
ASSALTADA A RELOJOARIA
CASAGRANDE

Dando continuidade a 
grande onda de roubos 
que ultimamente tem-se 
verificado nesta cic^de, 
os larápios
na madrugada de hoje 
uma verdadeira limpesa 
na Relojoaria Casagran- 
de de propriedade ao sr. 
Luiz Mario Casagrande 
sita à Rua Correia Pinto, 
próximo ao Clube 11 de 
Junho.

Os ladrões arrebenta

ram um cadeado da por
ta principal, e penetran
do no recinto, de lá rou
baram grande quantida
de de relógios, jóias etc, 
num valor aproximado 
de setecentos mil cru 
zeiros.

A policia tomando co
nhecimento do fato, poe- 
se à procura dos ladrões 
prendendo incontinenti 
dois individuos suspeitos 
que atendera pelos no

mes de Pedro Joo-é Lima 
e Henrique Correia Li
ma, ambos naturais da 
cidade de Porto Alegre.

No bolso de um dêles 
a polícia encontrou um 
cadeado semelhante ao 
da Relojoaria Casagran 
de, suspeitando-se que 
os mesmos também se
jam os que tentaram na 
madrugada de ontem, 
roubar na Relojoaria Tic 
Tac.

Er. ViGÍny Dê  
plomado

Em cerimonia que se
rá realizada na próxima 
terça feira, dia 15, no 
Fórum Nereu Ramos, a 
Justiça Eleitoral de nossa 
terra, conferirá o diploma 
de Prefeito Municipal ao 
dr. Wolny Delia Rocca, 
eleito nas eleições de 3 
de outubro ultimo.

Uma vez diplomado, 
o dr. Wolny Delia Rocca

Rocca será 91- 
«a 13

já é o novo Prefeito Mu
nicipal de Lage e a 
população de nos íu-
nicipio muU) esj do
seu novo gov iante,
uma vez que a ê • está
afeta uma granca res
ponsabilidade, que é a 
esperança de melhores 
dias para a nossa ex
tremada Princesa cia Ser
ra.
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A Câmara Municipal, 
reunida quinta feira, a- 
provou em segunda e 
última discussão, o pro- 
jé to d e le in 1 2o/60 de au 
toria do Vereador Nilton 
Rogério Neves, que ofi
cializa o topônimo' de 
Lages com g.

O projeto em referen
cia foi ontem remetido 
ao Prefeito Municipal pa

ra a devida sanção exe
cutiva.

Desta maneira, está 
oficializado a grafia do 
nosso Município com g. 
o que vinha suscitando 
muitas duvidas, entre to
da a população e mes
mo em outras localida
des, pois muitíssimos 
eram os apologistas de 
Lages escrito com j.

Esteve durante alguns 
dias em nossa cidade, o 
sr. Fredo Arno Ebling, 
gerente da filial de Por
to Alegre da importante 
firma nacional “Arno” 
S/A - e pessoa de largo 
prestigio nos meios co

merciais e industriais da 
capital gaúcha.

Durante a sua perma
nência na Princesa da 
Serra, o sr. Fredo Arno 
Ebling, teve oportunida
de de participar ativa
mente da monumental

F ata« a Sra. H m aia Zap
Causou profunda cons

ternação em nossa cida- 
dade, o súbito falecimen
to, ocorrido hoje pela 
manhã, da distinta sra. 
d. Herminia Zago, digna 
esposa do sr. Angelo 
Zago. pertencente ao al
to comércio desta praça.

A extinta gozava de 
grande estima em tôdas 
as camadas sociais, mo
tivo porque o seu desa
parecimento vem deixar 
uma lacuna dificil de ser

I preenchida no coração 
(de todos aqueles que ti
veram  a oportunidade 
de conhecê-la.

O seu sepultamento 
dar-se-á amanhã cedo 
saindo o féretro de sua 
residência sita à Rua 
Governador Jorge Lacer
da, para o Cemitério 
Cruz das Almas.

Destas colunas leva
mos à familia enlutada 
as mais sentidas condo
lências.

campanha de vendas dos 
produtos ARNO da ELE- 
TROLANDIA, distribuido
ra dêsses produtos para 
todo o Município.

A sua presença em 
Lages, foi bastante deci
siva, pois graças à sua 
colaboração especial, os 
produtos ARNO estão 
obtendo grande aceita
ção nos lares iageanos, 
dada a extraordinária 
campanha que à ELE- 
TROLANDíA vem efe
tuando, e cujo sucesso é 
sem precedentes na his
tória do comercio la- 
geano.

A Srta. Mery Weiss publica interessante
Livro Infantil

“O Burro Professor” é o 
nome do livro infantil que a 
srta. Mery Weiss publicou há 
dias em Porto Alegre, numa 
edição da Livraria do Globo, 
e que está causando grande 
sucesso 'na. capital gaúcha.

A ilustre contista, é filha 
do sr. José Weiss, do alto 
comercio desta praça, e a 
mesma se encontra presen
temente na capital gaúcha a 
serviço da obra que publi
cou, devendo regressar à 
Princesa da Serra na próxi
ma terça feira.

A srta Mery Weiss tem 
sido fartamente elogiada pe
la imprensa porto alegrense, 
sendo de destacar a entre
vista que concedeu ao ves-' 
pertino Ultima Hora no dia |

28 de outubro, e o seu apa' 
recimento no dia de ontem 
frente às câmeras de televi
são da TV Piratini numa en
trevista tôda especial.

A novel escritora já está 
preparando outros livros que 
deverão ser publicados pro
ximamente. ‘ O Burro Pro
fessor”, livro que acredita
mos terá sucesso absoluto 
em nossa cidade, será posto 
à venda em Lages dentro de 
breves dias.

Noticiando êste aconteci
mento literário, aproveita
mos a oportunidade para fe
licitar a srta. Mery Weiss 
pela sua altruistica obra, bem 
como levamos os nossos pa
rabéns ao seu progenitor sr. 
José Weiss.

Reduzido tempo de efetivação de extranumerários estaduais
O Governador Heriberto 

Hül8e sancionou a eeguinte 
lei, oriunda, do Poder Exe
cutivo e decretada pela As- 
semb. Legislativa.

«LEI Nr. 2489 de 27 de 
Outubro de 1960 — Reduz 
para um ano o tempo de ser

viço público exigido para Estado e servidores de au- 
efetivação de extranumerá- tarquias estaduais, é assegu- 
rios mensalistas. da a efetivação desde que

na data da publicação da
Art. 1‘ — Aos servidores 

extranumerários mensalistas, 
diaristas, tarefeiros, artífices, 
mestres especializados do

presente lei, contem um ano 
ou mais de serviço publico 
estadual».
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BRINQUEDOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, ENFEITES DE NATAL
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Só Existe um Caminho

A  P É R O L A  D E  L A G E S í

Pedimos a gentileza de fazer-nos uma visita para constatar a
variedade de produtos, bem como nossos preços
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do Museu Histórico "T hiago de Castro" 
Transcreve D. T. CastroNOTAS EM ARQUIVO (N -104) _

Toaquim Jos© d© M ircm do
w  ____„ „ „ o  ein vnlt.fl.ria acomnanha- nados.
Em um dos 

numeros d'este sema
nário, foi publicado um 
artigo de seu brilhante 
colaborador J. LAGEA
NO, fazendo a apologia 
de Joaquim José de Mi
randa, vulgarmente co
nhecido por Joaquim do 
Rio Bonito, e lembrando 
ao Conselho Municipal a 
mudança do nome Rio 
Bonito com que foi crea- 
do, ultimamente, o dis- 
tricto de paz atravessa
do pela estrada do lito
ral, para Miranda, em 
homenagem ao caboclo 
paulista, desbravador d’- 
squellas mattas.

Achamos a lembrança 
de J. Lageano muito 
justa e resolvemos, por 
isso, publicar estas no
tas, em auxilio da ideia 
externada pelo dito col-

ultimos laborador.
Joaquim de Miranda

nasceu em Taubaté (8. 
Paulo), em 1816. vindo 
para este município mui
to jovem ainda.

Èrn sua companhia 
vieram Luiz Ferreira e 
Rosa Antonia Maria, es 
tabelecendo-se os Ires 
nas imraediações da sé- 
de do novo districto do 
Rio Bonito à margem da 
estrada do Trombudo, 
(assim era conhecida, 
antigamente a estrada do 
litoral),

No ano de 1853 havia 
n’aquelle lugar apenas 
tres casas: uma de Joa-
quim Miranda, uma de

Justiniano, G e n e r o s a ,  
Maria Guiomar (mulher 
de Joaquim Miranda) e 
Maria Rosa (mulher de 
Luiz Ferreira).

Destes dois casaes ha
via, em 1853, cinco filhos 
todos de tenra idade.

Viviam as tres familias 
no Rio Bonito, desbra
vando aquellas mattas 
incultas, quando certo 
dia, appareceu por ahi 
um indivíduo chamado 
Reginaldo Rodrigues Pin
to, natural do Rio Gran- 
ce do Sul.

Bem tratado pelos mo
radores do Rio Bonito, 
Reginaldo que disse ser 
morador no Capitão-Mor.

Luiz Ferreira e a outra na invernada dö Antonio
de Rosa Maria Antonia.

Esta mulher, natural 
da Lapa, era solteira 
mais tinha quatros filhos:

de Liz, vinha sempre ao 
Rio Bonito e uma vez, 
ao retirar-se disse á Ro
sa Maria Anfon a que

LITERATURA

Confirmado o êxito dos livros de ta s c o
Reedições de «O Bugre-do-Chapéu-de-Anta» 

«Gafanhotos em Taquara-Póca»
e

Com as recém-lançadas e- 
dições de “O Bugre-do Cha
péu de Anta" e "Gafanhotos 
em Taquara-Póca", solidifica- 
se ainda mais a posição de 
Francisco Marins como au
têntico escritor nacional de 
livros infantis. Esse contador 
de histórias para a infância e 
juventude conseguiu dar 
dignidade à literatura infantil 
não só pela escolha dos te-, 
mas como pelo estilo límpido 
e atraente. Dos acontecimen
tos históricos soube extrair 
os mais empolgantes episó
dios do desbravamento e da 
conquista a fim de que seus 
personagens de ficção vives
sem ombro a ombro com os 
vultos do desbravamento e 
conquista da nos3a terra. É 
o que acontece com "0 Bu- 
gre-do-Chapéu de Anta" que 
retomando o fio da aventura 
interrompida em “Expedição 
aos Martírios” e "Volta a 
Serra Misteriosa” reevoca a 
época dramática do Anlian- 
guera, no periodo tumultuoso 
que vai de 1725 a 1742.

Francisco Marins não faz 
concessões à irrealidade e a 
mistificação das histórias de 
bruxas. Como èle mesmo a- 
firma: "a história, isto é a 
verdade, é muitas vêzes tão 
empolgante quanto as aven
turas imaginárias". Portanto, 
não precisa usar de fórmulas 
surradas ou de recursos sen
sacionalistas. Ele trabalha 
dentro da realidade histórica, 
animado pela paixão da pes 
qui a que o leva a trilhar o

caminho dos seus próprios 
personagens. Foi justamente 
o que fêz para a elaboração 
de “O Bugre-do-Chapéu-de 
Anta”, quando percorreu os 
caminhos que levam a Vila 
Boa de Goiás, na rota do A 
nhanguera, fazendo o levan
tamento local como se êle 
mesmo fôsse Tonico, o va
lente rapazinho de Piratinin- 
ga, que vai aos sertões à pro 
cura do seu tio Juvenal, que 
sonhava encontrar as minas 
perdidas dos Martírios.

Tendo nascido em pequeno 
sítio no interior paulista e 
passado a infância em con
tacto com a natureza, Fran
cisco Marins tem o dom de 
estimular nas crianças o a- 
mor à terra e aos costumes 
brasileiros, levando-as a i- 
dentificar se com os seus he
róis-mirins, que são seres 
humanos com virtudes e de
feitos e não fantásticos ho
mens-voadores ou fantasmas 
vingadores. Embora não se
jam obras pedagógicas, os 
livros da “Série Taquara-Pó
ca” foram recomendados pe
la Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo aos a- 
lunos dos cursos primários e 
secundário porque o escri
tor valoriza a natureza, o ho
mem, os costumes e a histó
ria do Brasil, envolvendo-os 
na sedutora trama da novela

No livro “Gafanhotos em 
Taquara-Póca”, recém lança
do a ação decorre no sítio 
de Taquara-Póca. Os mem
bros do clubinho agrícola in

fantil ali formado, se vêem 
em serias dificuldades dian
te da invasão de uma nuvem 
de gafanhotos que ameaça 
devorar todas as plantações 
com tanto suor cultivadas 
pelos colonos. Três dos me
ninos, num gesto de bravu
ra incomum, conseguem pôr 
a salvo o sítio, livrando a 
todos daquele pesadelo.

“Gafanhotos em Taquara- 
Póca” é um encómio à vida 
agrícola e campestre que ha
bitua a criança a respeitar 
e adquirir um sector básico 
da economia nacional É um 
livro que as crianças lerão 
com prazer, porque cheio de 
emoções e perigos tratados 
num estilo atraente e vivaz.

Com excelente apresenta
ção, sugestiva capa cartona
da e contendo lindas ilustra. 
Ções do artista Oswaldo Stor- 
ni, “O ,, Bugre-do-Chapéu-de- 
Anta” e “Gafanhotos em Ta
quara-Póca” comprovam a 
grande aceitação dos livros 
de Marins, que já teve re
editados neste ano: “Viagem 
ao Mundo Desconhecido” (5a 
edição), "Expedições aos Mar
tírios” (4a edição) e "A Al
deia Sagrada" (4a edição).

Francisco Marins é um 
escritor de imaginação, um 
contador de histórias que 
reaviva na infância e juven
tude a chama do ideal e da 
fantasia, colocando a litera
tura em alto nível a serviço 
das novas gerações.

alli voltaria acompanha
do pelos seus amigos 
bugres.

Passados poucos dias, 
no domingo, 17 de Abril 
de 1853, ao meio dia, 
estando ausentes Joa
quim Miranda e Luiz 
Ferreira, em suas roças, 
foram simultaneamente 
assaltadas as tres casas 
do Rio Bonito por nu
meroso grupo de indios, 
capitaneados pelo íudi- 
viduo Reginaldo Rodri
gues Pinto.

Em uma das casas, a de 
Rosa Maria Antonia, os 
indios lançaram fogo, 
morrendo queimados Ma
ria Rosa e cinco crean 
ças, dois ou tres filhos 
de Miranda e os demais 
filhos de Luiz Ferreira.

As casas de Joaquim 
Miranda e a de Luiz 
Ferreira foram saquea
das, sendo assassinada 
Maria Guiomar, mulher do 
primeiro.

Justiniano, com 14 an- 
nos e Generosa, com 13, 
filhos de Rosa Maria 
Antonia foram suprelien- 
didos pelos indios. num 
capão proximo onde ti
nham ido buscar pinhões, 
e barbaramente assassi-

Das 12 pessoas de que 
se compunham as tres 
familias, pereceram 9, 
salvando-se apenas os 
tres chefes: Rosa Maria 
Antonia, mãe e avó das 
nove victimas, que ocor
reu para o mal to, era 
cuja ocasião reconheceu 
Reginaldo que gritava: 
olha e!la, péga, péga,— 
Joaquim Miranda e Luiz 
Ferreira, talvez por es
tarem ausentes.

Preso Reginaldo, foi 
processado, pronunciado 
e julgado pelo jury, seD- 
do absolvido por 6 vo
tos na sessão de 20 de 
Maio de 1853.

Joaquim José de Mi
randa não desanimou, 
continuou a desbravar 
as mattas do Rio Bonito 
e ahi viveu até ser aco
lhido pela morte, com 
mais de 90 annos, pres
tando sempre bons ser
viços aos viajantes.

No caso de mudança 
do nome do novo distri
cto de paz, seria de jus
tiça adoptar-se o lembra
do por J. Lageano - Mi
randa

«De O PLA N A LTO  edição de 
30 de Maio de 1918».

«Modus — Vivendi» políticos 
em Palmeira dos Indios

Depois de várias conferências cora o ministro da Jus
tiça, das quais participaram os senadores udenistas Freitas 
Cavalcanti e Rui Palmeira, e o governador Muniz Falcão, 
foi assentado um acordo para garantir a paz no Município 
de Palmeira dos Indios, em Alagoas.

O governador Muniz Falcão assumiu o compromisso 
de garantir pessoalmente a vida dos políticos que se di
zem ameaçados.

Aulas de Inglês e Alemão
Aceito alunos para as disciplinas supra.

Disponho de algumas horas à noite. Preparo 
alunos para exames. Método prático e eficiente.

Conversação fluente. Os interessados queiram
no.,g4üOSe 3 "a C a i0 lin a ' 21 ou Pe l°  t E S

Curso Gratuito d© Taqu-grafia
Por Correspondência

quigrafia por ^ r^ e ^ D o iiri^ n p O ^ H 011̂ 8 ?ara os cursos de ta- 
Taquigrafia, orgãQ6 fundado Cemdl>Ç)4i Si Ítnl«_Brasileiro de

pós do queb serão^confrerido°smDÕT Se de a-
em Exame Final, também
sados deverão escrever^d^mfn001 reSpondéncia 0 s  interes‘ 
Caixa Postal n- e89C3 T s L dapad<ío .DOmtí 6 enderéço para a
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Juizo de Direilo da Primeira Vara da Com arca de Lajes
vem, por seu procurador in 

IfQ I flQ I ITUPUÍl íra assinado (doc. n' 1), ex-
llul llü bllíUpílU Que aTde

O Doutor João Santo Da raoI(jezem5ro de 1959 0 sr \yas.
Juiz Substituto da la. Vara 
da Comarca de Lajes, F,s- 
tado de Santa Catarina, na 
fórma da lei etc 
Faz saber a todos que o 

presente edital virem dele 
conhecimento tiverem òu in 
teressar possa, que, por este 
meio cita a WASHINGTON 
NíCOLAU, brasileiro, casado, 
atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para, no prazo 
de vinte e quatro horas, a 
contar do término do prazo 
de sejssenta (60) dias dêste 
edital/ pagar a quantia de 
quinhentos e setenta e nove 
mil cruzeiros (Cr$ 579.000,00), 
acrescida dos juros legais, 
honorários de advogado,cus
tas e despesas sob pena de 
penhora, em consequência da 
ação executiva, que lhe mo
ve a firma “S. A. Agência 
Marítima e Comercial — 
Samarco”, nos termos da 
seguinte PETIÇÃO INICIAL: 
“Exmo. Sr Dr. Juiz de Di- 
reito da Primeira Vara S. A. 
Agência Marítima e Comer
cial - Samarco, sociedade co 
mercial com estabelecimento 
nesta cidade à Av. Pres. 
Vargas 1898, respeitosamente

hington Nicolau constituiu-se 
devedor da Suplicante da 
quantia de Cr$ 579.000,00, 
quantia esta representada por

o devedor sr. Washington 
Nicolau, brasileiro, casado, 
do comércio, atualmente em 
lugar ignorado, para que, no 
prazo de vinte e quatro ho 
ras, pague a importância de
vida, acrescida dos juros, 
custas e honorários de advo
gado na ba§e de 20% e, não

duas duplicatas aceitas pelo o fazendo se proceda à
mesmo, sendo uma no valor 
de Cr$ 179.000,00 vencível em 
3/3/60 e outra no valor de 
CrS 400.000,0*) vencível em 
29/4/60. (Doc. 2 e 3). II - Que 
não obstante vencidos ditos 
títulos não satisfez o devedor, 
até a presente data, seus dé 
bitos. III - Que assim sendo, 
e para\ o fim de compelí-lo 
a efetuar o pagamento a que 
se obrigou, quer a [Suplican- 
te contra êle propor a com
petente ação executiva, nos 
termos do art. 298 n- XIV do 
Código de Processo Civel. 
IV - Que muito embora seja 
0 devedor domiciliado e resi
dente nesta cidade, encon
tra se no momento em lugar 
incerto e não sabido, foragi
do que está em virtude de 
prisão preventiva que lb.e 
foi decretada. V - Que assim  
sendo, requer a Suplicante 
se digne V Excia. ordenar a 
expedição de editais de cita
ção, na fórma da lei, contra

penhora em tantos de 6eus 
beus quantos bastem para 0 
integral pagamento do débi
to (principal, juros, custas e 
honorários), ficando desde 
logo citado, bem como sua 
mulher, para, no prazo legal, 
contestar a presente ação e 
acompanhá-la era todos os 
seus termos, até final, pena 
de revelia; Propõe-se provar 
o alegado, se necessário, 
com documentos, testemu
nhos, exames, vistorias, pre
catórias e depoimento pessoal 
do réu, pena de confesso. Dá 
à causa 0 valor de CrS 
?>79.0l)(J,0ü para os efeitos da 
taxa judiciária. Termos em 
que, a. esta com os inclusos 
documentos. P. Deferimento 
(Sôbre os selos legais de pe
tição): Lages, 23 de agosto 
de 1960 (a) Pp. Hélio Ramos 
Vieira Advogado inscrito sob 
n° 297, com escritório à R. 
Pres Nereu Ramos 33. Io an 
dar: - DESPACHO. "A., cite-

se na fórma requerida. P'ixo 
em sessenta dias o prazo da 
citação edital. Lajes, 24 8-60 
(a) C. Gama". - Era virtude 
do que, é expedido o presen- 
èdital de citação de WAS
HINGTON NICOLAU, nos ter
mos e para os fins constantes 
da petição e despacho nêste 
transcritos. O presente edi
tal será publicado na fórma 
da lei. Dado e passado nesta

cidade de Lajes, aos vinte e 
nove dias do mês de outubro 
de mil [novecentos e sessenta. 
Eu, Dr. Luiz Carios Silra, Es
crivão do Cível, 0 datilografei, 
subscrevi e também assino.

Joê o Santo D amo 
Juiz de Direito Subst. da la  

Vara
Escrivão do Cível 

Dr. Luiz Carlos Silva

Consumo interno do café no Brasil
Em exposição feita para a Junta Administrativa do 

IBC reunida sob a presidência do Sr. Paulo Soares, o dire
tor da autarquia Sr. Luiz Fortunato Moreira Ferreira, anun
ciou que 0 consumo interno de café no Brasil deverá atin 
gir 4 milhões e 80o mil sacas, até 0 fim do corrente anr, 
segundo os dados até agora computados pelo setor especia. 
que está controlando as vendas para 0 mercado ioterno, 
em todo o país.
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CENTAURO
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E TURISMO S.A.

tem a grata satisfação de comunicar ao público em geral a inau
guração, em 15/11/60, de sua linha de

ÔNIBUS DIRETO ENTRE 
Rio de Janeiro e Porio Alegre

oferecendo a seus distintos clientes as vantagens de uma viagem 
rápida, confortável e econômica através de cinco Estados.

Partidas Simultâneas: Tersas e Sextas ás 7 horas
ADQUIRA SUA PASSAGEM COJM ANTECEDÊNCIA NAS

SEGUINTES AGENCIAS:

Rio de Janeiro
Estação Rodoviária - Guichê 34 - Telefone 23-9112
Av. Rio Branco, 177 - 3* andar - Telefones 42-9915, 52-3156 e 52-3550
Av. 7 de Setembro, 88 - grupo 205 - Telefone 42-3285

São Paulo
Av. Ipiranga, 952 - Telefones 34-6335 e 36-6102

Curitiba
Estação Rodoviária - Sala 9 - Telefones 4-8742 e 4-6077 
Agência ESTAR - Rua Presidente Faria, 201 - Telefone 4-3358

Porio Alegre
Estação Rodoviária - Telefones 8829 e 8468
Excursões TURISUL - Rua Sen. Salgado Filho, 215-Fones 4959 e 4406

~ \ Informações em 
LAGES:

ou na Estação Rodoviária —  fone 248 '
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Co
marca de Lajes — Estado de Santa Catarina

O Doutor João Santo Damo 
Juiz de Direito Substituto 
da Primeira Vara da Có 
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Edital de Citação
Faço saber a todos 

quantos o presente edital de 
i la ç ã o  com o prazo de trin
ta (30) dias virem, dele co
nhecimento tiverem ou inte
ressar possa, que por parte 
de Oswaldo Borges Coeiho e 
sua mulher, brasileiros, la
vradores, domiciliados e re
sidentes no Distrito de Bo
caina do Sul, nesta Comarca, 
por seu advogado (doc. n° 1) 
vêm expôr e requerer o se 
guinte: Io) Que há mais de 
trinta anos (30) os A.A. vêm 
possuindo, mansa e pacifica
mente, sem qualquer oposi
ção de quem quer que seja 
uma area superficial de ter
ras com setenta mil metros 
quadrados (70,00Um2) mais ou 
menos sita na Fazenda‘‘CER
RO RICO”, no distrito de Bo
caina do Sul, nesta Comarca, 
dividindo atualmente com ter
ras de Nicolau Assink, de I- 
vo Coelho Amarante e Oli- 
dio Martinhago até encontrar 
o ponto de partida. 2o) Que 
nesta área os A.A. tem suas 
benfeitorias, lavouras, casas, 
de moradia habitual e cria
ções. 3o) que os A.A. tem suas 
benfeitorias, digo, queos-‘A.Ar 
têm este terreno e o possuem 
como de sua propriedade ex
clusiva, integrados estão na 
posse do mesmo, onde exer
citam as suas atividades a- 
gricolas querem legalizá-lo, 
regularizando os seus direi
tos pela presente ação de- 
claratória de usucapião com 
fundamento no art. 550 do 
Cod. Civ., obedecsndo-se o 
ritmo traçado no art. 454 e 
seguintes do Cód. Nac. Proc.
Civ. 4o) que em tais condi
ções possuindo os A.A. o ter
reno pela forma exposta,que
rem agora, prova a sua in- 
discontinuidade de posse man
sa e pacifica, obter pela pre
sente ação o título à respec
tiva transcrição no Registro 
de Imóveis, pais, são dispen
sados os requisitos de justo 
título e boa fé (C. Bevilaqua- 
Cód. Civ. Com. Vol. 3- e Sá 
Pereira-Man. do Cód. Civ. 
pág. 232) 5 ) que, assim, na 
forma do art. 455 e seguiutes

do Cód. Nac. Proc Civ. re
querem a V. Excia. que se 
proceda em dia e hora, na 
sala das audiências do Fó
rum Nereu Ramos, nesta Ci
dade, com ciência do Dr. 
Promotor Público da la  Va
ra e do Curador de Ausentes, 
a justificação, initio litis, 
com depoimento das teste
munhas abaixo arroladas, o 
que concluído digne-se V. 
Excia. de julgar a justifica
ção, na qual se pede seja de
clarado o dominio dos A.A. 
sobre o aludido imóvel, pros
seguindo-se na forma da lei, 
até final sentença e execu
ção. Requerem mais que, o- 
portunamente, com ciência 
das partes interessadas sejam 
tomados os depoimentos das 
testemunhas Nicolau Assink, 
lvo Coelho Amarante e Olí- 
dio Martinhago, que se apre
sentarão independente de in
timação. Dá-se ao presente 
feito de taxa judiciária o va
lor de dois mil e cem cru
zeiros) CrS 2.100,(>o) Indica-se 
como meio de prova o depoi
mento pessoal, sob pena de 
confesso, quando requerido 
de quem cortistar depoi
mento de testeruuhas vistorias 
e mais prova que venha es
clarecer o alegado Nêstes 
têrmos: P. Deferimento Lajes, 
1 de julho de 1.960 (a) Mário 
Teixeira Carrilho “DESPA
CHO:" A; como pede, Lajes, 
7-7-60 (a) C. Gama Juiz de 
Direito’’. Realizada a justifi
cação. foi proferido o seguin
te DESPACHO:” Julgo por 
sentença a justificação feita 
para que produza seus jurí 
dicos e legais efeitos Expe
çam-se editais na forma re
querida o mandado de cita
ção. Lajes, 26 de setembro 
de 1 960 (a) João Santo Da
mo Juiz de Direito Substituto. 
E para que ninguém alegue 
ignorância muito especial
mente os interessados, pas
sou-se o presente edital que 
será publicado e afixado na 
forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes. Esta
do de Santa Catarina  ̂ aos 
trinta e um dias do mês de 
outubro de mil novecentos e 
sessenta. Eu Luiz Carlos Sil
va, Escrivão do Cível, o da 
tilografei subscrevi e assino.

João Santo Damo 
Juiz de Direito Substituto 

Dr Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível.
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Comentários Socicá
CAZZI apresenta

Alô Society! Bom dia.

Como notícia n° 1 des
ta semana, tenho para as 
elegantes de Lajes, um 
aviso! “já estou anotan
do nomes das elegantes 
de nossa sociedade para 
dentro de breves sema
nas lançar, nesta coluna 
“As 5 senhoritas mais e- 
legantes de 1960’', bem 
como “As 5 Senhoras 
mais elegantes de 1960”.

Pretendo agradar a to
dos. Esperem e verão.

Soube que Lajes se fa
rá representar no próxi
mo concurso da Miss 
Santa Catarina. Achei a- 
lém de uma ótima idéia, 
uma promoção necessá
ria.

X X X

Conseguirei detalhes e 
logo estarei noticiando 
mais exatamente. Conhe
ço garotas que elevari
am muito alto o nome de 
nossa sociedade naquela 
Ilha Capital.

Baldauf e seu Conjun
to estarão abrilhantando 
as festividades de coroa
ção de “Miss Brotinho 
1960”, Srta. M._ Lucia 
Costa, dia 18 de Dezem
bro próximo e não no 
dia 10 como fôra ante
riormente divulgado, por 
engano.

Vinda de Baldauf à Lajes A  ̂ 10 
mais» -- Miss, Lajes — Rainha dos 
Esiudanies 1961. - Clássicos Lajeanos
ta Schenkel, Sônia R. Ri
beiro, Nilda Rodolfo e 
Olga T. Souza.

Assistindo às cerimo
nias de apresentação das 
candidatas, notei muita

e Sra. Pedro P. Lisboa.
Soube que saiu-se 

muito bem.

X X X

Também à Rio do Sul, 
mandou o Club 14, afim 
de representá-lo, a Sna.

graça no desfilar da Srta. Iva Montenegro, filha do
n i - *  n  __  « n r . n l  C n  a  C pq I n c û  Úk

X XCJTÎIOI'I * O
A ULE lançou suas can

didatas ao título *‘Rainha 
dos Estudantes de 1961” 
São elas as Srtas. Enei-

Sônia R. Ribeiro 
Em minha opinião ela 

representaria muito bem 
a nobre classe dos estu
dantes lajeanos em qual
quer oportunidade.

Vocês não estão de a- 
côrdo?

Nos salões do jovem 
Club 14, aconteceu o sa
rau, dia 6, no qual foram 
apresentadas as candi
datas. Esteve bem ele
gante .

Jorge Vieira, o novo 
Diretor Social da ULE, 
prometeu-me grande mo
vimentação e muito as
sunto para o ano de sua 
gestão.

Na capital gaúcha, re
presentando o Club 14 de 
Junho, debutou dia 29 de 
Outubro último, no tra
dicional Baile do Perfu
me, no elegante Club do 
Comércio, a Srta. Sandra 
Lisboa, filha do casal Sr.

casal Sr. e Sra. José A. 
Montenegro, que alí fez 
o seu Debut.

No Club Concórdia o 
baile esteve “muito bem”.

X

O Club 14 continua 
vendendo ações de pro
priedade afim de dar

prosseguimento a cons
trução da nova séde so
cial. Já foram vendidas 
cêrca de í'00 ações. Eis 
a oportunidade para no
vos capitalistas.

X X X

Desta coluna abraço a 
sociedade lajeana pela 
reapresentação brilhante 
da notável Orquestra 
Sinfônica de Lajes.

X X X

Aniversariou dia 9 p.p. 
o Dr. Wolny Delia Rocca.

Em comemoração ínti 
ma recebeu os família- vinda à nossa cidade

res. Meus duplos para 
béns ao novo Prefeito,

X X X

Do jornalista gaú ho 
Teófilo O. Prado, orga
nizador dos concursos 
“Glamou-Girl do Sul” , l 
recebemos convite para 
um jantar oferecido por 
êle e pela Srta. Carmi- j 
nha Beatriz Bopp.

Estará acontecendo al
go pelos Pampas?

X

Regressou de Pôrto A- 
legre o Presidente do 
Club P de Julho, meu 
particular amigo José 
Guidalli.

Alí estêve afim de as
sinar contrato com o 
Conjunto de Norberto 
Baldauf para a sua breve

Estado dQ Santa Catarina
O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito da 2a Vara da Comar
ca de Lajes, Estado de San
ta Catarina, na forma da Lei, 
etc .

Edital de Convocação 
do Juri

FAÇO saber que íoi designa
do o dia 25 de novembro pró
ximo, para, às onze horas, reu- 
nir-se, nesta cidade, a quarta 
sessão ordinária do Tribunal 
do Juri, que trabalhará em 
dias úteis sucessivos, e que, 
havendo procedido ao sorteio 
dos vinte e um jurados que 
terão de servir na referida 
sessão, foram sorteados os ci
dadãos seguintes: 1 ) Marciano 
Agostini; 2 ) José Gerente; 3 )

Aristotelino Moreira; 4 ) Pedro 
Gebber; 5 ) Abramo D. Sca 
riott; 6 ) Belizario de Oliveira 
R. Netto; 7 )  Nilo Sbruz/.i; 8’) 
Urgel Camargo; 9 ) Otávio Cor 
dova Ramos; 10 ) Pedro Alves 
Rodrigues; 11) Raul dos San 
tos Fernandes; 12‘) Milton He- 
raldo de Cordova; 13 ) Newton 
Ramos; 14 ) José Boanerges 
Lopes Neto; 15 ) Cesar Goss; 
16 ) Izauro Ramos Machado; 
17") Batista Luzardo Muniz; 18 ) 
Anastasio Araujo Vieira; 19 ) 
Evaristo Duarte; 20) Odilon 
Waltrick Cordova; e 21) Hil-

dia e hora, como nos dias se
guintes, enquanto durar a ses
são. E, para que chegue ao co
nhecimento de todos mandei 
passar o presente edital, que 
será afixado à porta onde fun
ciona o Juizo de Direito e 
Tribunal do Juri desta Cidade, 
e publicado na imprensa local. 
Determina ainda êste juizo as 
diligencias necessárias para a 
intimação dos jurados, dos réus 
e das testemunhas. Dedo epas
sado nesta cidade de Lajes, 
aos 25 de outubro de 1960. Eu, 
Agnelo Neves Arruda E3crivão

ton Amaral, t >dos residentes Juri que o datilografei, su- 
nesta cidade. Todos êsses cida- ’ 
dãos, bem como os interessa
dos em geral, são por esta for
ma convidados a comparecer 
na sala das sessões do Tribu
nal do Juri, no Ed. do Fórum, 
nesta cidade, não só no citado

bscrevo e também assino.
José Pedro Mendes Almeida 

Juiz de Direito 
Presidente do Tribunal do Juri 

Agnelo Neves Arruda 
Escrivão do Juri

Para seus Impressos: Papelaria em geral:
PROCURE A MAIOR E MAIS COMPLETA LIVRARIA

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar

Rua Cel. Cordova 202 —  fone 213
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Acontece cada u m a
PER FU M E — A  população 

de Cleveland, nos Estados U- 
nidos. queixava-se do mau 
cheiro deixado nas ruas pela 
fum aça  que os ônibus expe 
lem. As autoridades, decidi
ram então, estudar o assunto. 
E encontraram uma solução: 
adicionar perfume ao oleo di
esel usado pelos ônibus. Des 
ta forma durante seis meses, 
as ruas de Cleveland serão 
perfumadas pela fumaça dos 
canos de escapamento dos 
veículos de transporte cole
tivo. Se a experiencia der 
resultado, será o processo a- 
dotado permanentemente.

ciedade Sul Rio Grandense.

FALTA — O acadêmico Au
gusto Meyer, não poude to
mar posse de sua cadeira na 
Academia Brasileira de Le
tras, no dia marcado porque 
estava faltando no mercado... 
fios de ouro para bordados 
do fardão acadêmico. Foi po- 
risso, obrigado a transferir 
a data de sua posse na Casa 
de Machado de Assis. O far
dão, do novo membro, que 
custa mais de 200 mil cru
zeiros, foi oferecido pela so-

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

Faz saber que pretendem 
casar Argeu Miranda Macha
do, solteiro, nascido em La
jes, auxiliar de escritório, fi
lho de José Machado da Sil
va, e de dona Erondina Mi
randa, e Neida Maria de Li
ma, solteira nascida em La
jes, de ocupação doméstica, 
filha de Argemiro Antunes 
Lima, e de dona Maria An
gelica do Amaral Costa.
Lajes, 7 de novembro de 1960.

X X X

Faz saber que pretendem 
casar José Osiris Baglioli, 
solteiro, nascido em Curitiba, 
Estado do Paraná, contador 
domiciliado e residente em 
Curitiba à rua Brazilio Itibe- 
rê 2 574, filho de Carmelio 
Baglioli e de dona Joana Sec- 
chi Baglioli e Iridam Rose 
Buhrer, solteira, nascida em 
Curitiba, Estado do Paraná 
de ocupação doméstica, do
miciliada e residente nesta, 
cidade, filha de Jabob Edel- 
berto Buhrer.
Lajes, 9 de novembro de 1960

X X X

Faz saber que pretendem ca 
sar em Rio do Sul, neste Es
tado, Antonio Francisco da 
Fonseca, solteiro, natural de 
Lajes, pintor, domiciliado e 
residente nesta cidade filho 
de José Fonseca e de dona 
Elpidia Pereira da Silva, e 
Lucia Pedrozo, solteira nas
cida em Rio do Sul, neste Es
tado, filha de Antonio João 
Pedrozo e de Otilia Dias.
Lajes, 7 de novembro de i960

É DE MORTE O atual 
prefeito de Presidente Pru
dente, sr. Luiz Ferraz Sam 
paio é um «homem de morte. 
Escreveu um livro «Desfile 
de Mortos», onde faz uma a- 
nalíse da classe medica bra
sileira, mostrando algumas de 
suas mazelas, principalmente 
o charlatinismo. Por gostar 
da morte «desde criança» o 
sr. Luiz estudou... Medicina. 
Na escola seu forte era Ana
tomia em contacto com os 
mortos; sua tese de doutora
mento foi «A data da Morte». 
E na capa de seu livro apa
recem desen h ad as.d u as ca
veiras!

«VENCEDORA» — O «News 
Chroniele* de Londres, lan
çou um concurso com um 
bom prêmio para a mulher 
que apresentasse a melhor 
tapeçaria tecida com suas 
próprias mãos. Venceu a pro
va . . .  o reverendo Cliíord 
Harding. pastor anglicano, 
ex-capelão dos couraceiros 
da Rainha Elizabeth!

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 125 
fone 376

8a Inspetoria Regional de 
Fiscalização — Lajes

Pôsto de Trocas de Notas «SEU TALÃO 
VALE UM MILHÃO»

A V I S O
De ordem superior, torna se público, que a troca de 

notas fiscais para efeito de participação do segundo sor- 
têio do “SEU TALÃO VALE UM MILHÃO", a realizar se no 
próximo mês de DEZEMBRO, encerrar-se-á, impreterivel
mente, a 30 do corrente mês de novembro.

Assim, todos os portadores de notas fiscais ficam con
vidados a proceder as respectivas trocas, dentro do citado 
prazo, no Pôsto de Trocas instalado à rua Coronél Córdova, 
80. junto à 8a. Inspetoria Regional de Fiscalização, dentro 
do novo horário, que é o seguinte: Das 2as. às 6as. feiras, 
das 12 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 12 horas.

Pôstos de Trocas, em Lajes, 10 de novembro de 1.960
Jairo Silva 

Encarregado

Compre agora 
sua nova
ROUPA

Com as Cautelas M ilio 
nárias V . ganha prémios 
m ilionários. . .

TRES SORTEIOS
30 de julho - 28 de setembro

31 de dezembro

Conlie na sug boa estrêlo 
comprando no Revendedor 
Renner desla cidade

Sob  a  rofponsabilidod* da Rádio 8andoirantos S. A.

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

600 roupas RENNER

sua Cautela Milionária, 
mesmo premiada num sor
teio, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes.

Revendedor Renner nesta

Hélios Moreira Cesar & Cia.
Rua Cel Cordova

«■»»■'«.rV- > -
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Enceradeira, NOVA ARNO - 
Dupla-haste . .. dupla-firmeza ! 
Faz todas as operações sem  
troca de escovai

Panela Pressão ARNO 
4 1/2 Litros

Batedeira SUPER ARNO 
é portátil - Leve... com  
possantes batedores . .  . 
realmente portátil, pe
sando 2 3 menos que as  
similares. E você a 
transforma instantanea
mente em batedeira de 
mesa, com as Partes 
DUAL SUPER.Ij^P Liquidificador NOVO 

m jCj ARNO - Diferente de 
tudo que V. conhecei 

ÊuG Novo jarro - nova ba- 
se - nova alça inque- 

VLJJ brável!

Ventilador ARNO 4 apa
relhos num só! Ventilador, 
Exaustor, Soprador e Cir- 
culador!

12-1160
CORREIO LAGE ANO

s=a

ARNOP R O D U T O S
Uliima palavra para o confôrlo do seu lar

Aspirador de Pó ARNO — super- 
potente equipado! 7 Acessórios 
para todos os serviços! Batedeira ARNO Leve e portátil! 

Faz bolos mais bonitos e gostosos !

Peça uma demonstração . . .  e adquire 
pagando em 10 prestações iguais sen: 
acréscimo e sem entrada na

Eletrolandia
RUA CORONEL CORDOVA, 99 _  F O m p

331
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Amanhã na Ponie Grande:

Guarany x 15 de Novembro
Tendo por local o Es

tádio Municipal da Ponte 
Grande, será disputado 
amanhã o prélio entre as 
equipes do Guarany e do 
Quinze de Novembro de 
Rio do Sul, em jogo cor
respondente à uitima ro

dada do returno do cam
peonato estadual da 3a 
zona, o qual está sendo 
liderado pelo bugre.

Com vários fatores ao 
seu favor, e ainda mais, 
imbuido da sua condi
ção de lider invicto, o

Guarany surge como o 
franco favorito da pele
ja, tudo fazendo crer que 
derrubará o Quinze de 
Novembro, inclusive por 
goleada .

Caso perca o jogo de 
amanhã, o Quinze de

Novembro, estará depen
dendo do resultado do 
jogo de Rio do Sul, en
tre o Bancario e o Inter
nacional, no qual o colo
rado é um dos vice lide
res da tabela.

O jogo preliminar de

amanhã será lisputado 
entre as equipes aspiran 
tes do G.A. Guarany e 
da S.E.R. Olinkraft da lo
calidade de Igaras, cujo 
prélio se antecipa do 
mais interessantes.

BANCilO x INTERNACIONAL EM 1  DO 1
O S. C. Internacional 

que sofreu um feio revez 
no domingo último con
tra o Guarany por 5 á l ,  
tentará amanhã a tarde 
em Rio do Sul, a sua 
almejada reabilitação 
frente ao Bancario loca), 
no seu último compro
misso no certame da 3a 
zona .

Para êste jogo não há

favoritismo, porquanto se 
por um lado o Bancario 
é o lanterna absoluto do 
presente campeonato, o 
Internacional por sua vez 
não atravessa boa fase 
técnica, cujos jogos em 
que participou até o mo
mento não correspondeu 
à espectativa.

O Internacional para 
obter a sua classificação

terá que vencer o Ban
cario, e aguardando uma 
derrota em Lajes do Quin
ze de Novembro diante 
do Guarany.

Possivelmente algumas 
alterações deverão ser 
introduzidas no onze 
campeão da cidade, pois 
a peça ofensiva tem sido 
o grande fracasso nestes 
últimos jogos.

H laca Disciplina na líárzea
A colocação da Taça Disciplina no campeona

to varzeano de futebol, até a 9a rodada do turno 
é a seguinte:

1* Centenário, Coral, Princesa e America 1 pp
2- Figueirense e Arco íris 3 pp
3' Brusquense 4 pp
4- Tupy e Olaria 6 pp
5' Frei Rogério 10 pp
6‘ Botafogo 18 pp
T  Satelite 20 pp
8* Avenida 32 pp

Quatro jogos 
na Várzea

O campeonato varzeano de 
futebol terá prosseguimento 
amanhã com a realização de 
quatro partidas, todas elas a 
ser realizadas no Campo do 
Ginásio Diocesano, e cuja 
ordem é a seguinte:

Às 8,15: Princesa x Botafo
go; às 10,15: Figueirense x 
Arco íris; às 13,3ü: Centena- 
rio x Satelite; às 15,30: Brus
quense x Tupy.

O jogo America x Olaria 
que fazia parte desta rodada, 
foi transferido para uma ou
tra ocasião.

E X P R E S S O  C U R I T I B A  L A G E S  ET D D.
O EXPRESSO CURITIBA LAGES LTD A. tem a grata satisfação 
de comunicar ao público em geral que a partir de 15/10/1960, 
mais um horário foi posto à disposição dos distintos clientes em 
sua linha Curitiba-Lages, ficando os seguintes horários:

DIAS UTEIS
Partidas de Curitiba: 5 hs., 6 hs. e 13 hs. 
Partidas de Lages: 6 hs., 12 hs. e 14 hs-

AOS DOMINGOS
Partidas de Curitiba: 5 hs. e 13 hs. 
Partidas de Lages: 6 hs. e 14 hs.

Mixto do Guarany x Mixto do Celerado

Adiado para terça feira
De comum acordo hou

veram por bem as dire
ções do S.C. Internacio
nal e do G.A. Guarany, 
adiar p a r a  terça 
feira, feriado nacional, o 
jogo de suas equipes mix- 
tas que estava marcado 
para amanhã às 13,30 
horas, em disputa do 
Torneio Centenário de 
Lajes.

Como se sabe o Gua
rany é o lider desta com 
petição sem nenhum pon
to perdido, enquanto que

o colorado é o vice lider 
com 1 ponto perdido.

Isto quer dizer que na 
próxima terça feira, dia 
15, será decidido êste 
torneio e o vencedor fa
rá jus a um belíssimo 
trofeu, oferta do Verea
dor Ladir Cherubini.

É provável que neste 
dia, o choque preliminar 
seja disputado entre duas 
equipes do nosso futebol 
menor, dentro do cam
peonato varzeano de fu
tebol.

Aniversariou Eustalio
Transcorreu ontem a 

passagem de mais um a- 
niversario natalício do a- 
tleta Eustalio Silva, efi
ciente elemento per
tencente ao plantei do S. 
C. Internacional e que 
goza também de grande 
prestigio em nossos 
meios sociais.

Por ocasião do seu

natalício, o sr. Eustalio 
Silva foi muito cumpri
mentado pelo seu vasto 
circulo de amizades, e a- 
proveitando a ocasião, 
destas colunas enviamos 
àquele futebolista muitas 
felicidades ao lado de to
dos os seus familiares e 
colegas de equipe.

Virá a Lajes amanhã um quadro de 
S. José do Cerrito

Teremos amanhã cedo no 
Estádio Municipal da Ponte 
Grande, a realização de um 
cotejo amistoso, que reunirá 
as equipes do Olímpico do 
bairro Aeroporto e o Juven 
tus de São José do Cerrito, 
num confronto que é espera

do muita movimentação.

Alem do prélio principal 
que será disputado às 10,15, 
deverá ser também desenro
lado um jogo entre os aspi
rantes dos mesmos clubes às 
8,30.

Certames da la Divisão em cifras
Com os jogos realizados domingo ultimo, fi

cou sendo a seguinte a classificação dos diversas 
certames da la  divisão:

Estadual da 3a Zona
1* Guarany 2 pp
2- Internacional e Quinze de Novembro 4 pp
3’ Bancario 10 pp

Torneio Centenário de Lages
1* Guarany 0 pp
2‘ Internaciona 1 PP
3' Cruzeiro * 0 pp
4‘ Pinheiros PP
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Instalada moderna fábrica de 
carrocerias nesia cidade

Acompanhando o ritmo 
comercial e industrial do 
bairro Coral, o mais 
próspero da cidade, mais 
uma industria vem de 
ser instalada naquela zo 
na, que é a Fabrica de 
Carrocerias, de proprie
dade da firma Souza & 
Medeiros.

Esta Fabrica de Car
rocerias, que está situa 
da na Avenida Presiden
te Vargas, n- 14G2, está 
modernamente aparelha
da para confeccionar 
qualquer tipo de carro
cerias tanto para cami

nhões como caminhone- 
tas em geral.

Dispondo de maquina- 
rios modernos e especia
lizados para tal fim, a 
Fabrica de Carrocerias 
da firma Souza & Me
deiros, está apta a exe
cutar qualquer serviço 
do ramo com todo o es 
mero e presteza, bastan
do notar que dispõe de 
elementos especializados 
e portadores de longa 
prática em serviços de 
carrocerias.

Tendo na gerencia, a 
figura dinâmica e sobre
tudo cavalheiresca do sr.

Evaldo Medeiros, esta 
novel industria desde a 
sua fundação já con 
quistou um vasto circulo 
de fregueses, que a cre 
dencia a ser uma das 
primeiras no ramo 
todo o Estado.

Noticiando êste acon
tecimento, que sem dú
vida alguma virá en
grandecer ainda mais o 
parque industrial de nos
so Município, déstas co
lunas enviamos à firma 
Souza & Medeiros mui
tas felicidades em suas 
atividades industriais.

J. K. ratifica deliberação partidária  
não assumirá chefia do P S D

O presidente da Repu
blica não pretende as
sumir a chefia do PSD 
nacional mas apenas a 
da Secção de Brasília, 
por força de cuja inves
tidura passará a integrar 
o organismo superior do 
partido.

— O sr. Juscelino Kubi 
tschek tomando conhe
cimento da deliberação 
do Diretorio já agora 
homologada pela banca
da federal com a mes
ma também se solidari
zou achando que o ca
minho natural ao parti-

8’ Aniversario do Clube Ex
cursionista Princesa da 

Serra
Conforme convite que 

recebemos do Clube Ex
cursionista Princesa da 
Serra, essa entidade so
cial estará comemorando 
na próxima segunda fei
ra, dia 14, o seu 8" ani
versário de fundação, e 
na mesma ocasião fará 
cumprir um programa so
cial comemorativo à tão 
significativa data.

Às 20 horas daquele 
dia, será realizada a so
lene posse da nova dire

toria, e em seguida às 
22 horas será efetivada 
uma grandiosa soirée, 
que será animada pelo 
famoso conjunto “Bebi 
e seus solistas” da cida
de de Curitiba.

Nossas felicitações ao 
Clube Excurionista Prin
cesa da Serra, e que as 
suas atividades sociais 
tenham grande sucesso 
nos meios sociais de nos
sa terra.

Perdido ou roubado
IJm cheque de ir 824339 no valor de Cr$ 154.500 0 

(Cento e cincoenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros 
assinado pela firma SOREC — Sociedade de Resserrado 
Catarinense Ltda, contra o Banco Industria e Comercio d 
Santa Catarina S/A (Inco).

Quem encontrou é favor entregar nesta redação.

do será o de oposição. 
Essa informação foi cia
da pelo sr. Amaral Pei
xoto.

Adiantou ainda o pre
sidente do PSD que a- 
pesar de advertido pelo 
Diretório de que não de
veria fazer qualquer alu 
são ao problema da re
composição do Diretório 
cujo mandato se encerra 
em março do próximo 
ano reconhecia a neces
sidade do partido eleger 
novo dirigente um depu 
tado ou senador, «por
que há dez anos que 
permaneço no pôsto». O 
sr. Amaral Peixoto é 
francamente favoravel a 
renovação de valores.

Trata-se de uma deli
beração da alçada do 
partido.

Nos últimos dias de 
governo do atual presi
dente ou logo depois de 
sua saida o PSD irá se 
reunir em convenção pa
ra cuidar da reforma 
partidária e de questões 
resultantes das últimas 
eleições.

Edição de hoje 

8 páginas

O Marajoara apresenta amanhã (domingo) às 4, 7 e 9,15 horas
a sensacional produção em Supervision e Eastmancolór

A RAINHA DO CIRCO
com Romy Schneider, Lili Palmer e Karl Schoabõck

Um filme alegre e muito emociona ti'

Lages, 12 de Novembro i e  I960

Exercido de Mobilização
De acôrdocom  a Nota

pelo Cornando da o > R eg * correute ano no territó-
dc Mobilização a ter£ início, nesta data, uma Cam-
panha de Publicidade, de tabito.regional, aõbre o referida

para par,Ur,.
par d ê s s e  exercício, a apreseotar-ae no reapect.vo Centro 

de » ^ E“ “ JJJer.,he que de sua cooperação depeuderá

o exilo cie compreenda que serã liberado
pelo Centro de Apresentação, tão logo seja registrado seu
comparecimento; . _ . __

— Convencer aos empregadores, em geral, que de sua 
colaboração dependerá também o bom sucesso do Exercí
cio, bastando para isso que facilitem a apresentaçao ao 
Centro de Apresentações de seus funcionários que forem 
chamados a participar dêsse Exercício;

— Solicitar, igualmente, às repartições, educandános, 
etc, que proporcionem oportunidade de se apresentarem to
dos os reservistas, sob suas dependências, que forem cha
mados;

— Alertar os Pais e sobretudo as Mães que se trata 
apenas de um exercício, e pedir lhes a compreensão e o 
levido apôio, fazendo com que estimulem seus filhos, se 
jhamados, a se apresentarem.

— O Comandante do 21 Batalhão Rodoviário está se 
guro de que todos os reservistas chamados para participa
rem do Exercício de Mobilização saberão cumprir seu de
ver para com a Pátria possibilitando o pleno êxito do E- 
xercício em realização. Igualmente, confia no espírito de 
solidariedade e discernimento de todos os empregadores, 
chefes de repartições, educadores e Pais, que, por certo, 
saberão facilitar as tarefas dos encarregados do presente 
Exercício, determinando que se apresentem aos respectivos 
Centros de Apresentação todos os reservistas chamados que

Decretado o horário único in n  is  re- 
partições pilicas estaduais

Foi assinado pelo 
Governador Heriberto 
Hulse, o decreto que ins
titui nas repartições pú- 
cas estaduais, o horário 
único de trabalho, que 
terá inicio às 12 horas e 
término às 18 horas, cem 
exceção feita aos sába
dos cujo expediente será 
das 9 às 12 horas.

Estão excetuados des
te horário as repartições 
de caráter industrial, os 
estabelecimentos de en
sino e o Departamento de 
Saúde Pública.

O presente decreto não

se aplica aos Comissá
rios e Investigadores de 
tôdas as Delegacias de 
Policia, da Delegacia de 
Ordem Política e Social 
e da Delegacia de Rou
bos, Furtos e Falsifica
ções, cujos horários de 
trabalho serão fixados 
na fórma legal.

Com essa providência, 
o Governador Heriberto 
Hulse atende uma justa 
aspiração do funcionalis
mo público estadual, que 
era o estabelecimento de 
um horário único de 
trabalho.

John Kennedy é o JK 
dos Estados Unidos, mas 
é o Jânio Quadros de cá. 
Os que se manifestaram 
a favor do jovem sena
dor americano vêem ne
le a imagem do vence
dor de 3 de outubro" re
presenta as forças da o- 
posição, o centro catali 
-;ador dos descontentes,

o desejo de mudar, 
esperança de melho 
dias para a terra de r 
oam, tão comprometida 
exterior pela máquina 
Partido Republicano.

V isto pelos nossos I 
cedores, Kennedy é 
homem d i vassoura 
Ustados Uuidos.
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