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Funcionando com rapidez as obras e reparos em nossa cidade

Dentro los recursos 
que conta o Dr. Wolny 
Delia Rocca, prefeito mu- 
Dicipal, tem procurado 
atacar diversos setores 
de nossa cidade.

Em alguns sua ativi
dade se faz notar mais 
rápida, pois nossas pra
ças tem sido e está sen
do tomada diversas pro
vidências no zelo e cui 
dado com as árvores. 
Outro aspecto tem sido 
seus passeios que estão 
sendo atacados sem per
der um instante de vista.

Vimos ainda esta se

mana outra pro idência 
quasi a jato, foi o ater
ro feito na ponte cio Ca 
rá que liga ao Morro do 
Posto pois as máquinas 
foram para aqude local 
de manhã e a tarde es 
tava dando p tssagem 
normalmente.

O trabalho em nosso 
mercado foi também ata 
cado e dentro de poucos 
dias a pista de concreto 
que estava planejada e 
dentro do programa de 
ampliação daquele lo 
cal. ficou complelamente 
pronta.

Brasil seria cneiiaier da  
crise Cuba-EJ ï

A rua que dá acesso 
a BR2 passando pelo Se
minário também já 1 
rnuiti que está dam o 
pass, gem normalmeol 
embora tratando se d 
uma construção nova 
com os pesados veiculo 
que hoje trafegam as ve
zes necessitam de certo 
reparos.

Diversos Bairros tem 
recebido macadame para 
fazer frente às ruas às 
vezes péssimas, motiva 
das pelas chuvas, ruas 
também de nossa cidadt 
tem recebido êste mate
rial que sem dúvida au 
xiliam em muito a boa 
conservação, bem como 
dá um aspecto agradá 
vel para nossa popula 
ção.

Conforme já foiumpla- 
nente noticiado o gover
nador Celso Ramos en- 
jaminhou já há alguns 
lias uma mensagem k 
Assembléia Legislativa 
no sentido de ser criado 
o Banco de Desenvolvi
mento Econômico de San
ta Catarina.

Ontem depois de devi
damente discutido em se 
us detalhes, acaba de 
ser aprovado pelo Legis

latívo Catarinense.
Êste ato teve sem dú

vida alguma um asp cto 
de real importância, tois 
o sr. Celso Ram aos 
poucos vai cumprin as 
promessas feitas p ca 
sião de sua ca p ba 
que o levou à st.pt ,na 
chefia de nosso i sta io.

Dentro em breve por 
certo o governo tomará 
as primeiras provix  ias 
para a instalaçã bem 
como seu funciona.nento.

Iniciadas Sindicâncias ias 
Agências Noticiosas

As agências internado 
nais de notícias que ope 
mm no país estão de so- 
bre-aviso, aguardando as 
medidas que foram to 
madas pela comissão de 
sindicância nomeada pe
lo presidente da Repú
blica.

A referida comissão 
apresentará um relatório

até o dia 31 do corren
te mês, e cuja finalida
de principal é fixar o 
critério adotado na sele
ção de noticias enviadas 
do Brasil para o exterior, 
mas segundo fontes bem 
informadas do Palacio 
da Alvorada, será tam
bém investigado o crité
rio das noticias chegadas 
do exterior.

Embora nada se tenha 
revelado oficialmente, sa- 
be-se que o govêruo bra
sileiro está procura nd.i 
exercer o papel de me 
diador na crise entre os 
govêrnos de Cuba e dos 
Estados Unidos.

Paru tanto haverá na 
próxima feira
em Brasij i uma reunião 
amistosa entn o Presi
denta ânio ( )  ladros e 
o Minist Redações
Exteriores si r. Afonso 
Ari nos.

Governador Leonel Brizola e o Chefe do 
Sxecutivo Catarinense, Sr. Celso Ramos, por 
ocasião da chegada  deste último no Aero 
porto Salgado Filho em Porto A legre, onde 
participou do Fórum Econômico Visconde 
de São Leopoldo”.

Um aspecto que ben 
demonstra o interesse d» 
bem servir tem sido < 
que se pode notar a olho 
iú, pois constanteraenu 

temos encontrado o si 
Prefeito Municipal pes- 
soalmente nos locai 
onde estão seus auxilia
res cumprindo suas de 
terminações, pois segun 
io nos parece essa sua 
oresença é para fiscali
zar o exato cumprimen
to de suas ordens, mas 
ao mesmo tempo ter um 
contacto mais de pertt 
com seus auxiliares em 
todas suas categorias.

Segundo estamos in 
formados SS. está toman 
do todas as providências 
para ampliar seu parque 
mecanizado, pois a me
dida que nossa popula 
ção cresce os poderes 
públicos também aumen
tam seus encargos.

Pf examina o
A bancada do PRP no 

Congresso Nacional reu 
lizou uma reunião sob 
a presidência do depu
tado Plinio Salgado pa- 
•a analizar a política 
externa seguida pelo go- 
vêrno brasileiro e tam 
bém verificar até que 
ponto procedem as acu
sações levantadas con
tra a administração inte
gralista no IPASE pela 
comissão de sindicâncias 
designada pelo presiden 
te da República.

Quanto ao IPASE, fi
cou decidido aguardar 
um pronunciamento mais 
concreto de Jânio Qua
dros.

Na política exterior, os 
integralistas parece que 
começara a apoiar a a 
titude do govêrno, prin-

cipalraente após a de
claração de que a atitu
de poderia mudar se fos
se positivado o regime 
comunista de Cuba. No 
eutanto, fontes do parti
do informaram que o 
rompimento do PRP com 
o presidente parece pró
ximo. A recusa de Plí
nio Salgado em indicar 
o superintendente para a 
Campanha da Merenda 
Escolar do Ministério da 
Educação foi o primeiro 
passo nesse sentido.

Leia na ultima pá 
gina:

A policia ag i
rá contra as 
bombinhas

O CINE TAMOIO, mtaoo) às
O  SE N SA C IO N A L  FILME

“Zorro o Vingador”
com Guy Williams e Charles Korvin
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P r e f e i t u r a  M u n i c i p a
ESTADO DE SANTA CATARINA

de Lages
Requerimentos despachados pelo Sr. Prefeito Municipal 

Requerimentos despachados em 4-1-61 
2304, Galeno Ramos Vieira, ligação d'água, sim
2347, Tereza Silva, ligação d’água, sim
2348, Jairo Malinverni, ligação d’água, sim 
2380, Protasio Campos, ligação d‘água, sim 
2383, Osny Fausto Paim,
2387, Alcedino Alves Rodrigues, ligação dágua, sim 
2389, Reini Cristiano Boll, ligação d'água, sim
2401, Maria Helena Oliveira, Certidão de Tempo de Serviço, sim
2402, Djalma de Moraes Branco, Certidão de Lançamento, sim 
2404Í João Domingos de Sousa, baixa de Mercadinho, sim 
2413, Alba Rosa Couto, Cert. de tempo de serviço, sim
2428, Dejacyr Joaquim de Souza, Cert. de temp) de serviço, sim 
2431, Maria Zilioto Borges, Cert. de tempo de serviço, sim 
2433, Nilda A. Olinger Ribeiro, Cert. de tempo de serviço, como requer 
2435̂  Firma Soc. Comercial “WERMAR”, Baixa Casa Comercial, sim
2438, Gentil Antunes de Moraes, Con Perpetua, sim
2439, Angelo Zago, Con. Perpetua, sim
2444, Jany Madruga da Rosa, Baixa Casa Comercial, sim 
2443, Inio Ramos Albino, Certidão de Lançamento, sim 
2446, João Constancio Leite, Baixa Casa Comercial, sim 
2456, Gerson Coimbra Figueiredo, Certidão de Averbação, sim
2458, Maria Ina de Oliveira, Con. Perpetua, sim
2459, Adjalma Esmerio da Silva. Baixa Casa Comercial, sim
2460, Fábrica União de Compensados, Baix^ da Firma, sim 
2482̂  Dabbus Ata, Baixa Casa Comercial, sim
2483, Danilo Vassole, Baixa Oficina Mecânica, sim
2484, Belisário Lopes Amarante, Cert. de Lançamento, certifique-se 
2486 Empresa Auto Viação São Jorge, Baixa e Certidão, certifique-se 
2487, Eis o Vieira Camargo, Baixa, sim
2490, Maria Erna Machry, Baixa de Impostos, sim
2491, Firma Schumacker & Padilha, Baixa de Impostos, sim
2492, Arthur Niebuhr, baixa de impostos, sim
2493, Antonio Sozzi, baixa de impostos, sim 
2507, Henrique Assink, baixa dc impostos, sim
2514, José Albino do Nascimento baixa de impostos, sim 
2515 Agostinho Coelho Filho, baixa de impostos, sim 
25 6, Irmãos Ribeiro Ltda, baixa de impostos, sim
2517, Maria Benildes Marise, baixa de impostos, sim
2518, Nino Carlos Machado, baixa de impostos, sim
2519, Oscar Pessoa Nunes, baixa de impostos, sim
2520, Olavo Placki, baixa de impostos, sim
2521, Mário Leopoldo dos Santos, Lic. Abertura Cinema, sim 
2523, Alfredo Wartha, baixa, sim

1 , Ingrid Neumann, certidão de tempo de serviço, sim
2 , Cabral & Filhos, Lic. Abertura Alfaiataria, sim
4-j Lio Leopoldo Hess, Cert. de Lançamento, certifique-se 
5 , Maria Conceição Andrade, Certidão de tempo serviço, certifique-se 

Antonio Lourenço, baixa de Mercadinho, sim 
Norberto Becker, Lic. abertura Serraria, sim 
Waldemiro Pereira Borges, Baixa Casa Comercial, sim 
Nelcy Helena Hering, baixa de bar, sim 
Helga Brande Pienezzer, Lan de Mercadinho, sim 
Alvim Clemente Costa, Lan. de Mercadinho, sim 
Evaldo José Limas, Lic. Abertura de Bar, sim 
Comercial Elite Ltda., Lic. Abertura Hotel e Churrascaria, sim 
Maria Cacilda da Silva, Lic. Abertura Bijoteria, sim.

Enc. do Protocolo — Cristina Kamos Oriente

9
11
12
21
27
28
29
30 
33

LEI N* 10
de 20 de maio de 1961

Autoriza prorrogação de contrato de concessão com a  
Empresa Coletivo Santos de Transportes Ltda.

Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.

kV»y/í ítVM f« ' « • «  • • w  • í«y w  • «  • .«W.W.ití.W.W.W.WvW.ífc.W.íti.v

Faço saber que a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono

a seguinte L E L

. . ,. poderá ser prorrogado por prazo não excedente a
Art. 1 -  Poae ExeCutivo Municipal, o contrato de conces- 

cinco (5) anos, a crrtm da Lei n 48. de 12 de novembro de 1.953, em 
são elaborado nos tei»FmDrêsa Coletivo Santos de Transportes Ltda. 
que é con^ ® s,2 a^ 1 Esta^L^i entrará em vigor na data da sua publica-
ç l „, «vogadas a ^ d i^ iÇ Õ e . 20 de mal0 de 1961.

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei, na Secretaria da Prefeitura Munici- 
pal em 20 de maio de 1961. Fel|pe A,onso simâ0

Secretário

LEI N* 11

de 20 de maio de 1961

MODIFICA A TABELA N 4  DA LEI N. 3/56

Eu, Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber que a Câmara Municipal VOTOU e eu Sanciono a 

seguinte
LEI:

Art. Io — A Tabela n° 4 da Lei n° 3/56, de 11 de outubro de 
1956, passa a ter a seguinte redação.

Tabela n- 4 -  Imposto de Licença - Tráfego de Veículos

E S P É C I E P OR  A N O Por Semestre

Automóvel de aluguél CR$ 300,00 200,00
Automóvel particular 200,00 100,00
Auto ônibus 500,00 30H.00
Caminhões com reboque ou truck além 
de 4 mil quilos 1000,00 500,00
com reboque ou truck com capacida
de até 4.000 quilos 600,00 300,00
sem reboque até 4 000 quilos 450,00 300,00
sem reboque além de 4 000 quilos 600,00 300.0#
Camionetas de aluguel 400,00 200,00
Camionetas particular 250,00 150,00
Jeep 150,00 100 00
Carreta de duas rodas 40Í00

70.00 
10), 00
70.00 

600,00

Carreta de quatro rodas
Carro de mola
Motocicleta
Veículo com placa de experiência

cpim roun8taj LeÍ enJrará em vigor no próximo exercício finan
ceiro de 196- revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de maio de 1961 

Wolny Delia Rocca — Prefeito Municipal 

maio de>l961Cada & presente Lei» na Secretaria da Prefeitura em 20 de 

Felipe Afonso Simão — Secretário

Para sens impressos: Papelaria em geral |
Procure a maior e mais completa Livraria e Tipografia da cidade

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

......... —  111 Rua Cel Cordova 202 —  fone 213 ________
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Jânio e Juscelino
R I 0, Nossapress, de 

Laércio de Barros, espe
cial para êste jornal

Diferentemente do que 
nmita gente esperava, 
Jânio e Kubitschek até 
agora não se hostiliza
ram em virtude do anta
gonismo >ie seus “ esti
los de govêrno” , respei 
tando s . e possivelmen
te “ estimando se” , reci- 
procamenie.

Prova disso têmo-la no 
fato de que ató hoje, o 
atual Presidente da Re
pública jamais citou no 
minalmente o diamantino 
como responsável por 
qualquer ato nocivo ou 
indecoroso contra os su
periores iuterêsses nacio
nais, valendo ressaltar, 
mesmo, que por mais de 
uma feita, ao referir-se 
Jânio ao ex-chefe do e- 
xecutivo, elogiou-o de 
público, como aconteceu 
recentem nte na reunião 
dos governadores, em 
Goiás, quando Jânio de
clarou que “ Brasília era 
uma estupenda realiza
ção dum govêrno idea
lista e intimorato” .

Juscelino, por sua vez, 
e apesar de constante
mente instado a abrir 
fôgo contra o govêruo 
do matogrossense, nega- 
se terminantemente a fa- 
zê lo, inclusive apoiando 
e aplaudindo os seus a- 
tos, até mesmo na ques
tão dos inquéritos e das 
sindicâncias diversas, a- 
bertas para apuração de 
irregularidades havidas 
na passada administra 
ção, para a punição dos 
seus responsáveis.

Uma coisa, porém, ain 
da não foi plenamente 
realizada por Jânio, com 
relação ao govêrno pas
sado.

Trata se das famosas 
“metas” do Sr. Kubits I

chek, não concluídas du- 
tante o seu quinquênio 
governamental.

Fumas, Três Marias, 
as super-estradas Belém 
Brasília, Acre - Brasília, 
Salvador-Brasilia, as in
dústrias de tratores, de 
construção naval, de lo
comotivas, de automó
veis, de equipamento e 
létrico pesado, a instala
ção de refinarias de pe 
tróleo e de usinas side 
rúrgicas em todos os Es 
tados da Federação, etc. 
precisam contar com o 
interesse prioritário do 
atual govêrno, afim de 
que sejam realmente con 
cluidas no menor espaço 
de tempo.

Faça-se todo o arrôxo 
necessário para a esta
bilização financeira do 
país, visando-se o con 
sequente saneamento da

moeda e barateamento 
geral do custo de vida, 
mas, não se despreze o 
grande surto desenvolvi- 
mentista do país sob ne 
nhum pretexto, porque o 
povo já tomou consciên
cia de sua dramática ne
cessidade, e está dispos
to — se fôr o caso — 
a mais um sacrifício — 
pese êle quanto pesar — 
para que o Brasil se li
berte, dc-vez, do seu 
sub - desenvolvimento, e 
e se transforme numa 
autêntica potência mun
dial.

Dizem que Juscelino 
despertou o gigante — e 
que Jânio o obrigou a 
trabalhar.

Pois, que trabalhemos 
todos por esse desidera 
to, que é o áureo sonho 
de tôda a Nação.

CLUBE 1* DE MAIO
A V I S O

Acham-se abertas as propostas para a concessão do 
bufet dêste Clube.

Os sócios interessados devem encaminhar as suas 
propostas no máximo até o dia 31 do corrente às 20 horas 
com o sr Orival Batista na Fármacia Nossa Senhora das 
Graças. As propostas serão abertas às 21 horas do mesmo 
dia na secretaria do Clube.

A D I R E T O R I A

Sindicância na E, F. 
Central do Brasil

O Presidente da Repú
blica autorizou, através 
de memorando, o Chefe 
do seu Gabinete Militar 
a determinar uma sindi
cância na Central do 
Brasil para o fim de apu
rar os fatos referidos e_m 
denúncia da Federação 
dos Ferroviários.

A comissão, que será 
integrada por um militar,

que a presidirá, a ser 
indicado pelo general Pe
dro Geraldo; por um re
presentante do Departa
mento Nacional de Es
tradas de Ferro e por 
um da Rede Ferroviária 
Federal, deverá estar 
constituida e em atividade 
no prazo de cinco dias 
devendo apresentar seu 
relatório vinte dias após 
a instalação.

3a. página

O  Brasil precisa fazer uma 
reforma agrária, corajosa

e viril
Algo está errado no 

desenvolvimento do mun
do, afirmou D. Eugênio 
Salles, bispo de Natal, 
em conferencia pronun
ciada para o 11 Congres
so Brasileiro de Serviço 
Social do Rio.

D. Eugênio Salles, con
siderando um lutador pe
la implantação de nor 
mas sociais mais condi
zentes com a situação 
econômica do homem no 
Brasil, e mais especial
mente no Nordeste, tem 
tido atuação destacada 
nos Encontros dos Bis
pos, de onde emanaram 
valiosas sugestões aos 
governos federal e dos 
Estados no sentido da 
yalorização do homem. 
É, ainda, um dos líderes

da Igreja que defendem 
a necessidade da cria
ção de um novo estatuto 
agrário capaz de atender 
os anseios da população 
que trabalha nos campos, 
e, ao mesmo tempo, pos
sibilitar um maior aumen
to na produção agro i e- 
cuária do país. Sua obra, 
desenvolvida no setor do 
aproveitamento da juven
tude desprovida de re
cursos, através da educa
ção destinada a ligar o 
homem à terra, em ple
no rendimento na sua 
diocese e no interior n< r- 
te riograndense, é citada 
com um roteiro digno 
de observação e também 
como exemplo de coope
ração entre a Igreja e 
os poderes públicos.

Dutra Hão Deseja Ser M aixador
O marechal Eurico Gaspar Dutra resolveu não 

aceitar, “ por motivos pessoais” , o convite que lhe 
fez o sr. Jânio Quadros para aceitar a Chefia de 
uma Embaixada brasileira.

O senador Vitorino Freire, portador do convi 
te presidencial, foi solicitado a transmitir ao Pre
sidente da República os agradecimentos e as es
cusas do sr. Gaspar Dutra.

0  ex-presidente fez saber que, embora ainda 
goze de perfeita saúde, quer continuar afastado 
de qualquer nova atividade pública ou política.

Trinta anos na presidência da d. B. I.
Uma comissão de amigos do Sr. Herbert Mo- 

ses está tomando providências para que, no dia 
1 de junho vindouro, sejam prestadas as home
nagens ao lider dos profissionais de imprensa, 
que, naquela data, completará 30 anos à frente 
da A. B. I. Está programada uma semana de in
tensas comemorações, quando toda a classe leva
rá a Herbert Moses, cora um fraternal abraço, os 
agradecimentos pelos serviços inestimáveis que 
lhe tem prestado.

Se você deseja ganhar

Milhão
Exiia a nota fiscal de suas compras ! . . .  E concorra aos

Sorteios em lunho e Dezembio de
S pu Ta lão Vale um Milhão;

NOTA -  Você poderá trocar suas notas diáriamente na Inspetoria Regional de Fiscalização, sita a  

Rua Coronél Ç órd?’,<?„„hcfde 1950 até maio deste ano.
t e o a|a?a°‘?roca d e se n te rra d o  dia 31 deste m ês________________________________________________________
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Juizo de Direito da Primeira :era Cível da Comarca de Lages
&  T n r r r \ L .  oenppfalmpfltp na inf« 

Edital de Citação
O Doutor Osmundo Vieira da uma sobrepartilha que foi

Dutra, Juiz de Direito da 1“. 
Vara Cível, da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei. etc.

Faço saber a iodos quan- 
tos o presente edital de ci- 
t ção com o prazo de trinta 
(30) dias, virem dêle conlie 
cimento tiverem ou interessar 
possa, que por parte de Ar 
mindo Schmidt e Ernesto Fre- 
dolino Fritzer me foi dirigi
da a seguinte PETIÇÃO:  
“Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Primeira Vara da Co
marca de Lages, Santa Cata
rina. Anuindo Schmidt e Er
nesto Fredolino Fritzer, bra
sileiros, casados, industriais, 
domiciliados e residentes, res
pectivamente, nesta cidade 
de Lages e na cidade de 
Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, e suas mulheres, por seu 
bastante procurador infra as
sinado, advogado inscrito na 
O.A.B, secção dêste Estado 
com escritório à rua Hercílio 
Luz n° 372 nesta cidade, res
peitosamente vêm dizer a V. 
Excia. que são senhores e 
legítimos possuidores, por 
justo títulos de aquisições le
gais, de PARTES do imóvel 
pro indiviso denominada “Fa 
zendi Goiabeira”, situado no 

' distrito de São José do Cer 
rito desta Comarca, e dese
jando separá-las das terras, 
digo, separá-las das partes 
dos demais condôminos que
rem, por isso propor a com
petente Ação de Medição e 
Divisão em que se provará: 
1 Que o imóvel dividendo 
pertenceu primitivamente à 
Antonio Richen de Amorim 
e posteriormente à Manoel 
Ferreira Machado e sua mu
lher d Carolina Mariano dos 
Anjos. 2o) Que com o faleci
mento de Manoel Ferreira 
Machado, cujo inventário foi 
processado e julgado em 24 
de Novembro de 1928, no 
Cartório de Órfãos, desta Co
marca, o imóvel foi partilha 
do entre a viúva e os filhos 
do inventariado. 3o) Que, pos 

• teriormente, no arrolamento 
procedido por falecimento de 
Carolina Mariano dos Anjos, 
no ano de 1943, foi requeri

julgada por sentença de 30 
de agosto de 1948, no Cartó
rio do Cível e Comércio, des
ta Comarca, e na qual os 
bens foram partilhados entre 
os autores Armindo Schmidt e 
Ernesto Fredolino Fritzer, co
mo cessiônários de todos os 
herdeiros conforme escritura 
pública lavrada em 12 de 
março de 1948 no livro n° 
309, fls. 3 à 12 - verso, no 
Primeiro Tabelionato, trans
crita sob n 3 517 no 2° Ofi
cio de Registro de Imóveis, 
desta Comarca de Lages 4o) 
Que, por escritura pública 
lavrada em 20 de Janeiro de 
1948, no 2- Tabelionato e 
transcrita sob n- 3.413 no 
2‘ Oficio do R e g i s 
tro de Imóveis, desta Comar 
ca, os autores adquiriram de 
Antonio Ferreira dos Anjos 
e sua mulher, a parte do 
imóvel que receberam em 
herança do inventário de Ma
noel Ferreira lachado. E 
assim verifica-se que estabe 
leceu-se a comunhão das ter
ras do imóvel dividendo com 
a abertura da sucessão de 
Manoel Ferreira Machado, 
sendo necessária a sua divi
são judicial. 5o) Que ditas 
terras, em sua grande parte, 
são próprias para a agrieul 
tura e têm as seguintes con
frontações: Com terrenos de 
Valdevino José Garcia, de 
sucessores de Wendhausen, 
de Cecílio de Souza Macha
do e outros, de Anatácío Wal- 
trick, de Dinarte Joaquim 
Corrêa, de Manoel Joaquim 
Corrêa e com o Rio Goiabei
ra. 6o) Que. além dos autores 
são condôminos do imóvel 
dividendo: Manoel Joaquim 
Corrêa, Dinarte Joaquim Cor
rêa, e Durvalina Waltrick, 
todos domiciliados e residen 
tes no distrito de São José 
do Cerrito, desta Comarca. 
Era vista do exposto, reque
rem os autores se digne V. 
Excia. mandar citar os refe
ridos condôminos e suas mu 
lheres para, no prazo legal, 
contestarem a presente ação, 
ficando desde logo citados 
também para os termos des
ta, até final, pena de revelia,

e abonarem “ pro rata” todas 
as custas e despesas do pro 
cesso, expedindo se para tal 
fim o competente mandado. 
Requerem, outrossim, a cita
ção pessoal do dr Represen
tante do Ministério Público. 
Termos m que, protestando 
provar o legado, se nepes- 
sário, com testemunhas, de 
poimento> pessoais, documen
tos, vistorias, arbitramentos e 
demais meios de provas per
mitidas em direito, e dando 
à causa o valor de Cr$ . .
5 000,00 para efeitos de paga
mento da taxa judiciária, e 
com os inclusos documentos:

Lages 
) Má 
DE-i-

Pedem deferimento. Má- 
17 de março de 1 961 (a)— 
rio Tejxeira Farrilho 
FACHO: ‘A. Façam-se as ci 
tacões, na forma requerida. 
Nomeio, para a execução do 
processo divisório, o agn 
inensor Lidio Reis, cor P 
ritos os Srs Heriberto Krebs 
e Alfredo Floriam, e como 
suplentes Ubhajara Almeida 
e Eurico de Liz, que deve
rão ser intimados para pres
tar o compromisso legal. La
ges, 20.3 61 (al Osmundo Viei
ra Dutra, Juiz de Direito da 
Ia Vara Cível”. E, para que 
ninguém alegue ignorância,

especialmente os interessa 
dos, passou-se o presente 
edital que será publicado e 
afixado na forma da lei Da
do e passado nesta cidade 
de Lages aos dezessete dias 
do mês de Maio de mil nove
centos e sessenta e um. gu 
Luís Carlos Silva, Escrivão 
do Cível, o datilografei, subs
crevi e também assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da Primeira 

Vara Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível.

Juizo de Direito do Segundo Varo Cível da Comarca se 
—  Lages, Estado de Santa

Quem Anuncia
Tem o desejo de divulgar a mercadoria 

que tem a vender, ou o serviço que está ca
pacitado a prestar, ou ainda de comunicar 
qualquer fato que possa 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
é que a sua despesa lhe será recoúapensada, 
multiplicada atravéz de um maior volume de 
venéasf- m r-JtflçO li-t

Edital de Citação
O dr. José Pedro Mendes 

de Almeida, juiz de Direito 
da Segunda Vara Cível da 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente editil de citação, 
com o prazo de triata diás, 
virem, lele conhecimento 
tiverem ou interessar possa, 
que, neste Juizo e no cartó
rio do Escrivão que êste 
subscreve, foi proposta por 
Julia Couto de Oliveira e 
outros, por seu advogado dr. 
Jorge Barroso Filho, uma a 
ção de demarcação e divi
são de parte da Fazenda 
dos Inocencios, sita no dis
trito de São José do Cerri
to, desta Comarca, ação es
sa que se acha em anda
mento e cuja petição inicial 
é do teor seguinte: PETI
ÇÃO INICIAL: — Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de Lages. 
— Por seu procurador que 
esta subscreve, Julia Couto 
de Oliveira, viuva, Antonio 
Cardoso Monteiro e sua mu
lher, Sebastião Waltrick e 
sua mulher, Celso Ribeiro de 
Oliveira e sua mulher, Da 
rio Cardoso de Limi, João 
Maria Cardoso Monteiro, Ar- 
cedilha Ribeiro de Oliveira, 
Ana Isidória Ribeiro, Olinda 
Corrêa dos Anjos, José Lu- 
ciano Cardoso, João Fran
cisco Cardoso Sobrinho, es
tes últimos solteiros, todos 
brasileiros, proprietários, 
domiciliados e residentes- 
em São José do Cerrito, nes 
ta Comarca de Lajes, dizem 
e requerem o seguinte: — lo) 
Que são senhores e possui
dores de parte da Fazenda 
dos Inocêncios, localizada 
no distrito de São José do 
Cerrito, nesta comarca, em 
condomínio com João Otávio 
Mota, Capitulino Garcia e 
João Francisco da Silva Mo
ta, brasileiros, casados, la
vradores, domiciliados e He-
sidentes nesta comarca; I_
2o.) — Que alguns dos Su 
pneantee obtiveram a'- sua 
parte em inventário dos bens 
do finado Francisco Inocen- 
cio; Ribeiro, outros por. com 
Wa e venda conforme pro
vam os documentos anexos

— 3o.) — Que o imóvel per
tenceu, primitivamente. a 
Maneei Ignácio Ribeiro, ti
ngem da comunhão, e tinha 
as seguintes confront i ções: 
começando no Sul div indo 
com herdeiros do fina lo Hi 
seo Ribeiro do Amaral, por 
um lageado até um m ireo, 
e ao Leste dividind > corn 
Bento Rodrigues Nogu >ira e 
Francisco Corrêa França até

Procuração; 2) Escritura de 
compra de Manoel Ignácio 
Ribeiro; 3) seis títulos do do
mínio diversos” . DESPACHO: 
“R. hoje A. Como requerem. 
Façam se as citações na for
ma req-uerida, expedindo se 
mandado e edital, êste eum 
o prazo de trinta dias No
meio agrimensor o pr ifissio- 
nal João Severiano vV, rick,
peritos os senhores

à cabeceira de um banhado Krebs e Alfredo FL i .
e daí continua dividin lo com 
terras que foram de Antonio 
Fogaça de Almeida até en 
contrar, digo, até à ca >eeei 
ra de um outro banhido ;e 
por êle abaixo até um íagea- 
dinho até um marco que se 
acha na sua margem e daí 
por êle abaixo dividindo com 
José Gaspar Godinho e Ge- 
remias Rodrigues d i Cruz, 
fechando o círculo, c informe 
prova o documento anexo 
n° 2; 4’) Que não convém 
mais aos suplicantes conti
nuarem em condomínio; 5 ) 
Que, sôbre o imóvel existe 
grande número de pinheiros 
que, em vista de seu grande 
valor atual, requerem sejam 
contados e partilhados pro 
porcionalmente; 6 ) Que dese
jam, assim, promover a de
marcação e divisão do imó
vel pelo que requerem a V 
Excia. se digne determinar a 
citação dos confrontantes a- 
c ma aludidos os seus suces
sores e ainda dos condômi
nos do imóvel também men
cionados com suas respecti 
vas mulheres, para os ter 
mos da presente Ação, po 
dendo se quizerem contestá- 
j no Prazo tegal» condenan
do-se lhes afinal ao paga
mento de sua quota rela
tiva às despesas da Ação

Que sejam citados, outrossiín 
por edital com razoável pra
zo terceiros interessados in 
certos e desconhecidos para 
que possam alegar o que fôr. 
de direito Protestam provar 
o alegado com todo o gênero 
de provas em direito perrai- 
ml / e8Pec*almente docu-
Has arhi/eStemualws’ >’isto- 
tno\ b trai5ent08- depoimentos pessoais. Com o valor de

quais deverão ser i 
para prestarem o c< i 
so legal. Cite-se o ( 
sentante do Ministé1 
co. Lages, 16 de i 
961. (assiuado): José 

Mendes de Almeida -

lerto 
08 

nados 
■ jmis- 

nre- 
óbli- 
> de 

1 edro 
de

Hlho. A nexos; t r ê s  d ó l a r e s .

Direito da 2a Vara" ssim 
sendo, passou-se o p,- n ute 
edital, para publicaçi. na 
forma da lei, por m> • do 
qual ficam citados os tercei
ros interessados incertos e 
desconhecidos, nos termos e 
para os fins da petição ini
cial e despaoho acima trans
critos. Dado e passado nesta 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos dezessete dias do mês de maio do 
ano de mil novecentos e ses
senta e um Eu. Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível, o 
datilografei, subscrevi e tam
bém assino. Selos afinal 
José Pedro Mendes de Almeida 
Juiz de Direito da Segunda 

Vara Cível 
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Cível e Comérc o

Exportação de ferro 
Gusa para d Japào

Pelo Pòrto de Angra 
dos Reis, foram embar
cadas para o Japão, 
11.300 toneladas de fer
ro gusa produzidas pelos 
fôrnos autômanos da zo
na de Divinópolis, M- 
nas Gerais. A  operação 
foi ultimada graças a 
atuação de uma emprêsa 
norte-americana, que pos
sibilitou fechamento do 
contrato em Nova Iorque, 
tendo ícomo base o Pre‘ 
ço métTcT de quarenta e
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Juizo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lages
0 Doutor Osmundo Vieira 

Dutra, Juiz de Direito da la. 
Vara Cível da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, 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 interes
sar possa, que por parte de 
Adriano Hogen de Liz e sua 
mulner e Prezalino Melo de 
Liz e sua mulher, brasileiros, 
maiores e capazes, lavrado
res domiciliados e residentes 
nesta comarca, me foi dirigida 
a seguinte PETIÇÃO:” Ex no. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
Primeira Vara. Adriano Hugen 
de Liz e sua mulher d. Alvi- 
na Melo de Liz e Prezalino 
Melo de Liz e sua mulher d. 
Joana Ribeiro de Liz, brasi
leiros, maiores e capazes, la
vradores, domiciliados e re
sidentes nesta comarca, res
peitosamente veem perante 
V. Excia , por seu procura
dor infra assinado (does. 1 
e 2) e com fundamento no 
artigo 550 do Código Civil, 
modificado pela Lei n- 2437 
de 7/3/55, e art. 454 e seguin
tes do Código de Processo 
Civil, para propor a presente 
ação de usucapião, no decor
rer da qual, se necessário, 
provarão: I - Que há muito 
mais de 20 anos ocupam o» 
Suplicantes, por si e seus 
antecessores, em partes iguais 
e como de donos fossem, uma 
gleba de terras sita no lugar 
‘ Fundos da Fazenda de San
to Antonio do Caveiras’’, dis
trito de Painel, dêste municí
pio e comarca. II - Que a 
aludida gleba de terras tem 
a área superficial de 480.786 
m2 (quatrocentos e oitenta mil 
setecentos e oitenta e seis 
metros quadrados) e é per
feitamente delimitada, ficando 
dentro das seguintes confron 
tações: Ao N com terras de 
Bernardo Pessoa e terraô de 
Quintino Rosa; ao S com ter
ras dos próprios Suplicantes; 
a L com terras de Nestor 
Macedo; e a O com terras 
de Joaquim Vitorino de Ma 
cedo, - como tudo se vê o 
melhor esclarece a planta 
anexa (doc. n° 3) III - Que 
a gleba em apreço, ao que 
consta, pertenceu antigamen
te a Cândido Manoel Eufrá- 
sio, já falecido, e vem sendo 
ocupada pelos Suplicantes e 
com roças, paióes e criações 
IV - Que a posse dos Supli 
cantes perdura há mais de 
20 anos ininterruptos e tem 
sido mansa e pacífica, jamais 
sofrendo oposição de quem 
quer que seja. V - Que a 
presente ação é proposta pe 
los suplicantes para o fim 
de serem reconhecidos judi
cialmente sua posse e domí 
nio sobre o imóvel em ques 
tão, que deverá ser atribuído 
aos Suplicantes em partes 
iguais, ou seja 240 303m2 a 
cada um. VI - Que para tan
to requerem 6e digne V 
Fxcia.: a) Ordenar se proce
da a devida justificação (art 
155 do C P C.), presente o Dr 
Promotor Públioo da la. Vara 
e ouvidas as testemunhas a- 
baixo arroladas, as quais com

parecerão independentemen
te de inumação; b) mandar 
citar os confrontante8 do imó 
ve* acima mencionados, bem 
como o Promotor Público, e 
também por editais com o 
prazo de 30 dias publicados 
na forma da lei, quaisquer 
interessados incertos que por 
ventura existem todos para 
contestarem no prazo legal, 
a presente ação, em virtude 
da qual deverá ser reconhe
cido e declarado o dominio 
dos Suplicantes sobre a gle
ba de terras acima descrita, 
em partes iguais, prosseguin
do-se como de direito até 
final sentença, que servirá 
de título hábil para a trans 
crição no Registro de Imó
veis. Propõe se provar o ale
gado, se necessário, com do

cumentos, testemunhas, exa
mes, vistorias, perícias, arbi
tramentos, precatórias e de
poimentos pessoais de quais
quer interessados, pena de- 
confes80. Dão a causa, para 
os efeitos da taxa judiciária 
o valor de cr$ 10 uoo.üa Ter
mos em que, esta com os 
inclusos documentos PP De
ferimento - Lages, 13 de se
tembro de 1960 (a) Pp Hélio 
Ramos Vieira. Advogado ins
crito sob n° 297, com escri
tório à R Pres. Nereu Ramos 
33, I o A- Rol de Testemunhas: 
1) Maurílio Rufino de Liz; 2 ) 
João Maria Ramos; 3‘) José 
Varela. Todos brasileiros, 
maiores e capazes, lavrado
res residentes no distrito de 
Painel” . DESPACHO: “A sim, 
designando-se data. Lages

14 de Setembro de 1960 (a) 
C. Gama.” Feita a justifica 
ção com a ouvida de teste
munhas, proferiu êste Juizo, 
o seguinte DESPACHO:” Vis-' 
tos, etc. Julgo por sentença a 
presente justificação, em que 
são requerentes Adriano Hu 
gen de Liz e sua mulher e 
Prezalino Melo de Liz e sua 
mulher, afim de que produza 
por seus jurídicos e legais 
efeitos. Façam se as citações 
requeridas na inicial: a 1) 
Dr. Promotor Público e con
frontantes, por mandado: a 
dos interessados incertos, por 
editais, digo, por edital, com 
o prazo de trinta (30; dias, 
publicados três (3/ vêzes em 
jornal local e uma vez no 
Diário de Justiça. Custas a 
final. Lages, 24 3.61 (a) Os-

mundo Vieira Dutra Com 
atraso por acúmulo de ser
viço. Data supra ia) Osmundo 
Vieira Dutra. Juiz de Direito. 
E, para que ninguém alegue 
ignorância muito especialuxn 
te os interessados incertos, 
passou se o presente edital, 
que será publicado afixado 
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Lages, 
aos oito dias do mês de maio 
de mil novecentos e sessen 
ta e um. Eu. Luiz arlos Sil
va. Escrivão do Cível, o da
tilografei, subscrevi e assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da Primeira 

Vara Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
O dr. Osmundo Vieira Du fechos e sem benfeitorias

tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 

ages, Estado de Santa Ca
tarina, na formi da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de. praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, dele conhecimento 
tiverem ou interessar, que 
no dia (20) do mês de junho 
do corrente ano, às dez (10) 
horas, no saguão do edifício 
do Fórum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios ou 
quem suas vezes fizer leva
rá a público pregão de ven
da e arrematação por quem 
mais der sôbre as avaliações 
abaixo, feitas neste Juizo, os 
seguintes imóveis penhora 
dos a Norberto Ventura nos 
autos da ação executiva mo
vida por Evaristo Conte, a 
saber: — 1) — Na gleba de 
campos e restingas de ma 
tos, fechada por taipas de 
pedras e cercas de arame, 
com a área superficial de 
duzentos e setenta e dois 
mil e duzentos e oitenta me
tros quadrados, mais ou me
nos, situada na Fazenda do 
Amaral ou Cruz de Malta, no 
primeiro distrito desta cidade 
de Lages, contendo pedra- 
ferro, etc., confrontando à 

Leste com a estrada de ro
dagem Lages-Passo do So
corro, ao Norte com terras 
de Edmundo de Castro Ar
ruda e de Idalino Pereira, a 
Oeste e Sul, ainda com ter
ras de Edmundo de Castro 
Arruda, UMA PARTE SO
MENTE com a área superfi 
ciai de cento e vinte e três 
mil e cento e trinta e oito 
metros quadrados (123.138,00 
m2), avaliada esta parte pela 
quantia de Cr$ 125 000,00 
(cento e vinte e cinco mil 
cruzeiros). Dita gleba foi ad
quirida pelo executado Nor 
berto Ventura, ou Norberto 
Carlos Ventura, mediante es
critura pública devidamente
transcrita sob m 13 893, livro 
3 S ás fls. I04v. à 105, no 
Primeiro Ofício do Registro 
de Imóveis desta cidade. 2) 
UM TERRENO foreiro, pró 
prio para edificação, sem

com a área superficial de 
duzentos e oitenta e seis me
tros e cinco decimetros qua 
(286,05), denominado lote nú
mero quatro, da quadra seis, 
situado nesta cidade de La
ges. além do Cemitério Cruz 
das Almas, zona “ B" urbana, 
confrontando de um lado, 
vinte e cinco metros, com 
terrenos de Aristides Luiz da 
Silva; do outro lado, vinte e 
metros; nos fundos, doze me
tros, ainda c.»m terrenos de 
Aristides Luiz da Silva, fa

zendo frente, doze metros, 
com uma rua projetada, ava
liada pela quantia de dez 
mil cruzeiros (Cr$ lü.000,00). 
Dito terreno foi adquirido pe
lo referido executado, me 
diante escritura pública de
vidamente transcrita sob n. 
31.529, livro 3-H 2\ fls. 239v. 
à 240, no Ofício já mencio
nado. E quem quizer arre
matar ditos bens imóveis, 
deverá comparecer no local, 
dia, mês e hora menciona
dos, sendo eles entregues a 
quem mais der sôbre as alu 
didas avaliações, depois de 
pagos no ato os preços das 
arrematações, impostos e

custas legais. E para que 
chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, pas
sou-se o presente edital pa
ra publicação e afixação na 
forma da lei Dado e passa
do nesta cidade de Lag^s, 
Estado de Santa Catarina, 
aos vinte e cinco dias do 
mês de maio de mil novecen
tos e sessenta e um. (25 5 61). 
Eu, Luiz < arlos Silva, Escri
vão do Civel e Comércio, o 
datilografei, subscrevi e tam
bém assino. Selos afinal.

Osmundo Vieira Dutia 
Juiz de Direito da la. Vara 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

Juizo de Direiio da Primeira Vara 
Cível da Comarca de Lages

O Doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cível da Co
marca de Lages. Estado de 
^anta Catarina, na forma da 
lei, etc.

Edital de Citação
Faço saber a todos quantos o 
presente edital de citação com 
o prazo de trinta (30) dias 
virem dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa 
que, por parte de RAULINO 
RODRIGUES DE SOUZA 
brasileiro, solteiro, lavrador, 
domiciliado e residente nu 
distrito de Correia Pinto, 
nêste Município, me foi dirí 
gida a seguinte petição. PE
TIÇÃO INICIAL: “Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da la. Va
ra da Comarca. Raulino Ro
drigues de Souza, brasileiro, 
solteiro, lavrador, residente e 
domiciliado no distrito de 
Correia Pinto, nêste municí
pio, por seu advogado abai- 
vo firmado, ut-mandato inclu
so, vem, com fundamento nos 
arts. 550 e 552 do Código Ci
vil e 454 e seguintes do Cód 
Proc. Civil, expõe afinal re
querer o que segue: I o - Que 
a partir de 12-8-925, João 
José de Souza Filho, pai do 
suplicante, esteve na posse

mansa e pacífica, de uma 
área de terras de 86.900ms2, 
situada no lugar denominado 
“Fazenda das Pombas’’, dis
trito de Correia Pinto, nêste 
município e que confronta 
com terras de Vidal Alves 
Lourenço, Doaldo Madruga, 
José Felix, Lucas Lourenço 
e Crispim Antonio Neves; 2°- 
Que da área acima descrita, 
50.000ms2 foram adquiridos, 
por escritura particular, de 
José Moyses Pereira Bastos, 
conforme documento incluso, 
e que passou a ser ocupada 
juntamente com a outra área 
de 36.900ms2. porquanto en- 
contra-se, digo, encontrarn se 
em comum; 3o - Que falecen 
do seu progenitor, o suplican
te continuou na posse de to
da a gleba tranquila e inin
terruptamente, sem qualquer 
embaraço de terceiros, fazen
do benfeitorias e cultivando a 
terra; 4° - Que o Suplicante, 
por sí e por seu antecessor, 
possuem o aludido imóvel 
tal como se acha supra des
crito, há mais de vinte anos, 
mansa e pacificamente, sem 
oposição ou em oposição ou 
embargos de espécie alguma 
5° - Que é no sentido de re
gularizar o seu direito, com
o reconhecimento judiciário 
do seu domínio sôbre o imó

vel, que o Suplicante propõe 
a presente ação, com funda
mento nos arts 550 e 552 do 
Cód. Civil. 6o - Que assim, 
requer o Suplicante que, de
pois de processada e julgada 
a justificação, na forma do 
art. 454 segs. do Cód. Proc. 
Civ. presente o Representan
te do Ministério Público e ou
vida as testemunhas abaixo 
arroladas se digne V. Excita, 
de mandar os confinantes do 
imóvel, e o Dr. representante 
do Ministério Público, bem 
assim como, por editais de 
30 dias, os interessados in
certos, para contestarem, no 
prazo legal, a presente ação 
em virtude da qual e na for
ma do art. 550 e 552 do Có
digo Civil deverá ser reco
nhecido e declarado o domí
nio do Suplicante sobre o 
terreno supra descrito, pros
seguindo se como de direito 
até final sentença, que ser
virá de titulo hábil para a 
transcrição no Registro de 
Imóveis. Protesta-se por todo 
gênero de provas, inclusive 
depoimento pessoal de qual
quer interessado, testemu
nhas, documentos, vistorias. 
Termos em quo, S. Pede De
ferimento. Lajes, 25 de abril

(Continua na 6a. pag  )
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COLUNO SOROPTIHISTA
Grande desfile de modas — Ou  

tras noticias

O Clube Soroptimista de Lages realizará no 
próximo dia 3 de Julho, às 20 horas, no Cine 
Te.itro Taiuoio e no dia 4 às 3 horas da tarde no 
Clube I o de Junho em elegantíssimo chá dansan- 
te, dois magníficos desfiles de modas com a cola
boração da Boutique de Blumenau e senhoritas de 
nossa sociedade.

Haverá também, desfile infantil sob orientação 
e vestuários do Recanto Infantil desta cidade.

Será esta a primeira e grandiosa realização 
do Clube Soroptimista em 1901.

0 produto destas festas será em beneficio do 
agasalho dos necessitados.

stas grandiosas festas constituirão sem dú 
vida um acontecimento social, reunindo não só 
os elementos mais destacados do nosso ' ’set“ co 
mo ;la vizinha cidade de Blu uenau, com a pre 
senç < da Exma. ÍSra. Celeste Malburg, uma das 
dez mus elegantes de >anta Catarina. D. Celeste 
Malburg encantra-se atualmente em viagem aos 
centros mais adiantados do país Rio e São Pau 
lo, ou ie foi colher material recentíssimo e últi 
mo do grito da moda para o desfile de Lages.

É de esperar-se o máximo brilhantimo para 
essa* duas festas com que será brindada a socie 
dade oe Lages.

Realiza assim o Clube Soroptimista mais um 
marco glorioso de suas atividades sociais e filan 
trópicas, dentro do seu programa de assistência 
aos desfavorecidos da fortuna.

Em animada reunião efetuada no dia 25 p.p 
expôs a Presidente Wilma Carvalho os planos 
para as referidas festas, distribuindo comissõt - 
para a organização das mesmas.

Visita da Presidente da Federação das 
Américas

Visitar-nos á no proximo dia I o de junho, í> 
Presidente da Federação das Américas do Clubi 
Soroptimista Internacional, a Sra. Dora Lewis, 
que chegará ao Aeroporto local às 10 horas da 
manhã.

A ilustre senhora que percorre a America 
Latina em visita aos Clubes Soroptimista de di 
versos paizes, será hospede do clube local.

Diversas homenagens estão sendo preparadas 
à insigne visitante, entre as quais um jantar no 
Grande Hotel Lages no dia I o de junho para o 
qual estão sendo convidados as autoridades locais 
e pessoas grandes.

Inauguração do C lub Soroptimista de 
Blumenau

Para a vizinha cidade de Blumenau, seguirá 
uma delegação das Soroptimislas de Lages, afim 
de assistir à inauguração do Clube Soroptimista 
de Blumeqau.

As representantes do clube de Lages levarão 
à entidade irmã uma mensagem de congratulação 
e delicada lembrança, que está sendo confeccionada 
pelas mãos habilíssimas da cara “ soeur” Inês 
Gamborgi.

Daqui desejamos às Soroptimistas Blumenau 
enses o maior êxito e felicidades na elevada mis
são de realizar o progresso social daquela dinâ 
mica cidade, orgulho da terra catarinense.

Chegou ao Hio o novo Em baixador da RAU

Encontra se entre nós o sr. Hussein Ahmal 
Hustafá, novo embaixador da RAU no Brasil. O 
;r. Ahmal Mustafa foi recebido pelo Introdutor Di
plomático do Ministério das Relações Exteriores, 
Secretário Frank Mesquita.

CORREIO L A G E A N O
_ J a  p ígina

Concurso de 
habilitação 
para profes

sores

Ao amiqo Indalicio Pires
V. G. Pascale —  Em 27-5-6/

Pousam sobre teus cabelos brancos 
A  côr do tempo, a implacável neve

Atendendo a indicação 
do Governador do Esta- 
do, o Secretario de E- 
ducação e Cultura insti
tuirá concurso de pro
vas no qual será avalia
da a capacidade dos 
candidatos a professor 
substituto ou diarista. 
Nêste sentido o titular 
da Pasta determinou a 
seus assessores que ela
borem ante-projeto de 
Lei a ser enviado à As
sembléia Legislativa do 
Estado. Êste concurso 
de habilitação será rea 
tizado sempre que não 
hajam titulados em nú 
mero suficiente par; 
preenchimento de vaga 
existentes no Estado i 
terá lugar na segunda 
quinzena de fevereiro. 
Dêle poderão participai 
professores titulados qu 
ião tenham prestaoo. 
por qualquer motivo, < 
concurso de ingresso, t 
professores não titula
dos.

O concurso será váli 
Jo pelo prazo de três (3) 
anos e a chamada do* 
professores para regei 
nterinamente as classes 
vagas será feita, rigoro 
samente, pela ordem de 
classificação.

Serviço de Inspeção 
Je Coletoria terá co
mo séde a capital

O Governador Celso Ramos, 
tendo em vista que a Divi- 
ão do Estado em Regiões, 

para Serviço de Inspeção de 
Joletorias, não satisfez ao 
nterêsse da administração e 
linda que há necessidade de 
maior contacto entre Inspe 
tores de Coletorias e Tesou 
ro do Estado, assinou decre
to transformando a Capitai 
>m sede para Inspetores de 
Coletorias, sendo que a Dire 
ção do Tesouro do Estado, 
oaixará portaria mencionandi 
is Coletorias a serem ins
pecionadas.

Após efetuadas as inspe
ções mensais determinadas, 
>s inspetores retornarão à 
sede, para o Serviço de Re
ceita, onde farão expedien 
tes.

N[° Rio o Ministro do 
^omércio da Espanha

do Comercio da Espai 
Alberto Ullastres, que 
rá visitar todos os pa 
h'grantes da Associaç 
tino-Americana de Li\ 
mércio.

V e n d o  te a sorrir, fico a lembrar 
As francas palavras de um I rofeta 
«Entre tu e outro, que nao pode andar

És Mestre que na vida sofreu 
E nela mesmo, em suor aprendeu 
A se deitar em cama de espinhos

E agora, sorrindo à humanidade 
Tu dôas com amor, a Caridade 
Aos que transitam em teu caminho

f  FALECIMENTO
Após breve enfermi

dade, faleceu no distri
to de Painel, a exma. 
sra. d. Clementina de 
Camargo Borges, que 
contava com a idade de 
86 anos. A extinta era 
viúva do sr. Virgilio 
Rodrigues Borges, am
bos de tradicionais fa
mílias do Município. Dei 
xa naquele distrito, as
sim como nesta cidade 
numerosa descendencia

entre filhos, netos e bis
netos. Era sogra dos srs. 
Jorge V. Branco, Aca 
cio V. Lemos, José YVal 
trick Vieira (fal.), Arge 
miro Andrade, Luis Sch
walb e Cirilo Luz, e mãe 
dos srs Orestes V. Bor
ges (fa l.) e Joaó V Bor
ges.

Apresentamos à famí
lia enlutada as nossas 
mais sentidas condolêa- 
cias.

11$ 1 SIDO Fill
O Sr. Barbosa Lima Sobri 

obo (PSB Pernambuco) apre
sentou projeto dispondo que, 
em caso de vaga, sem su
plente, no Senado, só se fará 
eleição:

a) se faltares, pelo menos, 
quatro anos para findar o 
período do mandato;

b) se a vaga ocorrer por 
norte do senador e do su
plente ou de incapacidade 
iêle para o exercício do 
mandato.

Na justificativa diz:

É preciso acabar com o 
leilão de mandatos, no pro
cessamento dos conchavos 
políticos. A instituição da su- 
plência foi adotada exata
mente para evitar as eleições 
isoladas, tão dispendiosas e 
trabalhosas sempre, temos o 
leilão característico, com os 
favores feitos ao mandatário 
e seu supleu e, isto é, com o 
preço duplo, à custa dos co
fres públicos, no ajuste cu- 
mutativo. que provoca elei
ções intempestivas.

Juizo de Direito . . .
(Continuação da  5a p ág in a )

S .J  C U !  u

lrigues Bastos; 2) Idalin« 
ves de Souza e 3) Cri 
Antonio Neves, todos b 
Leiros, casados, agricult 
esidentes nesta cidade:” 

PACHO: A; designe-se di 
taçam-se as devidas in 
Ções. Lages, 26.4.60 (a 
Gama’. Feita a justific 
com a ouvida de testemui 
proferiu êste Juizo o sei 
te DESPACHO: “ Vistos, 
Julgo por sentença a nrt 
te justificação em que i 
querente Raulino Rodri 
ae Souza, a fim de que 
uza os seus jurídicos 

gais efeitos. Façam-se a 
taçoes requeridas na in
nndf Dr Promotor Públi 
conírontantes, por mane 
ados interessados in u

por edital, digo, editais, com 
o prazo de trinta (30) dias, 
publicando-se tres (3) vezes 
em jornal local e uma vez 
no Diário de Justiça. Custas 
a final P. R. I. Lages, 13 3.61 
(a) Osmundo Vieira Dutra". 
E, para que ninguém alegue 
ignorância especialmente os 
interessados passou-se o pre
sente edital, que será publi
cado e afixado na forma da 
lei Dado e passado nesta 
cidade de Lages, aos oito 
dias do mês de Maio de mi* 
novecentos e sessenta e um- 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vãs do Cível, o datilografei, 
subscrevi e assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da 1* *ara 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível.
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l i i l n c i n l  X Cruzeiro o l i c o
Teremos amanhã à 

tarde no Estádio Muni 
cipal da Ponte Grande, 
a realização do prélio 
entre as equipes do S. C. 
Internacional e do S. C. 
Cruzeiro, era disputa da 
penúltima rodada do pri
meiro turno.

Êste cotejo está sendo 
aguardado cora ampla 
expectativa pelo mundo 
esportivo local, pois o 
Internacional que é o 
lider da tabela estara 
defend -ndo a sua honro

sa posição contra o Cru 
zeiro que é o quarto co
locado, e que no presen
te certame está cumprin 
do boa performance.

Até o momento o qua 
dro rubro efetuou dois 
jogos, sendo que saiu1 
vencedor em ambos. Pri
meiramente derrotou o 
Independente de Curiba- 
nos por 4 a 3, e segui 
dameute venceu o Vasco 
da Gama por 5 a 2. 
Quanto ao quadro estre
lado perdeu para o Gua

0 ester-em An t j Garibaldi
O Ester F. C., uma 

das melhores equipes do 
nosso futebol varzeauo 
estará atuando no dia 
de amanhã na localida
de de Anita Garibaldi, 
quando enfrentará o Ju 
venlus F. C. local.

A delegação do Ester 
F. J. deixará a nossa 
c id iie  amanhã cedo em 
onibas especial, constitui-

da de suas equipes titu
lares e aspirantes.

No jogo principal es
tará em jogo uma be
líssima taça, oferta da 
Gráfica Wilson Ltda., en
quanto que no prélio 
preliminar também estará 
em jogo uma rica taça, a 
qual foi ofertada pelo sr. 
Chiquinho Montoala, es
portista residente em Ani
ta Garibaldi.

M  igalhões satiprasiado ao 
Vasco da Gacna

O veteraao arqueiro 
Magalhães do S. C. ln- 
tern icional vem de ser 
cedi 1 > por emorestimo 
ao V isco da Gama, pa
ra a sua campauha no 
returno.

Magalhães deverá fa 

zer a sua estréia no on
ze vascaiu ), por ocasião 
do amistoso que o Vas
co da Gama fará ama
nhã na cidade de Rio 
do Sul contra o Quinze 
de Novembro local.

rany por 3 a 1, empatou 
contra o Vasco da Gama 
em dois tentos e perdeu 
no domingo último em 
(Juritib nos para o Inde-1 
pendente por 3 a 2. 
Embora os prognosticos, 

generalizados sejam fa-j 
voraveis ao quadro do 
Internacional de nossa 
parte consideramos que 
será um prélio duríssimo 
pois que o Cruzeiro dis
põe de um bom plantei, 
capaz de surpreender o 
quadt de Armindo Aral- 
di.

ãni dpando-se que se 
rá um jogo bastante m 
viraent olo, um bora pú
blico deverá acorrer a- 
manhã à tarde no fortim 
da municipalidade, pre
vendo se que a arreca
dação atinja a casa de 
quinze mil cruzeiros.

Mariano deixou o 
Cruzeiro

Em oficio dirigido à 
diretoria do S. C. Cru
zeiro, o técnico Mariano 
Pires Lopes vem de pe
dir demissão de suas 
funções naquela equipe.

Segundo conseguimos 
apurar, o motivo da re
nuncia do sr. Mariano 
Pires Lopes da direção 
técnica estrelada, pren
de-se à escalação do on
ze que jogou domingo 
ultimo em Curitibanos 
no qual a seu ver hou
ve a intromissão de d i
versos diretores daquele 
clube.

Grande iniciativa do depar
tamento esportivo da Rádio 

Clube de Lages
Por iniciativa do spea- já se pronunciaram fa-

ker cronista Camargo 
Filho, diretor do Depar
tamento Esportivo da 
Radio Clube de Lages, 
f<>i aventada a possi
bilidade da criação da 
2a. divisão de amadores, 
incluindo na mesma os 
clubes do Departamento 
Varzeano de Futebol, 
com a consequente ex
tinção daquela entidade 
esportiva.

Pi lo que conseguimos 
ai un.r a quasi totalida
de dos clubes varzeanos

voravelmente a cnaçao 
da referida categoria, fi
cando a mesma subor
dinada à Liga Sem  na 
de Desportos.

Caso se concretize a 
criação da segunda di
visão de amadores, o 
nosso futebol menor f i
cará amparado pelas leis 
esportivas, e muito lu
crarão os seus clubes, 
pois adquirirão um cer
ta potencialidade d *.itro 
do futebol lageam

O Vasco da Gama joga
rá amanhã em Rio 

do Sul
0  quadro do Vasco da 

Gama, que não vem 
cumprindo performance 
idas mais favoráveis den
tro do atual campeonato 
da L. S. D., deverá jo
gar amistosamente ama
nhã a tarde na cidade 
de Rio do Sul, enfren
tando o Quinze de No
vembro.

O quadro do Vasco da 
Gama espera uma am
pla reabilitação naque
la cidade, pois desde 
que reapareceu em can
chas lageanas, ainda não 
conseguiu nenhuma vi
tória. Por outro, lado 
o Quinze de Novembro 
já é conhecido do nosso 
mundo desportivo, pois

foi um dos competidora 
do campeonato estadual, 
que degladiou-se contra 
o Internacional e o Gua- 
rany.

k

FACILIDADES DE PAGAMENTO
POSSANTE I
Vigoroso motor "A q u llo n " V-8 A cele ro çflo . ren
dimento e econom ia de consumo Á gil no tró le- 
go urbono e veloz no estrado I

ccnfortAveu
4 porias G rande espoco interno p oro  seu con- 
•fino e de mois 5 passageiros Suspensõo "Sto- 
bimatic M a.or áreo de vidros p oro  v is ib ilida de
panorâmica*
SEGURO!
Estruturo super compocto Chossis in te grod o  em 
robusio ormaçâo de oco  ò provo de ru ídos e 
choques Freios super-potentes •

elegantei
Vnhos de aristocrá tico  beleza Primoroso oco- 
bomenio Estofamento e p inturo em lindos côres 
^ormonizonies ò  suo esco lho '

Vòrio» planoi  de financiamento O ficina* próprios.
A iiis ttnc io  Técnico Parmonanla com Peças 

»•meo Genuíno*

smsmm
o C A R R O  DE CLASSE F A B R I C A D O  N O  BRASI L

C
N A C I O N A L I Z A D O

Vendemos tombém o 
SIMCA PRÉSIDENCE
o aristocrate dos carros 
brasileiros

Para tôda a região serrana:

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A
e “  M anoel Thiago de Ca3.ro- 253 . - L a g e s  -  S C.

0  torneio extra da 
varzea terá prossegui
mento amanhã com a 
realização de mais uma 
rodada, e que é consti
tuída dos seguintes jo
gos: às 8,15 São Paulo 
x Ester; às 10,00 - Dioce
sano x Princesa; às 13,30 
- Avenida x Arco íris; e 
às 15,15 - Botafogo x 
Coral. O jogo de maior 
importância desta roda
da será o que reunirá 
as equipes do Arco íris 
e do Avenida. Us jugos 
de amanhã terão nor lo
cal o campo do Ginásio 
Diocesano no bairro do 
Lagoão.

Possiveis novidades no 
colorado

Para o jogo de amanhã 
contra o Cruzeiro, é pos
sível que façam as suas 
estreias no conjunto co
lorado, os players Tren- 
tin, Vicente e jíu k i.

Os referidos jogadores 
são oriundos do futebol 
gaúcho, e já tiveram o- 
portunidade de atuar no 
Internacional em j< gos 
amistosos.
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Deverão se realizar a 
manhã as eleições para 
a diretoria do Serrano 
Tenis Clube, cujas obras 
se acham desde algum 
tempo paralizadas.

Segundo algumas infor 
mações que pudemos co
lher, um dos nomes em 
cogitaçf < é o do sr. V i
cente Cordeiro, gerente 
da filial do Banco do

De cada 3 que m orre aos 
40 anos um é de câncer

Segundo as últimas pesqui- 
zas realizadas em nosso 
país a mortalidade que o 
câncer faz é verdadeiramen
te alarmante.

Segundo a opinião do prof. 
Antonio Prudente, chefe da 
Campanha contra o Câncer, 
cada 3 pessoas que morrem 
com a idade aproximada de 
40 anos, 1 sem dúvida algu

ma é de câncer.
De acordo com a sua opi

nião, o povo deve colaborar 
com isso fazendo seus exa | 
mes com cuidado, mas êste 
mesmo Professor sugere que 
os médicos também procu
rem sempre que possível fa 
zer exames cuidadosos em 
seus clientes, para que sem
pre possa,a estar prevenidos 
contra est terrivel moléstia.

Projeto extinguindo ações ao 
---------  portador — —

Um dos projetos que está 
causando certo pânico, é o 
que se encontra no Congres
so para ser votado nestes 
dias, suprimindo a emissão 
de ações ao portador.

Se êste projeto for apro
vado, passaremos ter sòmen- 
te ações nominais, pois diz 
o autor do projeto que as a-

ções ao portador dão muita 
margem para uma série de 
sonegações, inclusive muitas 
vezes prejudiciais aos legíti
mos herdeiros.

Ontem na Câmara dos de
putados foi pedido regime 
de urgência para o projeto, 
afim de que a mesma venha 
a ter o seu desfecho naque
la casa do povo.

Brasil em nossa cidade.
A noticia ao que n0!" 

foi possível observar, te
ve uma acolhida espe
cial, pois pela capacida
de de trabalho e dina
mismo com que o mes
mo é possuidor, caso se 
ja eleito e possa contai 
com a colaboração dos 
associados, não teremos 
dúvidas que tomará me
didas imediatas, afim de 
serem reiniciadas as o- 
bras naquele clube e que 
em breve se torne rea
lidade.

Destas colunas também 
fazemos votos que os 
associados daquele clu
be sejam felizes na es
colha dos novos dirigen
tes, afim de dar conti
nuidade àquilo que as 
outras diretorias com mui 
to trabalho conseguiram 
fazer.

Lages, 27 de M a io  de 1961

A Policia vai dar duro 
na turma das bombinhas

Jâmo Quadros per
de a primeira batalha

Congresso

Juristas do PSD estudam  
atos de Jânio

Uma comissão de juristas 
composta de deputados do 
PSD estão estudando por so
licitação de seu partido, a 
conduta que vem tomando o 
sr. Jânio Quadros no govêr- 
no.

Alegam alguns deles que

o presidente da República 
tem tomado atitudes que ca 
bem exclusivamente ao Con
gresso decidir, razão por
que estão procurando fazer 
um estudo meticuloso, afim 
de se constatando êste caso, 
promover a responsabilidade 
do presidente.

Reduzido o prêço do Gaz e do Querozene
Por ato do Conselho Nacio

nal do Petroleo, foi baixado 
ontem, ato reduzindo o pre
ço do gaz para fogões e ou
tros fins, bem como do que
rozene, medida esta justa, 
pois o gaz tem o seu consu

mo direto na economia do 
lar, e o querozene tem o seu 
maior consumo nos menos 
favorecidos, que ainda tem 
que fazer frente com uma 
lamparina ou pequeno lam
pião dentro do seu lar.

no

O Congresso Nacional 
reunido na noite da úl
tima quinta feira, rejei
tou por 162 a 34 votos, 
o veto do Executivo a- 
pôsto ao projeto de lei 
concedendo a subvenção 
anual de dez milhões de 
cruzeiros ao Instituto de 
Fisica e Teórica de São 
Paulo.

Assim pela primeira 
vez um veto do Presi
dente Jânio Quadros cai 
no Congresso.

Segundo fomos informados é pensamento da 
icia local entrar meio de sério nêsse caso que, 

rea lm ente necessita sei atendido cora certa rigj. 
dez em virtude de seu abuso constante.

’ Temos visto constantemente cenas desagradá
veis pois fica uma turma de moleques numa cal
cada e quando tenta passar por ali um grupinho 
de meninas ou senhoras idosas a turma não per- 

______  ~ tnaía Ho Hosriarrefirar a carva iíp

veis pois fica uma turma de moleques numa cal
cada e quando tenta passar por ali um grup 
de meninas ou senhoras idosas a turma não 
de tempo, e trata de descarregar a carga de mu- 
nição de uma só vez.

Por êste motivo e que muitas vezes nossas 
autoridades têm que tomar medidas até certo mo
do drásticas para poder zelar pelo sossêgo de 
nossa população.

Sr. Vicente Soares Filho
Esteve durante alguns 

dias em nossa cidade, o 
sr. Vicente Soares Filho, 
viajante da importante 
firma Armações de Aço 
Probel, fabricantes dos 
afamados moveis Probel, 
e cujo distribuidor na 
região serrana é a con

ceituada Casa Weiss

O sr. Vicente Soares 
Filho, que esteve na Prin
cesa da Serra à serviço 
daquela importante orga 
nização, seguiu viagem 
para outros municípios 
de nosso Estado.

Expira á  30 de Junho a  V igên c ia  da Lei 
do Inquilinato

O deputado Floriceno 
Paixão endereçou à Me
sa da Câmara Federal, 
apêlo no sentido de que 
seja submetido à vota
ção o seu requerimento 
de urgência para o pro
jeto que prorroga a lei 
do inquilinato, cuja v i

gência expirará a 30 de 
junho.
Aquele parlamentar cha 
raou a atenção da Casa 
para o problema, assina
lando que se a Câmara 
não prorrogar a referida 
Lei, poderá haver agita
ção social no país.
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Escola de Gatunos
com Pedro Infante, Yolanda Varela e Rosita Arenas

Bertuzzi, Ribas & Cia.
Rua Presidente Nereu Ramos, 306 -  Fone 295 e 298

A . i „  ,u .  , « » „  , -  « ,  Lages m  , . , a„  TAPETES ^  ^

so pela quahdade como pelas condições de pagamento
Preços sem concorrenoo. Pagamento em dez ? 01

Anuncia ainda para o próximo mês de junho o maiór „  Z  U U J  P r e S t a Ç O e S .

. dos afamados e inigualáveis M ó ^ s c m o CÍOnal Pla“ °  ^  VeDda
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