
Seguti o noticias que pu
demos i lher o dr. Wolny 
Delia H oca, prefeito muni' 
cipal, ia recebido com sur- 
preza até com certo a- 
borrec iniento a iniciativa to- 
mad >r alguém nu sentido 
de troe ir o nome do Estádio 
Municioal da Ponte Graude.

Como todos sabem, aquela 
praça de esportes foi deno 
minad “Vidal Ramos Júnior” 
em um iiomenagem justa pois

o ex-prefeito de Laees foi 
quem deu os últimos "passos
Frfooi a Concretl 'Cão daquele 
local que serve p;!ra a prá-

cidade6 eSPOrl H em n0SSa
Em vista de certos comen 

tano8 surgidos, os quais a- 
tirmam que aquel. local pas
saria a ser denominado “ Dr 
Wolny Delia Rocca”, nossa 
reportagem esteve em pa 
lestra com S.S. u ndo êste 
declarado que de forma al

guma concordaria que o as
sunto fôsse ventilado, afir
mando mesmo que não vê 
qualquer motivo para isso 
de v «  que não teve partici- 
pt<, fio alguma para iniciar ou 
term iar a referida praça de 
esportes

E, como tal, desautoriza 
que ninguém tome essa ini
ciativa à revelia de S.S a 
fim de que não se veja na 
contingência de pessoalmen
te desfazer tais boatos.

ORCAO INDEPENDENTE E NOTICIOSO

Hoje, 19 de Abril, 
transcorre a passagem 
de mais um aniver
sário natalício do sau 
doso Presidente Ge- 
tulio Vargas, que em 
vida foi uma das per
sonalidades mais mar
cantes de nossa his 
tória.

Estadista conhecido 
no mundo inteiro, Ge- 
tulio Vargas, foi o 
alicerce de nossa Pá
tria nos momentos 
mais críticos por que 
passamos, e ao mes
mo tempo foi simbolo 
de governante, sendo 
que a êle devemos 
uma enorme parcela 
de progresso de nos-
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A\lovo Diretor do DER

so país.
Reverenciando a memória de tão ilustre figu

ra, várias homenagens serão prestadas ao presi 
dente Vargas no dia de hoje em todos os quadran
tes da Pátria.

Destas colunas enviamos à nossa mensagem 
de reverência ao presidente Getulio Vargas, ro
gando ao Creador que sempre ilumine a sua alma. I

Com a nomeação do dr 
Temistocles Formighieri pa
ra a chefia do Departamento 
Estadual de Estradas de Ro
dagem, vem de ser convida
do pelo exmo. sr. governador 
dg, Est á do por intermédio do 
sr Vid 1 Ramos Júnior, para 
exercer as elevadas funções 
de Diretor da Diretoria de 
Estradas de Rodagem em nos
sa cidade, o engenheiro ci
vil dr. Cleone8 Velho Car
neiro Bastos.

O novo titular do DER é 
pessoa vastamente relacio-

nada em nossos meios so 
ciais e culturais, principal
mente no seio rotário onde 
sempre se distinguiu nos 
mais altos postos de Rotarys 
Clubes e Distritos Rotários 

Ainda há poucas semanas, 
o dr. Cleones Bastos teve 
oportunidade de representar 
o presidente do Rotary In
ternacional, sr. J. Edd Mac- 
Lauglin, na 21a. Conferencia 
Distrital do D. R 493 em Mar 
Del Plata, República Argen 
tina onde se desincumbiu 
com galhardia.

Figura de projeção em 
nossos meios políticos, o dr. 
Cleones Velho Carneiro Bas
tos milita no antigo e tradi 
cional Partido Libertador 
sendo portanto sua escolha 
para tão importante cargo 
muito bem recebida pelos 
“maragatos” não sòmente de 
Lages como também de Santa 
Catarina.

Registrando tão importante 
acontecimento na vida ad 
ministrativa de nosso Estado 
destas colunas enviamos ao 
dr Cleones Bastos votos de 
pleno êxito em suas novas 
funções.

Comemorado hoje em Florianópolis o ju 
bileu da reforma do ensino em nosso

Estado
Foi comemorado hoje na capital do Estado, o jubileu 

de ouro da reforma do ensino em Santa Catarina, aconte
cimento êste que se deu em 1911.

Foi o seguinte o programa executado no dia de hoje 
em Florianópolis:

Missa votiva na Catedral Metropolitana
Romaria aos túmulos de Vidal Ramos e Orestes Gui

marães, falando na ocasião, o sr. Martinho Callado Junior, 
Secretário da Educação e Cultura.

Comemorações nos estabelecimentos de ensinos da 
Capital.

Palestra alusiva ao acontecimento pelo Professor Os
valdo Rodrigues Cabral, na Rádio Guarujá.

Novo PresilsÉ Regional ia
Foi realizado no último 

sábado e domingo na capital 
do Estado, a convenção re
gional da União Democrática 
Nacional, para escolha de 
sua nova direção.

Numa convenção que trans
correu dentro da maior har-

monia e mutua compreensão 
entre todos os convencionais, 
foi escolhido como presiden
te dêsse partido em nosso 
Estado, o Suplente de Sena
dor. sr. Brasilio Celestino de 
Oliveira, nome dos mais co
nhecidos e benquistos dentro 
das hostes udenistas.

Sr. José Monteiro de Cas
tro Arouca

Transcorreu no dia de 
ontem a passagem de 
mais um aniversario na 
talicio do sr. José Mon
teiro de Castro Arouca, 
gerente desta cidade do 
Banco da Lavoura de 
Tinas Gerais S/A e pes
soa que nos meios 
" ociais e comerciais goza 
Te elevada estima.

Devido às inúmeras 
virtudes que coroam o 
seu carater, o feliz na- 
taliciante conseguiu já 
ao curto tempo que re

side em nossa cidade, 
grangear a amizade leal 
e sincera de um numero 
indefinido de pessoas 
das mais distintas cama
das sociais da Princesa 
da Serra.

ivulgando êste grato 
ntecimento social, a- 
veitamos a ocasião 
a tributar ao sr. Jo-
Monteiro de Castro 
uca os nossos votos 
constantes felicida

Fiscal da Prefeitura 
agredido no cumpri

mento de seu 
dever

Lamentável fato verificou 
se ontem, após às 18 horas, 
quando um fiscal da Prefei
tura Municipal foi agredido 
pelos proprietários de um 
estabelecimento comercial si 
to na Rua São Joaquim.
Segundo noticiou a imprensa 

falaua depois da ocorrência, 
o motivo da agressão foi por 
ter o fiscal municipal Rogé 
rio Varela, no cumprimento 
do seu dever, maudado os 
proprietários do dito estabe 
iecimento cerrar as portas 
do mesmo na hora determi
nada por lei e que deve ser 
acatada por todos, indepen
dentemente de convicções 
políticas.

Sem dúvida alguma, o ges
to dos agressores do funcio
nário municipal merece a 
repulsa de todas as pessoas 
de bem e que têm conciên- 
cla do seu dever para com a 
sociedade, as leis em vigor

tumbém para com os seus 
representantes.

Preso por 10 dias o A l
mirante Pena Boto

Por determinação do Ministro da Marinha, foi 
decretada por 10 dias a prisão do Almirante Pena 
Boto, que constantemente vive cometendo certas 
historias.

O motivo da prisão do Almirante Pena Boto. 
foi a sua interfereucia na política exterior do sr. 
Jânio Quadros, o que lhe valeu a sua colocação 
novamente na “ sombra*’.

AGRADECIMENTO
Cláudio Canuto Indalêncio e familia, ainda consterna

dos pelo rude golpe do falecimento de sua sempre lem
brada

M aria Leonor Thieme Indalêncio

vêm, por êste meio, enviar seus sinceros e penhorados agra
decimentos a todos os que confortaram com palavras, tele
gramas e aos que acompanharam aquela ente querida até 
a sua última morada.

Aprovetam, também, a oportunidade para convidar aos 
parentes e pessoas de suas relações para a missu de 7J 
dia a ser celebrada dia 21 de abril, sexta feira, às 7,30 lio 
ras no Altar Mor da Catedral.

A todos, pois, o profundo reconhecimento da familia 
enlutada.
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CINE TEATRO TAMOIO S/A.
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Obedecendo as determinações estatutárias, vimos apresentar-lhes o relato dos negócios e principais fatos administrati
vos durante o exercício expirado em 31 de dezembro último. O Balanço Geral e a Demonstração de Lucros e Perdas, e 
demais documentos que com este publicamos, esclarecem perfeitamente o resultado econômico e financeiro do exercício óra 
encerrado. Não obstante, ficamos ao inteiro dispor de Vv. Ss., para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários

Mário Augusto de Souza Constantíno Bertuzzi

Diretor Presidente Diretor Gerente

Balanço Geral, encerrado em 31 de dezembro de 1960

A  T I  V O P A S S I V O
IMOBILIZADO

Maquinária 1.613.637,6o
Instalações de Luz 59.582,7o
Edifícios 959.773,1o
Moveis e Utensílios 345.885,9 o
Imóveis 229.43o.00
Reformas Edifício 138.573,6o 3.346.882,9o

REALIZÁVEL (curto e longo prazo) 
Empréstimo Lei 1474 51.148,80
Contas Correntes 103.628 lo 154.776,9o

DISPONÍVEL
Caixa 193.023,80
Bancos C/ Depósitos 

RESULTADOS PENDENTES 
Comissões em Suspenso

44.588.00 237.611,8o

4o5oo,oo
COMPENSAVEL

Ações Caucionadas 60.000,00
TOTAL. DO ATIVO . . . 3 839.771,6o

INEXIGÍVEL
Capital
Fundo de Reserva 
Fundo p/ Depreciações 
Lucros em Suspenso 

EXIGÍVEL (curto e longo 
Dividendo n- 1 
Dividendo n- 2 
Dividendo n* 3 
Dividendo n' 4 
Dividendo n- 5 
Dividendo n- 6 
Titulos a Pagar 
Bancos C/ Empréstimos 
Contas Correntes 

COMPENSAVEL 
Caução da Diretoria

1.35o.ooo,oo
169.137,8o
789.597,5o
854.795.30

prazo) -
732,5o 

1.24o,oo 
!.o56,oo 
2.9o2 5o 

33.787,6o 
61.992,00 
6.931,1o 

lo 2 .000,00
405.599.30

TOTAL DO PASSIVO . . .

3.163.53o, 6o

6l6.24t,oo

6o.ooo,oo
3.839.771,6»

Demonstração da conta de «Lucros e Perdas» encerrada em 31 de dez. de 1960

de Rendas de Exercício 
de Juros e Descontos 
a Despesas Gerais 
a Seguros
a Selos de Estatística 
a Impostos de Diversões e Outros 
a Fretes e Carretos 
a Manutenção e Conservação 
a Ordenados 
a Honorários 
a Alugueis de Filmes 
a Fundo P/ Depreciações

a Fundo de Reserva 

a Lucros em Suspenso

Mario Augusto de Souza
Dir. Presidente

Lucro bruto desta conta
Idem, idem
Saldo desta conta
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
10% s/Maquinária i r i<u« b«
10% s/ Instalação de Luz , Iq S s n
10% s/ Moveis e Utensílios 34 588 6o

lA ! i . e S f f i 0 P/ cons,i,ui' 5“  »"> <«” “  «e  reeerva 
Lucro liquido a disp. da assembléia

-I

Lages, 31 de Dezembro de 1.960

Constantino Bertuzzi
Dir. Gerente

Débito Credito
61o.726.9o
121.999.60
351.649.00 
549.455,5o 
133.309,3o
255.890.60
198.420.00 
24o.ooo,oo

2.523.087,2o

5.613.880,30
7.692,9o

201.910,60

43.512,4o 
____ 391.612,10

5.621.573,2o 5.021.573,20

0RGAN1ZAÇA0 CONTÁBIL LTDA 
. «  Reg N C RC- °Oll

n* °243  NeVeS V a rc la  '  K e g - no  CRC (SC-

PARECER DO CONSELHO FISCAL
e demonstração da conta de’ “ Lucros e Perdas^Rela^ódo'da° D iretoria*^'dem ^s'contas’ d o ^ 0 examÍQado 0 Balanço Geral 
ipós constatarem a perfeita exatidão, são de parecer que devem ser aprovados ne?n encerrado em 31-l2-l9o0

referidos, os atos da Diretoria, referentes ao exercício findo. P d0S pe a Assembléla> alem dos argumentos acima

* Lages, 31 de Dezembro de 1.960

loão A. DuarteM ário Grant
Curt Appel
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ÍU1Z°  „de Dlreifo da Primeira Vaia da Comarca de Lajes
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.-

Ediíal de Citação
Faço saber a todos quan

tos o presente edital de cita
ção com o prazo de trinta 
(30) dias, virem dele conue- 
cimento tiverem, ou interes 
sar possa, que por parte de 
AUDELINA ANTUNES DE 
CORDOVA, me foi dirigida a 
seguinte PETIÇÃO: «Eximi 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
la. Vara Cível. Audelina 
Antunes de Córdova, também 
conhecida por Audelina An
tunes de Andrade Córdova, 
brasileira, viuva, de afazeres 
domésticos, residente nesta 
comarca, por seu procurador 
abaixo assinado, vem respei 
to9amente 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 <ientro 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, era 1939 es- 
tabelecendo-se a comunhão;
3 - Que, Elpídio Antunes Dias, 
adquirindo parte do quinhão 
que coube a Proêncio An- 
tun« de Andrade e tornan 
do-se condômino, requereu a 
medição e divisão do imóvel, 
neste Juizo, a qual foi julgada, 
por«entença que transitou em 
julgado, em 15.2.1952; -4- Que, 
por esta divisão foi separado 
o quinhão pertencente a El- 
pldio 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 
1.7l6.620má2. - (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 a9sim ob
teve mais uma área de 
855.109 m82 (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. 
° imóvel dividendo confronta 
com terras de Prudente An-

de
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-

rX ^acero 0̂ NOTe^HpMio ~ d* Crí  10-oon'n0’
Antunes Dias, Belizario Ra-
Ram dlg0, Belizario da Silva 
Kamos, sucessores de Maria 
Antonia Antunes Andrade, e 
que sao os próprios condô
minos, com Dorval de Olivei
ra Lemos, sucessores de Fi- 
landro Ferreira da Luz, de 
Joao Batista Machado e de 
Luiz Andrade e outros, todos 
residentes nesta cidade, e 
nas proximidades do imóvel;
8 ■ Que, a área total dò 
imóvel dividendo é de qua
torze milhões e quinhentos e 
sesseuta e dois e quatrocen
tos e nove metros quadrados, 
camíorme se comprova com 
a medição judicial promovi
da em 1952 por Elpídio An
tunes Dias (doc. 3) 9 - Que, 
possuem benfeitorias no imó
vel os condominos Henrique 
Antunes de Antunes de An 
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 Jo 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 ainda, 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 
min08 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 o arbilramentos. e 
demais permitidas em direito 
>á se ao presente, provisó- 

damente, para efeitos fiscais,

fredo Floriani, e como su
plentes os srs. Eurico de Liz 
e Ubirajara Almeida, que 
deverão ser intimados para 
prestar compromisso legal 
Lajes. 8.3.61 (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 passado nesta 
cidade de Lajes, aos vinte e 
sete dias do mês de março 
de mii novecentos e sessenta 
e um - Eu, Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível, o 
datilografei, subscrevi e as
sino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da 11 Vara

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

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 W ASH INGTON NlCO- 
LAU, atualmente em lugar in
certo e não sabido, para, no 
prazo de vinte e quatro horas, 
a contar do término do prazo 
de trinta (30) dias. dêste 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 penho 
ra, em consequência da ação 
executiva que lhe move Alfre 
do Buatim, nos termos da se
guinte PETIÇÃO INiCIAL:  
“Exmo Sr. Dr. Juiz de Direi
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 incerto é não sabido, da 
quantia líquida e certa de Cr$ 
201.060,00 (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 têrmos dos 
arts. 298, n s. XIII, e seguintes 
do Código de Processo Civil 
pelo que: IV) requer digne-se 
V. Excia. determinar a expe
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 advocatícios em 
20% sôbre o total da conde 
nação, das despesas e custas 
processuais; b) c não o fazen 
do. nem nomeando bens a 
p.-nhora, no prazo de lei, lhe

sejam penhorados os qae fo
rem encontrados, tantos quan
tos bastem a integral satisfa 
ção do pedido; c) fique, pelo 
mesmo 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, exames 
e etc. Dá a presente o valor 
de CrS 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 Washington Ni- 
colau, nos termos e para os 
fins constantes da petição e 
despacho acima transcritos. O 
presente edital será publicado 
na fórma da lei. Dado o pas
sado nesta cidade de LageS, 
Estado de Santa Catarina, aos 
onze dias do mês de Março, 
do ano de mil novecentos e 
sessenta e um. Eu, Luiz Car
los Silva, Escrivão do Cível o 
datilografei, subscrevi e tam 
bem assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível
Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

Juizo de Direito 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.-

Edilal de íilíição
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 
Sul, 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: 1°) Que é pro 
prietário de uma gleba de 
terras com a área superficial 
de 129.248 m2 (cento e vinte 
e nove mil duzentos e qua
renta e oito metros quadra
dos) localizada em Campo 
Belo do Sul, ne3ta Comarca1 
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-proprietários 
João Maria Autunes Goulart, 
Ozório Antunes Goulart, José 
Maria Antunes Goulart, Pa- 
dilha Antunes Goulart, Euxé- 
rida Antunes Goulart, todos 
maiores, porém aqsentes e i 
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 no 
Cartório Civil da la. Vara 
da Comarca de Lajes; 5 ) 
Que possuem benfeitorias no 
imóvel além do Suplicante, 
os condôminos aludidos no 
art 2' desta inicial; 6 ) Re
quer, digo, Que n quer a ci
tação por mandado aos codó- 
nimnos mencionados no 
art. 2' e por Editais dos auseu 
tes referidos noari. 3', pau,

(Continua na 4a. pay).
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Juizo de Direiío da Primeira V a ia  da C om arca de ĵa 3-s
O Doutor João Santo Da- 
mo Juiz de Direito Substi 
tu to da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na fôr
ma da lei, etc.

Edital de Citação
Faço saber a todos quan

tos o presente edital de ci
tarão com o prazo de trinta 
(3Ó) dias virem dele contae 
cimento tiverem, ou interes 
sar possa, que por parte de 
MA Kl A DUTRA A. DE CAM 
POS, me foi dir'gida a se 
guinte PETIÇÃO: “Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Comarca d< 
Lajes - Maria Daura Antunee 
de Castro, brasileira, solteira 
maior doméstica, re6iden 
te  atualmente, n e s t a  
cidade à rua Humbert' 
de Campos s/n., por seu ad 
vogado nameado por V. Excia 
em 29-10-6 , conforme anex 
(Doc. n- j i, expõe e requei 
a V Excia. o seguinte: 1 
Que não é proprietária agrí 
cola nem urbano; 2 ) Que há 
mais de 1 r  (dezi anos tem 
p<i6se atual e ininterrupta, 
tranquila e incontestada dt 
u o imóvel com a área de 
oito mil cento e 6eis metros 
qu drados (8 106 ms2) no lu 
g T denominado ‘ Banhado 
Grande", distrito de Capão 
Aito néste município e cujos 
confrontantes, por seus diver
sos lados 6ão: - Manoel José 
Vieira. José Maria Vieira 
Aoto.tio Alves de Oliveira e 
Doco Correia; 3 ) Que referi 
d t gl' ba de terras foi ad 
qui t ida em 7 de janeiro de 
1843 por compra feita a José 
Ai ves Correia e 6ua mulher 
Emiiia Higina da Silva e a 
Entrracio Francisco Cardoso 
e -ua mulher Josefina Alves 
Correia, conforme fáz próva 
o recibo anexo com as fir
mas devidamente reconheci
das (Doc n" 2r, Que cultiva 
êsse terreno com o seu pró 
prio trabalho e auxiliado por 
membros de sua familia, fa
zendo-o produzir; õ) Que 
nunca reconheceu qualquer 
domínio de outrem sôbre o 
terreno; 6 ) Que, assim sendo, 
pretende adquirir referida 
área por “Usucapião Pro- 
Labore", na fôrma 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 ''róva do alegado 
intimando-te préviamente, 
para o ato o representante do 
-lini6tério Público; 8 ) Julga- 

d i a justificação, que 6ejam 
citados, pessoalmente, o Dr. 
Promotor Público e os refe
ridos confrontantes e suas 
mulheres, se casados forem, 
hem 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 
de usucapião Pro Labore, pe
de outrossim, que seja ela 
julgada de plano, por senten 
ça, para atribuir, a autora, o

domínio das terra6 descritas.' 
servindo a referida sentença 
de título hábil para ser trans
crito no competente registro 
imobiliário; prote6ta-se o ale-1 
gado por quaisquer espécie 
de próva6 permitidas; Para 
os efeitos fiscai6, dá-se a 
causa o valor de um mil cru 
zeiro6 (Cri 1 000,00); juntam- 
se e6te dois documentos. 
Nestes termos, D. A. e R. 
e6ta, P. Deferimento. Laje6,
8 de novembro de i960 (a)

Pp. Rubens Nazareno Neves" 
Rol de testemunhas: José 
Maria Vieira, Antonio Alves 
de Oliveira, Doco Correia. 
Referidas testemunhas se a- 
pre6entarão independentes de 
intimação. ' DESPACHO:” A. 
Marque-se data para a au 
diência de justificação. Cien
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' 

'quenmento de Maria Daura 
A. de Campos, afim de que 
surta seus devido6 e legais 
efeitos Intime-se. Laje6, 
de dezembro de 1960 (a) Joao 
Santo Damo - fJuiz de Direi
to Substituto" E, para que 
ninguém alegue ignorância 
muito e6pecialmente 06 inte- 
ressados. passou-se o pre

sente edital, que será publi
cado e afixado na íó n a  da 
lei - Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos onze 
dias do mês de Dezembro de 
mil novecentos e sessenta. 
Eu. Luiz Carlos. Escritão do 
Cível, o datilografei, subscre
vi e assino.

João Santo Damo 
Juiz de Dirert® Subst 

Luiz Carlos Siiva 
Escrivão do Cive)

O Doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
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 
30)dias virem dêle conheci- 
tiento tiverem, ou interes
sar possa, que parte de A- 
VELLNO ROSA DOS SANTOS 
ne foi dirigida_ a 6eguinte 
petição. PETIÇÃO: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
la Vara da Comarca de La 
jes. Avelino Rosa dos Santo6 
e 6ua mulher, brasileiros, 
proprietários, domiciliados e 
residentes no Distrito de 
São Jo6é 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 Goiabeira6, 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 quadrados), confron
tando com terras de herdei
ros de João Camargo com 
terras de Jo6é 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 algun6 dêle6 
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, com 
fundamento no art 550 e 552 
do Cód. Civ. Bras., obede
cendo-se o que determinam 
06 zrt. 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 titulo e bôa fé. Reque
rem a V. Excia. que 6e 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 confrontantes do imóvel, 
bem como o Dr. Curador dos 
Ausentes e, por editaes de 
trinta dias, os intere66ados 
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$ 2.100,0o) 
Nestes termos: Pede ' Deferi
mento. Lajes, 15 de outubro 
de 1960 (a) Mário Teixeira 
Carrilho «DESPACHO»: A 
Marque-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 Santoe afim de 
produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. Faça-se as ci
tações requeridas na inicial: 
a do Dr. Promotor Público e 
confrontantes, por mandado; 
a dos interessade8 incertos, 
por editais, com o prazo de 
trinta430) 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 ignoràn-

cia, especialmente os inte
ressados ausentes, pa6Sou-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 6es-

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

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

JUIZO DE DIREITO .
(Continuação da  tia páginaJ

sob pena de revelia, e com 
a cláusula de abonarem as 
despesas do processo pro ra
ta, virem falar aos 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$ 5.000,00 
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, 06 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 sessenta 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
nue Tt Z  â vPe„SHei “  de divu'g ar »  mercadoria 

pacitado a prestar’, oü “ a S ^ ^ m ^ c a r

r s r x r  possa int~  -  ”
Anunciando no

CORREIO LAGEANO
c°ertezad dengue s u ím e S e m  ,líente , tem a
soas e às localidades oue*d?c bega as pes*
sim procedendo, o coinercHnta33 atlagm As' sabe que comerciante ou o industrial

Vende inais
e que a sua despesa lhp
multiplicada atravéz Hp „.Lera .rec°nipensada,
vendas. 11111 maior volume de
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Werner Carvalho S. A.
Assembléia Gieral Ordinária

Convocação

São convidados os senhores acionistas, desta socieda
de, a reuniretn-se em Assembléia Gera! Ordinär a a re 
lizar-se às 16 horas, do dia 23 de abri] corrente na Séde 
Social, com a seguinte uie’ na 5sede

O R D EM  DO  D IA
1- - Apreciação e aprovação do Balanço Geral 

mais documentos referente ao exercicio social, de 1
e de- 

.960.

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

Caiu o Guarany frente ao Carlos Renaux
• ' - «*! r '

Foi disputado domingo à 
tarde no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, o prélio 
amistoso inter-municipal 
que reuniu o r  conjuntos do 
Guarany local e do Carlos 
Renaux de Brusque. Depois de 
um prélio dos mais disputa
dos, o quadro visitante levou 
a melhor pelo escore de 4 a 
2, depois de um empate de 
l  gol na primeira etapa.

Os tentos do Carlos Re
naux foram marcados por 
intermédio de Pereirinha 2, 
Niltinho e Nilton Chattes, 
enquanto que Carbonera e 
Johan marcaram os gols dos 
bugrinos.

As duas equipes jogaram 
com as seguintes constitui
ções: Carlos Reuaux — Za- 
non, Waldir, Afonsinho e Au- 
jor; Sardo e Badinho; Nil

tinho, > |Teixeirinha, Perei-
riDha, N. Chattes (Petruski) e 
Alcino.

Guarany — Orly, Vicente, 
Demerval e Marciano (Láza
ro); Cardeal e Gozo; Zilvio, 
Negrinho, Johan, Bodinho e 
Carbonera (Narbal).

Na arbitragem esteve o fp. 
Armando Taranto com um 
bom desempenho.

A renda somou a qiu ntia 
de Cr$ 48.700,0u, considi ; ida 
muito boa, tendo em vista 
que choveu durante g-unde 
parte dc domingo

Na próxima sexta feira, feriado nacional será dispu 
tado no Estádio Municipal da Ponte Grande, o torneio ini
cio da temporada de 1961, que oferece os seguintes jogos:

1- - Jogo: Internacional x Independente.
2‘ „ : Cruzeiro x Guarany
3‘ „ : Vasco da Gama x Vencedor do 1 jogo.
4- „ : Vencedor do 2- jogo x Vencedor do 3 jogo

O torneio inicio será iniciado às 14 horas.

Comércio e Indústria João Duarte SHva 
Junior S/A,

Assem blé ia  G era l O rdinária
Ficam convidados os senhores acionistas para a As

sembléia Geral Ordinária desta sociedade à realizar-se na 
séde da mesma, à Praça Vidal Ramos Sénior, 32, nesta ci
dade, às lo (dez) horas do dia 20 de abril de 1961, para 
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

A) Apresentação e aprovação do Balanço Geral, en
cerrado em 31 de dezembro de 1960, Relatório da Diretoria 
e Parecer do Conselho Fiscal;

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

C) Outros assuntos do interêsse social.

F ^ rAcham-se à 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 1981.

Evaristo Duarte e Silva — Diretor-Gerente

PROTEJA
estas culturas contia 

DOENÇAS!

G A R A N T A  suas colheitas com
Oil HANE M-22

(Moneb)
Agora contendo 80% de 

ingrediente ativo
Dithane M -22 controla a pinta 
preta, requeima, alternáría, m íl
dio, antracnoso, septoriose, fer
rugem, fusariose, manchas o 
queimas, podridão preta, môfo
cinzento etc., que atacam suas a . ,
culturas. Dithane M -22 não pre- (R)Mire» R^l»!'*^ P" Ro,m ’
judica as plantas e pode ser 
usado em conjunto com inseti
cidas, como o Kelthane para 
ácaros, Rhothane para lagartas,
BHC. DDT, Toxafeno etc.
Peça mais Intormações à

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 
Av. Ipiranga, 103-7? «nd.-S. Pf»lo
Fabricante»
Rohm i  H u i Co.-Fllaòilfll-E. U. A.

jrrjwj :
~ F « ,o r  ramotar-me I I «  " " • « ■ '  , 

,0  o lou folhoto do oithixw  >

..................
Endarêço............................

Cldado 1 ..........

Para cu lto ra  do

C o ntrl d o n c »  _r

Jnizo de Direito de Primeira Vare da Camarea de Lages
EDITAL DE PRAÇA

O dr. Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa 
Catarina, ua fórma 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 ao 
dez horas, no saguão do edi
fício do Forum desta cidade —

crita sob número 6.529, às 
fls. 153 à 154, do livro n- 
3-D, no Cartório do Segundo 
Ofício do Registro de Imó
veis desta cidade e comar
ca. E quem quize r arrematar 
dito imóvel, deverá compa
recer no local, dia, mês e 
hora acima mencionados, 6en 
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 

conhecimento de todos,

passou-se o presente edital 
para publicação na fórma da 
lei. Dado e passado nèsta 
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 Comercio

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 
vaaliação de trinta mil cru
zeiros, feita 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 314600,00 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 doB 
Santos, conforme escritura 
pública devidamente trans-

Vidros — Espelhos 
Molduras

Vidraçaria 
Almirante Soares

Rua Marechal Deodoro 251 
fone 376

S. A. Moinho Cruzeiro,
Indústria e Comércio
Segunda Convocação

Assembléia Geral Ordinária
Convocamos os srs. acionistas a se reunirem, em as

sembléia geral ordinária, às 16 hrs, do dia 25 de abril de 
1961, em sua séde social, à rua Cel. Serafim de Moura, 
176, em LAGES - SC., a fim de deliberarem sôbre a se 
guinte:

Ordem do Dia:
a) Leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, 

balanço gerai, demonstrativo da conta de lucres e pei
das, parecer do conselho fiscal e contas da diretoria, 
relativos ao exercício social encerraao em 31 12 1

b) eleição dos membros da diretoria e fixação de li mor., 
rios;

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

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

Emilio Laurindo Casarin e Dario Antônio Todeschini 
Diretores

A. Moinho Cruzeiro a

Indústria e Comércio
Convocação

Assembléia Geral Extraordinária
Convocamos os srs acionistas a se reunirem, era 

assembléia geral extraordinária, às 8 hrs., do dia 26 de 
abril de 1961, em sua séde social, à rua Cel. Serafim cio 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. 11 de abril de 1961
Emilio Laurindo Casarin e Cario Antônio Todtst hini

Diretores
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Importante pronunciamento feito pelo Agronom o M ilcíades de Sá 
Freire, diretor da Escola Agrícola Caetano Costa à imprensa do hio

RiO — “0 problema da 
Refo ia Agrária não é ape
nas un problema de Terra, 
mas n, fundamentalmente, 
“um iroblema do Homem” — 
decl »u o engenheiro-agró
nomo Milcíades de Sá Frei
re, secretário do Centro A- 
gropecuário de Santa Cata
rina, que acaba de chegar 
daquele Estado a fim de par
ticipar do Simpósio sôbre 
Reforma Agrária que, sob os 
auspícios do Instituto Brasi
leiro de Ação Democrática, 
teve início segunda-feira nes 
ta cidade.

“Em relação ao Homem — 
prosseguiu o dr. Sá Freire — 
as principais necessidades do 
ruricola brasileiro são. e 
nesta ordem, Saúde, Educa
ção, Preparo Técnico e Cré
dito. Por*i8SO, tôda e qualquer 
Reforma Agrária tem que

começar por atender a essas 
necessidades, sem o que o 
Homem não poderá fixar-se 
à Terra em condições de 
explorá-la adequadamente.”

O dr. Sá Freire recordou 
que em Santa Catarina, 92 
por cento das propriedades 
rurais possuem menos de 10Ü 
hectares e 98 porcento dos 
agricultores são proprietários, 
dizendo a seguir: ‘ Estas ci 
fras mostram as diferenças 
regionais da estrutura agrá
ria brasileira, pois enquanto 
uma de nossas principais di
ficuldades é a subdivisão ex
cessiva da propriedade, em 
outros Estados a situação é 
outra. Porisso ó imperativo 
que qualquer Reforma Agrá
ria no Brasil seja feita em 
têrmos “estaduais’’ e não fe
derais, ou melhor, a União 
deve dar os recursos para

que cada Estado realize, a 
Reforma Agrária de acordo 
com suas necessidades e ca
racterísticas, e da forma que 
melhor lhe convier. Seria 
desastroso estabelecer prin
cípios gerais para serem a- 
plicado8 digamos em Per
nambuco, São Paulo e Santa 
Catarina.

Concluindo, o dr. Sá Freire 
afirmou: “Em Santa Catarina, 
queremos fazer a Reforma 
Agrária “ catarinense” , para 
solucionar problemas cata
rinenses. E queremos fazê-la 
nós, que lá estamos e conhe
cemos a situação regional, 
sem imposições de fora’’

0 Centro Agropecuário de 
Santa Catarina, do qual o dr. 
Sá Freire é secretário, é fi
liado ao Conselho Superior 
das Classes Produtoras.

GALETO DE DESPEDIDA
Por iniciativa do sr. Cons

tantino Bertuzzi, diretor ge
rente do Cine Teatro Tamoio 
S/A- e dos funcionários da
quela casa de diversões, foi

0  Presidente Jânio 
Quadros estará no dia 
de amanhã na cidade 
gaúcha de Uruguaiana, 
onde deverá encontrar- 
se com o Presidente Ar- 
turo Frondizi da Repu
blica Argentina.

Nessa oportunidade os

oferecido segunda feira úl
tima, um galeto festivo ao 
sr. Clovis Silva, por motivo 
de sua mudança para a capi
tal do Estado.

dois chefes de governo 
manterão importante 
conferência, discutindo os 
mais relevantes proble
mas para a vida do 
Brasil e Argentim . O sr. 
Jânio Quadros permane
cerá em Uruguaiana até 
no proximo sábado, dia 
22.

Pelo espaço de mais de 
dois anos, o homenageado 
prestou os seus inestimáveis 
serviços como secretário do 
Cine Teatro Tamoio, do qual 
agora vem de se afastar por 
motivo de sua transferência 
para Florianópolis.

Apesar do espírito cava
lheiresco com que costuma o 
sr. Constantino Bertuzzi tra
tar os seus auxiliares, e ago
ra, tratando-se de um au
xiliar direto, que sempre de
monstrou honestidade e zelo 
nas suas funções, nada mais 
justo e merecido do que a 
homenagem que lhe foi tri
butada.

Por ocasião da homena
gem, que decorreu num am
biente de camaradagem, foi 
externado pelos presentes as 
virtudes do homenageado, 
bem como o aborrecimento 
pela sua mudança para outra 
cidade

Destas colunas, também 
desejamos nos associar a es
ta justa e merecida homena
gem, fazendo votos ao sr. 
Clovis Silva, que em sua nova 
residência lhe seja hospita
leira, alegre e repleta de 
felicidades.

SR. CICERO LOPES 
AMARANTE

Acaba de assumir as 
funções de secretario do 
Cine Teatro Tamoio S/A, 
o sr. Cicero Lopes Ama
rante, pessoa vastamen
te relacionada em nossos 
meios, que substituirá o 
sr. Clovis Silva, que 
transferirá residência 
para Florianopolis.

O novo responsável 
pelo expediente daquela 
casa de-ídiversões já es
tá em franca atividade, 
e desejamos ao mesmo 
votos de muitas felici
dades naquela função.

Instalado o novo psriodo 
Legislativo da Assembléia

Foram instalados sába
do último, na parte 
da tarde os trabalhos da 
terceira sessão da quarta 

l e g i s l a t u r a  
da Assembleia de nosso 
Estado, com a presença 
do governador Celso Ra
mos e demais autoridades 
civis, militares e eclesiás

ticas, além de um grande 
número de pessoas.

O novo presidente da 
Assembleia Legislativa, 
deputado João Estivalet 
Pires, abriu os trabalhos, 
tendo a sessão solene 
prosseguimento com a lei
tura da mensagem pelo 
governador do Estado.

0 Comandante do 2o Batalhão Rodoviário comunica, 
que, por ordem superior, foram adiadas as datas de apre
sentação dos convocados residentes no municipiode Lajes, 
da classe de 1942, designados para o 2‘ Turno de incor
poração.

As novas datas de apresentação, no 2- Batalhão Ro
doviário, são as seguintes:

1. — Convocados designados para incorporação no 
Batalhão de Guardas Presidencial — Brasília:

28 de junho de 1961.

2. -  Convocados designados para o 2’ Batalhão Ro
doviário:

7 de julho de 1961.

Janio amanhã em Uruguaiana

Lages, 19 de A b ril de 1961

Q Deputado Fern... do 
Ferrari atento aos pro

blemas de Lages
Integra do oficio enviado pelo 

chefe do MTR ao Ministro da 
industria e Comercio.

Ilmo Sr Senador Artur Ber- 
nardes

DD. Ministro da Indústria e
Comércio

Senhor Ministro
I — No intuito do colaborar com 

a orientação adotada por S- Exa. 
o Presidente da República, no 
sentido de transferir as sédes das 
sociedades de economia mista,

para os centros em tôrno dos quais gravitam seus interês- 
ses, a Primeira Reunião do Movimento Trabalhista Renova
dor, realizada no Rio de Janeiro, em 26 de fevereiro de 
1961, pede vénia para dirigir-se a V. Exa . solicitando seja 
transferida para a cidade de Lajes, Santa Catarina, a séde 
do Instituto Nacional do Pinho.

II — Outrossim, solicita a V. Exa. seja criado um 
posto experimental para desenvolver na região em aprêço, 
o plantio de macieiras.

Deputado Fernando Ferrari

Festa de Aniversários
Foi realizado ontem a 

noite no Clube de Caça 
e Tiro Luiz Ramos Bor
ges, um churrasco de 
confraternização em re- 
gosijo à passagem dos 
aniversários natalícios 
dos srs. José Monteiro 
de Castro Arouca, geren
te nesta cidade do Ban
co da Lavoura de Minas 
Gerais S/A, Antonio Ja- 
der Marques do alto co
mercio desta praça e 
presidente do Lions Clube 
de Lages e Mauro Rodolfo, 
engenheiro civil aqui re

sidente e ex presidente 
daquele clube de servi
ços.

Nessa oprtunidade 08 
nataliciantes recepciona 
ram os seus inúmeros 
amigos que os foram 
cumprimentar, transcor
rendo o ágape num am
biente de franca cama
radagem entre todos os 
presentes.

Noticiando êste acon
tecimento, enviamos aos 
aniversariantes os nosso? 
votos de efusivas felici
dades.

Economia de 40 bilhões no orçamento 
da Un ião

dução e gastos nos Ministérios, posso anunciar que a . 
nomia atingiu quarenta bilhões de cruzeií™  Si o 
declarou à imprensa carioca n j8 ’ tV01 ^
Clemente Mariani. Acrescentou ainri«,tr°  d? Faz®nda- 
coube ao Ministério da Viação »"nh  aqaeí.®. tltular’ 
parcela de redução em suas v e r b ^  PubIlcas a 111

Madeirense do Brasil S/A- Indústria 
portação de Madeiras

Assem bléia Geral O rd inária
Ficam convidados os «enhn. 

nirem em Assembléia Geral n a !  acionistas, pa 
ciai, na cidade de Laies pi* u.rdl“ ária, em nossa 
mo dia 29 de abril às de* i de S' Catarina, i 
a seguinte ordem d0 dia 8’ para deliberar

a) aprovação das com«.  ̂ w , 
b> eleição do cooselho

Uiee. ,8 de março de 1961.
Velimir Daic __v-

Amadeu Antonio F erro i^6 Pr̂ 8idente
reira ~  Vice Preside
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