
A PEDIDO

Mais de mil pessoas ovacionaram 
Negrinho, Irineu e Jânio
1 ri O A — «0 povo da cidade e do jn 

terior do município está dP 
pé pela redenção de Laies 
do Brasil, a 3 de outubro '

Ontem, às 2o horas ' no 
Burro Sagrado Coração de 
Jesus, desta cidade, mais de 
mil pessoas ovacionaram os 
candidatos que representam 
a silvação do povo brasilei
ro.

\ ' V  Waltrick da Silva o 
pop ilar Negrinho, foi carre
gado pela multidão, o que 
provi o entusiasmo e a es
perança do povo para eleger 
um homem de trabalho, um 
homem experiente, um' Ro
ciem que sabe administrar

c r i f S i í  Hmemi que 8ente 0doràSj daS claS8es trabalha-

f ín ™'08 oradores explicaram
da K V ®  C'dU8a8 da tremen-
sac?I » d0S KPreços que ma8' ! ™ a Pobreza, semeando
a fome e a miséria nos la
res humildes, bem como os 
responsáveis por tal estadode coisa.

A crise, a miséria e a fome 
vão derrotar os candidatos 
apoiados pelo Governo Fede 
ral, porque o povo eleitor 
nao se deixa mais iludir 
com novas promessas e com 
auxílios dado8 antes de elei
ções.

O comicio de ontem foi 
mais uma prova da grande 
vitória do povo que vai ele
ger Negrinho para seu Pre
feito Municipal

O Monsenhor Pascoal Go
mes Libreloto encantou a 
todos com sua palavra since
ra e autorizada em nome do 
Movimento de Recuperação 
Cristã em Santa Catarina.

Recebeu grandes aplausos 
quando solicitou ao eleitora
do livre e consciente de 
Lajes a votar em Jânio, em 
Ferrari ou Miltom, em Irineu 
em Carlos Gomes e em Ary 
Waltrick da Silva.
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0 PTB do Espirito S ilo  reafirma apoio a lânio
Vitória, “As imputações 

caluniosas contra o nosso 
partido no Estado partem dos 
venais e comunistas, os ver 
dadeiros patronos da candi
datura do Sr. Teixeira Lott”, 
declarou, o presidente do PTB 
do Espirito Santo, Sr. Floria 
no Rubim.

A PEDIDO

Após frisar que “a moeda 
com que se compra o PTB 
capixaba ainda não foi cunha
da”, o Sr. Floriano Rubim afir
mou que do lado situacionis
ta estão os dinheiros fáceis, 
de procedência rápida, como 
os da importação de feijão 
pôdre e da importação de

500 mil latas de óleo impres
tável para o consumo

Traficâacias
Mais grave do que tudo is 

so, porém—acrescentou o Sr. 
Floriano Rubim -, ocorreu 
(e ocorre) no solo do meu 
Estado, onde os apaniguados 
do atual Govêrno da Repúbli
ca contrabandeiam, diária
mente, os nossos minérios es
tratégicos, obtendo, sómente 
em um ano, lucros superiores 
a Cr$ 4 bilhões, isto sem um 
grito de protesto dêsses fal 
sos nacionalistas, que por 
tão aviltante preço apóiam o 
Marechal Teixeira Lott.

O presidente do PTB do 
Espirito Santo afirmou ainda 
que pelos portos clandestinos 
existentes em seu Estado sai- 
ram mais de 160 mil sacos de 
café contrabandeados, a titu
lo de auxilio para a campanha 
política do candidato situacio 
nista.

Mas — advertiu-os traba
lhadores das cidades e dos 
campos não ignoram os mon
tões de crimes que vêm sendo 
praticados contra o País.

Estão revoltados, empobre
cidos e desejosos de mudar 
êsses métodos.

i Após reafirmar que só uma 
ala infima do PTB (“os venais 
e os comunistas”) permanece 
com o Marechal Teixeira Lott 
no Espirito Santo e de asse 
verar que o Sr. Jânio Qua
dros terá uma vitória esmaga 
dora no Estado, o Sr. Floriano 
Rubim arrematou:

O PTB do Espirito Santo 
não é integrado por pelegos 
e ladrões, por isso que abra
çamos a candidatura do De
putado Jânio Quadros.

Compare o custo de vida em 
31.1.56 com o atual

Alim entação
Arroz agulha 
Feijão Preto 
Carne la c/ e s/ osso 
Carne 2a 
Carne popular 
Filet Mignon 
Leite Condensado 
Leite em pó 
1 pão de 60 grs.
1 pão de 250 grs.
1 pão de 500 grs.
1 pão de 1.000 grs.
1 pacote manteiga 1/4 kg. 
Farinha de trigo 
Batatas 
Banha
Sal de cozinha 
Açúcar refinado 
Açúcar granulado 
Azeite comestível 
Cebola 1 quilo 
Café 
Sabão
1 vassoura 5 fios

12,00
13.00
27.00
21.00
12,00
32,00
15.00
45.00

1,00
/ 2,80 

4,80 
5,00

19.00 
9,20 
6 40

41.00 
2,40

10,50
8,00

30.00
5,00

12.00
17,00
25,00.

26,00
27.00 

90 a 130,00 
70 a 84,00

Não existe 
15(),00
44.50

131.00 
2,50
7.00

11.00
18.50
64.00 
28,70 
2d,00

140.00
8.00

28.00
21.50

130.00
70.00
46.00
74.00
95.00

Só Jânio QuadroSi
poderá tira r os brasileiro ^

(Transcrito da Folha
L  E J
da Tarde

A
de Porto

da miséria!
I
Alegre de 23/9/60.)

Homens de côr definem-se 
pela candidatura de Janio

São Paulo, — “Jânio | 
Quadros representa, en
tre outras, a possibilida
de coucreta da solução, 
como imperativo de fra
ternidade e justiça, dos 
problemas específicos 
dos brasileiros de côr, 
através da ampliação dos 
serviços de assistência e 
proteção social do po
vo brasileiro, possibili
tando a todos maior 
compreensão dos seus 
deveres cívicos e huma
nos, e através da divul
gação mais extensa de 
uma sadia política de 
solidariedade humana 

Estas palavras cons
tam do “Manifesto à Co
letividade Afro-Brasilei 
ra’’, lançado pelos mais 
prestigiosos líderes das 
associações representa 
tivas dos homens de côr, 
os quais assiDalam, ain 
da, no documento, dado 
à estampa nesta Capital, 
que o trabalho do Sr. 
Jânio Quadros à frente 
do Govêrno de São Pau
lo constitui, para todo o 
povo brasileiro, seguro 
aval de que com Sua Ex
celência teremos um Bra
sil novo, fortalecido e

recupera !c

2 m ilhões de votos

Salienta, a seguir, o 
documento:

“Somos cêrca de vinte 
milhões de brasileiros 
(prêtos e pardos).

Representamos cêrca 
de dois milhões de votos. 
Entretanto, em virtude dit 
nossa desunião, não pos
suímos uma representa
ção condigna no Con 
gresso Nacional, nas As
sembléias Estaduais ou 
nas Câmaras Municipais. 
Essa circunstância, alia
da a outras de conse
quências altamente de
letérias, é que leva o e- 
lemento uegro a figurar 
negativa mente nas apu
rações do comportamen
to social, econômico, cul
tural e político da nossa 
Pátria”.

E concluindo:
— “O Sr. Jânio Qua

dros, representa, de ma
neira inequívoca, uma 
política administrativa 
de conteúdo social e hu
mano que trará à nossa 
Pátria uma nova era de 
felicidade e regeneração”.

Regressou Dom fllonsu Hiehues
Depois de uma longa ausência de nossa ci

dade, onde fôra assistir o 37° Congresso Eucarís
tico Internacional de Munich, regressou segunda 
feira à Lajes, S. Revma. Dom Afonso Niehues, 
digno Bispo Coadjutor da Diocese.

É uma noticia bastante agradavel para todos 
os seus diocesanos, o seu retorno das distantes 
plagas europeias.

P re rá  eleitoral m  Sorocaba
Para Presidente

Jânio Quadros 388
Adhemar de Barros 186
Teixeira Lott 153
Indecisos 16

Para Vice Presidente
João Goulart 
Miltom Campos 
Fernando Ferrari 
Indecisos

Eleitor!
Leia na quarta página desta edição, a 

relação de todas as secções eleitorais do 
distrito da cidade, bem como o lccal on 
de você votará.
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NOTAS EM ARQUIVO (N* 92)
UM TERMO DE /ERHANÇA

Aos dez de junho de 
1772, reunidos era as ca
sas da Camera da villa 
de Nossa Senhora dos 
Prazeres das Lages, o 
juiz ordinário Manoel da 
Silva Ribeiro, os verea 
dores Matheus José
Dias de Caslro, tenente 
Bento Soares da Motta, 
o procurador do Conse
lho Luiz Felis da Silva

e o escrivão Marrei i > 
Pereira do »>r
proposta do oc ira >r
accordara n a -se ta
raria o juiz mais offl 
ciaes da reíe la Came- 
ra e òeu Cu elho que 
«era convem ,te se pu
zesse algum ucidio nas 
bebidas e no algodões 
afim de ter c am *ra
algum remi íto p»ra

iprir alguma despeza
<i Ha.

sendo examinada 
matéria da proposta 
denaram que se lavras- 

e fosse publicado 
lital para se fazer pu- 

1) ico o que tinha ficado 
estipulado e era o se
guinte:

«Que a 1 cachaça que 
entrasse na villa ficava

A PEDIDO
P A R A  G O V E R N A D O R

IRINEU BORNHAUSEN
______________________________________________________________________________

do Museu H i s t ó r i c o  " T h ia g o  da C astro
Transcreve D. T . C a stro

sujeita ao sucidio, pa
gando o conductor, por 
cada um beril (barril’) 
seiscentos e* quarenta 
reis, advertindo se que 
ninguém entraria na 
villa, com a dita bebida 
sem primeiro apresentar- 
se na porta do juiz or
dinário, para lhe dar 
bilhete, sem o qual não 
poderia dispor, e todo 
aquelle que assim não 
fizesse e fosse achado 
com a cachaça, da villa 
e fóra d’ella, e constasse 
vender ainda que fosse 
um vintém, seria conde- 
mnado em seis mil reis. 
e trinta dias de cadeia 
e se daria metade ao 
accusador e a outra me
tade para os bens do 
Conselho;

Que todo o que viesse 
com algodões de fóra. 
pagaria de sucid io , por 
cada uma peça seiscen
tos e quarenta reis, ad 
vertindo-se que seria 
obrigado a pagar de tu
do que vendesse dentro 
do districto. debaixo da 
mesma pena estipulada 
para a venda da cacha
ça.

o—o

Foram esses os pri
meiros impostos creados 
pelo conselho de Lages.

Vê-se, claramente, que 
n’quelle tempo, a ca
chaça e o tecido de al
godão eram os princi- 
paes artigos de commer 
cio dos moradores do 
perigosissimo sertão de 
Lages.

Sobre esses artigos 
lançou-se o imposto que 
deveria ser pesadíssimo '  
em relação ao tecido 
de algodão: seiscentos e 
quarenta reis por pi ;a. 
Talvez hoje, que os ci- 
butos são por dem is 
elevados, uma peça le 
algodão não pague t □- 
to.

E que belissim o ren
dimento não teria a ( a- 
mara de Lages. n’aqu 1- 
le tempo, arrecadan lo 
$640 de cada barril le 
cachaça e outro tanto ie 
cada peça de algod o, 
vendidos na villa e f, ra 
d’ella.

Também a villa de La
ges em 1772 compunha- 
se de cerca de :>0 cas ts 
de páu a pique, cobertas 
de capim, tendo a ( a- 
mara assentado que, em 
uma legua, em redor t a 
villa, ninguém poderia 
queimar a palha e o ca
pim, afim de não diffi- 
cultar a coberta das ca
sas que estavam todas 
em máu estado de con
servação;» assentando 
também que se publicas
se edital, convidando os 
habitantes «a construir 
casas na villa os que 
ainda não as tivessem e 
os já possuidores de ca
sas a concertal-as, den
tro de curto praso, ci
tando o escrivão da Ca- 
mara os moradores a 
cumprir a determinação 
da mesma, se o edital 
não produzisse effeito, 
pois muito raras eram 
as pessoas que sabiam 
ler e escrever.

to  Comércio c à Indústria
Quem anuncia mais, vende mais. E quem ven

de mais, pode vender por menos. A propagan
da impressa grava melhor e é mais duradoura. 
Anuncie sempre no CORREIO LAGEANO.

Para S6us
* *»-"

r apeiaria ©m gerai»
P R O C U R E  A M A IO R  E  M A IS  C O M P L E T A  L IV R A R IA  E  T IP O G R A F IA  D A  C ID A D E

A  P É R O L A  DE L A G E S
Completo sortimento de material escolar

W R ua C el. C o rd o va  2 0 2  —  fone  213
ífii
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NÃO...
meu
velho

caminhão
não
era
Ford...

. „ . m a s  

o novo é!
OLHE, MOÇO: eu tinha um caminhão que, carregado, se arras
tava como uma lêsma pela estrada. Diziam que era “econômico . 
Mas sua lentidão acabava comigo; no volante, eu chegava até a 
ficar com sono. Estava sempre atrasado, e vivia perdendo bons 
fretes. Agora comprei um FORD — e hoje sou outro: ganhei
saúde, ganho tempo... e 
ganho mais dinheiro. Isto 
sim, e que é caminhão! TRANSPORTA MAIS CARGA. MAIS LONGE. FM MFMHQ TFMPO
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Rio de .Janeiro, — O 
jornalista Hélio Fernan
des, em sua coluna no 
Diário de Noticias, divul
ga uma prévia realizada 
na Companhia Telefôni
ca Brasileira, entre fun
cionários de tôdas as 
categorias, que apresen
tou o seguinte (e espe
tacular) resultado: Jânio

as previas moí
Quadros: 117 votos; A- 
demar de Barros: 16; 
Teixeira Lott. 5.

Outra prévia, efetuada 
na conhecida Casa Cás- 
sio Muniz, terminou com 
os seguintes números:

Jânio Quadros: 177; A- 
demar de Barros: 44; 
Teixeira Lott: 39, verifi 
cando-se que o Sr. Jà 
nio Quadros, sozinho, 
tem o triplo da votação 
dos Srs. Ademar de Bar-

ros e Teixeira Lott 
nidos.

reu-

N a M arinha
Apenas sete funcioná

rios civis no Ministério 
da Marinha se declara

ram eleitores do Sr. Tei
xeira Lott, vigotando [. 
gual número o Sr. Ade
mar de Barros, enquanto 
quarenta \otaram no Sr 
Jânio Quadros.

O Sr. Jânio-  —  ------  Quadros
dispara, assim, absoluto, 
em tôdas as prévias rea
lizadas no Estado da 
Guanabara.

A PEDIDO

Para P re sid e n te  da R ep u b lica  

|X  j Jânio Quadros

Adhemar de Barros

| Marechal Henrique Baptista Duffles Teixeira Lott

Para V ic e -P re s id e n te  da R e p ú b lica

Fernando Ferrari 

João Goulart (Jango)

)
I X I Milton Campos

Para Governador

□  Celso Ramos

IX I Irineu Börnhausen

Para V ice -G o ve rn a d o r

Doutel de Andrade

| X J  Carlos Gomes de Oliveira

Martinho Callado Júnior

Para P re fe ito  M u n icip a l de Lajes

□ Wolny Delia Rocca

X * i j  W iltflck  U  Silva

( N E G R I N H O )

Para Presidente da Republica —  J â n i o  q u a d r o s  
Para Yice-Pres. da Republica —  M IL T O N  c a m p o s  
Para Governador —  IR IN E U  B O R N H A U S E N
Para Vice-Govern idor —  C a rlo s  G o m e s  de O liv e ira  
P a ra  P re fe ito  —  Ary W alirickda Silva

(NEGRINHO)

P r.-z .ido  e le ito r  -  V erifiq u e  no titu lo , o n ú m ero  
dn se cç ã o , lo ca liza n d o -a  pelo  e n d e re ç o  a b a ixo

N  “ S E C  4 0 D IS T R IT O  D A  C ID A D E

la. S cção: 
2a. S cção: 
3a. S ução: 
4a. Secção: 
5a- Secção: 
6a. Secção: 
7a. Secção: 
Pa. Secção: 

12a. S' cção: 
13a. Secção: 
14a. Secção: 
15a. Secção: 
16a. Secção: 
17a. Secção: 
18a. Secção: 
19a. Secção: 
20a. Secção: 
21a. Secção: 
22a. Secção: 
23a. Secção: 
9a. Secção; 

10a. Secção: 
11a. Secção: 

124a. Secção: 
125a. Secção: 
126a. Secção: 
100a. Secção: 
101a. Secção: 
102a. Secção: 
103a. Secção: 
104a. Secção: 
127a. Secção: 
128a. Secção- 
105a. Secção: 
106a. Secção: 
136a. Secção: 
107a. Secção: 
108a. Secção: 
109a. Secção: 
121a. Secção: 
122a. Secção: 
123a. Secção: 
138a. Secção: 
139a. Secção: 
110a. Secção:

111a. Secção: 
132a. Secção: 
3la. Secção:

32a. Secção: 

33a. Secção:

Edifício do Fórum — Sala de Casamentos
Edifício do Forum Cartório de Órfãos
Assistência Municipal
Salão Paroquial — Fundo da Matriz
Centro de Saúde
Colégio São José
Cai tório Célio Batista de Castro
C. V. João Buatim — Agencia Ford
Centro Operário
Escola Normal — Entrada Lateral
Escola Normal — Entrada Principal
Galeria Dr. Acacio — 2o. Tabelionato
Galeria Dr. Acacio
Coletoria Federal
Clube 14 de Junho
Clube Io. de Julho
G. E. Belizário Ramos
G. E. Belizário Ramos
Prefeitura Municipal
Câmara Municipal
G. E. Flodoardo Cabral — Copacabana
G. E. Flodoardo Cabral — Copacabana
Salão Paroquial — Copacabana
Salão Paroquial — Copacabana
Armazém Branco — (lvandel Xavier) — Copacabana
Armazém Boldo — Copacabana
Depósito Emilio Battistella
Transporte Plinio — Cemitério
Oficina Geral de Maquinas (H. Pascalli) — Cemitério
Escola Municipal — Morro do Posto
Fazenda Experimental — Morro do Posto
Agencia Rex (Oficina) Morro do Posto
Salão Paroquial (E. Frei Rogério) Morro do Posto
Sede do Clube de Futebol — Varzea
Orfanato N. S. das Graças — Varzea
Orfanato N. S. das Graças — Varzea
Firma «Samarco» Ponte Grande-Coral
Clube Io. de Maio — Ponte Grande-Coral
Clube Io. de Maio — Ponte Grande-Coral
Vulcanizadora S. Catarina — Ponte Grande-Coral
Oficina Feiber — Ponte Grande-Coral
Salão Paroquial — Ponte Grande-Coral
Salão Paroquial — Ponte Grande-Coral
Colégio do Rosário — Ponte Grande-Coral
Depósito Serraria Waldemar Koeche (Antigo Coléeio)
Bairro Conta Dinheiro ”
o ’ I- J raÍano de £ ouza ~  bairro Conta Dinheiro 
G. E. Trajano de Souza -  Bairro Conta Dinheiro
SãoajoCrg?erClal de Acaci0 Furtado ~  Coxilha Rica
E. Municipal Antonieta de Barros -  Coxilha Rica -
Morrinhos 
Escola Municipal Pedras Brancas

União D em ocrática Nacional
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Telegrama de Fortai

(excluído do PSP) codna 
firmou a informação da
da ha temjos à impren 
sa: está elaborando um 
novo projeto de emenda 
constitucional, visando a 
coincidência geral dos 
pleitos e dos mandatos 
eletivos em todo o país 
o pormenor novo, porem 
é que a emenda permi
tirá a reeleição do pre
sidente: Ja República, a 
partir de 1965. Segundo 
o parlamentar cearense

projeto permitirá a reeleição a partir de 1965
nhQH° -° será eacami- 
™adf\ a T ™  da Câmara Federal até o fim do
an? e’ se Possível, ainda 
antes de 3 de outubro 
para evitar que se diga

certo’’6"1 êlG e n d e r , ‘ço

A em enda
Embora a emenda não

pronta, d deputa
do - cearense aquiesceu 
'ni adiantar os seus 
principais pontos, que 
rao os seguintes:

I o) Prorrogação dos 
mandatos dos atuais de-
-------- ---------------------------------------------

putados federais e e s ta 
duais, até 1965, para que 
legislem no período de 
governo do presidente a 
ser eleito a 3 d • qutu- 
bro próximo.

.2.°) Eleições in ! tretas, 
pelas Assembléias e s ta 
duais, dos governadores 
nos Estados onde o piei 
to não coincida oom is 
eleições presidenciais;

3.°) Mandato de >5 anos 
para os governadores 
d.os Estados;

4°)L Permissão de re- 
eleiçãp do presidente da 
República por mais um 

í - i i  i- :i

periodo, a partir de 1965. 
Nesta data, haverá elei
ções gerais em todo o 
país, para todos os pos
tos eletivos.

i
Sucessão

O deputado Esmerino 
Arruda, como se sabe, 
já tentou por duas vêzes. 
através de outras emen
das constitucionais, a 
coincidência dos pleitos 
e dos mandatos. Entre
tanto, tanto a prorroga
ção dos mandatos dos 
chefes de executivos, co-

’íoi tiäi o í t"\

u
C om pre ag o ra  

sua nova
ROUPA

NNER

JÜ

aboarcup3 ponloÇuonlo 

e participe do

GRANDE CONCURSO

CAUTI
MILIOI

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE I

2 mil cruzeiros em com
pras dão direito a uma 
Cautela Milionária

Com as Cautelas Milio
nárias V .  ganha prémios 
milionários. .  •

TRES SORTEIOS
30 d e  ju lho - 28 d e  setem bro  -

4
31' d e  d e ze m b ro

Confie no sua boa esifêlo 
compfOnçlo no Reyendètíor 
Renner desta cidade

. ■ . ..Auels Dauphine 1960

s  â ï P S ï S r s Â Æ  " ODERS
iS Ä M Ä ä S Ä S c- "Fogõesi> W a l l l g
30 M á q u in a s  õ e  costura R E N N E R

Bandeirantes S A» * Carta patente 335

, AVISO IMPORTANTE:

4 sua Cáuteltl Milionária, 
rhesmo premiado num sor
teio, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes.

600 roupas

Revendedor Renner nesta cidade:

Hélios Moreira Cesar & Cia.

mo o chamado “manda
to-tampão” malograram. 
0 parlamentar declarou 
que a sua presente 
emenda cuidará também 
da matéria no âmbito 
municipal.

Rua Cel. Cordova

Jânio foi o único 
candidato que se 
lembrou do negro 
em sua plataform a

São Paulo, - Declaran
do que o Sr. Jânio Qua
dros foi o único candi
dato à chefia da Nação 
que, em toda a história 
republicana, inseriu os 
problemas dos homens 
de côr em sua platafor
ma de govêrno, o lider 
negro Jorge Prado Tei
xeira, presidente da 
Associação José Patro
cínio, afirmou que o Ex- 
Governador de São Pau
lo deverá complementar 
a obra de Isabel, a Re
dentora.

As declarações do Sr. 
Jorge Prado Teixeira, 
dadas à imprensa para 
contestar uma entrevista 
de uma parlamentar es
tadual paulista, salientam 
ainda, que os homens 
de côr conhecem o Sr. 
Jânio Quadros desde a 
época em que S. Excia 
exercia o mandato de 
vereador municipal eque 
o seu “comportamento 
cívico evidencia a sua 
qualidade de democrata 
sincero, não podendo, de 
modo algum, ser consi
derado um racista”.

Lincoln e Jânio
Depois de lembrar um 

trecho de manifesto dos 
homens de côr que re
comendaram, recente
mente, a candidatura do 
Ex Governador de São 
Paulo, disse o Sr. Jorge 
Prado Teixeira:

Refutamos, pois, com 
tôda a veemência, qual
quer consideração no 
sèútido de um pretenso 
racismo por parte do 
sr. Jânio Quadros. Suas 
atitudes administrativas, 
quando à frente da Pre 
feitura Municipal de São 
Paulo, não podem dar 
margem à insidiosa in
terpretação. Acreditamos 
como outrora os negros 
norte-americanos acredi
taram em Lincoln, que 
o Sr. Jânio Quadros, na 
Presidência da República 
há de complementar a 
obra de Isabel, a Reden
tora.

t
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Jânio com 55 por cento da 
votação em São Paulo

LITERATURA

—  FALECEU 0 POETA GARCIA ROSA
A população de Ara

caju cerrou fileiras pa
ra reconhecer em Gar
cia Rosa - falecido re 
centemente naquela ci
dade nordestina - o ge
nial sergipano. Poeta, 
escritor e jornalista co
laborou nos jornais e 
revistas, não ^òmente 
de sua terra natal, mas 
também de quase todo 
o país, emprestando a 
magnitude de seu talen
to e o brilho mavioso 
de sua poesia. Assim, a 
pequenina cidade de 
Aracaju acaba de per

der mais um de seus 
grandes filhos. Sergipe 
anoiteceu chorando e 
amanheceu de luto com 
o lameutável desapare
cimento do mestre Gar
cia Rosa. A carta que 
me dá contas do ocor
rido está, infelizmente, 
vazia de pormenores 
sobre o ocorrido, limitan
do-se em dizer que lhe 
causara surprêsa a no
tícia dada por uma das 
emissoras daquela cida
de, ouvindo em seguida, 
a palavra de um dos

intelectuais de Sergipe, 
radiofonizando a biogra
fia do grande poeta que 
terminava de escrever o 
seu último adeus nos 
céus de , Aracaju. É 
mais uma Águia da poe
sia sergipana, rasgando 
os espaços em busca de 
outros mundos, de moti
vos novos para os no- 
a o s  poemas tão expres
sivos quanto os inúme
ros deixados na terra 
para imortalidade do 
seu nome, Garcia Rosa.

Donizete Monteiro

São Paulo, - Urgente - In
formações colhidas por um 
departamento de pesquisas 
de uma emprêsa de publici
dade dêste Estado e pelo 
IBOPE e que acabam de ser 
divulgadas indicam que o br. 
Jânio Quadros tera cinquen
ta e cinco por cento da vo
tação, em São Paulo.

As pesquizas alcançaram 
cento e dez bairros e vilas 
da Capital, da região do 
ABC (Santo André, São 
Bernardo e São Caetano) e

vinte e nove grandes cida
des do interior e em todas 
as consultas o Sr. Jânio 
Quadros desponta numa lide
rança absoluta 

Os resultados finais assim 
se distribuem: Jânio Qua
dros: 12.041 votos represen
tando 53,6%); Ademar de Bar 
ros; 4934 (representando . . 
21,5%) e Teixeira Lott: 3517 
(representando 15,3%). Jâ o 
IBOPE prevê a vitória do Sr. 
Jânio Quodros na mesma 
região por 55% dos sufrágios.

Mais pessedisias baia
nos aderiram a Jânio

Geíulisias nâo podem voíar em quem  
exigiu a saída de Gelúlio

Belo Horizonte — O 
Diário, tradicional órgão 
católico desta Capital, 
noticiou que o marechal 
Teixeira Lott, com a pu 
blicação do livro do de
putado Munhoz da Ro
cha. ficou em situação 
difícil junto ao eleitora
do de Belo Horizonte e 
das cidaies alcançadas 
pela televisão da Capi
tal mineira.

Em programa recente 
na televisão de Belo Ho
rizonte, o marechal Tei
xeira Lott afirmou que 
não assinou qualquer 
documento exigindo a 
renúncia do Sr. Getulio 
Vargas, em agosto de 
1954, mas apenas se pu
sera de acordo com o 
licenciamento daquêle 
ex-presidente até que 
fôsse vencida a crise

A PEDIDO

Para Vice-Governador

provo ada pela morte do 
major-aviador Rubens 
Vaz .

O livro “Radiografia 
de N vembro ”, do Sr. 
Munhoz da Rocha, já à 
venda em Belo Horizon 
te, publica a íntegra da
quele documento, no qual 
mais de vinte generais 
servindo, naquela época 
(1954), no Rio, sugeriram 
a renúncia do Sr. Getú- 
lio Vargas.

O fato tera causado re 
percussão entre os tra
balhistas mineiros, pois, 
seis anos depois, é um 
dos signatários daquele 
documento que foi plei
tear os votos dos amigos 
e correligionários do Ex- 
Presidente Vargas para 
chegar à Presidência da 
República.

ALUGA-SE um apartamen
to térreo com 7 peças à Rua 
João de Castro, 361.

Tratar no local.

Salvador - Cs vereado
res e os membros do 
Diretório do PSD no 
rrunicipio de Castro Al
ves telegrafaram ao Sr. 
Vieira Melo hipotecando 
apoio à sua decisão de 
marchar com a candida
tura do Sr. Jânio Qua
dros.

Aguarda se a adesão 
de outros próceres do 
PSD, assegurando se que 
os pessedistas, a exem
plo dos petebistas co
mandados pelo Sr. Alaim 
Melo, deverão acompa 
nhar, maciçamente, a 
candidatura oposicionis
ta.

Cinco deputados do 
PSD aderem a Jânio
Quando de sua recente excursão eleitoral a 

Pernambuco, o Sr. Jânio Quadros recebeu o apoio 
de cídco  deputados estaduais do PSD do Rio 
Grande do Norte, que se deslocaram de Natal pa
ra Recife, em companhia do Governador Dinarte 
Mariz, para anunciar pessoal uente ao candidato 
oposicionista a sua disposição. Também o Sr. 
José Arnaud, suplente de deputado federal pelo 
PSD do Rio Grande do Norte, aderiu ao Ex-Go
vernador de São Paulo.

São os seguintes os deputados estaduais pes
sedistas que passaram a apoiar o Sr. Jânio Qua
dros: Manuel Avelino. Mota Neto, Ulisses Bezerra 
Antônio Bilú e Israel Nunes.

Vidros — Espelhos 
Molduras

V id ra ç a ria  
A lm ira n te  S oares

Rua Marechal Deodoro 251 
fone 376

A t e n c à o:9

V o c ê  que m o ra  no c a m p o
Defenda a saúde de sua familia construind 

uma instalação sanitaria barata mais eficienh 
Peça modêlo ao Centro Agro Pecuário de Sant 
Catarina, rua Coronel Cordova 239, em Lages.

A PEDIDO

Para Vice Presidente da República

M I L T O N  C A M P O S
ACERVO: BIBLIOTECA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



28-9 60
“ — __________ CORRETO LAGEANO

0 S. C. Cruzeiro completou oito anos Se e ô n c ia
0  S.C Cruzeiro, tradicional 

agremiação social e esporti
va de nossa cidade, comple 
tou segunda feira última oito 
anos de existência.

Desde os seu8 primeiros 
anos de vida, o clube estre
lado vem envidando todos os 
SeuR esforços no intuito de 
colaborar decisivamente pa
ra o reerguimento do nosso 
esporte, o fazendo quando 
militante da várzea, seguida
mente como integrante da 
segunda divisão, e atualmen 
te na divisão principal da 
LSD, onde conseguiu um hon
roso quarto lugar .

Muito bem dirigido pelo sr.

npinü HCrU ’̂ e c°adjuvado pelos demais membros da di-
f®*?ria> °i S C' Cruzeiro ainda terá amplo papel dentro do
n088° . esporte e da nossa 

sociedade.
Para comemorar tão festi

va data, foi realizado domin
go ultimo na sede social es
trelada, 'um churrasco de 
confraternização, ao qual 
compareceram a diretoria, 
socios e admiradores dêste 
clube.

Em seguida ao ágape, fo
ram entregues os diplomas 
de Honra ao Mérito à diver
sos benemerítos estrelados,

pelos relevantes serviços que 
os mesmos prestaram à cau
sa do Cruzeiro em diversas 
fases de sua historia.

Nessa ocasião fizeram uso 
da p lavra, os seguintes ora
dores. Sr. Aires Cruz,'Sr. Joel 
Sá, Sr. Mozart Pinheiro, Sr. 
Jairo Anézio Pilar, Sra Do 
ralice Silva, Srta. Terezinha 
Godoi e Sr. Lucas Evangelis
ta de Freitas.

Destas colunas enviamos 
as nossas felicitações à toda 
a família estrelada, almejan
do que o S. C. Cruzeiro al 
cance grandes triunfos den
tro do nosso esporte.

Adiado Guarany x Rodoviário de Vacaria
Estava designado para 

o domingo que passou, 
a realização de um match 
amistoso entre as equipes 
do Guarany de nossa 
cidade e o Rodoviário 
dp Vacaria.

Tendo em vista ao mau 
tempo que se fez sentir 
no fím da semana, êste 
cotejo foi transferido pa
ra uma outra oportunida
de.

Também os matchs de 
baskete ba!l, futebol de 
salão, etc. que seriam 
realizados entre as mes
mas equiqes foram tam
bém adiados.

O Faixa Azul excursionou à Blumenau

7a. página

FALECEU S Á TIR O  FIÚ ZA
Após uma longa enfer

midade, faleceu sábado 
último, o Sr. Sátiro Fiú
za, elemento b «siante re
lacionado em nossos 
meios, principal mente nos 
setores esportivus.aquem 
o extinto era hgaclo à 
S.E. Palmeiras e ao S.C. 
Cruzeiro, neste último 
servindo como prepara
dor técnico até ha um

ano atraz.
Vários esportistas, prin

cipalmente a família es
trelada, compareceu in
corporada ao seu sepul- 
tamento que deu se na 
tarde do domingo.

Noticiando êste triste 
acontecimento, desta sec
ção enviamos à familia 
enlutada as nossas mais 
sentidas condolências.

Com erei.) e Indústria João Duart9 
Silva Júnior S /A  

A ssem bléia Geral Extraordinária 
CONVOCAÇÃO

Convidamos os srs. acionistas desta sociedade a se 
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em sua se
de social, à Praça Vidal Ramos Sénior, 32 no dia 30 (triü- 
ta) do corrente, às lo (dez) horas, para deliberarem sôbre 
a seguinte

Ordem do D i a :
a) - Aumento de Capital Social;
b) - Alteração dos Estatutos Sociais;
cj- Outros assuntos de interêsse da sociedade

Lajes, 15 de setembro de 1960.
João Duarte Silva Júnior 

Diretor -  Presidente

A equipe representati
va de futebol de salão 
do Faixa de Azul de 
nossa cidade, excursio- 
nou sábado e domingo 
até a cidade de Blume
nau, para uma tournée 
contra equipes da capi
tal industrial.

No sabado à noite, o

Faixa Azul foi derrotado 
frente ao Citex, campe
ão local, pelo escore de 
2 á 1. Porem, no domin 
go o Faixa reabilitou-se 
amplamente e venceu o 
Guarany por 3 á 1, que 
é o vice campeão blu- 
menauense.

Como se nota boa per

formance cumpriu o Fai
xa Azul de nossa cida
de, e isto só pode ser 
medida de incentivo pa
ra o nosso futebol de 
salão, a mostrar que so
mos um dos primeiros 
no Estado nesta novel 
modalidade de esporte.

ADIADOS OS JOGOS DA VARZEA
Tendo em vista o mau I durante todo o dia de 

tempo que se fez sentir | domingo, o Departamento

Classificação varzeana
ir um lapso de nos- 
)arte, haviamos divul- 
o em nossa última 
ão que o America o- 
*va a terceira coloca- 
, junta mente com o 
ria como tendo L 
tos perdidos, 
gora consultando a 
sa estatística, venfi 
íos que na realidade 
merica está com 
tos perdidos e ocu- 
do a quarta coloca

ção. Desta meneira fica 
retificada a clasificação 
do campeonato varzea- 
no, que demonstra os 
seguintes numeros por 
pontos perdidos:
Io Tupy e Princesa 0; 
oo Botafogo 1;3- Olaria 
24- Coral, Brusquense, 
Centenário e America 
S'5‘ Figuerense 5,6 .Frei 
Rogério, Satélite e Arco 
íris 6;7° Avenida 8 .

Varzeano de Futebol, 
houve por bem adiar os 
jogos daquela rodada pa
ra o proximo fim de se 
mana, e cuja ordem é a 
seguinte:

Sábado a tarde no Es 
tadio Municipal da Ponte 
Grande: Tupy x Prince 
sa. Domingo às 9,30 ho 
ras no mesmo‘local: Co
ral x Avenida.

No Estádio do Ginásio 
Diocesano: às 8,15 horas: 
Centenário x America; 
às 10,15 horas: Frei Ro 
gerio x Brusquense; às 
13,30 horas: Botafogo x 
Figueirense; às 15,30 ho
ras: Satelite x Arco íris.

A Pedido

PURA PRESIDENTE Dl REPUBLICS
Quadros

A PEDIDO

Para Prefe ito  Municipal

1DY WALTRICK DA » 1
(NEGRINHO)
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Notas e f a t o s  locais e nacionais
Por um observador politico

Os políticos continuam fa
zendo confusão com a vinda 
d ' tropas federais a Lajes, 
c ■ uo se aqui não contássemos 
c n forças do nosso glorio
so Exército Nacional.

Eles dão entrevistas numa 
dis rádios local dizendo que 
já pediram ao ilustre Minis
tro da Guerra e ao Supremo 
Tribunal Eleitoral o envio de 
tropas federais para garantir
0 pleito de 3 de outubro em 
nossa comuna.

Suas entrevistas causam 
do aos cidadãos cultos e en
tendidos em leis. É sabido 
q ie tropas do Exercito só 
são requisitadas pelos tribu-
1 tis regionais eleitorais ao3 
c »mandantes de Exército. São 
primários aqueles que vêm 
d indo entrevistas e redigin
do telegramas fazendo afir
mações tão errôneas. Ou se 
rá que pensam que o povo 
esta engulindo tudo que di
zem e afirmam?

Se vierem soldados para 
Lajes para garantir o pleito 
em 3 de outubro, o fato é 
rotineiro e comum no país. 
Agora, se houvesse interven
ção federal em nosso muni
cípio, então o caso seria de 
arrepiar o cabelo dos menos 
avisados.
Mas a intervenção não virá, 
p >rque ela só poderá ser fei
ta em casos especiais e que 
estão expressos na Constitui
ção da República. Tudo não 
passa de política para enga
nar uma parte do eleitorado.

O povo deve ficar certo de 
que tòdas as ondas terão fim 
no dia 3 de outubro., Voltará 
a paz ao seio de Abraão. 
As intrigas, as calúnias, os 
ataques as mentiras grossas 
e finas, a demagogia e o 
tempo quente terminarão em 
3 de outubro.

Ninguém se iluda que tu
do isso é política e política 
para cegar o povo e levá-lo 
a votar mal nas eleições.

O povo não deve esquecer 
que está passando fome e 
miséria por causa do Govêr- 
no Federal que não controla 
os preços das utilidades e 
dos alimentos em geral.

Se o povo não esquecer 
esta grande e indesmintível 
verdade, é certo que a 3 de 
outubro dará seu voto livre 
e consciente a Jânio, a Mil
ton ou a Ferrari, a Irineu, a 
Carlos Gomes e a Ary Wal
trick da Silva, o popular Ne- 
grinho.

Quem quiser que continue 
a carestia de vida aumentan
do mais ainda, então deve 
votar nos candidatos apoia
dos por Juscelino e Jango e 
no do atual Prefeito Munici
pal .

E preciso mudar os gover
nos federal e municipal, por
que faz 30 anos que estão 
governando mal o país e a 
comuna.

Se o povo não se deixar 
iludir com a propaganda e- 
leitoral feita nas rádios e em 
boletins de última hora, en
tão votará, livre e conscien
temente, em Jânio, em Irineu 
e em Negrinho.

X X X
Brizola e Jango, cunhados 

unidos contra Ferrari, Lou
reiro e centenas de deputa

dos, de vereadores e de pre
feitos do PTB. estão alarma
dos com a penetração da 
candidatura do gaúcho das 
mãos limpas. Ferrari vai ar
rancar mais de 2 milhões de 
votos de Jango em todo o 
país. Daí o motivo dos ape- 
didos contra Ferrari na im 
prensa intrigando Milton. O 
sapato está apertando os pês 
daquele que até agora não 
deu geito em fazer parar a 
subida dos preços. Ora, se 
êle é do governo, e não faz 
parar o custo de vida no 
país, então não adianta e le 
gê-lo novamente vice-presi- 
deuti da República. Se o po
vo meditar um pouco, não 
poderá votar mal. O povo e- 
leitor é obrigado a votar em 
Milton ou em Ferrari, dois 
candidatos que não são res 
ponsáveis pela alta vertigi
nosa dos preços que massa
cra as classes operárias e 
pobres. Isto é fato que nin 
guém poderá desmentir, pois 
que o estômago dos pobres 
está aí roncando de fome e 
o seu corpo sofrendo as a- 
gruras da vida por não po
derem fazer melhores rou
pas para se apresentarem a 
festas e a lugares públicos.

O povo precisa derrotar o 
candidato oficial, o candida
to do govêrno federal, que 
diz continuar com o govêrno 
JK. Imaginem se continuar 
êsse govêrno, como viverão 
as classes trabalhadoras? Es
tá claro que o custo de vi
da continuará aumentando 
até matar, quem sabe, muita 
gente de fome e de m iséria.. 
Cada um se lembrando des
tas verdades, irá mesmo vo
tar em Jânio, em Milton ou 
em Ferrari, em Irineu, em 
Carlos Gomes e em Ary Wal 
trick da Silva, homens que 
representam espirança para 
o povo sofredor do Brasil, de 
Santa Catarina e de Lajes. 
Estes homens não têm culpa 
alguma do que se passa por 
aí afóra. Nunca foi tão fácil 
votar como nestas eleições. 
Basta que cada eleitor, na 
hora de votar, se lembre do 
seu terrível sofrimento por 
causa da crise, por causa da 
alta vertiginosa dos preços 
dos alimentos e da roupa, 
por causa das ruas esbura
cadas, por causa da falta dá
gua e de luz e fôrça . . .

x x x

Negrinho esteve em Celso 
Ramos, em Aaita, em Cêrro 
Negro, em Campo Belo, em 
Capão Alto. Foi muito aplau
dido .

O povo está unido em tor
no de seu nome. Sua vitória 
nesses distritos, como de res
to nos demais, será por gran
de diferença de sufrágios 
Negrinho já ganhou as e lei
ções, porque conta com o a- 
pôio da maioria esmagadora 
do eleitorado de Lajes, já um 
tanto cansado de esperar o 
cumprimento de promessas 
feitas e renovadas cada vez 
que são marcadas novas elei
ções. Mas desta vez o povo 
vai mudar o govêrno de La
jes, por não estar conforma
do com o abandono em que 
vive. Por tôda parte o povo

se reune às centenas para 
ouvir Negrinho e os orado
res de sua comitiva. Os a- 
plausos a Negrinho crescem  
à medida da aproximação do 
pleito eleitoral Ary Waltrick 
da Silva, o popular Negrinho, 
será mesmo o futuro Prefeito 
de Lajes.

Em Anita Garibaldi, por e- 
xemplo, domingo último, cer
ca de 500 pessoas assistiram 
ao comício debaixo dágua, 
isto é, de chuva forte, sem 
arredar da praça pública. Era 
de entusiasmar até os cora
ções empedernidos, a vibra
ção do povo ao ouvir a pa
lavra sincera e franca dos 
oradores.

Nunca se viu prova tão 
robusta de vitoria. A colônia, 
o campo, as vilas e a cidade 
vão eleger Ary Waltrick da 
Silva, o popular Negrinho 
para seu Prefeito Municipal,1 
cujo fato será confirmado 
amplamente qumdo da aber
tura das urnas pela Justiça 
Eleitoral de nossa terra. A 
vitória de Negrinho irá sur
preender muita gente que 
não acredita na reação do 
povo contra a carestia de vi
da, contra as más estradas, 
contra a falta de escolas mu
nicipais e contra a falta de 
assistência aos colonos e 
criadores lajeanos.

Marcelino Alves Ferreira 
dissidente do PTB, e o capi
tão \  Ferreira entusiasma
ram o povo quando falaram 
em nome do Movimento Tra
balhista Renovador. Parabéns 
a ambos.

X X X
Os politicos que à 30 anos 

estão vivendo uma vida de 
Lord agarrados ao govêrno 
e a custa do povo e veado 
agora que a mamata vai 
acabar, vão procurar nas úl
timas horas que antecedem  
ao pleito, a forjar uma série 
de mentiras de tôda a natu 
reza. pois para isso êles são 
especializados. Pois, ao invez 
de atenderem seus compro
missos de ordem funcional, 
ficam dia e noite estudando 
qual o tipo de grotesca men 
tira, ou uma bem preparada 
trama para iludir o eleitora
do menos avizado, pois para 
isso êles são verdadeiros ar
tistas.

Essa é a razão de que o 
eleitor não dê ouvido para 
essa chantagem que poderá 
vir na ultima hora como se 
jam :

Afirmarem que diversos 
candidatos retiraram suas 
candidaturas, ou até disserem 
que houve um acidente de 
avião em que um dêles per
deu a vida, ou houve um sé 
rio atrito entre os candidatos. 
Enfim como êles não dormem 
mais em virtude do homem 
da vassoura a partir de 31 
de Janeiro de 1961 passar a 
governar êste país com aus
teridade, honestidade e de
cência, para êles que nunca 
trabalharam com êste tipo 
de sistemaK estão desde já 
com pesadelo.

Por isso serão candidatos 
definitivos, Jânio Quadros, 
Milton Campos, Fernando

Ferrari, Irineu Bornhausen, 
Carlos Gomes de Oliveira e 
Ary Waltrick da Silva (Ne
grinho) cujos nomes é^ que 
essa turma dá moleza não to
lera, não por não acharem 
que não sejam os melhores, 
mas somente pelo fato de que 
a coisa com êles não é de 
brincadeira e a barroza se 
cará imediatamente naquilo 
que a anos êles vem ma
mando.

X X X
Afirma a imprensa do país 

que o Mal. Lott caiu do pa
lanque em São João Del Rei, 
Estado de Minas Gerais, quan
do falava sôbre política que

desagradava o povo e ao 
próprio protomártir da Li
berdade.

Ficou ferido e com sua es
pada entortada. Acha-se aca
mado. O fato está desper
tando a convicção da sua ar- 
razadora derrota nas urnas 
em 3 de outubro, cujo fato 
ninguém mais auvidava mui
to antes de sua queda naque
la cidade histórica.

São fatos que pressagiam 
a vitória do povo ca isado 
de tantas promessas e de 
tantos sofrimentos em virtu
de da alta astronômica dos 
preços dos gêneros alimentí 
cios e das utilidades em gera).

PERDEU-SE
Uma carteira contendo uma Nota Promis>oria no valor de 

Cr$ 68.900,00, assinada por Waldir Sell e vencida em 27/8/60. 
Para os devidos fins a  mesma ficará sem efeito.

Ju izo d© D ire ito  da P r im e ira  V a ra  da 
C o m a rc a  de L a g e s

Edital ds P r a ç a
O dr. Clovis Ayres Gama, 

Juiz de Direito da Prim eira  V a
ra da Comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de praça, com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dele conhecimento tive
rem ou in teressar possa, que, 
no dia vinte do mês de o u tu 
bro do corrente  ano, às dez 
horas, no saguão do edifício 
do Forum local, o porteiro dos 
auditórios, ou quem  suas ve
zes fizer, levará  a público p re 
gão de venda c arrem atação 
por quem mais der e melhor 
lance oferecer sôbre a avalia
ção de cento e tr in ta  mil c ru 
zeiros, feita neste Juizo, o se 
guinte imóvel que foi separa
do para pagamento das custas 
e despesas da medição e divi
são de partes ideais do imóvel 
‘Fazenda Caçador’’, em que 
são requerentes Dercilio José 
Dutra e sua m u l h e r ,  
a saber: - Uma gleba de t e r 
ras com a área  superficial de 
um milhão de metros q u ad ra 
dos, situada no imóvel “Fa
zenda Caçador, distrito de Ani
ta Garibaldi, desta comarca, 
gleba essa com as seguintes 
divisas: - deu se inicio a sepa
ração dêste quinhão em um 
marco plantado à beira do rio 
Pelotas, com o rumo N. 6°00 
W com a distância de 280 me
tros e chegou-se em um m ar
co já  plantado na divisa de 
AntOnio Inácio da Silva e ou
tros; daí, com o rum o S 
76°30 W com a distância de 
415 metros até encontrar ou
tro marco já plantado divi
dindo com Julio Fernandes da 
Silva e outros, seguindo com 
o rumo S 19®00. E, na dis
tância de 265 m ;tros encon
trou-se outro m irco  na divisa 
de Dorvalino Francisco de J e 
sus e outros; daí, com o ru 
mo S 76°30W, com a d istân
cia de 533 metros, encontrou 
se outro marco; daí, com o r u 
mo 19°00W, com a distância 
de 265 metros, chegou-se ao 
ou tro  marco já plantado ainda

na divisa de Dorvalino Fran 
cisco de Jesus  e outros; se
guindo-se com o rumo S 
76 30 W com a distância de 
800 metros chegou-se a outro 
marco já plantado à beira do 
rio Pelotas, na divisa de Julio 
Fernandes da Silva e outros, 
seguindo-se rio acima até en 
contrar o ponto de partida da 
presente  gleba, ficando assim 
dividido êste quinhão de n"2. 
Não existe propriedade neste 
quinhão. - Existem algumas 
verten tes que deságuam no rio 
Pelotas, não existindo quedas 
dágua dignas de nota. - Os 
matos são compostos de ma 
deira branca, existindo alguma 
madeira de lei. - Dista essa 
gleba dezenove quilómetros da 
sede de Anita Garibaldi, ten
do saída livre por uma estra
da de rodagem municipal que 
serve à zona Em resumo, d'to 
quinhão confrontando ao Norte 
com Julio Fernandes da Silva 
e outros e com Dorvalino 
Francisco de Jesus  e ou tros  
ao Sul, com o rio Pelotas, e a 
Leste com Antonio Inácio da 
da Silva e outros, e a Oeste 
ainda com o rio Pelotas - E 
quem  quizer a rrem a ta r  dito 
imóvel, deverá  comparecer ao 
local, dia. mês e hora mencio
nados, devendo ser êle en tre
gue a quem  mais e melhor 
lance oferecer sôbre a referi
da avaliação, depois de pagos 
no ato, em moeda corrente, o 
preço da arrem atação, impostos 
e custas legais. E para chegue 
ao conhecimento de todos, 
passou-se o p resente  edital pa
ra publicação na forma da 
lei. Dado e passado nesta ci
dade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos vinte e 
sete dias do mês de setembro 
do ano de mil novecentos e 
Sessenta. - Eu Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Civel, o d » 
tilografei, subscrevi e também 
assino. Selos afinal.

Clovis Ayres G im a  
Juiz de Direito da la. Vara 

Luiz Carlos Silva
Escrivão da Clvcl e C:>n5': '',

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




