), Wil
son e Eloir (Pinheiros) 2 gols; 5- Padilha (Guarany) Zequi 
nha, Áureo (Pinheiros), Demerval, Raimundo, Nigemann 
(Cruzeiro), Eri, Feio, Fauth (lodependente), Carbonera e 
Nicodemus (Internacional) 1 gol.

Artilheiros negativos
1 Dezinho (Pinheiros)

Arqueiros menos vasados
Magalhães (Internacional) 3 partidas 
Álvaro (Independente) 2 partidas 
Ozair (Guarany) 1 partida 
Lulú (Guarany) 2 partidas 
Rogério (Pinheiros) 2 partidas 
Claudio (Cruzeiro) 2 partidas 
Waldemar (Cruzeiro) 2 partidas

Taça Eficiência
Internacional
Independente
Guarany
Cruzeiro
Pinheiros

Campeonato de Rendas

5

Internacional
Independente
Cruzeiro
Guarany
Pinheiros

1 gol

2 tentos
3
3
4 
8 
9

11

10 pontos
6 ”
5 ”
1 ”
0

Crí 5.825,00 
CrS 4.925,00 
Crí 3.915,00 
Crí 2.635,00 
Crí 1.400,00

Nêsse jogo a Portuguesa 
atuará com a sua força ma- 
xima, aiim de conquistar u- 
ma grande vitoria para as 
suas cores.

jogos realizados
Guarany 4 x Pinheiros 3 
Internacional 6 x Cruzeiro 0 
Guarany 5 x Cruzeiro 1 
Internacional 3 x Independente - 
Cruzeiro 4 x Pinheiros 3 
Internacional 3 x Guarany 0 
Independente 6 x Cruzeiro 0

Proxima rodada
Amanhã em Lajes: Internacional x P ^ e iro s '

em Curitibanos: Independente x Guar >

Haverá uma grande preli
minar entre os aspirantes dos 
mesmos clubes.

Será esta a primeira par
tida depois que o Sr. Cam- 
polin Dias assumiu a presi
dência da Portuguesa, á va-

Para seus anúncios 

Correio Lageano

Para este jogo o Técnico 
Asteroide Militão Rodrigues 
convoca por nosso intermé
dio o comparecimento de to-

dos os atletas titulares e as
pirantes no horário das 13 
horas em sua sede social 
sita nas proximidades do Es
tádio de Copacabana

Clube Primeiro de Jolho
Edital de Convocação

De acordo cora o que dispõe o artigo 35,§ Io, 
dos estatutos sociais, convido os senhores sócios 
do Clube Primeiro de Julho, para tornarem parte 
na assembléia geral ordinária que será realizada 
na séde social dêste Clube, as 10,00 horas do dia 
12 de junho próximo, para deliberarem sôbre a 
seguinte

Ordem do Dia
I o - Eleição da nova diretoria e conselho fis- 

cal"para o biênio 1 de julho de 1960 a 30 de 
junho de 1962.

2o - Assuntos de interêsse da sociedade 
Lages. 31 de maio de 1960 

Hugo de Castro Brascher
presidente

Dr. Ni lson B i ava t t i
CLINICA E CIRURGIA

Aparelho Digestivo e Vias Biliares

(E s l ia g t  - Intestino - t a r n t e  - iisisula Figuioj
HORÁRIOS DAS 14 AS 17,30 HORAS

Cons:. Rua Hercilio Luz rv 56 - Fone, 441 (Frente ao Hospital)
Res.: Rua João de Castro 71 — Fone 308

a t e n d e  dia  e n o it e
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Sucessão Municipal

Vários Parti los Disputam a Prefeitura de Lajes
Realizou-se, dia 2 do cor

rente, uma reunião do dire
tório municipal do PSD com 
a finalidade de traçar dire
trizes para entrar em enten 
dimentos com os partidos 
que apoiam a candidatura 
Celso Ramos ao govêrno do 
Es ado. Nessa ocasião, foi 
constituida ’uma comissão de 
cinco membros, composta,

segundo nossa reportagem 
pôde apurar, dos srs. Vidal 
Ramos Júnior, dr. Jorge 
Barroso Pilho, sr. João Gual 
berto d.i Silva Filho, dr. An
tonio Eiú Vieira e dr. João 
Ribas Ramos para tratar do 
problema das candidaturas 
ao Executivo municipal. 

PSD t rá candidato
Abordado pela nossa re-

CORREIO LAGEANO
Laias, 4 d9 Junho de 1960

Leny E r a m  em Lajes
Especialmente contratada 

pela Rádio Clube de Lages 
estará se apresentando hoje 
no Marajoara, e em seguida 
no Clube 14 de junho, a c n- 
tora Leny Eversoug, dorálio 
e TV brasileiro.

Cantora de grande popula
ridade, Leny Eversong é i n 
dos cartazes do rádio nacio

nal, possuindo elevadc núme 
ro de fans em todos os Es
tados do país pela sua bela 
interpretação da musica po- 
uilar brasileira. Com vistas 
i > graadioso espetáculo de 
ío jí a noite no Cine Mara- 
j >ara recebemos um ingres
so da Radio Clube de Lages 
o qual muito agradecemos.

D e c l a r a ç ã o
Eu, Afonso Blayer, brasileiro, casado, proprietário e residente á 

Rua Corrêa Pinto nesta cidade de Lages, declaro para fins de Direito, 
que transfiro a Sosthenes Botelho Vilella, maior brasileiro, proprietário, 
e domiciliado em São Paulo - Capital; um motor de minha propriedade, 
marca G. M. , N° U.M.T.28.628 e com 45 HP.,o qual se acha instalado nu
ma Olaria situada na localidade de Bandeirinhas - Fazenda São Roque, 
á margem da B-R-2, a 15 quilômetros desta cidade de Lages, na Estra
da Federal que liga a mesma a praça de Mafra deste Estado de Santa 
Catarina. A referida venda ou transferência que é feita livre de quais
quer onus e em carater irrevogável, fica para todos os efeitos isenta 
de quaisquer prestações de contas, por eu me achar quites com o Com-

Srador acima mencionado. Dando pois como negocio firme e valioso, 
rmo a presente declaração perante duas testemunhas. Lages, 24 de A- 

gosto de 1959 (ass) Afonso Blayer, firma reconhecida e registro feito 
em 22-12-1959.

Ações Preferenciais 
da Peirobrás

Pagamento de dividendos de 150/° e 
reabertura da subscrição

Petróleo Brasileiro S. A. - “ PETROBRÁS” 
avisa que, a partir de 16 de maio até 31 de 
agosto viudouro, efetuará, aos acionistas resi
dentes nesta cidade, por intermédio do Banco 
Ind. e Comercio de Santa Catarina S. A., o 
pagamento do dividendo do exercício de 1959 
relativo às ações preferenciais, na base de 
15% sôbre o valor nominal das mesmas.

Também até a data acima referida, é fa 
cultado aos portadores de obrigações e aos 
demais interessados a subscrição de ações 
preferenciais da PETROBRÁS, desde que se 
observem as condições estabelecidas no 
art. 18 da Lei no. 2.004, de 3 de outubro de 
1953. O valor das ações subscritas deverá ser 
integralmente realizado, no ato da subscrição 
em dinheiro ou em obrigações ao portador 
com os cupões de juros de ns. 11 e seguintes.

portagem, o sr. Valdo Costa 
Ávila, que já desempenhou o 
cargo de prefeito municipal 
de Lajes, afirmou que o Par 
tido Social Democrático terá 
o seu candidato, saido dentro 
das Viieiras da referida a- 
gremiação política

Os nomes mais em evi
dência, dentro do PSD, para 
disputar as eleições de 3 de 
outubro, são os do sr. Eucli- 
des Granzotto, Valdo Costa 
Ávila, Oscar Schweitzer, Jo 
sé Pinto Sombra, dr. João 
Costa Neto e dr Mário Tei
xeira Carrilho

PTB quer a Prefeitura 
de Lajes

Por outro lado, em rápida 
palestra com a nossa repor
tagem, o deputado Evilasio 
Nery Caon, que transitou 
por Lajes em missão políti
ca, declarou que o PTB em 
Lajes terá o seu candidato, 
mereça, ou não o apoio do 
partido majoritário em nos
so município.

Embora não tenha citado 
nomes, acredita-se que o 
provável candidato do Parti
do Trabalhista à Prefeitura 
Municipal de Lajes será o 
dr. Domingos Valente Jú
nior.

Candidatura Negrinho 
definitiva para a UDN

Conforme entrevista que 
foi concedida à nossa repor
tagem há alguns tempos a-

traz, por altos próceres da 
UDN local, a candidatura do 
sr. Ary Waltrick da Silva á 
sucessão do sr. Vidal Ramos 
Júnior é definitiva para o 
partido comandado no Esta
do pelo senador Irineu Bor- 
nhausen.

Segundo soubemos de fonte 
autorizada, a mesma até a- 
gora não foi registrada por 
aguardar o pronunciamento 
de outras agremiações polí
ticas e possíveis entendimen
tos com as mesmas. De qual 
quer maneira, entretanto, o 
sr. Ary Waltrick da Silva 
será candidato a prefeito pe
la União Democrática Nacio 
nal .

PDC também pleitea
Por sua vez, o Partido De

mocrata Cristão, comandado 
pelo sr. Rufino Figueiredo, 
também pleitea a Prefeitura 
Municipal de Lajes, caso não 
haja acordo com outros par
tidos .

Nesse caso, tendo o PDC 
em Lajes de correr sozinho, 
o seu candidato seria o de
putado Rubens Nazareno Ne 
ves, ex-secretário da Educa
ção e Saúde

De outro lado, se o P S D 
abrisse mão do candidato seu 
em favor do candidato pe- 
decista, o Partido Democrata 
Cristão daria seu integral a 
poio ao sr. Celso Ramos para 
o govêrno do Estado

PL quer o major José 
Pinto Sombra

Enquanto isso, o dr. Orly 
Machado Furtado, presidente 
do diietório do Partido Li- 
bmador, em breve palestra 
com a nossa reportagem de
clarou que a agremiação po
lítica que dirige está dispos
ta a apoiar qualquer partido, 
desde que o mesmo venha 
a satisfazer os anccios da co
letividade e trab. har peto 
bem estar da mesi a.

Apesar disso, a simpatia 
dos membros do pariitíi de 
R; ul Pila recai na pessoa do 
major José Pinto Sombra, 
ex-candidato a prefeito mu
nicipal de Lajes, e a qu oa 
darão, se candidato, o seu 
apôio incondicional

Conclusão
Pelas declarações feitas â 

nossa reportagem, uma coisa 
é certa: no mínimo três can
didatos (do PSD, PTB e UDNj 
disputarão, em 3 de outubro, 
a Prefeitura1 Municipal de 
Lajes. O PDC e o PL, por 
sua vez, ficarão na expee- 
tativa, apoiando outros parti
dos ou apresentando candida
tos próprios, aumentando o aú 
mero dos que pleiteam a 
sucessão do atual chefe do 
Executivo lajeano.

Pelo que observamos, des 
ta vez parece que as agre
miações políticas locais não 
querem repartir o “bolo da 
vitoria", preferindo saboreá- 
lo sozinha (a vencedora) pa
ra evitar complicações futu
ras. . .

Juscelino não aceitou a demissão de Paes de Almeida
O Sr. Juscelino Kubitscheck 

recusou-se a atender ao pe
dido de exoneração que lhe 
fôra formulado pelo ministro 
da Fazenda, sr. Sebastião 
Paes de Almeida, em virtude 
dos fortes ataques que lhe 
tem sido feito nos últimos dias 
pela Sra. Edna Lott, filha do

Marechal Teixeira Lott.
Também foi recusado idên

tico pedido, feito pelo sr. Re 
nato Costa Lima. presidente 
do Instituto Brasileiro do 
Café, para solidarizar-se com 
o ministro da Fazenda.

O presidente da Republica 
entretanto negou-se a acei

tar os pedidos daqueles seus 
auxiliares e ponderou-lhes a 
necessidade de permanece
rem nos cargos que ocupam.

! Diante desta manifestação de 
confiança recebida, ambos 
resolveram continuar em suas 
funções.

CAM PEONATO ESTADUAL DE
Dentro das festivida

des comemorativas à 
passagem do lo. cente
nário de Lajes será rea
lizado amanhã em nos
sa cidade, o campeonato 
estadual de ciclismo pa
trocinado pelo Lajes Mo-

to Clube e supervisiona
do pela Federação A tlé
tica Catarinense.

Para esta importante 
competição ciclistica, de
verão c o m p a r e c e r  
amanhã em nossa cidade

CICLISMO
representantes das cida
des de Joinville, Blume
nau, Florianopolis, Rio 
do Sul, alem dos peda- 
ladores locais do Lajes 
Moto Clube e do Clube 
Ciclistico 3 M.

O Cine Marajoara, apresenta amanhã (domingo) às 7 e 

9 horas a sensacional pelicula

Orfeu do Carnaval
Protagonizado magistralmente por Breno Mello, Marpessa Dawu, Lour- 
des de Oliveira e outros -  Um filme em Eastmancolor e distribuído

pela França Filmes do Brasil

Orfeu do Carnaval é laureado com o "Grande Prêmio Palma 
de Uuro do Festival de Cannes de 1959".
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