
Nosso trânsito às ve 
zes até parece que \ tur
ma leva êste caso na
brincadeira, apesar do 
mesmo ser um dos mais 
sérios, a sui i n >ru- 
dêrcia pode r<>u; a 
vid qualqu - ,es-
s>1 adulto, no
até n inocente, que
se cuidados neces-
sai a um trânsito em
de- em pode ver sua
vi( uh?- a por um des
te sáveis.

ade tem sido 
pi tprendizes de
m pois constan-
ten paramos com
meo s ou até mocinhas 
fa dt nossas ruas

principais pistas para se 
capacitarem nos volan-

Achamos realmente 
,hue nossa população 
uesse caso não contri- 
oue para que esta parte 
seja colocada em seus 
devido* lug res, pois te
mos observado que de
terminadas pessoas ape
sar de ter uma placa que 
diz proibido estaciona
mento èle sem nem se 
amolestar encosta o car
ro bate a porta despreo- 
cupadamente e vai to
mar u cafezinho e ba
ter um papo.

Porem, ao nosso ver

para êsh casos tem um 
remedio que é a lei, pois 
duas òu rês multas que 
a pe soa receba, ela to
ma devido cuidado, e 
a > a- menores aplica-se 
ta . mu o devido eorreti 
vc i ponsabilisando seus 
pais ou a quem de di
reito por êste abuso que 
é diariamente constatado 
era nossa cidade.

Vamos pois colaborar 
coa s nossas autorida 
des | a que nossa ci 
dade l-aba um aspecto 
alegr , dando verdadeiro 
exemplo de ordem para 
aqn s que diariamente 
pas  ̂ un por esta cidade.
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As coisas lá por Cuba não 
andam de brincadeira. Hoje 
sua capital a cidade de Ha
vana e outras cidades im
portantes foram visitadas por 
aviões de bombardeio que 
deixaram cair regular quan- 
tidade de bombas nas mes
mas.

O primeiro avião a chegar 
para despejar sua carga de 
bombas em Havana foi exa
tamente às S horas da ma
nhã, sendo que em seguida 
veio mais outro trazendo mais 
alguQS petard )s que tiveram 
sua mira voltada para o 
Acampamento da Liberdade,

Castro em crise
situ-do nas proximidades da 
capital de Cuba.

Apesar do cerrado fogo 
aberto contra êstes aviões 
apenas um dêles teve um 
motor atingido tendo solici
tado p°rmissão em Míami 
para aterrizar em virtude 
da avaria sofrida.

Logo após êste ataque o 
chefe revolucionário Fidel 
Castro lançava uma procla
mação ao povo e as fôrças 
armadas para se manterem 
alértas, prontas para fazer 
frente à qualquer invasão 
que êste já pr )gramava con
tra seu país.

Jango aplaude medi
das de Jânio

Em entrevista que con
cedeu há dias em São 
Paulo, por ocasião de 
su > passagem por aque 
la ■ : pitai, o Vice Presi 
dente João Goulart de 
clarou que a instrução 
204 foi resultado de uma 
medida corajosa do Pre 
sidente Jânio Quadros. 
O PTB, segundo Jango, 
apoiará as medidas de 
Jânio que visem trans
ferir o ônus da reforma 
cambial das costas dos 
trabalhadores para os po
derosos.

Eleita a Miss Elegante Bangú de 1961 
do Clube 1* de Julho

Foi realizado no últi
mo sábacu nos amplos e 
magestosos salões do 
Ciube Io de Julho, uma 
grandiosa eoirée patro
cinada pelo Clube da La
dy e pelo colunista so
cial Caio Sbruzzi desta 
iolha, cora a apresenta
ção do desfile Bangú.

Entre as iuúmeras con
correntes que desfilaram 
oa passarela do Vetera 
00,; foi classificada como 
11 Miss Elegante Bangú 
de 1961 do Clube Io de 
’Julho, a sirapatica e be

la sita. Nilda Rodolfo, 
dileta filha do sr. e sra. 
Osny Rodolfo, do alto 
comercio desta nraça.

Embora não desmere
cendo o valor das de
mais concorrentes que 
também se apresentaram 
garbosamente, a srta. 
Nilda Rodolfo obteve a 
maioria dos votos da 
Comissão Julgadora, pe 
lo que apresentamos à 
mesma os nossos efusi
vos cumprimentos por 
esta tão significati
va vitoria dentro da so
ciedade de nossa terra.

Regressou o Sr. Vidcl Rsííics Junior
Depois de permanecer

na capital de nosso Es
tado pelo espaço de 15 
dias, regre: - íu ontem a 
esta cidaoe o sr. Vidal 
Ramos Junior ex-prefei
to de no: s.i cidade.

S.S. qu hoje é o ho 
mem forte <> que dá a 
última pa ? vra de ordem 
no atual g< vêrno foi a- 
quela capital afim de 
participar rios entendi
mentos pa composição 
da mesa Assembleia 
Legislativa cuja eleição 
ocorreu di ;Ò rio cor
rente, qu;t rio eleg.Hi se 
presidente o Deputado 
João Estivalet Pires do 
PSD.

Sua viagem foi coroa
da de êxito, pois apesar 
de afirmar antecipada
mente que seu partido 
como majoritário no blo 
co goveruista caberia

como coube a presidên
cia de nosso poder Le
gislativo.

Com esta eleição fir
ma-se de maneira cate
górica o governo do sr.
Celso Kamos, pois con
seguiu reunir em torno 
de seu gyvêrno todos 
aqueles deputados que 
apesar de estarem m 
compieto desacordo com 
os partidos a que per
tencem, deram ap rio in
tegral para deixar o go
verno com uma maioria 
pacifica capaz de gover
nar sem aquele sobres
salto de ter uma m ioria 
por um ou dois deputa
dos.

Com êste resultado
bem demonstra cue o es
tado maior do PSD 
quan o coloca sua má
quina em funcionamento 
é para valer.

O Ministério do Trabalho está realizando de
talhados estudos para dar cumprimento determi
nação de JQ no sentido de que seja esi ioelecido 
salário real para todas as categorias pr íissionais 
do Brasil. Esta mediria foi determinada pe! » che
fe da Nação em vist a constante dimii.uii io do 
poder aquisitivo dos trabalhadores em consequên
cia dos assustadores índices de aumento no custo 
de vida. O presidente da República recomen. ou 
ao sr. Castro Neves que sejam fixados novos sa
lários, que acompanhariam as flutuações da rea 
lidade economica do País, o que importará na 
instituição do salário movei, revisto sempre que 
haja alguma alteração no custo de vida.

Aglomerações nas princi
pais esquinas da cidade
Como nossos leitores de

vem estar lembrados, há a l
guns tempos atrás fizemos, 
destas colunas, uma intensa 
campanha contra as aglome
rações de pessoas nas prin
cipais esquinas da cidade. 
Nessa oportunidade, lança 
mos diversos apelos às auto
ridades competentes e aos 
“habitués” dessas esquinas 
para que não prejudicassem 
o trânsito dos pedestres nas 
mesmas, conforme acontecia

Sra. Genoveva
Transcorreu na última 

quinta feira, dia 13, a 
passagem de mais um 
aniversario natalício, da 
exma. sra. d. Genoveva 
Baggio Donato, digna 
consorte do Sr. Florindo 
Donato do alto comercio 
desta praça e pertencen
te a alta sociedade lo
cal.

Por ocasião de seu

até os nossos dias.
Agora voltamos novamente 

à campanha, reforçando os 
apelos anteriormente feitos e 
que infelizmente, não en
contraram a esperada recep
tividade para o bem de to 
dos. Por isso, destas colunas 
pedimos que os cavaleiros 
se abstenham de estacionar 
nas principais esquinas da 
cidade facilitando a passa
gem de senhoras e criauças 
nos referidos locais.

Baggio Donato
natalício, a feliz natal: 
ciante foi muito cumpri
mentada pelo seu vasto 
circulo de amizades.

Destas colunas envia 
mos a sra. d. Genovev.i 
Baggio Donato, os nos
sos votos de muitíssi
mas felicidades, ao lado 
de todos os seus e.\mos. 
familiares e pessoas de 
suas relações.
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EDITAL DE PRAÇA
0  dr. Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa 
Catarina, na fôrma da lei, 
etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo minimo de vinte 
dias,virem, dele conhecimento

tiverem ou interessar possa, 
que no dia quatro <4)  do mês 
de maio do corrente ano, às 
dez horas, no saguão do edi
fício do Forum desta cidade 
de Lages, o porteiro dos au
ditórios, ou quem suas vezes 
fizer, levará a público pre
gão de venda e arrematação 
por quem mais der sôbre a

Werner Carvalho S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Convocação
São convidados os senhores acionistas, desta socieda

de, a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a rea
lizar-se às 16 horas, do dia 23 de abril, corrente, na Séde 
Social, com a seguinte

ORDEM DO DIA
F - Apreciação e aprovação do Balanço Geral e d e 

mais documentos referente ao exercício social, de 1.96".

2 - Apreciação e aprovação do Parecer do Consêlho 
Fiscal.

3‘ - Eleição do Consêlho Fiscal e Suplentes, e fixação 
dos honorários dos mesmos.

4’ - Outros assuntos de interesse geral.

Lajes, 4 de Abril de 1961.

Constantino S. Atherino Dir. Presidente 

Túlio Fiúza de Carvalho — Dir. Gerente

Comércio e Indústria João Duarte Silva 
Junior S/A.

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhor >s acionistas para a As

sem iéia Geral Ordinária desta sociedade à realizar-se na 
séd da mesma, à Praça Vidal Rimos Sénior, 32, nesta ci
dade, às 1" (dez) horas do dia 2) de abril de 1961, para 
dei oerarem sôbre a seguinte ordem do dia:

A) Apresentação e aprovação do Balanço Geral, en- 
cer ido em 31 de dezembro de 1960, Relatório da Diretoria 
e P irecer Ho Conselho Fiscal;

B) Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes para o 
exercício de 1961.

C) Outros assuntos do interêsse social.
Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na 

séde da sociedade os documentos de que trata o artigo 99 
do Decreto-Lei 2627 de 26-9-1940

Lajes, 1' de Março de 1961.
Evaristo Duarte e Silva — Diretor-Gerente

avaliação de trinta mil cru
zeiros, leita neste Juizo, o 
seguinte imóvel penhorado a 
Eurides Pereira de Abreu 
nos autos da execução pro
movida por João Cordova 
Passos, a saber: Na gleba de 
terras de matos e faxinais, 
medida e demarcada, com a 
área superficial de um mi
lhão duzentos e oitenta e dois 
mil e seiscentos metros qua
drados, situada na Fazenda 
Araçá, distrito de São José 
do Cerrito (ex-Carú) desta 
Comarca, confrontando com 
terrenos de Sebastião Rodri
gues de Almeida, de Israel 
Silveira Bitencourt, de Albi
no Pereira Dias e de Olin- 
tho Silveira Bitencourt, UMA 
PARTE SOMENTE com a área 
superficial de 314.6ÜÜ.00 m2 

| (trezentos e quatorze mil e 
seiscentos metros quadrados), 
parte esta que foi adquirida 
pelo executado Eurides Pe
reira de Abreu por compra 
feita a Sirvalina Proença dos 
Santos, conforme escritura 
pública devidamente trans
crita sob número 6.529, às 
íls. 153 à 154, do livro n. 
3-D, no Cartório do Segundo 
Ofício do Registro de Imó
veis desta cidade e comar
ca. E que n quizer arrematar 
dito imóvel, deverá compa 
recer no local, dia, mês e 
hora acima mencionados, sen 
do ele entregue a quem mais 
dér sôbre a aludida avalia
ção, depois de pagos em 
moeda corrente o preço da 
arrematação, impostos e cus 
tas legais. Para que chegue 
ao conhecimento de todos, 
passou-se o presente edital 
para publicação na fórma da 
lei. Dado e passado nésta 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos onze 
dias de abril de mil nove
centos e sessenta e um Eu 
Luiz Carlos Silva, Escrivão 
do Civil o datilografei, subs
crevi e também assino Selos 
afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

S. A. Moinho Cruzeiro,
Indústria e Comércio

Segunda Convocação
A sse m b lé ia  Geral Ordinária 

convocamos os srs. acionistas a se reunirem, em a8- 
sembléia geral ordinária, às 16 hrs-, do dia _5 de abril de 
19S  em sua séde social, à rua CeL Serafim de MoUrd, 
H6 em LAGES - SC., a fim de deliberarem sobre « ^

guinte: Ordem do Dia:
a) Leitura discussão e votação do relatório da diretor 

balanço’gerai, demonstrativo da c o t a  de lucros e per. 
das parecer do conselho fiscal e coutas da diretoria, 
relativos ao exercício social encerrado em 31-12 i960;

b) eleição dos membros da diretoria e fixaçao de honora- 
rios*

c) eleição dos membros do conselho fiscal, seus suplentes 
e fixação de sua remuneração;

d) outros assuntos de interêsse social
Lages, 11 de abril de 1961

Emilio Laurindo Casarin e Dario Antônio Todeschini j 
Diretores

2a Páoinn

be

1H.

S. A. Moinho Cruzeiro,
Indústria e Comércio

Convocação
Assembléia Geral Extraordinária 

Convocamos os srs acionistas a 6e reunirem, em 
assembléia geral extraordinária, às 8 hrs., do dia 26 de 
abril de 1961, em sua séde social, à rua Cel. Serafim de Moura, 
176, em LAGES-SC., a fim de deliberarem sôbre a seguinte. 

Ordem do Dia
a) Aumento do capital;
b) Alteração dos estatutos e sua consolidação;
c) Outras providências decorrentes das alterações estatu

tárias, inclusive eleição de diretores;
d) Quaisquer outros assuntos de interêsse social

Lages, ll de abril de 1961 
Emilio Laurindo Casarin e Dario Antônio Todeschini

Diretores

Indústria e Comércio cb 
Madeiras Battistella S./Ai

Convocação
São convidados os senhores acionistas desta 

'Empresa a se reunirem na séde social sita à 
j Avenida Marechal Floriano, 947, na cidade de La
ges, Estado de Santa Catarina, às 15 (quinze) ho
ras do dia 15 (quinze) de abril do corrente ano, 
anm de atenderem à seguinte

io\ T? Ordem do Dia
1 ) - Estudo e aprovação da proposta da 

b e to n a  para o aumento do capital social.
- ) - Outros assuntos de interêsse social. 

Lages, 29 de Março de 1.96!.
Emilio F. Battistella — Diretor 
Enio Mario Marin — Diretor

...éo Aero Willys
o grande carro brasileiro
Possante, econômico, de 'linhas sóbrias e dis
tintas. o AERO-WILLYS é o único grande car
io  brasileiro construído especialmente para o 
nosso pais. Motor de 6 cilindros e 9C> H.P. -  o 
"famoso motor Willys. Grande altura livre do solo. 
Estrutura monobloco. Amplo espaço para seis 
:pessoas. Porta-malas espaçoso. Visibilidade pa
norâmica. Bom gôsto e distinção nas córes. que 
combinam com o luxuoso acabamento interior.

O GRANDE CARRO *  W
BRASILEIRO

VENHA ADMIRA-LO EM

Agência Planaltina d3 Veículos 9 / a
Avenida Presidente Vargas 1898 I  dL AG à o  _  ~ Fo“e 444 -  Caixa Postal, 333

àauta Catarina
O alto índice de nacionalização do AERO-WILLYS p a

*  6 3 melhor 9arantia de completa assistência
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C omentários Socicô
CAZZ1 ci i

^ * 3rnovido pelo Clube da Lady e pelo colunista féz sucesso to*al — Troisi em Lages para a Soirée

1 - Agradou era cheio a 
soirée promovida pelo Clube 
da Lady e peio colunista, 
que contou com a apresen
tação dos Desfiles Bangú.

X X X
2 - Foram 15 as senhoritas 

de nossa socied ide que des
filaram magnificamente em 
busca dos t- s títulos que 
seriam distn uidos naquela 
noite esplendorosa.

XXX

do Dia das Mães — Miss Santa Catarina já eleita
Vestido da Noite.

Srta. Maria Lacia Cosi i, Vliss 
Brotinho de-1950, que veio de P. 
Alegre para circular em nosso 
Soeiety pola passagem da páscoa.

3 - Eleita MISS ELEGANTE 
BANGÜ, 1961 PELO CLUBE 
Io DE JULHO Srta. Nilda Ro
dolfo com a maioria de votos 
dados pela comissão ju lga
dora que estêve assim com
posta: Sra Dolores Delia 
Rocca, la  Dama de Lages, 
Sra llze Lisboa, uma das 10 
senhoras mais elegantes de 
Lages indicadas por és te 
colunista, Sra. Nazaret Viei
ra, representando a Rádio 
Diário da Manhã, Dra. Wil- 
ma Machado Carrilho, pelo 
Clube Soroptimista, Srta. Te- 
rezinha Daum. representando 
a Srta. Neiva Bianchini Miss 
Elegante Bangú 1960, da 
qual é suplente, Sr. Joaquim 
Goulart, pelos estudantes de 
Lages, dos quais é Presiden
te, e finalmente tam bém .ês- 
te cronista.

X X X
4 - 0  Juri estêve impar

cial e bastante relutante, mas 
chegou à novas conclusões 
quando decidiu-se pela Srta. 
MERY BIANCHINI, para Su 
plente Miss Elegante Bangu 
1961 pelo Clube I o de Julho 
e Srta. Beatriz Branco como 
ostentadora do Mais Belo

X X X
5 - A Srta. Miriam Nazaré 

Ramos mereceu um voto de 
graciosidade atribuído pela 
comissão julgadora.

X X X
6 - O colunista após fazer 

a apresentação das maravi
lhosas candidatas que deram 
«schow» de passarela, con-

nina.
X X X

12 - Edson Amorim, de par 
constante dançou muito lan
go e muito «rock».

X X X
13 - Pelo sucesso e gran

de brilhantismo da soirée de 
sábado último cumprimenta
mos a Presidente do Clube 
da Lady, Sra. Maria de Lur

vidou o Sr. Prefeito Munici-jdes Sbruzzi, incansável tra- 
pal Dr Wolny Delia Rocca, i balhadora que mereceu os
o Sr. Presidente do Club 14 
de Junho Dr. Jorge Barroso 
Filho e o Sr. Presidente do 
Club Io de Julho, José Gui- 
dalli para dançarem com as 
vencedoras da noite (respec
tivamente) com a Srta. Te- 
r^zinha Daum, Suplente Miss 
Ele- inte Bangú 1960, a pe
dido do Clube da Lady.

X X X
7 - Muito notada e sentida 

a ausência de Zury Machado 
que por motivos imperiosos 
e alheios à sua vontade não 
pode comparecer à esta fes
ta que será lembrada por 
muito tempo ainda.

X X X
8 Tive a satisfação de 

anotar a presença de muita 
gente elegante a familia 
Schweitzer que foi assistir o
debut» na passarela da srta 

Yelva Schweitzer que deu 
alta demonstração de graça 
e elegância.

9 - Presente o novo Co 
mandante do 2o B R., Cel. 
Floriano Möller. Êle é soltei
ro e muito social. Acontece
rá.

X X X
10 - Pontificaram: Dr. José 

Pedro Mendes de Almeida, e 
sra., Dr. Renato Valente e 
sra., Sras. Yvone Cordeiro, 
Nair Simão, Edir Simâo, 
Santa Ramos, Vicentina Hoe- 
chel, Ita Appel, Isolina Bran
co, Helena Carvalho, Herta 
Waltrick, Nenê Costa, Sr. e 
sra. Adolfo José Martins; Dr. 
Willy Brun e sra., Sr. José 
Araldi e sra., Sr. e sra. Os
car Steffen, Sr. e sra. Tuiio 
Souza, Dr Clóvis Ribeiro e 
sra., Dr. Ony Marin e sra., 
Sr. e sra. Henrique Reuter, 
Sr. e sra. Dalmo Ferreira, 
Ten. Cel. Rupp e elegante 
s r a , Sr. e sra. Nelson Araú
jo, Sr. e sra. Eriberto Krebs, 
Sr. e sra. Osny Rodolfo (pais 
de Nilda).

X X X
11 - O Magalhães estêve 

detidamente olhando ipara 
uma mesa, mas nãoíse deci 
diu. Estava completamente 
tonto com a beleza, da ime-

muitos elogios que fizeram. 
De parabéns Dona Maria e 
a Diretoria do Simpático 
Clube das Senhoras.

X X X
14 - Aproveito a oportuni

dade para av sá-los que em 
Julho, próximo, com dia a ser 
determinado acontecerá mais 
ura Desfile Bangú, que tam
bém será promovido pelo 
Clube da Lady e pelo colu
nista.

X X X
15 - Para tal desfile já es

tou arrolando as candidatas 
que deverão desfilar em bus
ca do título MISS ELEGAN
TE BANGÚ 1961 PELO CLUB 
14 DE JUNHO.

X X X

presentaçâo do cantante por- día 6 do corrente. A csco- 
tuguês Souza Real. Cantou Ihida: Srta. NEUSA CALMEM
muito bem

X X X
18 - Da Argentina e adja

cências chegou o simpático 
casal Sr. e sra. Dr. Cleones 
Velho Carneiro Bastos que 
por lá esteve durante 20 dias. 
A pedido do Presidente do 
Rotary Clube Internacional 
dos Estados Unidos, o Dr 
Bastos representou-o no con 
gresso que aconteceu na 
terra portenha.

X X X
19 - Circulou em nossa ci

dade o simpático casal Dr. 
Manoel Martins e sra Após 
rápida circulação social se
guiram viagem para o Rio de 
Janeiro onde devem veranear.

X X X
20 - Estreou em nova idade 

a gentil senhorita Mai ia Apa
recida Simão. À Aparecida 
os nossos cumprimen s não 
só pelo seu «niver» mas 
também pela sua ótima a- 
tuação na passarela em o 
último sábado.

X X X
21 - E por falarmos em 

passarela está ainda sendo

O clichê nos mostra 5 das mais belas senhoritas de nossa socie
dade quando em uma tarde na casa de campo do Dr Mingotinho, a 
convite da Srta. Yara e do colunista. Da esquerda para a direita veem- 
se as Srtas. Yara Valente, Ena Krebs, Neiva Bianchini, Suzana Sbruzzi 
e Zilda Macedo.

1 6 - 0  Club da Lady e o 
colunista agradecem aos pa
trocínios dos Snrs. Enio Ma- 
rin, Ladir Cherubini, Pedro 
Delia Rocca e Emilío Casa 
rin, bem como simpática 
Rádio Diário da Man
hã que com sua retransmis
são permitiu a maior divul
gação e brilhantismo dos 
Desfiles Bangú.

X X X

muito comentada a classe 
da Srta. Shirley Donato no 
que diz respeito a desfilar 
bem. Shirley é outra fortís
sima concorrente ao título 
Miss Lages 1961.

XXX
22 - Pena que nossa Mi68 

não terá a minima chance 
de concorrer ao título Miss 
Santa Catarina 1961, pois es
ta já está eleita há dias.

X X X
23 - A escolha de Miss

FORMIGHIERI: Local: Socie
dade Guarany, em Itajai. A 
srta Neusa Carmem foi a- 
presentada pelo cronista t-e- 
bastião Reis e contou com 
o apôio unânime dos cronis
tas Nagel Mello, Arão Tito 
Reis e Lázaro Bartolomeu, 
conforme notícias dadas pe
lo último. Miss Santa Cata
rina é de Videira.

X X X
24 - De parabéns o Sr. 

Mauro sell pelo incremento 
que tem dado ao Basquete 
iageano. Para ês*e fim de 
semana trará 2 grandes e- 
quipes dêste esporte que é 
IN. Vamos prestigiar o bas
quete Iageano e também o 
sr. Mauro Sell neste belíssi
mo emprendimento indo TO
DOS A QUADRA DE ESPOR
TES DO INSTITUTO.

X X X
25 - Antes de finalizar es

ta coluna quero avisar a to
dos voces que aguardem pa
ra o dia 13 de Maio, Dia das 
Mães, no Clube 14 de Junho 
a apresentação da Orquestra 
de Tobias Troisi, que deve
rá animar aquela noitada e 
ainda apresentar um monu
mental Show Cigano. Esta 
soirée será com novo bar e 
tudo

X X X
26 - E continua, em larga 

escala, a infiltração dos 
«CHAMBORD» em Lages.

X X X

27 - Os festeiros de São 
João para 61 Sr e sra. Car 
los Macedo, Sr. e s ra José 
Araldi, Sr. e sra Ataliba 
Costa. Sr. e sra. Dr. Gerson 
Figueiredo e Sr. e sra. An 
tonio Ribas (Seu Alemão) 
para o Club 14 de Junho. O 
Baile de São João já está 
marcado para o dia 24 de 
Julho. Antes do baile po
rém, soube que teremos um 
movimento completamente 
novo e muito interessante. 
Comunicaremos.

X X X
28 - Esta coluna de hoje, 

a mais extensa que já pu
bliquei, chega a seu fim. vol
tarei no próximo sábado p> 
ra falar naquilo que tod» j 
querem que se fale.

Aguardem nas pró 
ximas edições:

Novas e sensacionais17 O que muito agradou — —
ainda naquela noite foi a a- Santa Catarina 1961 ocorreu reportagens sociais.

Laboratório Dentário Magalhães
• I

, „«»d Anarelho de Fundição Elétrica que permite maior flexibilidade e resistência nas
Contando com novo endereço à rua Presidente Nereu Ramos, 214 — Fone 514.pontas móveis, comunica seu novo v _______
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Juizo de Direiío da Primeira Va\a da Comarca ajes
0 Doutor Osmundo Vieira 
Dutra. Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civil da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.-

Edital de Citação
Faço saber a todos quan

tos o presente edital de cita
ção com o prazo de trinta 
(30) dias, virem dele conhe
cimento tiverem, ou intei-es 
sar possa, que por parte de 
AUDELINA ANTUNES DE 
CORDOVA. me foi dirigida a 
seguinte PETIÇÃO: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
la. Vara Cível. Audélina 
Antunes de Córdova, também 
conhecida por Audélina An
tunes de Andrade Córdova, 
brasileira, viuva, de afazéres 
domésticos, residente nesta 
comarca, por seu procurador 
abaixo assinado, vem respei 
tosamente perante V. Excia. 
para dizer e requer o se
guinte: 1 - Que. é a Supte. 
possuidora e legítima pro
prietária de glebas de terras 
na «Fazenda da Bôa Vista», 
situada dentro dos limites da 
antiga Fazenda do Raposo, 
distrito da cidade, desta Co
marca, a qual se encontra 
em comunhão com diversos, 
pretendendo a Supte. dividir 
o imóvel para separar a par
te. que por direito, lhe per
tence; 2 - Que o imóvel em 
referência pertenceu, em sua 
totalidade a Policarpo José 
Pereira de Andrade, o imó
vel foi partilhado, em 1939 es- 
tabelecendo-se a comunhão; 
3 - Que, Elpídio Antunes Dias, 
adquirindo parte do quinhão 
que coube a Proêncio An 
tunes de Andrade e tornan 
do-se condômino, requereu a 
medição e divisão do imóvel, 
neste Juizo, a qual foi julgada, 
porsentença que transitou em 
julgado, em 15.2.1952; -4 - Que, 
por esta divisão foi separado 
o quinhão pertencente a El
pídio Antunes Dias, perma
necendo o restante do imóvel, 
em comunhão da qual faziam 
parte Maria Antonia Antunes 
de Andrade, Henrique Antu 
nes de Andrade, Proêncio 
Antunes de Andrade, Pruden
te de Andrade, Honorina An
tunes de Andrade Bastos, e 
a Suplicante que, nessa divi
são recebeu a área de 
1.7l6.620ms2. - (doc. 2); 5 - 
Que, Maria Antonia Antunes 
de Andrade alienou parte de 
seu quinhão- e, falecendo, em 
inventario e partilha julgada 
em 9-6-59. foi o restante dis
tribuído a seus filhos, e entre 
eles a Supte. que assim ob
teve mais uma área de 
855.109 ms2 (doc. 3); 6 - Que‘ 
atualmente são condominos 
do imóvel dividendo, além da 
Supte. os srs. Prudente An
tunes de Andrade e sua mu
lher, Proêncio Antunes An 
drade e sua mulher, Henri
que Antunes de Andrade e 
sua mulher, Honorina Antu 
nes de Andrade Bastos, Dor- 
val de Oliveira Lemos, co 
nhecido por Dorval Correia, 
José Proêncio Branco e sua 
mulher, Erno Pedro Rech e 
sua mulher, todos residentes 
na distrito da cidade; 7 -Que, 
o imóvel dividendo confronta 
com terras de Prudente An

tunes, Dr Acacio Ramos Ar
ruda, Cicero Neves, Elpídio 
Antunes Dias, Belizario Ra 
mos digo, Belizario da Silva 
Ramos, sucessores de Maria 
Antonia Antunes Andrade, e 
que são os próprios condô 
minos, com Dorval de Olivei
ra Lemos, sucessores de Fi- 
landro Ferreira da Luz, de 
João Batista Machado e de 
Luiz Andrade e outros, todos 
resídeutes nesta cidade, e 
nas proximidades do imóvel; 
8 - Que, a area total do 
imóvel dividendo é de qua
torze milhões e quinhentos e 
sessenta e dois e quatrocen
tos e nove metros quadrados, 
camforme se comprova com 
a medição judicial promovi
da em 1952 por Elpídio An
tunes Dias (doc 3) 9 - Que, 
possuem benfeitorias no imo 
vel os condominos Henrique 
Antunes de Antunes de Ân 
drade, Proêncio Antunes de 
Andrade, José Proêncio 
Branco, e Supte.; 10 - Que, 
não havendo linhas a demar
car e sendo conhecida a á- 
rea do imóvel através de 
medição judicial recente, 
desnecessário se faz a de
marcação e levantamento de 
perímetro pelo que quer 
a Supte dividir o imóvel co
mum, na forma autorizada 
pelo art. 629 do Código Ci
vil, e 415 do Cód. Proc. Civ. 
e seguintes, propondo a pre
sente AÇÃO DE DIVISÃO da 
«Fazenda Bôa Vista», para 
que julgada afinal proceden
te, seja adjudicada á Supte., 
devidamente definida e deli 
mitada, a parte de terras 
que, por direito, lhe pertença, 
atribuindo se aos demais con
dôminos os seus quinhões; 
Diante do exposto, respeito 
simente vem a Supte pe
rante V. Excia para reque 
rer a citação dos condomi
nos e confrontantes, todos 
residentes nesta comarca, e 
já qualificados, por mandado, 
na forma da lei, bem como 
das mulheres daqueles que 
casados forem, para no pra
zo legal venham contestar ou 
confessar o pedido, ficando 
desde logo citados para to
dos os termos e atos da a- 
ção até final pena de reve
lia; Requer aiada, a expedi
ção de editais a serem pu 
blicados na Imprensa Oficial 
e local, para citação de 
interessados, por ventura, 
incertos e em lugar não sa
bido e para os mesmos fins; 
Requer outrossim, que pelo 
próprio teor do mandado e 
editais, sejam citados condo
minos e confrontante» para 
abonarem «pro rata» as des 
pesas com a divisão, e ao 
pagamento integral daquelas 
que, sendo contenciosas- de
ram causa (art. 441,VI Cod 
Proc. Civ ); Requer finalmen
te o notificação do Dr. Pro
motor Público, para acom
panhar o ação, representan
do quem de direito, e a no
meação de curador que re 
presente ausentes ou incapa
zes; Protesta provar o alega
do com documentos, teste
munhas, depoimentos pes 
soais, testemunhas, vistorias, 
exames e arbitramentos, e 
demais permitidas em direito 
Dá-se ao presente, provisó-> 
riameme, para efeitos fiscais,

i o valor de Cr$ lO.OOit.OO, 
Termos em que, E. D. Lajes;

| 7 de março 1961 (a) Edezio 
Nery Caon, Inscrição na Or
dem dos Advogados do Bra
sil, Secção de Sta. Catarina, 
nr. nr. 474. «DESPACHO:» A 
Façam-se as citações, na for
ma requerida. Nomeio, para 
a execução do processo di
visório o agrimensor Jaime 
Barbosa Varela; com o peritos 
os Srs Eriberto Krebs e Al

fredo Floriani, e como su
plentes os srs. Eurico de Liz 
e Ubirajara Almeida, que
deverão ser intimados para 
prestar compromisso legai 
Lajes. 83.61 (a) Osmundo
Vieira Dutra, Juiz de Direito 
da la. Vara». E, para que 
ninguém alegue ignorância, 
especialmente es interessa
dos incertos, passou-se o 
presente edital, que será pu 
blicado e afixado na forma

da lei- Dado e pausado nesta 
cidade de Lajes, aos viule e 
sete dias do mês do no. rço 
de mil novecentos e se.«; ita 
e um - Uu, Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível, o 
datilografei, subscrevi e as
sino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la  Vara

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

Van fe l di t a n :  i  Lap
O doutor Osmundo Vieira
Dutra, Juiz de Direito da
Primeira Vara da Comarca
de Lages, Estado de Santa
Catarina,na forma da lei, etc.

Edital de Citação
Faz saber a tôdos quantos o 

presente edital virem dêle Co
nhecimento tiverem, ou interes 
sar possa, que por êste meio 
cita a WASHINGTON NlCO- 
LAU, atualmente em lugar in 
certo e não sabido, para, no 
prazo de vinte e quatro horas, 
a contar do térm ino do prazo 
de trinta (30) dias. dêsíe edi 
tal, pagar a quantia de duzen 
tos e um mil cruzeiros, acres 
cida dos juros legais, honorá 
rios de advogado, custas e 
despesas sob pena de pcnho 
ra, em consequência da ação 
executiva que lhe move Alfre 
do Buatim, nos termos da se 
guinte PETIÇÃO INiCIAL: 

Exmo Sr. Dr. Juiz de D irei
to da Vara Cível. Alfredo Bua
tim, libanês, casado, do comér
cio, residente e domiciliado 
nesta cidade de Lages, por seu 
procurador infra firmado, res 
peitosamente, vem perante V. 
Excia. dizer e requerer: I) que 
é credor de Washington Nico- 
lau, brasileiro, casado, Comer
ciante, residente e domiciliado 
nesta cidade, atualmente em 
lugar inceito e não sabido, da 
quantia líquida e certa de Cr$ 
201.0',10,00 (duzentos e um mil 
cruzeiros) consoante faz prova 
com os inclusos títulos de cré
dito; II) que, apesar de venci
da a obrigação e dos esforços 
do Suplicante para que fôsse 
pago o débito amigavelmente, 
não satisfez o devedor; III) 
que, para compelí-lo a efetuar 
o pagamento, quer o peticio 
nário propor contra êle a com
petente Ação Executiva, como 
de fato proposto tem, com a- 
poio no Decreto n' 2.044, de 
31-12-908, e nos termos dos 
arts. 298, n s. XIII, e scgdintes 
do Código de Processo Civil 
pelo que: IV) requer digne-se 
V. Excia. determinar a exp e
dição de editais de citação, na 
fórma da lei, contra o deve
dor acima qualificado, em vir
tude de se encontrar em lugar 
incerto e não Sabido, para que: 
a) no prazo de vinte e quatro 
horas, contadas da citação, pa
gue o débito mencionado, a- 
crescido dos juros de mora, 
dos honorários advocaticios em 
20% sôbre o total da conde 
nação, das despesas e custai 
processuais; b) e não o fazen 
do. nem nomeando bens a 
penhora, no prazo de lei, lhe

sejam penhorados os que fo
rem encontrados, tantos quan
tos bastem a integral satisla  
ção do pedido; c) fique, peio 
mcí-mo mandado, citado para 
tôdos os demais têrmos, atos 
e fases da presente ação e 
para contestá-la, querendo, em 
dez dias após a penhora, sob 
pena de revelia, assim como 
Sua mulher, esta se a penhora 
incidir em bens imóveis. V) 
Protesta complementar a pro
va, se necessário, por tôdos os 
meis e direito permitidos, es
pecialmente com o depoimento 
pessoal do réu, sob pena de 
confesso; inquirição de teste
munhas; com perícias, exam es 
e etc. Dá a presente o valor 
de Cr$ 201.000,00. Têrmos em 
que, com Os documentos jun
tos, P Deferimento. Lages, 7 
de março de 1961 (a.) Pp. Ar-

lindo Bernart “DESPACHO:" 
A. Expeça-se editais, na fórma 
requerida. Lages, 8-3-61. (a.)
O. Dutra. Em virtude do que 
é expedido o presente edital 
de citação de W ashington Ni- 
colau, nos term os e para os 
fins constantes da petição e 
despacho acima transcriies. O 
presente edital será publicado 
na fórma da lei. Dado ' e pas
sado nesta cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, aos 
onze dias do m ês de Março, 
do ano de mil novecentos e 
sessenta e um. Eu, Luiz Car
los Silva, Escrivão do Cível o 
datilografei, subscrevi e tam 
bém assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la . Vara 

Cível
Luiz Carlos S ilva  
Escrivão do C ível

Juizo de Direilo da Pri
meira Vara da Comarca 

de Lajes
O Doutor João Santo Da- 
mo, Juiz de Direito Subs
tituto da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.-

Faço saber a todos quan
tos o presente edital de ci
tação com o prazo de trinta 
(30) dias virem dêle conheci
mento tiverem, ou interessar 
possa, que, por parte de 
MOISÉS CHAVES DE OLI 
VEIRA, brasileiro, casado 
lavrador, domiciliado e re ’ 
sidente em Campo Belo do 
^ul, me foi dirigida a se
guinte petição. PETIÇÃO- 
«Exmo Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Vara Cível da Comar
ca de Lajes. Por seu procu
rador que esta subscreve 
Moisés Chaves de Oliveira’ 
brasileiro, casado, lavrador 
domiciliado e residente em 
Campo Belo do Sul, nesta 
Comarca diz e respeitosa
mente requer a V. Excia 
o seguinte: l°) Que é pro 
prietário de uma gleba de 
terras com a área superficial 
de 129.248 m-2 (cento e vfnte 
e nove mil duzentos e qua- 
renta e oito metros quadra
dos) localizada em Campo 
Belo do Sul, nesta Comarca’ 
de Lajes conforme documen

to transcrito sob o n° 7.528 
no Registro de Imóveis do 
2‘ Ofício; 2 ) Que dito imó 
vel está em comunhão com 
outros ou seja: com Sinval 
Antunes Goulart, Anisio An
tunes Goulart, Sebastião Ro
drigues Pequiti e herdeiros 
de Dautina Maria Goulart, 
cujos menores digo, cujos 
herdeiros são menores e de
vem ser representados pelo 
pae João Querino, todos resi
dentes no imóvel; 3‘) Que a- 
lém dos condôminos acima 
aludidos são co-propriet.ários 
João Mana Autunes Gculart, 
Ozório Antunes Goulart, José 
Maria Antunes Goulart, Pa- 
dilha Antunes Goulart, Euxé- 
rida Antunes Goulart, todos 
maiores, porém ausentes em 
lugar remoto; 4 )  Que a co
munhão originou se pela 
Medição e Divisão do Imó
vel «Fazenda Custódio Gar
cia», concluída em 1919 con
forme Autos arquivados n° 
Cartório Civil da la. Vara 
da Comarca de Lajes; 5’) 
Que possuem benfeitorias no 
imóvel além do Suplieanie, 
os condôminos aludidos D° 
art 2‘ d-ista inicial; 6 ) Be' 
quer, digo, Que requer a ci
tação por mandado aos codo- 
nimnos mencionados u° 
art. 2' e por Editais dos auseu 
tes referidos no an. 3‘.

(Contiaua na £a-Fa ŝ
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Jaizo de Direito da Primeira V aia da Comarca de Lajes
)outor Joao Santo Hmnin< .4
Juiz de Direito Substi- servindo If**, tf rr?,s descritas, 
da Primeira Vara da do KJL®íe_nda 8eutença

t marca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ms da lei, etc.

Edital de Citação
saber a todos Quan

tos o presente edital de ci
tação com o prazo de trinta 
(30) dias virem dele conhe
cimento tiverem, ou interes
sar possa, que por parte de 
MARIA DUTRA A. DE CAM
POS, me foi dirigida a se 
guiiue PETIÇÃO: “Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Comarca de 
Lajes -  Maria Daura Antunes 
de Castro, brasileira, solteira, 
maior doméstica, residen 
te atualmente, n e s t a  
cidade à rua Humberto 
de Campos s/n., por seu ad 
vogado naraeado por V. Excia 
em 29-l0-6i•, conforme anexe 
(Doc. n- i), expõe e requer 
a V. Excia. o seguinte: 1 |  
Que não é proprietária agrí 
cola nem urbauo; 2 ) Que h 
mais de 11) (dez) anos tem 
posse atual e ininterrupta, 
tranquila e incontestada ch 
um imóvel com a área de 
oito mil cento e seis metro^ 
quadrados (8.U.6 ms2) no lu 
gar denominado ‘ Banhadi 
Grande", distrito de Capãi 
Alto nêste mumcípío e cujoi 
conírontantes. por seus diver
sos lados são Manoel José 
Vieira, José Maria Vieira 
Antonio Alves de Oliveira e 
Doco Correia; 3 )  Que referi 
da gleba de terr ts foi ad 
quirida em 7 de janeiro dt 
1943 por compra feita a José 
Alves Correia e sua mulher 
Emilia Higina da Silva e a 
Engrácio Francisco Cardos’ 
e sua mulher Josefina Alves 
Correia, conf irme fáz próva 
o recibo anexo com as fir
mas devidamente reconheci
das. (Doc n‘ 2); Que cultiva 
êsse terreno com o seu pró 
prio. trabalho e auxiliado por 
membros de sua familia, fa
zendo-o produzir; 5) Que 
nunca reconheceu qualquer 
domínio de outrem sôbre o 
terreno; 6’) Que, assim sendo, 
pretende adquirir referida 
área por “Usucapião Pro- 
Labore”, na fórma do Art 
165§ 3 'da Constituição Fede
ral, e com êsse objetivo quer 
perante V. Excia. justificar, 
com depoimento das teste 
munhas abaixo arroladas; 7 ) 
Neste pressuposto requer a 
V Excia a designação de 
dia e hora, afim de que possa 
produzir próva do alegado 
intimando-te préviamente, 
para o ato o representante do 
Ministério Público; 8 ) Julga- 
<U a justificação, que sejam 
citados, pessoalmente, o Dr. 
Promotor Público e os refe
ridos conírontantes e suas 
mulheres, se casados forem 
liem como, por edital, os in 
teressados ausentes e incer
tos para que os mesmos, 
■lentro do prazo legal, a con
tar da citação e sob pena de 
revelia, apresentem, queren 
do, a contestação que por 
ventura tiverem; Não sendo 
contestada a presente ação 
Je usucapião Pro Labore, pe
de outro88im, que seja ela 
julgada de plano, por senten 
ça, para atribuir, a autora, o

de título hábil para ser S -
comPetente registro 

imobiliário; protesta-se o ale
gado por quaisquer espécie 
de provas permitidas; Para 
os efeitos fiscais, dá-se a 
causa o valor de um mil cru
zeiros (Cr$ 1.000,00); juntam- 
se este dois documentos. 
Nestes têrmos, D. A. e R. 
esta, P Deferimento. Lajes, 
8 de novembro de i960 (a)

|Pp. Rubens Nazareno Neves’’ 
Rol de testemunhas: José 

I Maria Vieira, Antonio Alves 
de Oliveira, Doco Correia. 
Referidas testemunhas se a- 
presentarão independentes de 
intimação. “DESPACHO:” A. 
Marque-se data para a au 
diência de justificação. Cieu- 
te o dr. Promotor Público. 
Em 8-11-60 (a) João Santo 
Damo - Juiz Substituto. Fei
ta a justificação com a ou
vida de testemunhas, profe-

riu este Juizo o seguinte 
DESPACHO: “Vistos, etc. - 
Julgo por sentença a pre
sente justificação, feita a re
querimento de Maria Daura 
A. de Campos, afim de que 
surta seus devidos e legais 
efeitos. Intime-se, Lajes, 8 
de dezembro de 1960 (a) João 
Santo Damo - Juiz de «Direi
to Substituto” E, para que 
ninguém alegue ignorância 
muito especialmente os inte
ressados, passou-se o pre

sente edital, que ser; aubli- 
cado e afixai ■ na fú t da 
lei. - Dado e passaiO; nesta 
cidade de Laj s, a> o.ize 
dias do mês de Dezembro de 
mil novecentos e s 
Eu, Luiz Carlos Escí > do 
Cível, o datilografei, s c re
vi e assino.

João Santo D«n 
Juiz de Direito Subst 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel

O Doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito dá 
Primeira Vara da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc.

Faço saber a todos quan- 
tos o presente edital de ci
tação com o prazo de trinta 
)0)dias v rem dêle conheci- 
nento tiverem, ou interes
sar possa, que parte de A- 
VEL1NO ROSA DOS SANTOS, 
ne foi dirigida_ a seguinte 
petição. PETIÇÃO: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
la. Vara da Comarca de La
jes. Avelino Rosa dos Santos 
e sua mulher, brasileiros, 
proprietários, domiciliados e 
residentes no Distrito de 
São José do Cerrito, nesta 
Comarca, por seu advogado 
abaixo assinado, que há 
mais de sessenta anos, por 
seus antecessores, vem pos
suindo mansa e pacificamen
te, sem oposição, nem inter 
rupção de qualquer espécie 
o terreno sito na Fazenda 
das Goiabeiras, no distrito de 
São José do Cerrito, com a 
área superficial de 271.260 
m2) (duzentos e setenta e 
um mil duzentos e sessenta 
metros quadradosi, confron
tando com terras de herdei 
ros de João Camargo com 
terras de José Maria Prudên- 
cio de Oliveira, conhecido por 
José Cidade, dos requerentes 
e João Maria Nogueira. Que 
este terreno pertenceu a fa 
milia Inácio Mendes, de 
quem os requerentes adqui 
riram, e como houvessem 
perdido os títulos de aquisi
ção, dada a dificuldade de 
obter dos herdeiros da fa 
milia Inácio Mendes, por se 
encontrarem alguns dôles 
ausentes, não têm o título 
de domínio. Que os reque
rentes possuem dito terreno 
como seu, integrado no do 
mínio das benfeitorias até 
feitas, como lavoura, criação 
de gado vacum, suino, cava 
lar e mantém um capataz sob 
suas ordens, por isto que
rem legalizar esta situação, 
regularizando os seus direi 
tos sôbre o referido terre
no pela presente ação de- 
claratória de usucapião, <E0“  
fundamento no art 550 e 5o2 
do Cód. Civ. Bras., obede
cendo-se o que determinam 
os art. 454 e seguintes do

Cód. Nac. Proc. Civ. Que, a- 
gora, provando a sua indis 
continuada posse mansa e 
pacifica, obter pela presente 
ação declaratória o título à 
respectiva transcrição no 
Registro de Imóveis pois são 
dispensados os requisitos de 
justo título e bôa fé. Reque
rem a V. Excia. que se pro 
ceda em dia e hora que fo
rem designados, com ciência 
do Sr. Dr. Promotor Público 
da la. Vara desta Comarca, 
a justificação INITIO LITIS 
com os depoimentos das tes
temunhas José Maria Pru- 
dencio de Oliveira, Inácio 
Mendes, e João Maria No
gueira, mandando citar após 
os conírontantes do imóvel, 
bem como o Dr. Curador dos 
Ausentes e, por editaes de 
trinta dias, os interessados 
incerto» e não sabidos, para 
contestarem, querendo, a 
presente ação, na qual se 
pede seja declarado o domí
nio dos requerentes sobre o 
aludido terreno, prosseguin
do-se na forma de lei, até 
final sentença e execução. 
Indicam como meio de pro
va o depoimento pessoal dos 
RR de testemunhas, junta
da de documentos e mais 
provas que se fizerem neces
sária ao esclarecimento do 
alegado. Dá-se ao presente 
feito para efeito de taxa ju
diciária o valor de dois mil 
e cem cruzeiros (Cr$ 2.100.0U) 
Nestes termos: Pede Deferi
mento. Lajes, 15 de outubro 
de 1960 (a) Mário Teixeira 
Carrilho «DESPACHO»: A 
üarque-se data para a au 
diência de justificação Inti
me-se. Ciente o Dr. Promo
tor Público Em 17/10/60 <a) 
João Santo Damo, Juiz Su 
bstituto» Realizada a justifi
cação com a ouvida de tes
temunhas, proferiu êste Jui
zo, o seguinte DESPACHO: 
«Vistos, etc, Julgo por sen
tença a presente justificação, 
em que é requerente Aveli
no Rosa dos Santos afim de 
produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. Faça-se as ci
tações requeridas na inicial: 
a do Dr. Promotor Público e 
conírontantes, por mandado; 
a dos interessades incertos, 
por editais, com o prazo de 
trinta (30) dias, publicando- 
se três (3) vezes em jornal 
local e uma vez no Diário 
da Justiça. Custas a final. 
P R.I. Lajes, 13.3 61 (a) Os
mundo Vieira Dutra-Juiz de 
D i r e i t o »  E, para 
que ninguém alegue ignorãn-

cia, especialmente os inte
ressados ausentes, passou-se 
o presente edital, que será 
publicado e afixado na for
ma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
quinze dias do mês de mar
ço de mil novecentos e ses-

senta e um. - Eu, Luiz Car
los Silva Escrivão do Cível, 
o datilografei, subscrevi e 
assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

JUÍZO DE DIREITO
.(Continuação da 4a. página)

sob pena de revelia, e com 
a cláusula de abonarem as 
despesas do processo pro ra
ta, virem falar ao9 termos da 
presente AÇÃO DE D IVISÃO 
do imóvel comum, requereu 
do a V. Excia que designe 
Agrimensor, Peritos e Su
plentes na forma de lei. 7 ) 
Que o imóvel tem as se 
guintes confrontações: com 
Moisés Moraes dos Santos, 
com o Lageado Bebe Ovo, 
com uma sanga e com João 
Gomes da Silva. Dando à 
causa o valor de Cr$ 5.000,Oü 
requer procedam-se às cita
ções pedidas para que, seja 
afinal, julgado procedente o 
pedido com a participação 
processual do Orgão do Mi
nistério Público em vista de 
haver interesse de menores, 
podendo qualquer interessa
do contestar o pedido dentro^, 
do prazo legal se quizer. 
Protesta provar o alegado 
com todo o gênero de pro
vas em direito permitido, 
especialmentes testemunhas,

documentos, vistorias, perí
cias e Depoimentos Pessoais. 
Lajes, 8 de fevereiro de 
1961 (a) Pp. Jorge Barroso 
Filho. «DESPACHO:» A. Ci
tem-se na forma requerida. 
Nomeio agrimensor Jaime 
Varela, peritos Eriberto Kre- 
bs e Alfredo Floriani e Su- 

[plentes Hubirajara Almeida 
e Eurico de Liz, os quais 
deverão prestar o compro
misso legal. Lajes, 10 de fe
vereiro de 1961 (a) João
Santo Damo-Juiz Substituto.» 
O que cumpra. - Dado e 
passado nesta cidade de La 
jes, aos onze dias de mês de 
fevereiro de mil novecentos 
e sessinta e um. - Eu, Luiz 
Calos Silva. Escrivão do Cí
vel, o datilografei, subscrevi 
e assino.

João Santo Damo 
Juiz de Direito Subst.

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

Quem Anuncia
Tem o desejo de divulgai* a mercadoria 

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

Anunciando no

CORREIO LAGEANO
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 ue 
vendas.
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Balancete do Ano de 1960 
R E C E I T A

Subvenções Federais Cr$ 255.ooo,oo
Donativos diversos 49.5oo,oo
Donativo da firma Willys-Overland do Brasil S.A. 3o.ooo,oo 
Venda de duas toalhas e uma colcha 28.ooo,oo
Renda da Feira do Avental 26.34o,oo
Idem da Tenda da Exposição do Centenário 23.829 oo
Donativo do Govérno do Estado 2o.ooo,oo
Vendas de Lembranças da Festa do Centenário 14 241,oo
Renda da Festa da Saia 13.2.5o,oo
Subvenção Municipal 12.ooo,oo
Rifa de uma passagem da Varig lo.ooo.oo
Venda de Lembranças da Festa do Centenário 7.oo7,oo
Donativo de duas terneiras 3.ooo,oo
Donativo do P S.P. 2.5oo.oo
Rifa de um centro de mesa e uma bolsa _____ 1.5oo,oo

Saldo do ano de 1959
Soma Cr$ 

Cr$

Soma geral Cr$

496.167,00
21.o69,oo

5l7.236.oo

D E S P E S A
Compra de um fogão Walter, inclusive frete Cr$ 33.35o,oo 
Idem de azulejo 2o.ooo,oo
Pago a Dante Maroto, parte da instalação dagua 2o.ooo,oo 
Idem a Izaltino de Liz Duarte, parte do serviço 
da construção de caixas dagua 14.6oo,oo
Pago à Procuradora Dona Aracy Esperidião 12.75o.oo
Material especializado já encomendado 264.ooo,oo

Soma CrS 364.700.00

152.536.00Saldo em Caixa em 31 de Dezembro de 1963 Cr$__________

Soma geral Cr$_J517.236,oo

Todos os comprovantes das despesas efetuadas a- 
cham-8e na Tesouraria à disposição das senhoras associa
das.

Lajes, em 31 de Dezembro de 1960.

Auta de Castro Silva - Presidente 

Lucinda Koeche Schmidt - Tesoureira 

Geny Neves Varela - Secretária

Só poderão atingir o generalato 
Estado Maior 

0 Presidente da Repu
blica assinou decreto, no 
Ministério da Guerra es
tabelecendo que só te

com o

rão acesso ao generala
to, os coronéis portado
res do curso do Estado 
Maior.

DATA FA T ÍD IC A - * 6
■ • ~ ^a nmmifU Hm Armada d. aFaz hoje sessenta e sé 

te anos, que eiu minha 
terra natal, terminou a

revolta da Armada Bra 
sileira, chtfiada pelo Al 
mirante C stodio Jose

Edital de Protestos
Célio Batista de Castro, Segundo Tabcuâo de NfJ“® ®
Oficial de Protestos em Geral da Comarca de Lage ,
Estado de Santa Catarina, na fôrma da lei, c-
Faz saber que encontrara-se em seu Oa toi o, a 

Coronél Córdova 375, nesta cidade, e para serem Prote®™' 
dos por falta de pagamentos, os títulos abaixo discri
nados: . .  ü co

1 — Uma duplicata n F 65492, vencida em 18-6-59, 
na importância de Cr$ 6.258 00, emitida por Irmãos Lever 
contra Bernadelle & Macedo. _

2’ — Uma duplicata n4 F-65502 vencida em 18-b-o9, 
na importância de Cr$ 1.902,00, emitida por Irmãos Levei 
contra José Antunes.

3 Uma duplicata n F 78572, vencida era 27-8 59, na 
importância de Cr$ 2.103,00, emitida por Irmãos Lever con
tra Antonio Cordova.

4 — Um protocolo com as características de uma du
plicata n- 142, vencida em 1-12-60, na importância de Cr$ 
29 853,00 emitida por Sociedade de Tacos Ltda. “Sotaco” 
contra Ramos & Koerich Ltda.

54 Três Notas Promissória n s C-661-60, C-1156 59
e 8/n, vencida em 17-7 6o, 17-9-59 e 17 3 60, nas importân
cias de Cr$ 1.000,00 cada uma, tôdas emitidas por Alfério 
Ferreto a favor de Leopoldo Zarling.

6' — Cinco Notas Promissória n s 389 57, 482 57, 29-58, 
120-58 e 169-58, vencidas em 15-1-58, <5-2-58 15-3-58,15-4-58 
15-5-58, nas importâncias de Cr$ 2.000,00 cada uma, tôdas 
emitidas por Arlindo Roque Gargioni a favor do sr. Leo- 
boldo Zarling

Pelo presente intimo os senhores Bernadelle & Mace
do, José Antunes, Antonio Cordova, Ramos & Koerich 
Ltda., Alfério Ferreto e Arlindo Roque Gargioni, a compa 
recerem em meu Cartório, a fim de pagarem o valor de 
seus respectivos títulos ou darem suas razões de 
recusa, notificando-os desde já do protésto caso não com
pareçam no prazo legal de setenta e duas horas.

Lages. 15 de abril de 1961,
Célio Batista de Castro — Oficial de Protestos

Helio Maciel Enedino Corrêa
e Senhora e Senhora

Participam aos parentes e pessoas de suas
relações, o contrato de casamento de seus
filhos

Antonio e Elza
Lajes, Abril de 1961

EMEANEH1Ö
POSSANTEI
Vigoroso motor "A q u llon " V-8 Acejeroçôo. ren- 
cimento e economlc de consumo Ágil no trófe- 
QO urbano e veloz • j  «stroda>

c o n fo r t à v e u
4 portos Gronde espoco interno poro seu con- 
fôrto  e de mois 5 possageiros Suspensão "Sto- 
b im otie" M a io r ôreo de vidros poro v is ib llidode  
ponorôm lco l

SEGURO I
Estruturo super-compacfo Chossls Integrodo em 
robusto ormacão de oço ò prova de ruidos e 
choques Freios super-potentes i

ELEGANTE!
Linhos de o ristocrôtico  be leza  Primoroso oco 
bomento Estofomento e pintura em lindos côres 
hormonlzontes ò suo esco lho1

V ó rio s  p la n o s  d e  finonclom on to  O h c in a s  p ró p rio s , 
p o ro  A s s is ttn e io  Técn ico Porm onnnlo com  Peçoi 
S im co  G enuínos

g H f l U U B I
O C A R R O  DE C L A S S E  F A B R I C A D O  NO B R A S I L

»ivmptooi

Para tôda a região serrana:

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A
Rua Manoel Thiage de Caatro,_253 — 'Lage3 — S C.

de Abril de 1834
de Mello, cujos larueaia- 
veis resultados, jã se o- 
cuparam os nosso.- histo
riadores. Portanto, conti
nuar uesta data, lerabrao 
do as represálias impos
tas aos simpatizamos da 
causa, por adversários 
implacáveis é trazer ao 
vivo os sofrimentos da
quela gente, daquelas 
mães aflitas, esposas de
soladas e filhos privados 
dos seus entes queridos.

E# recordar aquela tra
gédia sangrenta que en
lutou a alma daquela 
gente boa e hospitaleira 
enlameando as suas tra
dições e os seus costu
mes. Mas tudo passou. 
A lembrança daquela he
catombe entretanto ficou 
na memória daqueles 
que escaparam, como um 
marco simbolizando ura 
acontecimento, que pas
sará às novas gerações, 
como resultado de ura 
feito imediato em nosso 
país.

E hoje que vencidos e 
vencedores, dormem o 
sono eterno, paz às suas 
almas.

Lages, 16 de Abril de 
1961.

Iid a licio  Pires

Bancos Euro
peus forne

cem créditos 
ao Brasil

O Ministro da Fazen
da, Clemente Mariani, in 
formou que o embaixa
dor especial, Roberto 
Campos, vem obtendo 
resultados positivos, em 
sua missão junto aos 
países europeus.

Revelou Mariani qu1 
bancos italianos já ofe
receram créditos ao Ban
co do Brasil, en q u an m  
que bancos alemães co i 
cordaram na prorrogação 
de pagamento das divi
das brasileiras.

Entretanto, disse 0 
Ministro da Fazenda, a 
missão Moreira Salle-' 
em Washington, ê mais 
demorada.

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 25) 
fone 376
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Novamente em Lages o C A R L O S  R E N A U X
Teremos amanhã a tarde no Estadin 

Municipal da Ponte Grande, a realização 
do grandioso espetáculo futebolístico 
reunindo as equipes do Guaranv de 
n ssa cidade e do Carlos Renaux de 
Busque.

E esta a quinta vez que esta urau- 
d’ e(lmP? brusquense nos visita, sendo 
qu • em épocas anteriores se exibiu duas 
v c o n t r a  o A l i a d o s ,  
u a vez contra o Internacio- 
n; e a outra contra o Vasco da Gama.

O Carlos Renaux goza de um gran-

de cartaz em nossos meios esportivos, 
possuindo mesmo em nossa cidade uma 
grande legião de admiradores.

O G. A. Guarauy encontra-se prepa- 
radissimo para êste confronto, pois é de
sejo dos rapazes da gloriosa camiseta 
auri azul conquistar uma grande vitória 
para as suas cores, confirmando assim 
os seus bons resultados anteriores, quan
do perdeu honrosamente para o Atlético 
Paranaense por 2 a 1 e venceu o Agua 
Verde por 4 a 2. Atuando como fez na
quelas partidas, é provável que o grémio

do Major Estrela, consiga um grande 
triunfo, dando assim mais uma vitória 
ao esporte de nossa terra.

Por sua vez o Carlos Renaux sem
pre possuiu um bom esquadrão, e vem 
disposto a colher um bom resultado em 
nossos domínios. Um bom público deverá 
comparecer amanhã a tarde no Estádio 
Municipal da Ponte Grande, para assistir 
as peripécias do grande cotejo inter
municipal entre o Guarauy vice campeão 
lageano de 19b‘0 e o Carlos Renaux de 
Brusque,o vovô do futebol catarinense.

Banquete

( Grêmio Futebol Porto 
Alegrense em Lages

Pela primeira vez, de
ve:; se exibir em La- 
ge~ e no Estado, a equi
pe de basquete do Grê
mio Futebol Porto Ale- 
gi m e, uma das melho
re m sua categoria no 
vizinho Estado do Rio 
Grnnde do Sul.

Hoje.a tarde, às 16,30 
horas, na quadra da Es- 
col i Normal e Ginásio 
Vidal Ramos, o Grêmio

estará fazendo a sua es
tréia em Lages contra 
a categorizada equipe 
do G. A. Guarany.

Amanhã o five gaúcho 
estará fazendo as suas 
despedidas de quadras 
lageanas, defrontando-se 
contra o Funil em jogo 
que será realizado ainda 
na quadra do Vidal Ra
mos, com inicio fixado 
para às 10 horas da 
manhã.

Esporte juvenil

1 X o
Depois de 50 dias de 

organização e treinamen
tos, se apresentaram na 
preliminar de domingo 
último, os garotos que 
integram o quadro juve
nil do S. C. Internacional.

A garotada que vem 
sendo orientada tecnica
mente pelos desportistas 
Luzardo e Jaú, se apre
sentou e vai continuan
do a se apresentar sem 
maiores pretenções, a 
não ser aquela de dar a 
Lages e especialmente ao 
Colorado daqui a 2 ou 3

anos, elementos capazes 
fisica e tecnicamente de 
integrarem a equipe prin
cipal.

Como primeira exibi 
ção o onze colorado 
saiu-se regularmente e 
formou assim: Léo, Nenê, 
e Sardá; Rogério, Zéca e 
Fantin; Konga, Delson, 
Flavio, Pinguim e Teo- 
doro.

Jogaram ainda Dalmo, 
Luizinho e Capeli.

Destacaram-se na equi
pe vencedora: Léo, Sar
dá, Teodoro. Os demais 
regulares.

Departamento Varzeano de Futebol
TABELA DO TORNEIO EXTRA

la  Rodada
S.E. Coral x S.E. Arco íris 
S.E Princeza x G.E. Olaria 
G.E. Diocesano x S.C. Avenida 
Centenário F.C. x Botafogo A.C. 
Ester F.C. x Congregação M.E. 
Folga - São Paulo F.C 

2a Rodada 
Botafogo x Avenida 
Diocesano x Coral 
São Paulo x Princeza 
Olaria x Centenário 
Arco-íris x Congregação 
Folga - Ester

3a Rodada 
Centenário x Coral 
São Paulo x Diocesano 
Botafogo x Olaria 
Avenida x Congregação 
Princeza x Ester 
Folga - Arco-íris

4a Rodada
São Paulo x Avenida 
Centenário x Congregação 
Arco íris x Diocesano 
Botafogo x Ester 
Coral x Princeza 
Folga - Olaria

5a Rodada 
Congregação x Coral 
Avenida x Olaria 
Centenário x Arco-íris 
Ester x Diocesano 
São Paulo x Botafogo 
Folga - Princeza

6a. Rodada 
Olaria x Congregação 
Botafogo x Coral

Avenida x Arco-íris 
Diocesano x Princeza 
São Paulo x Ester 
Folga - Centenário

7a Rodada 
Coral x Olaria 
Ester x Centenário 
Princeza x Arco-íris 
Congregação x São Paulo 
Diocesano x Botafogo 
Folga - Avenida

8a. Rodada 
Avenida x Coral 
Ester x Olaria 
Botafogo x Princeza 
São Paulo x Arco-íris . 
Centenário x Diocesano 
Folga - Congregação 

9a Rodada 
Coral x Ester 
Arco íris x Botafogo 
Olaria x São Paulo 
Princeza x Congregação 
Avenida x Centenário 
Folga - Diocesano

10a Rodada 
Arco íris x Ester 
São Paulo x Centenário 
Princeza x Avenida 
Congregação x Botafogo 
Olaria x Diocesano 
Folga - Coral

11a Rodada 
Coral x São Paulo 
Arco íris x Olaria 
Princeza x Centenário 
Diocesano x Congregação 
Avenida x Ester 
Folga - Botafogo

Procure a maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

A PÉROLA DE LAGES
Completo sortimento de material escolar

-  Rua Cel Cordova 202 — fone 2*3 -----------  ------ -------------
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Sucessão Gaúcha

Cogitado o nome de Ferraii 
candidato das oposições

CORREIO LAOEÂNO
Lages, 15 de Abril de 1961

para

Conforme noticias o- 
riundas de Porto Alegre, 
afirma se que Ferrari só 
não será candidato da 
oposição se não quizer, 
e êsse parece que não é 
o seu caso. Nenhum dos

demais prováveis candi
datos tem possibilidades 
eleitorais iguais às suas.

Tarso Dutra, já lançado, 
é um nome prestigiado, 
mas talvez não consiga 
unir nem o próprio par
tido, o PSD, cuja ala or
todoxa inclina se mais 
para o esquema do qual 
faz parte o PTB.

O prefeito de Porto 
Alegre, sr. Loureiro da 
Silva, nome que reunia 
enormes possibilidades 
está passando por um 
periodo de desgaste que 
não o credencia para 
disputar as preferencias 
do eleitorado. Peracchi 
Barcelos, como Tarso 
Dutra, não une em tôr 
no do seu nome a sua 
agremiação, e tem con
tra si os setores do MTR 
e PDC.

E’ preciso baixar o casto é  i a
R io , N o s s a p re S s , de José Almeida,e s p e c i a l  p a r a  ê s t e  j o r n a l

De uma certa época para cá o custo da vida no Brasil 
tem desafiado todos os Governos, que tudo fazem para. pelo 
menos, estacionar os preços, que sobem vertiginosamente. Há 
de haver um remédio que faça deter a espiral da alta do cus
to de vida, pensam todos os que sobem neste país. Mas, nada 
resolvem e a vida continua a se tornar Cada vez mais insu
portável para o pobre, que, já está chegando a desesperar.

O Presidente Jânio Quadros está atento ao problema e, 
naturalmente procurará dar-lhe solução, mas, o que O brasi
leiro quer é solução rápida, pois, se a coisa demorar, desapa
recerá a classe média, que se fundirá na classe pobre e as 
duas desaparecerão.

O povo não quer saber se a instrução 204 da SUMOC 
fez ou não fez o custo de vida aumentar. O que êle quer é 
ter condições para sobreviver com sua familia e foi por isso 
que votou no Sr. Jânio Quadros, que, em um de seus magis
trais discursos de propaganda, disse que ‘ haveremos de repor 
na ord m esta nação- Haveremos de provar ao mundo que a 
nossa democracia não é o Govêrno da irresponsabilidade. Ire
mos ater-nos a rigorosas normas de moral administrativa. Ire
mos deitar a mão ao processo inflacionário e detê-lo  antes que 
êle destrua a nação. Iremos encorajar o trabalho nos Campos 
e nas fábricas, voltadas para o homem que cumpre valorizar. 
Não o faremos com acenos da pátria no futuro, mas comovi 
dos pela tragédia que alcança a pátria no presente».

A extinção da COFAP não dará os resultados que o Go
vêrno espera, a menos que haja a compreensão de todos e os 
tubarões, neste país, só cooperam quando se trata de aumen
tar seus lucros exagerados. Antes, corn um órgão de repressão 
ao aumento dos gêneros de primeira necessidade, muito em 
bora esse órgão contribuísse, quase sempre para acarretar o 
aumento, já que o autorizava algumas utilidades ainda se man
tinham em condições de serem adquiridas pelo povo. Nós não 
sabemos se com a ausência dêsse elemento controlador, a ga
nância não tomará conta de tudo, deixando o povo a sua pró
pria sorte.

Argumenta-se com a Lei da Oferta e da Procura. Muito 
bem e nós também desejamos que ela aqui funcione, mas, a 
Lei da Oferí i e da Procura só funciona onde há produção, 
pelo menos a favor do povo-

No Brasil o que se precisa é de produção As medidas 
que o Govêrno deve tomar serão, portanto, mais eficazes se o 
forem no setor da produção, com o incremento da mesma por 
iodos os meios ao seu alcance, seja no auxilio ao pequeno pro 
lutor agrícola, seja no financiamento de safras e juros baixos, 

facilitando o escoamento do que fôr produzido. Estas medidas^ 
ionjugadas com outrás, como a redução de impostos que atual 
t iente gravam os produtos de primeiras necessidades, darão, 
a nosso ver, bons resultados.

F i l l  Salgado reeleito no PUF
Em convenção nacional 

que realizou domingo último 
e que encerrou se às primei
ras horas da segunda feira,

o Deputado Plinio Salgado 
foi reeleito para a presidên 
cia do Partido de Represen 
tação Popular.

Assim, até o momento 
o Deputado Fernando 
Ferrari é o nome que 
reune maiores possibili
dades de ser candidato, 
e só não será se não 
quizer como dissemos 
em linhas acima, mesmo 
porque algumas resistên
cias à sua candidatura 
que necessariamente e- 
xistem terminarão desa 
parecendo.

Tribunal de Justiça do Estado negou man 
dado de segurança ao ex deputado 

Manoel de Menezes
Por 10 votos, representando a unanimidade 

dos senhores juizes, o Tribunal de Justiça do Es- 
tado não acolheu o mandado de segurança impe
trado pelo deputado Manoel de Menezes, contra o 
ato d a 'Assembleia Legislativa que lhe cessou o 
mandato.

Delegação local da 
U.D.N. seguiu para 

Florianopolis
Afim de participar dos 

trabalhos da convenção 
regional da União De 
mocratica Nacional, que 
deverá realizar-se hoje e 
amanhã em Florianópo
lis, seguiram desta cida
de os seguintes próceres 
locais daquele partido: 
Vereador Álvaro Ramos 
Vieira, Vereador Cesar 
Araujo Goss, Agnelo Ar 
ruda, Dr. Cândido Ramos 
Vieira, Dr. Luiz Carlos 
Silva, Dr. Sadí Rodri
gues e Nereu Vieira de 
Camargo.

Esta reunião tem por 
objetivo a eleição do 
novo diretorio estadual, 
bem como a eleição do 
novo mandatario udenis 
ta em nosso Estado.

Assumiu o novo De
legado Regional do 

Trabalho

O PSD venceu em 11 municipios
Nas eleições realizadas domingo último em 12 

municipios de nosso Estado o PSD venceu em 11 
e a UDN em apenas 1. Releva notar que era quasi 
todos os municipios em que o PSD venceu eram 
redutos tradicionais da UDN.

Celso Ramos compareceu à instalação dos 
trabalhos da Assem bleia

Foi realizada hoje às 15 horas na capital do 
Estado, a solene instalação da :3a legislatura da 
Assembleia Legislativa. Ao ato esteve presente o 
governador Celso Ramos.

Em estudos reformas na Secretaria da 
Educação

De conformidade com a meta governamental, 
o Secretario da Educação sr. Martinho Callacio 
Junior, designou uma comissão, com o fim de 
proceder estudos de reforma na citada pasta vi
sando a criação da Diretoria Geral, Serviço de 
Cootabilidade, reestruturação da Diretoria de 
Estudos e Planejamentos.

Faleceu a sra. Marina 
Canuto Indalencio

A direção deste jornal, 
recebeu da capital do 
Estado, o seguinte tele
grama:

“Circ. n° 10 14 4 61 Co
munico-vos assumi car
go DRT onde espero con
tar com a eficiente co
laboração desse órgão 
em prol da solução dos 
altos interesses dos tra
balhadores do Estado pt 
Cordiais saudações Moa- 
cyr de Mesquila Delega
do Regional do Traba-i 
lho.

Ocorreu na madruga
da de hoje, o falecimen
to da exma. sra. d. Ma
rina Canuto Indalencio, 
digna esposa do sr. Clau
dio Canuto Indalencio, 
socio diretor da impor
tante firma Sociedade 
de Resserrados Catari 
nense Ltda. (SOREC) e 
da alta sociedade de 
nossa terra.

O seu falecimento foi 
muito lamentado, pois a 
sra. d. Marina Canuto 
Indalencio, pelas virtu
des que ornavam o seu

razão porque 
uma lacuna difieil 
ser preenchida no 
de todos aqueles que 
mantinham relações

O feretro deu-se 
a tarde com grand 
companhamento par, 
Cemiterio Cruz dis 
mas.

Noticiaudo êste t; 
acontecimento, de 
colunas enviamos à 
milia enlutada os noi 
mais sentidos pêsaim

O Cine Marajoara, apresenta amanhã (domingo) às 7 e 9 horas
a sensacional pelicula da Columbia Pictures em Technicolor

0 MORDOMO E k DAMA
1 com Kenneth More, Diane Cilento e .Cecil Parker
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