
Atacadas diversas
Prefeito Wolny

Com pouco mais de um 
mos à frente dos destinos do 
município de Lages, o atual 
preieito ir. Wolny Delia Roc 
ca. seguindo o exemplo do

oo e eficiente em prol do 
progresso de nossa comuna 

Novo linda, culto e conhe
cedor los problemas que a- 
iligem não sòmente a sede

seu ao cess , ia tem d, o 
provas de sua capacidade e 
dedicação à administração de 
nossa terra.

Eleito por grande votação, 
sem outros compromissos que 
não sejam os de bem servir 
a terra e o povo lageano, o 
dr. Wolny Delia Rocca nêstes 
poucos dias de administração 
já grangeou a simpatia de 
todos os seus munícipes pe
las demonstrações que tem 
dado de trabalhador dinàmi-

como também o interior do 
município, o dr. Wolny Delia 
Rocc. está fadado a realizar 
uma dministração brilhante, 
altam nte progressista, man
tendo Lages como uma das 
comunas lideres no cenário 
administrativo e econômico 
da terra barriga-verde.
Plano de urbanização 

pôsto em prática
Pelo que nossa reportagem 

pôde constatar, o prefeito 
Wolny Delia Rocca, confor

Celso Romos convidado a visitar os 
os Estados Unidos

Delia Rocca em atividades
me prometera em 'sua cam
panha eleitoral, j á ’atacou de 
rijo várias obras de vulto de 
nossa cidade num piano de, 
urbanização que está rece
bendo os maiores elogios e 
que vem de encontr r aos 
anseios de nossa população.

A Praça Leoberto Leal, lo
cal onde se acha instalado o 
Pronto Socorro e a Assistên-, 
cia Municipal “Tito Bianchi- 
ni”, a ser futuramente inau
gurado, está passando por 
grandes reformas, e dentro 
em breve a mesma deverá 
se constituiri num dos logra
douros públicos mais bem a- 
presentáveis de nossa urbe.

Continuando a obra do seu 
antecessor, sr. Vidal Ramos 
Júnior, uma das primeiras 
investidas do atual chefe do 
Executivo lageano está sendo 
a-Jabertura de novas ruas e

melhoramentos em muitas 
delas, com as quais máqui
nas da Prefeitura Municipal 
vêm trabalhando já a vários 
dias e com grande aprovei
tamento do serviço efetuado

Passeio na Praça Vida 
Ramos Sénior

Na Praça Vidal Ramos Sc 
nior, que é um dos recanto 
aprazíveis de nossa cidade, 
prefeito Wolny Delia Roc. 
autorizou a construção do 
passeio, cuja obra deverá es
tar concretizada dentro de 
mais alguns dias e dando 
maior realce àquele antigo o 
tradicional logradouro públi 
co de Lages.

Ainda com referencia a 
praças, um outro melhora
mento a ser introduzido em 
nossa cidade será a prepa- 
ção da praça em frente ao Es

•
tadio Municipal Vidal Ramos 
no qual será construído o 
futuro Parque Infantil, bri
lhante e oportuna iniciativa 
do Rotary Clube Lages-Norte 
em colaboração com a Pre
feitura Municipal
Correspondidas as ex
pectativas do povo la

geano
Desta maneira, notamos 

que, conforme prometera, o 
prefeito Wolny Delia Rocca 
está trabalhando intensamen
te pela nossa terra, num es
forço titânico de dar um co
lorido todo especial a vários 
recantos de nossa cidade, 
considerada uma das maia 
belas do Estado pela sua po
sição geográfica e pelo tra
balho de carater urbanístico 
realizado pelas administra
ções passadas.

DIliETOK KKIIATuK OHtíl-E fula/ ■ < a
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Através do sr. John Moors Cabot, embaixa
dor dos Estados Unidos em nosso país, o go 
vernador Celso Ramos recebeu um atencioso 
convite para visitar aquele país norte americano.

A visita do governante catarinense aos Es
tados Unidos duraria trinta dias, como parti
cipante de um programa de intercâmbio cul
tural, sob os auspicios do United States Got. er- 
nment Leader Grant.

Ao que parece o convite está sendo es
tudado.

Com a presença de 
altos dirigentes da Wil 
ljs Overland do Brasil 
e da Agência Marítima 
e Comercial Sa marco, 
representante da primei 
ra em Santa Catarina e 
distribuidora dos seus 
produtos, será inaugu
rado quarta feira pró
xima, dia 8, em Curiti
ba o escritório Regional 
da Willys Overland do 
Brasil com jurisdição 
nos Estados do Paraná 
e Santa Catarina.

Estados sulinos.
Conforme já. afirma

mos, a inauguração do 
escritório regional da 
Willys ( iverlaiid do Bra 
sil em Curitiba vem ro
bustecer, ainda mais, o 
interesse que essa im
portante firma nacio-

nal dedica a • >s; re
gião, tão b im represen
tada em vinia Catari 
na pela Agencia Maríti
ma e Com eiai ‘Saraar- 
co'\ impuls onando ain
da mais intensa mente a 
sua economia e fortifi
cando a sua expansão 
comeicial.

Estarão presentes ao 
ate, que reunirá perso
nalidades do comércio, 
da industria e do mun
do econômico da “cida
de sorriso" os srs. Vi 
tor Felix Deeke, dire- 
torpresidente da Samar- 
co, Erik Kreuger,; dire
tor-superintendente e 
Ivo Otto Lohmann, di
retor da filial da referi
da firma em Lages e 
altos dirigentes da 
Willys Overland do 
Brasil S/A num aconte
cimento de grande sig 
Jficado para os dois

Foi empossado ontem no Rio de Janeiro, o 
novo presidente do Instituto Nacional do Pinho, <> 
sr. Paulo Konder Bornhausen, ex presidente d.i 
Assembleia Legislativa de nosso Estado, que subs
tituirá ao sr. Aristides Largura, que foi exonera
do daquele órgão.

Tiío visitará o Brasil
Atendendo a um gen

til convite formulado 
pelo presidente Jânio 
Quadros, deverá visitar 
brevemente o nosso país 
o presidente da Iugos
lávia, Mrvechal Josip

Broz Ti o.
Deseja com isto o go

verno brasileiro estiei- 
tar os laços economicos 
e culturaU com aquele 
país europeu.
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$ A. Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas , v  Ss o balanço geral o demonstrativo da conta de Lucros • Pa
Cumprindo às determinações estatutárias e legais, submetemos à apreciaçào de V . dezembro de 196C. i iqr.q nue rpH.,,!,, n

recordo Consolho Fiscal, e demais documentos referentes ao exercício social, encerrado <Bm 3i famigerado decreto federal n° 47.491, de 24 de dezembro de ^9o9. q cduziu o apr0 
O resultado foi pouco expressivo, em virtude da implantaçào do zoneamento, criado pelo famigtraao aecrci

_ . j . __ . > . j  _ _____i_ i___  j .» /L>no « Ac* q9 Rt n n r f l  z :iu/n.\J rtíHUIltIUU 1U1 JJUULU CIU TUIUUC u» iuipiuini*vu''/  ̂̂  ---~ , . oeO/
veitamento da capacidade mecânica dos moinhos da Zona Sul (RGS e SC) de 32,bl necessitarem.

Permanecemos ao inteiro dispôr dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimento q
Lajes (SC), 20 de janeiro de 19bl

EMÍLIO LAURINDO CASAK1N 
Diretor Presidente

DAKIO ANTÔNIO TODESCH1NI 
Diretor Gerente

Balanço Geral, encerrado em 31 de dezembro de 1960
Compreendendo Matriz e Filiais

A T I V O

DISPONÍVEL:
Caixa e Bancos - Contas Disponíveis
r e a l i z Av e l :
A Curto Prazo:
Títulos a Receber 
Devedores em Conta Corrente 
A Longo Prazo:
Devedores em Conta Corrente 
CIRCULANTE:
Matérias Primas 
Produtos e Sub-Produtos 
IMOBILIZADO:
Fixo:
Imóveis
Móveis, Utensílios e Ferramentas 
Veículos
Máquinas e Instalações 
Financeiro:
Empréstimos Compulsórios Leis 1474,2973 e 2004 
Cauções
Participações em Outras Empresas 
TRANSITÓRIO:
Despesas com Veículos (Diferidas) ,
Impostos e Taxas 
COMPENSA VEL:
Bancos c/Duplicatas Caucionadas e Cobrança 
Bancos Conta Empréstimos 
Valores Segurados 
Ações Caucionadas
Devedores por Contrato de Compra e Venda

NÃO EXIGÍVEL:
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo Para Depreciação
Fundo Para Aumento de Capital
Provisão Para Devedores Duvidosos
EXIGÍVEL:
A Curto Prazo:
Contas a Pagar
Fornecedores de Trigo
Bancos conta Títulos Descontados
ImpOsto de Renda — Retenção na Fonte
Credores em Conta Corrente
Bancos c/Credora e Empréstimos Hipotecários
A longo prazo:
Banco do Brasil S/A c/ Empréstimos Hipotecários
Credores em Conta Corrente
TRANSITÓRIO:
Saldo à Disposição da Assembléia Geral 
COMPENSA v e l :
Duplicatas Caucionadas e em Cobrança 
Contratos de Crédito Bancário 
Contratos de Seguro 
Caução da Diretoria 
Contratos de Compra e Venda

660.678,00

1.200.000,00
3.355 729.40 4.555 729,40

48(1.000,00

2.506.933,40
907.584.30

11.519.176,10
1.100.099,00

10.943.356,20
13.350.355,00 36.912.986,30

5.035.729,40

3.414.517,70

691.445,90
2.652,30

60.000,00 754.098,20 37.667.084,50

225.000,00
9.275,70 234.275,70

>• t

1.353.115.00
6.941.450.00 

31.579.975,00
20 .000,00

1.000.000,00 40.894.540,00 87.906.825,30

P A S S I V O

18.000.000,00
1.404.546.20
6.349.702.20 
9.711.716,40

383.572,90 35.849.537,70

70.362,10
9.910,70

1.110.000,00
938,00

3.833.822,60
1.532.745,80

157.464,00
3.446.404,00

6.557.779,20

3.603.868,00 10.161.647,2q

1.353.115.00
6.941.450.00 

31.579.975,00
20.000,00

l.OOO.OOO.On

1.001.100,40

40.894.540,00 87.906.825,30

Demonstração da Conta “Lucros e Perdas”, encerrado em 31 de dezembro de 1960
Despesas Gerais
Iro visão Para Devedores Duvidosos
1 undo Para Depreciação
Tundo de Reserva Legal
Saldo à disposição da Assembléia Geral
Soma Cr$

32.092.439,30
383.572,90

2.684.423,70
128.346,20

1.001.100,40
36.289 882,50

Diretores: EMÍLIO LAURINDO CASARIn
OLLY JOSÉ BERTOLDO — Tec. Contabilidade^CRC. SC. 1242

Resultado das Operações Sociais 
Receita com Veículos 
Rendas Eventuais
Reversão: Prov. Para Devedores Duvidosos 
Soma

DARIO ANTÔNIO TODESCH1NI 
— SADI EUGÊNIO DE SOUZA —

30.723.902,40 
4.763.663,70 

158.624.0U 
643.692, JO

CrS 36 289.882.50

_
16C. Contabilidade c r p  cp  oqqg

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Na qualidade de membros do Conselho Fiscal, procedemos o exame do balanço geral demonstrnHvr. h . ' .
mentos referentes ao exercício social de 1989. da S.A. Moinbo Cruzeiro, industria e Comércio e tendo encontrado tudo em ordem COnta de Lucros e Perdas e demais doeu
merecer aprovação dos Senhores Acionistas. uruem e exatidão, somos de parecer que os mesmos devan

. Lajes, 20 de janeiro ne 1961
Bernardino Nelson Gevaerd . Erwin Marks

CRC. SC. 1205 * CRC. SC. 201
Téc.~Cont. ................ ... 'Tèc. C ont.................

Pedro Joâo Schweitzer
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Comente rios S
IM-* w - CAZZI a p re s e n ta ------------------- ------

ri onumenla] Baile de ja la  no Clube 14 - Clube da Lady patrocinará 2 Desfiles Bangu em noi-sa Cidod
1 — I ite colunista estará 

promovendo no próximo dia 2 
de Abril nos amplos salões do 
Club 1 1 de Junho, um mar
cante baila de gala, no qual 
fará a apresentação das “lü 
Senhoritas mais elegantes de 
1960" de sua coluna,

2 — Aquele baile contará 
ainda com a presença dos seis 
(6) mais lidos cronistas sociais 
do Sul d > País.

3 — Possivelmente estará 
também resente José Rodol- 
pho, coluuista social da conhe- 
cidíssi revista Manchete.

4 — Na próxima
rei dciulhes sôbre 
que deverá marcar 
nossa 1 .K icdade.

coluna da- 
êste baile 
época em

5 — O Club da Lady está 
de pai ns pois reiniciará suas 
ativida i - sociais no próximo 
dia 8 de \bril, quando então 
levara  ̂ i efeito grandiosa soi- 
rée no \  terano. com espeta
cular Jv' íle Bangú.

6 garotas de nossa so-
ciedac1. cnavào desfilando na 
quela e jitada, apresentando 
cada delas, dois modèlo.i
difercu s.

7 — \ a  próxima coluna es
tarei tambéoi indicando a rela
ção do.i ornes destas 15 ga
rotas

8 — ,i Julho próximo, com 
dia a sei fixado, no Club 14 
de Juohvj. novo desfile se fará, 
patroch o ainda pelo simpá
tico Club das Senhoras.

9 — Tais desfiles foram con 
seguido junto aos Tecidos 
Bangú, .> aças à prestigiosa a

tenção do mais lido colunista 
catarinense, Zury Machado.

11 — A partir de Abril pró
ximo terá início o movimente 
que deverá escolher Miss La 
ges 1961. Aguardemos.

12 — Este colunista ainda 
es á se esforçando junto ao Di
retor dos Diários Associados de 
Santa Catarina para conseguir
fazer de Lages 
Concurso que 
Santa Catarina 
mos também.

a séde para o 
elegerá Miss 

1961. Aguarde

13 — Da Capital do Estado 
chegou a alguns dias nosso 
prezado Diretor. Sr. José Bag
gio. O Sr. José com sua famí
lia estève veraneando nas be
líssimas praias da Ilha

14 — E por falarmos em I- 
lha, aconteciam numa movi- 
meotadíssima camaroada na 
Lagoa da Conceição os casais 
Dr. lldebrando de Souza e sra 
(Terezinha), Dr. Martins e sra. 
(Carminhal. sr. e sra. Miro 
(Neusa), sr. e sra Mario Cor
reia (Laura), Dr. Maurício e 
Lenzi, contando ainda com a 
animação de Luiz Henrique, o 
professor Bossa Nova do Vio
lão.

15 — Para Pôr to Alegre via 
jou a srta. Maria Lucia Costa. 
Miss Brotinho, afim de cursar 
mais um ano em sua ascen
dente carreira estudantil

16 — Também para enfren
tar mais um ano de estudos, 
viajou para a Capital Parana
ense a Glamou Girl de Lages, 
srta. Suzana Sbruzzi.

17 — Esmeralda Beller, uma 
das 10 mais indicadas por es

te coIuílista, foi escolhida para 
Princes I do Carnaval em Flo
rianópolis. Esmeralda chegou e
fez sucesso.

nfia
met

-ua mãe que deverá sub- 
•i - e a tratamento de saú- 
iile tudo corra bem.

Hiseana Haverroth, Miss 'anta 
l atari ia 1980 é a belíssima Senho
rita que ilustra a coiuaa .lesta 
seniaii t.

18 — Novameute em nossa 
cidads o já popular Albery Ê 
le diz que é homem de negó
cios, mas acho t ie o traz tan 
taS vezes a Lag -s ião outros 
motivos.

19 — Para a Capital Gaú
cha, pelo DC-3 da Varig, via 
jou domingo último a elegante 
sra Dr. Jorge (LuriesJ Barro 
so. Dona Lurdes foi acompa

2 ) — Dentre os vestibulan 
os de 1961. soube que quem 
tais se distinguiu foi a srta. 

Ai ée Dib Antunes, que naFu- 
cu dade de Direito do Paraná 
ob ve ótima colocação. Para- 
bé s.

2l — Desejamos ílo casal sr.

e sra. Clóvis Silva muitas fe 
licidades na nova vida que de 
verá começar cm Florianópol s 
para onde se mudam 1 otri 
Mariazinha foi muito efica'

I mente a la Secretária rio Cli ’i 
da Lady.

22 Para substituir Doí n 
M irinzinha Silva como 1' S> - 
cretária do Club da Lady f..i 
indicado o nome de Dona Ar a 
Valente. Ôtimo.

L*r em festa
Encontra-se em festa desde o dia 18 de íeveíeiro p.p.

0 lar do sr. Clovis Ghirrzi e de sua exma esposai
1 Emilia Barroso Ghiorzi, com o nascimento de um lint o 
girotinho, que na pia batismal receberá o nome de Mar
cos Barroso G liorz .

Destas colunas felicitamos aos seus dignos pais e 
av s, almejando muitas felicidades.

Editei de P .otestos
CÉLIO BATISTA DE CASTRO, Segundo Tabelião do 

Motas e Oficial de Protestos em Geral da Comarca do 
L.jges, Estado de Santa Catarina, na forma da lei etc.

Faz saber que encontram-se em seu Cartório para se- 
r m protestados por falta de pagamento os títulos afcaixo 
d.scriminados:

lo. Uma Nota Promissória s/n. vencida em 24 12 .",6, 
na importância de Crj 32.000,'0, emitida por LOTHAR 1L- 
dl.IRO a favor do sr. Otávio Figueiredo de Liz.

2o. Duas Duplicatas n s. 9137 e 9330, vencidas em 
3.56 e 5.4.56, nas importâncias de Cr$ 968 00 e Cr$

;i 595,01) respectivamente, emitidas pela Distribuidora 
Comercial Lageana Ltda., contra Hl RATA & Cia.

3o. Cinco Duplicatas n s. 20.666, 21.319, 22.893, 22 S02
> 22.940, vencidas em 12-2-57, 23 4-57, 24-11-57, 2601-57 e
! 12-57, nas importâncias de CrS 14 875,ü0, CrS 76 37 5 00, 
..(■$ 9.306,0.1, Cr$ 16.750,80 e Cr$ 6.204.oo respectivamcnle, 
•initidas por Indústria e Comércio Gotihard Kaesemodel 
Ltda, contra HIRATA & CIA..
Jelo presente, intimo os senhores, Lothar R.beiro e Hiratt 
& Cia., a comparecerem em meu Cartorio, a fim de paga
rem o valor de seus respectivos títulos ou daran suas ra 
zões de recusa, notificando-os desde já do protesto, caso 
ião compareçam dentro do prazo legal.

Lages, 4 de Março de 1961
i Célio Batista de Castro — Oficial de Protestos

-, ., « Ji 'I ' « ^  '

t Ra ÇÃO NAS 4  RODAS. VENCE BARRO E ARE1ÃO 8* Vi PLA CAR
ROÇARIA GRANDE VOLUME DE CARGA® M G 'CR DE 6 CILIN- 
i-iCS P 00 H.R , O FAMOSO MOTOR WLLYS "S C.-fA SI REFORÇADO 

C CABINA FOLGADA PARA J  PESSOAS S  .'NCOMPARÁVEL PARA 
i RANSPORTES E ENTREGAS RA PIPAS NO C •=■■ D i T/v CIDADE

■■j e e p . T ^ 7 c ^  CARRO„VAL-NTÚ Ç->MC UV 'JEF-P'"

VENHA VE-LO EM

c; a  Agencia Marítima e Comercial 
~  ‘ “SAMARCO”

Av Presidente Vargas, 1898 -  Fone 444 
CO Telegramas ‘SAMARCO’* -  C. Postal. 333
1̂  K LAJES — Santa Latanna

uhMÇrttalB d. W I L L Y S - O V E R L A N D  D O  B R A S I L  S .  A. [ M M j )
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Juízo de Direito
O doutor Osmundo Vieira 

Dutra. Juiz de Direito da la. 
Vara Civel da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na íorma da lei etc. -

Faz saber a tôdos quantos 
o presente edital de notifi
cação para ressalva de di
reito virem, dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa que, por parte de Syd- 
ney O. Lenzi, lhe foi dirigi
da a seguinte petição: “Ex- 
mo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
da la. Vara Civel. - Sydney 
O. Lenzi, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na 
cidade de Florianópolis, nês 
te Estado, por seu procura
dor abaixo assinado, vem 
perante V. Excia., para ex-

da Primeira Vara 
de Lages

pôr e requerer o seguinte: 
1 - Que é credor de Nizio 
Baggio, da quantia de Cr. . . 
I50.(il)0,<i() (cento e cinquenta 
mil cruzeiros) representada 
por três notas promissórias 
no valor de 50.000.0" (cin
quenta mil cruzeiros) cada 
uma, vencidas tôdas em 
20 - 11 - 58, não pagas e 
devidamente protestadas, 
(doc. juntos) 2 - Que os re
feridos títulos estão avaliza
dos por Rêmulo Daminelli. 
brasileiro, casado, residente 
no Estado do Paraná, mas 
em lugar incerto e não sa
bido, contra quem os men
cionados titulos estão igual- 
mente protestados, por ser 
o mesmo também responsá
vel solidariamente pelo 
cumprimento da obrigação. 
3 - Que não possuindo bens 
o devedor, o peticionário vê-

Juizo de Direito da Primeira Vara da Co-
marca

O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di 
reito em exercício na Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei, etc.

Edital de Ci- 
taçào

Faço saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de sessenta (60) 
dias virem dele conhecimento 
tiverem, ou interessar possa,que 
por parte dc Vatdli Terezinha 
Alechandre, me foi dirigida a 
segu nte PETIÇÃO: “Exmo Sr. 
Dr. Juiz de Direito da Vara 
Cível da Comarca de Lajes. 
Por seu proeurador que esta 
ubscreve, Vardli Terezinha 

Alechandre, que também assi
na, Vardli Terezinha Inácio, 
brasileira, casada, doméstica, 
domiciliada e residente nesta 
cidade de Lajes diz e respei 
tosamente requer a V. Excia, o 
seguinte: 1’) Que, conforme 
prova a inclusa Certidão, con
traiu casamento aos 7 de No
vembro de 1951 em Jaguaruna. 
ieste Estado, com Valdemar 

vlartinho Luiz Inácio; 2‘) Que, 
iepois de alguns dias de vida 

conjugal, sem que houvesse 
motivo, sem dar, outrossim, as 
azões d • seu gesto, o suplica- 
lo seu esposo, abandonou-a 
para viver em lugar incerto e
• ião sabido; 3 ) Que a Supli
cante, ficou grávida manteve-
e como poude no lar. por al

guns meses, à falta de recurso,
• ligo, à espera do marido. Po-
• ém, ocorrido ‘délivrance”, à 
falta de recursos, retornou-a 
esta cidade de Lajes, onde 
passou a residir no aconchego 
de Seus familiares: 4 ) Que a 
suplicante tem em sua compa
nhia o filho do casal de nome 
José Carlos Inácio, atualmente 
com oito anos ds idade, conso 
ante prova a certidão de nas 
cim?nto anexo; 5 ) Que, toda 
via, a atitude do marido supra 
a'udido, afastando se volunta-

de Lages
riamente do lar conjugal já há 
quase dez anos, é motivo que 
serve de suporte fáctico ao pe
dido de DESQUITE na forma 
do n IV do art. 317 do Códi
go Civil. Ante o exposto, re
quer a V. Excia. se digne de 
terminar a expedição de Edi
tais, digo, Editais de citação do 
Suplicado Valdemar Martinho 
Luiz Inácio, brasileiro, casado, 
comerciante, para vir respon 
der aos termos da presente A- 
ção finda a qual será decreta
do o desquite do casal e con
denado o mesmo ao pagamen
to de custas honorários e ou
tros pronunciamentos de direi
to, requerendo mais, que V. 
Excia. determine a permanên
cia do filho do casal sob a 
guarda e administração da Su
plicante fixando a pensão ali
mentícia para manutenção do 
menor com a qual deve con
correr o Suplicado. Protesta 
provar o alegado com todo o 
gênero de provas em direitos 
permitidos especialmente docu
mentos, testemunhas, e Depoi
mentos Pessoais. Valor Cr$ 
5.000,00 P.D. Lajes, 17 de fe
vereiro de 1961 (a) Jorge Bar
roso Filho’’, procurador assis
tente judiciário. .“DESPACHO: 
R hoje. A. Cite-se na forma 
requerida. Prazo (60) sessenta 
dias. Lajes, 17 de fevereiro de 
1961 (a) José Pedro Mcn es de 
Almeida Juiz em exercíciona 
la Vara”. O que cumpra, E, 
para que ninguém alegue igno
rância, muito especialmente os I 
interessados ausentes, passou- 
se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma 
da lei. Dado e passado nesta 
cidade de Lages, aos dezoito 
dias do mês de fevereiro de 
mil novecentos e Sessenta Eu, 
Luiz Carlos Silva, Escrivão do 
Cível, o datilografei, subscrevi 
e assino.
José Pedro Mendes de Almeida 
Juiz de Direito em exerc. na 

la Vara
Luiz Caries Silva 

Escrivão da Cível

CORREIO L&GEANO ^ »Qinrr

se obrigado a promover a 
execução contra o avalista 
Rêmulo Daminelli, que pos- 
sue bens nesta comarca, 
constantes de uma casa de 
material e respectivo terreno 
foreiro, sitos à rua Frei Ro
gério nesta cidade, devida
mente registrados no Regis 
tro de Imóveis do lo. Oficio; 
4 Que entretanto Rêmulo 
Daminelli, também conhecido 
por Rêmulo Marcelino Da
minelli, de passagem por es 
ta cidade, e com a intenção 
de Traudar credores, outor
gou uma procuração ao sr. 
Amoldo Albino Martins, bem 
como substabeleceu do mes 
mo mandato outra que lhe 
fora outorgada por sua mu
lher dona Ruth Strugo Da 
minelli, com poderes par 
alienar o referido imóvel 
isentando o procurador de 
prestar conta, como se vè 
do documemo junto Nestas 
condições , estindo o peti
cionário na iminência de so 
frer prejuízos irreparável," 
para prevenir responsabili
dade, prover a conservação 
e ressalva de direito”, vem 
na forma do artigo 720 e se
guintes do Código de Pro
cesso Civil, fazer o presen 
te protesto para o que re 
quer se digne V. Excia. em 
a) - notificar por mandado 
na forma da lei o outorgado 
Amoldo Albino Martins pa
ra que se abstenha de alie
nar o imóvel ou se fizer, fi 
que réssakados os direitos 
do suplicante até a liquida
ção dc seu crédito; b) - a no
tificação pelo mesmo man
dado dos tres Tabeliães de 
Notas desta cidade, bem 
como do Olicial do lo. Ofi 
cio do Registro de Imóveis 
da Comarca , para tomarem 
conhecimento dèste protesto 
para os fins» de Direito; c) - 
a notificação de terceiros, 
por editais na imprensa lo 
cal, para que de futuro não 
aleguem boa fé. - Requer ou 
trossim, feitas as notificações 
requeridas e cumpridas as 
demais formalidades legais, 
sejam os autos entregues ao 
peticionário independente de 
translado. Termos em que 
espera deferimento. Lages. 
11 de fevereiro de 1961. 
ass. Pp Sady Rodrigues”. 
Despacho: A. Notifique-se, 
na forma pedida. Em 11-2-61 
ass. João Santo Damo Juiz- 
Substituto. Assim sendo, é 
expedido o presente edital 
nos termos e para os fins 
constantes da petição ini
cial e despacho acima trans
critos, o qual será publicado 
na forma requerida. Dado e 
passado nesta cidade de 
Lages, aos vinte dias do 
mês de fevereiro do ano de 
mil novecentos e sessenta e 
um. Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Civel o datilo 
grafei, subscrevi e também 
assino.

Osmundo Vieira Dutra
Juiz de Direito da la. Va

ra Civel.
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel

Juizo de Direito da Pri
meira Vara da Comarca 

de Lages
O doutor João Sanlo Da

mo, Juiz Substituto, no exer 
cicio da Primeira Vara da Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc -

H i
Faz saber a tôdos quantos o 

presente edital de citação com 
o prazo de sessenta (60) dias, 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar pessa, 
que por êste meio cita a Lau
ro Ladewig atualmente em lu
gar incerto e não sabido por 
tôdo o conteúdo da seguinte 
petição inicial: “ Exmo sr. Dr. 
Juiz de Direito da la Vara da 
Comarca pe Lages. - Diz 
Guilherme Ladewig Junior, 
brasileiro, casado, proprietá 
rio, domiciliado e resid-nte em 
Porto Bello, nêste Estado, por 
seu advogado (doc. no. 1) ins 
crito na Ordem dos Advoga
dos do Brasil, secção de S. 
Catarina, sob no. 392, que 
vem requerer a V. Excia. a 
citação de Lauro Ladewig &FÍ 
lhos, firma comercial com se
de nesta cidade, na pessoa de 
Seu representante legal Lauro 
Ladewig, brasileiro, casado, co 
merciante, domiciliado e resi
dente nesta cidade de Lages, 
para responder aos têrmns da 
presente ação de despêjo per 
falta de pagamento de aluguéis, 
pelos motivos que passa ex- 
pôr: - O requerente, ora de- 
íominado autor, é locador 
proprietário de um prédio com 
frente de material e o restan
te de madeira, situada a Pra
ça Leoberto Leal. nesta cida
de de Lages, onde anterior- 
nente tinha uma fábrica de 
móveis. Que, o A. em 30 de 
maio de 1960, locou o prédio 
e fábrica de móveis a firma 
Lau o Ladewig & Filhos, con
forme contrato anexo, pelo 
prêço de três mil e quinhen
tos cruzeiros (3 500,00) men- 
SHlmcnte, com o prazo de do
ze meses, a contar de primei
ro de junho, do ano em curso 
num total de cento e oitenta
e dois mil cruzeiros (182.000,00,)
não tendo a firma locatária 
efetuado o pagamento do 
aluguel correspondente a vinte 
e uma Semanas (21) de pri 
meiro de junho a primeiro de 
novembro do ano presente na 
importância de setenta e três 
mil e quinhentos cruzeiros 
(73.500,00) por infringência do 
art. 15, item lo  da lei no. 
1300, de 28 dezembro de 1950, 
em vigor, deve ser decretado 
o seu despêjo e condenada a 
a ré de acordo com ‘o art. 64 
e 350 do Cód. Nac. Proc. Civ., 
ao pagamento de custas e 
honorários de advogado. Em 
face do exposto, requer o A 
a V. Exica. seja a ré, a firmai 
Lauro Ladewig & Filhos citada 
sob mandado, para, no prazo 
de cinco (5) dias vir contestar 
querendo a presente ação de 
decppj-» seb p-n-j Je e. r’

cretado o seu despêjo, ficando 
desde já citado para tôdos 0s 
têrmos c atos de protesto até 
final, sob pena de reveli i. j„ 
dica-se como meio de pr va to 
depoimento pessoal do repre 
sentante legal da firm i m  
sob pena de confesso, quan iò 
requerido, depoimento de 
testemunhas, juntada de do
cumentos, exames e demais 
provas em direito '’imitidas 
ao esclarecimento do alegado. 
Dá se ao preseme feno u va 
lor de Cr$ 182.0)0,00 p,ira 
efeito da taxa judiciária. Nes
tes termos: P. Deferimento. La 
ges, 11 de novembro de 1930 
(a.) Mario Teixeira Carrilli» 
“Despacho”: A. expeça-se o 
mandado de citação. Em 17-11 50 
(a.) João Santo Damo Juiz 
Substituto. ‘ A seguir, rece 
beu êste juizo. a segáote 
Petição: “Exmo Sr. Dr Juiz 
de Direito da la Vara Civet 
da Comarca de Lages. Guilher
me Ladewig Jor, por seu advo
gado, nosjautos da ação ordiná
ria de despêjo. que, nêste Jui
zo move contra a firma Laû o 
Ladewig & Filhos, ciente da 
certidão passada pelo Oficial 
de Justiça encarregado da 
diligência que o representante 
legal desta firma, digo, que o 
representante legal desta fir
ma, Lauro Ladewig se encon
tra em lugar incerto e cão 
sabido, requer a V. E\cia a 
publicação de editais tom o 
prazo de sessenta dii.s, de 
acordo com os arts 177 
no. 1 e 178, números, 1! III 
e IV do Cód. Nac Proc. Civ. 
com a transcrição de Petição 
inicial para os devidos fins de 
direito. Nestes termos: P de
ferimento Lages, 8 de janeiro 
dc 1**61. (a) Mario T«. ixeira 
Carrilho “Despacho; “J Como 
requer. Em 17-1-61. (a ) João 
Santo Damo Juiz Subst tuto”
E para que ninguém Jegue 
ignorância, passou-se o presen
te edital para publicação que, 
digo, passou se o prcsenlo edi 
tal que será publicado e afi
xado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de La
ges, aos dois dias do mês de 
fevereiro, do alio de m l nove 
centos e sessenta e um. Eu. 
Luiz Carlos Silva, Escrivão do 
Civel o datilografei, subscrevi 
c também assino

Luiz Carlos Silva

Escrivão do Civel

João Santo Damo

Juiz subsli.uto, no exerc da 

la Vara

Vidros — Espslhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deoduro l-^ 
fone 376

V .
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Juizo de Direiio da Pri- 
K' ̂ irct Vara da Comarca 

de Lages
Edüal de Praça

O doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarina, na íorma da lei 
etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de 
vinte dias, virem, dêle 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que, no dia 
vinte e cinco (25) do co rren 
te mês de março, às iu ho
ras. no saguão do edoicio 
do Forum desta cidade, o 
porteiro dos auditório^, ou 
quem suas vezes fizer, leva
rá à público pregão de ven
da e arrematação por .,,iem 
mais der sôbre a avuii ção 
de trinta mil cruzeiros, ieita 
neste Juizo, o seguinte imó
vel penhorado a Dariu An
tunes Medeiros, nos autos 
da ação Executiva r >vida 
por Walter Discher e julgada 
por sentença que tra sitou 
em julgado, imóvel êsse a 
saber: - Na gleba de terras 
com a área  superficial de 
seis mil cento e se rua e 
seis metros e sess • e 
sete centímetros qu 'irados, 
situada no lugar den ,minado 
‘ Várzea’’, zona “B’’ urbana 
desta cidade, im a  n • i com 
a área superficial de 2.829,86 
m2(dois mil coiuceut s c 
vinte e nove metros e oi
tenta e seis centímetros qua

drados), confrontando toda 
a gleba, ao norte, com Leo 
ivlock e com a estrada Fe- 
dleral, ao Sul, cora Germano 
Souza e Dante Beccari, na 
linha que fecha os fundos; 
a Leste, com Maria Beccari 
e Leo Klock, na linha late
ral à direita; e a Oeste, com 
Romulo Beccari, na linha 
lateral à esquerda. - Dita 
parte de terras foi adquirido 
pelo executado por compra 
feita a Maria Beccari, con 
forme doc. devidamente trans
crito sob. no. 2.U20 no Car
tório do Primeiro Oficio do 
Registro de Imóveis desta 
cidade. - Quem quizer a r re 
matar dito imóvel, deverá 
comparecer no dia, mês, ho
ra e local acima menciona 
dos, sendo ele entregue a 
-quem mais der sôbre a alu
dida avaliação, depois de 
pagos no ato, em moeda 
corrente, o preço da a r r e 
matação, impostos, custas e 
despesas legais. E para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se o presente 
edital para publicação na 
forma da lei. Dado e passa 
do nesta cidade de Lages, 
aos dois dias do mês de 
março de mil novecentos 
e sessenta e um Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão, o 
datilografei, subscrevi e 
também assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

Clube Recreativo Juvenil
Edital de Convocação

De ordem do Sr. Presidente e de acordo com os Estatu
tos, artigo 44, ficam convocados todos os sócios quites desta 
sociedade para a eleição da nova Diretoria, em Assembleia 
Geral Ordinaria, às 14 horas do dia 19 de março do corrente.

Não havendo numero legal fica a mesma convocada pa 
ra segunda e terceira convocação 1 hora após, sendo a ter
ceira com qualquer número de sócios.

Lages, 27 de fevereiro de 1961 
Ass. Aristiliano Rodrigues - 2o. Secretário

V e n d e - s e

Uma casa de material situada no Morro do 
Posto. Estuda-se troca por carro, de preferência 
Jeep.

Tratar' com Dariu Antunes ou Walter Tagge-
sell.

Industria e Comércio de Madeiras 
Battistella S, A.

—  a v i s o  —
Acham se à disposição dos senhores acionistas, 

na séde social, sita à Avenida Marechal Floriano, 
947 nesta cidade de Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, os documentos de que trata o artigo 99 do 
Decreto- lei no. 2.627 de 26 de setembro de 1.940 

Lajes, 25 de fevereiro de 1961 
Emilio F. Battistella - Diretor 
Enío Mario Marin - Diretor

CORREIO' LAGEANO
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Juizo É  Direito da Primeira b a
5ct página

0  Doutor Osmundo Vieira 
D utr,, Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Comar
ca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, m  forma 
da lei, etc.

E d i t a l  d e  C i -  
taçào

Faço saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de trinta ( 30 ) 
dias virem dêle conhecimen
to tiverem, ou interessar pos
sa, que, por parte de Maria 
Faustina Alves, me foi diri
gida as seguintes petições: 
Petição inicial de fls. 2 — 
“Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da la  Vara da Comar
ca de Lages Maria Faustina 
Alves, brasileira, solteira, do
méstica, residente na 3a Cia 
do 2' Bat.ilhão Rodoviário 
desta cidade, por seu procu
rador propõe a presente a- 
ção de Investigação de Pa
ternidade, na qualidade de 
tutora-nata de suas filhas me
nores, para que as mesmas 
sejam declaradas judicial
mente, filhas naturais de Lí- 
dio Casal Mendes e gosarem 
de todos os direitos de filhas 
naturais, inclusive o de su
ceder-lhe nos bens e direi 
tos, de acordo com os n' I e 
II do art. 363 do Código Ci 
vil, pelas seguintes razões: 
Preliminarmeute: Em 5 de 
Maio de 19 )9, no lugar de
nominado São Felipe, no Tú 
nel 1, bôca 2 da construção 
ferroviária, da 3a Cia, do 2‘ 
Batalhão Radoviário dêste 
Distrito, houve um acidente 
de trabalho, da qual resultou 
a morte do operário Lídio Ca
sal Mendes, conforme consta 
do Memorando n 213 - Cia./ 
3, fls. 2 do Inquérito Policial 
anexo, e certidão de óbto n' 
488, fls. 22, Livro 2 de Ponte 
Alta. No mérito: I — O in
vestigado, falecido Lídio Ca
sal Mendes, sempre viveu 
maritalmente com a Supli
cante, guardando-lhe esta, 
fidelidade, vivendo com a 
mesma até sua morte, 2 —
Nesse período, que se pro
longou por anos, foram con
cebidos por Lídio Casal Men 
des com a Suplicante, os se
guintes filhos, ainda menores: 
a) Olivia Mendes — reg. n 
3.867, fls 20", Livro 5, Ponte 
Alta. b) Iria Terezinha - reg. 
n 3.868, fls. 2Ü0, Livro 5 Pon 
te Ana. 3 — Que o investi
gado sempre teve para com 
a suplicante e para com as 
filhas, cuidados de verda
deiro esposo e pai, dando- 
lhes toda atenção. 4 — Que, 
os pais dos mencionados me
nores não tinham os impedi
mentos relacionados no art., 
digo, n- I e IV do art. 183 do 
Código Civil para se casarem 
civilmente, e, principalmente 
a mãe possuía séria conduta, 
não tendo relações com ou
tros homens, acentuando-se 
os três caracteristicos de 
posse do citado: Nominutio, j 
Tractutus, Reputatio. A A. | 
era casada no religioso ( l 1

Pol. pag. 6) Assim requer a 
V. Excia., que a presente 
ação de Investigação de Pa
ternidade seja julgada pro
cedente, para que as meno
res supra indicadas sejam 
declaradas filhas naturais de 
Lídio Casal Mendes, nos te r
mos do art. 363 do Código 
Civil, equiparando-se, no que 
permite a lei aos filhos le 
gítimos. Seja ouvido o Sr. Dr. 
Promotor Público. Cite-se 
por mandado, a mãe do fa
lecido Anastacia Kluska, do
miciliada em Ponte Alta. O 
pai do extinto marido da 
Suplicante já é falecido. Co
mo comprovantes do que foi 
firmado apresentam-se 2 
(dois) documentos por escri 
to, sendo o p imeiro da Au
toridade da Delegacia Regio
nal de Lages e o segundo 
do Instituto d • Aposentado
ria e Pensões do índustriá- 
rios, assinado por Lucas Pe
dro de Camargo e áoão Luiz 
Schmidt. Se, por acaso, não 
bastarem esses d aumentos 
escritos, apresenta-se como 
testemunha o Teu Francisco 
Pereira Oliveira, o qual, in
dependente > intimação po
derá depor, uando para is
so solicitad' Valor do feito, 
apenas par ecolhimento da 
taxa judicia i < 2.1oo,00
(dois mil cr eirós) Protesta- 
se por todr. os meios de 
prova, digo por todos os 
meios em Do ito permitidos, 
testemunha, lepoimcnto. Com 
os documeDò'? inclusive, di
go, inclusos cópia como de
termina a lei Por ser de jus
tiça Pede Deferimento. La
ges, 4 de junho de 1969 <&) 
José Barbosa Despacho: “A; 
cite-se. Lages. 6-6 60 (a) C. 
Gama” Petição de fls. 25 — 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to da la  Vara da Comarca 
de Lages. O procurador a- 
baixo assinado, na investiga
ção de Paternidade em que 
é autora Maria Faustina Al
ves, requer a citação, por e-
dital, de Anastácia Kluska, 
porque segundo certidão do

oficial de justiça, a mesma 
não se encontra nesta Co
marca de Lajes,

quiçá iiím mesmo neste 
Estado Pedem-se juntada e 
deferimento. Lages, 2 de fe
vereiro de 1961 (a) José Ear- 
bosa. Despacho: “J. Como re
quer. Em 2/2/61. (a ioão San
to Damo Juiz de Direito Su
bstituto”. E, para que ninguém 
alegue ignorância especial
mente os interessados ausen
tes, passou-se o presente e- 
dital, que seiá publicado e u- 
fixado na forma da lei. Da< o 
e passado nesta cidade de 
Lages, aos vinte e sete dias 
do mês de fevereiro do ano 
de mil novecentos e sessenta 
e um. Eu, Luiz Carlos Silvi, 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscrevi e assind.

Osmundo Vieira Dutra 

Juiz de Direito da la  Vara 

Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Cível

SóeiG-Proeura-se
Procura-se sócio, tanto 

ativo como passivo, com 
capital de 600 a 800 mil 
cruzeiros para industria 
muito lucrativa de ex
portação. Produção já 
colocada.

Informações nesta re
dação.

OPORTUNIDADE
Vende-se por preço de oca

sião, dois (2) lotes na nova 
praia “Navegantes’’ sita na Ci
dade de Itajaí, a 300 metros 
do novo campo da aviação in
ternacional

Informações nesta redação.

Quem Anuncia
Tem o desejo de divulgar a mercadoria 

que tem a vender, ou o serviço que está ca
pacitado a prestar, ou ainda de comunicar 
qualquer fato que possa iuteressar ao circulo ! 
de suas relações.

A nunciando no

CORREIO LAGEANO j
jornal de larga penetração, o cliente tem a 
certeza de que sua mensagem chega às pes
soas e às localidades que deseja atingir. As
sim procedendo, o comerciante ou o industrial 
sabe que

Vende mais
e que a sua despesa lhe será recompensada, 
multiplicada atravéz de um maior volume de 
v e n d as .
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C O M  A P E N A S
Participe do sensacional concurso C R $  10 0,00

M m v i i H o s a s
V. e um acompanhante conhecerão de graça 

todos êsses lugares:

Viagens pelos confortáveis aviões d a v ^ s # » / 

Apurações todos os meses!

Várias oportunidades para você!

É FÁCIL CONCORRER!
Em cada compra de produtos Probel nós lhe forneceremos um cupom, 
que deverá ser preenchido e enviado para “Concurso Viagens 
Maravilhosas Probel” -  Cx. Postal A. P. T. Conjunto Nacional 22011 
São Paulo. As apurações serão feitas no último dia de cada mês, nos 
estúdios da TV-Record, Canal 7, às 19 horas, com a presença do 
Fiscal Federal. A apuração do mês de Fevereiro será realizada no 
dia 20 de Março de 1961. Os contemplados serão avisados por tele
grama, recebendo posterior confirmação por carta. Os resultados 
também serão divulgados pelos principais jornais do país e irradia
dos, durante todo o dia seguinte à apuração, pelas Rádios Mayrink 
Veiga do Rio de Janeiro e Bandeirantes de São Paulo.

DURAÇÃO DO CONCURSO:
De l.° de Outubro de 1960 a 28 de Fevereiro de 1961.

de entrada e o restante em suaves 
prestações mensais e sem acrés
cimo, V. S. poderá adquirir o seu

Colchão de Molas Divino
Mola Mágica

Sofá-Cama
Luxobel-Braço

o ü  ainda à vista com desconto especial na
C a s a  W e i s s«C l

Distribuidora exclusiva dos mo
veis PROBEL para toda a re

gião serrana.
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CORREIO LAGEANO 7a p á 31 na

«Rage Sasd»
Transitaram por nossa cidade, os renorondoe 

ciclistas paulistas Lauro Gonçalves, Rosina Pallo- 
ne, Antonia Rocha e Deize Gonçalves, que estão e- 
fetuando um raid ciclistico de São Paulo a Buenos 
Aires, denominado “Raid de Confraternização Ra
ge Saad

O raid em referencia que tem um percurso de 
2.165 Klms., é patrocinado pelas bicicletas “CA- 
L01'\ a bicicleta dos campeões e de Caracú, a me
lhor cerveja preta do Brasil.

Aqueles renomados ciclistas bandeirantes, que 
ontem deixaram a nossa urbe, sairam de São Pau
lo no dia 18 de fevereiro p p. e pretendem chegar 
na capital portenha, que é 0 climax do seu raid, 
impreterivelmente até 0 fim do corrente mês, pois 
está previsto 0 tempo de 50 dias para a conclusão 
desta prova.

Rosina Pallone que é campeã paulista. Anto
nia Rocha, vice campeã, Deize Gonçalves revela
ção e Lauro Gonçalves, campeão sul americano, 
efetuaram uma visita de cordialidade a nos6a re 
dação, onde relataram-nos algumas peripécias de 
seu arrojado raid.

Também motivo de justos aplausos, é a atitu
de das firmas Caloi e Caracú, em patrocinando ês- 
te grandioso raid, 0 que nos dá a demonstração de 
que as citadas firmas, que são uma das melhores 
do Brasil nos seus gêneros, trabalham efetivamen
te pelo ciclismo brasileiro, o esporte que faz a- 
migos.

Os raidmen deixaram a nossa cidade ontem 
às 10,3 1 horas da manhã, seguindo para 0 Estado 
do Rio Grande de Sul, tendo antes realizado uma 
rápida visita pela nossa cidade, de onde sairam 
cativados pelo trato que a nossa população lhes 
dispensaram.

Sério compromisso dos 
Rubros rm Mafra

O ca npe m ito esta-Jamanhã cedo, com a 
da I d 3 terá sua força máxima, pois
p 'sseguimento amanhã, não deseja perder esta

peleja, a qual tem gran
de significado para a 
sua classificação para

com a realização de 
mais duas partidas na 
série 3a., as quais terão 
por local as cidades 
Mafra e Joaçaba.

de as semi finais.

Guarany x Avaí a atração de amanhã no Estádio Municipal
Teremos amanhã a

tarde no Estádio Muni 
cipal da Ponte Grande, 
a realização do encon
tro futebolístico inter
municipal, que reunirá 
as equipes do Guarany 
de nossa cidade e do 
Avai de Florianopolis.

Êste encontro está 
sendo cercado de gran-

de espectativa por par
te do mundo esportivo 
local, pois o quadro az- 
zurra da capital do Es
tado sempre gozou de 
apreciável cartaz em 
nossa cidade.

O quadro do Guarany 
que vem se preparando 
desde o inicio da sema* intensos.

na com vistas a êste 
amistoso, espera rubri
car uma grande atuação 
e vencer 0 campeão 
floria no politano.

E’ esperada uma gran
de arrecadação, pois 
0 interesse dos nossos 
esportistas com relação 
a êste prélio é dos mais

Na Capital do trigo 
estarão se defrontando 
as equipes do Atlético 
e do Comercial no clás
sico joaçabense.

Em Mafra, será jogado 0 
prélio de maior envergadu 
ra desta rodada, reunindo 
as representações do 
Pery Ferroviário local 
e do Internacional de 
nossa cidade.

Êste compromisso se 
iá um dos mais difíceis 
1 ara os rubros no atual 
«ertame, pois o Pery 
Ferroviário deseja vin- 
; ar a toda prova aque
le resultado adverso 
• ue o colorado lhe in 
Hingiu em Lages, quan
do foi quebrada a sua 
invencibilidade no cam
peonato estadual.

O Internacional ru
mará para Mafra

BieiUDAKS IK PAGAMENTO
POSSANTE I
V lg o ro to  m otor "A q u llo n "  V-8 Acejeroçõo. ren
dim ento e econom ia de consumo Agll no irôte 
go  u rbano  e ve lo r no e s tra d o 1

c o n f o r t A v e l i
4 p o r to i G rande  espaço Interno p oro  seu con 
l6 rto  e de mols 5 possaoelros Suspensão Sfo 
Plmotlc • M a io r Oreo de vidros p oro  v is lb llldode  
panorâm ica I

SEGURO I
Estruturo su pe re om po cto  Chossis in tegrado  em 
robusto arm oçâo de oco. 6 provo de ru ídos e 
choques fre io s  super-potenies l

ELEGANTEI
linho» de a ris tocrá tico  b e ie io  Primoroso o ro  
bomento Estofomento •  p ln tvro  em lindos côre» 
horm onlíontes ò suo e sco lh o '

Vário» planot do financio monto 0»« ino# p ropnoi. 
paro Aitiiténcio Jécmco Pormononto com Peço. 
Simco Gonvinot

Para tôda a região serrana:

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A
Rua Manoel Thiago de Castro. 253 — Lages — S C

F A B R I C A D O  NO B R A S I L

<* ? a
•T*

Vendemos tombém o 
S IM CA PRÉSIDENCE
o aristocrata dos carros 
brasileiros

I

O CARRO DE CL A S S E

A
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mM A
Km 1958. foi cobrado, ile- 

galmente, pelo Govêrno do 
nosso Estado, a Taxa de In 
vestiraento; ilegal, porque não 
constou no orçamento daque
le exercício.

Fim face desse absurdo, 
contribuintes de diversos Mu- 
nicipios do nosso Flstado, 
prejudicados com a cobrança 
dessa Taxa, impetraram man
dado de segurança, visando

a devolução da importância 
recolhida indevidamente, re
ferente ao exercicio de 1958.

Acontece, porém, que o 
mandado impetrado pelos 
contribuintes de nosso Muni- 
cipio, não sei porque razão, 
não foi despachado em tempo.

Em janeiro dôste ano, de
pois dos resultados das elei 
ções de 3 de outubro, é que 
foi julgado, favoravelmente,

CORROO LAGEANO
Lages, 4 de Março de 1961

Agradecimenlo
A familia JOSÉ SANTOS
Agradece consternada a todos que compar 

jtilharam da grande dor, enviando telegramas, 
flores, coroas ou que por outro modo expressa 
ïam seu pezar pelo falecimento de seu filho Er- 
nani.

Lages, fevereiro de 1961

LAR EM FESTA

o referido mandado.
Pergunto, porque não foi 

julgado antes?
Deduz-se, dai. que o Go

vêrno anterior, beneficiado 
com a cobrança indevida des
sa Taxa, procurou, de pro
pósito, deixar mais esta o- 
brigaçâo ao .".:ual Govêrno.

O senhor Bernardino Ge- 
vaerd dinâmico presidente 
da Associação Comercial, 
pleiteou junto aos contribuin
tes favorecidos com a devo
lução da Taxa, uma percen 
tagein para a construção da 
séde própria da Associação.

Aplaudimos a idéia do se 
nhor Bernardino, e tenho a 
certeza de que a totalidade 
dos contribuintes concordou 
com a entrega à Associação 
Comercial da percentagem 
pleiteada.

Agora resta saber se o a 
tual Govêrno, já acarretado 
de obrigações, resultados dos 
desmandos do Govêrno ante 
rior, terá recursos para pro
ceder, de imediato, tal devo 
lução.

Desta maneira, suponho que 
a arrecadação indevida des 
sa Taxa tenha 6ido aplicado 
na construção do Pavilhão 
Heriberto Hulse, unica rea 
lização do Govêrno anterior 
em nossa cidade.

UM CATARINENSE.

Acaba de chegai a 
nossa cidade, o P^meiro 
trator Ford de íal)!,c^ 
ção nacional, o qual he 
acha em exposição na 
Comercio de Automóveis 
João Buatim S/A, reven
dedores Ford para toda 
a região serrtfna

O primeiro trator Ford 
é composto inteiramente 
de peças nacionais, re
presentando isso um le-

nossa industria, que <]á 
assim um grande passo 
rumo ao progresso.

Está assim de para. 
bens a Ford Motor Co®, 
pany, de ser a pioneira 
em nosso país na fabri 
cação de tratores intei
ramente nacional, e ta®, 
bém de parabéns está os 
seus distribuidores nesta 
região, a conceituada 
firma Comercio de Auto 
moveis João Buatim S/A.

O Internacional home
nageará a Crônica Es

portiva Local
O S. C. Internacional que 

tem a sua frente a figura 
dinâmica do sr. Armindo 
Araldi, homenageará hoje 
às 20 horas, a crônica es
crita e falada de nossa terra, 
com um churrasco de con
fraternização, que terá por 
local a Churrascaria Gruta

Lageana.

Para o referido ágape, re
cebemos um atencioso con 
vite da presidência daquele 
clube, o qual muito agra 
decemos e deveremos dos 

fazer representar pelo nos 
6o redator esportivo.

Encontra-se engalanado 
desde o dia lo. do cor
rente, o lar do abaliza
do médico Dr. Aron Ki- 
pel, presidente da Câ
mara Municipal de Ve
readores e de sua ex- 
rna. consorte d. llusa 
Lemos Kipel, com o 
nascimento de uma linda

garotinha, ocorrido na 
Maternidade Tereza Ra
mos, e que na benção 
batismal receberá o no
me de Raquel.

Ao feliz casal e a pe 
quena recem nascida 
enviamos as nossas 
cordiais felicitações.

ANIVERSARIO
Transcorreu na última quinta feira, dia 2, a passagem 

de mais um aniversario natalício da distinta sra. d. Tereza 
Carvalho Borges, digna esposa do Jornalista Estevam 
Borges, pessoa vastamente relacionada em nossos meios 
sociais.

Noticiando êste acontecimento social, destas colunas 
felicitamos à feliz nataliciante enviando oa nossos efusivos 
parabéns.

Jânio convidado a visitar a Argentina

Contrabando 
será reprimi
do no Brasil
0  Presidente Jânio 

Quadros determinou quu 
medidas especiais sejam 
adotadas para combatei 
dràsticamente o contra 
bando em nosso país.

O chefe da nação re
comendou ao chefe do 
seu gabinete militar, a 
formação de um grupo 
de trabalho com repre
sentantes dos Ministérios 
da Fazenda, Viação, Ma 
rinha, Guerra, Relações 
Exteriores, IBC e ou 
tros órgãos deverá su
gerir as medidas para li
vrar a nação da ação dos 
contrabandistas.

O Presidente Jânio Quadros vem de receber 
cordial convite do governo argentino para visitar 
brevemente àquele país.

O convite ao chefe da nação foi formalizado 
oor intarmedio de um emissário do governo por- 
tenho que há dias esteve no Brasil.

Como se nota o sr. 
Jânio Quadros quer re
primir à toda a força a 
grande onda de contra
bandos atualmente exis
tente no país.

O ^ J i n p  l W r r r m n r r r r r  apresenta amanhã (domin 
^ l u r O J O v i r U /  go) às 4, 7 e 9,15 horas c

sensacional produção da Imperial Filmes em Supervision e
Eastmancolor

A Espada de Robin Hood
com Don Taylor, Reginald Beckwith, Gleen Mooie e Patrick Holt

Reuniào Ministerial dia 9
Na próxima quinta fei

ra, dia 9, haverá mais 
uma reunião ministerial, 
i segunda da atual ad
ministração do sr. Jânio 
Quadros.

Espera se que novase 
importantes deliberações 
venham a ser tomadas 
pelo homem da vassoura 
e de seus auxiliares di- 
retos.

Condenados os autores 
do massacre de luiz 

de Fora
Foi realizado há dias na 

cidade de Ju izdeF óra  (MG), 
o julgamento dos implicados 
no massacre do Juiz de Di
reito da cidade de Guarará, 
bem como de sua esposa.

No processo que originou 
o julgamento de 12 implica
dos, o principal acusado. Co
ronel Afonso Leite, de 81 a- 
no8, foi condenado a 19 anos 
c (i meses de reclusão, o 
mesmo ocorrendo com ò co

letor federal Geraldo Campos
Este julgamento foi umdos 

mais sensacionais do Brasil, 
durando 67 horas.

O assassinato do Juiz do 
Direito de Guarará e de sua 
esposa abalou a opinião pú 
blica do país, fato que ocor
reu no ano passado, em cir
cunstancias trágicas pois cs 
mesmos foram atacados de 
tocaia em frente à sua resi- 
dencia.

Su ra l Peixoto com possibilidades dt
meieger-se os PSD

Peixoto” « ™ c o ”  o“ ceCr t ? 2 d0sSu a °  ? '• -
aroeira vez. na p r e s id e n t  d ^ P S l Ã

O exC Mini™ 0  d l ° ™ a c â o V o h  procpe.°®m ‘
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