
CIRCO SARRASANI:
Estréia sexta feira ein nossa cidade

Notícia alvissareira, tanto 
para adultos como para a 
garotada de nossa terra, é a
da estréia em nossa cidade, 
na próxima sexta feira, do 
qiuisi lendário Circo Sarrasa- 
ni <|ue há longos anos vem 
em intando, divertindo e em
polgando as platéias de gran
de parte do mundo.

Apesar do cinema (que é 
uma das distrações cotidia 
nas do úblico) ter se aper- 
leiçoado de maneira sensível 
nestes últimos tempos, com 
inovações de toda a ordem, o

circo ainda desempenha pa
pel artístico importante, cons
tituindo ponto de atração má
xima nos lugares onde acam 
pa e onde arranca risos, lá
grimas e surpresas das pla
téias. Quem, vendo um circo 
ai mad< com seu picadeiro, 
seus “palhaços"’ originais, se
us equilibristas, trapezistas, 
domadores, animais amestra
dos e sem número de outros 
artistas, não sente uma infi
nita e doce saudade do seu 
tempo de criança quando fa
zia questão de assistir um

espetáculo mesmo entrando 
clandestinamente?

Dispondo de «essenta ar
tistas de todas as partes do 
mundo, o famoso Circo Sar- 
rasani, que sexta feira pró
xima estreiará armado ao la 
do do Mercado Municipal, é 
um dos maiores e mais anti
gos que percorrem o mundo 
e- que, por iso mesmo, está 
definitivamente firmado no 
conceito do público interna 
cional dispensando maiores 
comentários a seu respeito

Reeleito o Dr. Jorge Barroso 
Filho para a presidência do 

Clube 14 de Junho
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O Departamento de Obras da Pre ei- 
lura em grandes atividades

Realizou se domingo dia 28 
do corrente, a assembléia 
dos associados do Clube 14 
de Junho, com a finalidade 

, de eleger os novos dirigen- 
|tes daquele clube para o 
biênio 1961/62.

Com muita justiça foi re
eleito por unanimidade dos 
presentes, o Dr. Jorge Bar
roso Filho, que tem real- 
mente uma folha repleta de 
serviços prestados àquele 
îube que com grande capa

cidade e dinamismo, vom 
desde há dois anos sob 
sua sábia orientação, impri
mindo um ritmo acelerado 
no sentido de dar ao mesmo 
um aspecto mais jovial com 
p ttivel com a sua tradição 
Jentro da sociedade de nos
sa terra.

Em virtude de suas novas 
instalações, com isso poderá 
oferecer aos seus associados 
um ambiente mais amplo, 
com mais capacidade para 
as suas festividades.

Além disso, sem dúvida 
alguma poderá com estas 
inovações oferecer aos nos
sos visitantes um ambiente 
realmente à altura de nossas 
tradições, e que bem dizem

Um dos órgãos que mais 
tem merecido cuidado e as
sistência pessoal do Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca, tem 
sido o de Obras da munici
palidade.

Esta semana ainda vimos 
os serviços que estão sendo 
atacados por êste departa
mento em diversas partes de 
nossa cidade.

Entre elas temos a Rua 
Geronimo Coelho, que está 
recebendo macadame. A Rua 
Afonso Ribeiro está sendo 
atacado o seu calçamento. A 
nossa principal rua que é a 
Presidente Nereu Ramos está 
sendo reparada o serviço das 
calçadas.

Um outro problema que es
tá sendo encarado com todo 
o cuidado possível pelo Sr. 
Prefeito Municipal é a loca
lização de um novo cemité
rio municipal, devendo o 
mesmo ficar em local que 
possa servir a nossa popula 
ção de tal modo, que o mes
mo fique localizado numa 
parte mediana da cidade, a- 
fim de evitar a grande dis
tancia.

Uma das providências que 
tem recebido todo o apoio,

tem sido o parque de viatu 
ras da prefeitura, pois é pen
samento do Chefe do Exe 
cutivo municipal, adquirir o 
maior número possível de

Jânio determina que 
todos os nomes que

Apesar das últimas con
trovérsias em tôrno da di
vulgação de nomes nas co
missões de sindicâncias e 
que grande parte dos envol
vidos têm dado o grito por 
verem os seus nomes publi
cados, e que tem dado mo 
tivos à protestos e trocas de 
bilhetes, a verdade é que o 
sr. Jânio Quadros não está 
levando a sério os referidos

máquinas e viaturas, afim de 
poder atacar com rapidez 
todos os problemas que di
zem respeito ao departamen
to de Obras do município.

dêem divulgação a 
estiverem envolvidos
comentários

Para provar que realmente 
tem grande interesse em que 
seja divulgado tudo o que 
houver, o presidente da Re
pública acaba de determinar 
que seja dada a maior di
vulgação possível dos resul
tados que as comissões de 
sindicâncias obtiveram em 
tôrno dos levantamentos que 
estão procedendo.

Pacifica a  eleição de JK para a sanatoria
por Goiás

Deverá realizar-se no
próximo domingo, dia 4, 
as eleições para o Sena
do pelo Estado de Go
iás. Como já é público 
e notório, o ex Presi
dente Juscelino Kubst 
check, um dos candida

tos à senatoria, tem a 
sua eleição praticamen
te garantida, uma vez 
que tem o apoio quasi 
em massa de todos os 
partidos do Estado de 
Goiás.

de perto com a nossa sim
pática expressão que é a 
nossa cidade com a feliz de
nominação de Princesa da 
Serra. Em nossa próxima 
edição relataremos aos nos
sos leitores a relação com
pleta de toda a diretoria 

Destas coluDas felicitamos 
ao Dr. Jorge Barroso Filho 
pela merecida reeleição e 
fazemos votos de um feliz e 
completo êxito em mais esta 
etapa.

Conselho Nacional do Petroleo determina:

Mim nos Pastos de
Depois da baixa dos preços 

lo querosene e do gás, a 
iróxima meta do C. N. P. é a 
reformulação dos seus servi- 
os “ dando lhes mais ampli- 
tide, plasticidade e dinamis- 
no, dentro do espírito da 
mensagem enviada ao Con 
gresso Nacional pelo presi- 
lente da República.’’

O Exército e a Polícia, dis 
■se o sr. Carlos Meireles, fis- 
alizarão em todo o país, 

principalmente, os revende

dores de gasolina, para que 
não misturem querosene ao 
produto, beneficiando-se com 
a baixa de dois cruzei < e 
cinquenta centavos em i o. 
O Conselho Nacional do e- 
tróleo está pedindo a c< a- 
boração de todos os moto is- 
tas do país, para que rienun 
ciem os postos que estejam 
misturando aqueles doU com
bustíveis, para que tenham 
suas licenças cassadas e se
jam presos imediatamente

Confirmada a  visita do presidente Kennedy
ao Brasil

Fontes da embaixada americana em Brasília 
confirmaram que o presidente Kennedy virá ao 
Brasil em meados de julho próximo, quando da 
sua viagem a Montevidéu, onde assistirá à reunião 
de consulta dos países sul americanos. O chefe do 
oovêrno americano virá, segundo as informações, 
diretamente a Brasília, dali seguindo para a capi
tal uruguaia. Por outro lado, em meados de junho, 
chegará ao Brasil o novo embaixador dos EE.UU., 
sr. Lincoln Gordon.
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Fabulosa estréia Sexta Feira às 20.30 horas ao lado do Mercado
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NOTAS EM ARQUIVO(N; 139) Por Danil° ™ag0 de Cas' °

Exposição de Brinquedos \ £.*

A conhecida e reputa- 
d< Casi Branca, que 
tem como proprietário o 
nosso amigo sr. Indali 
cio Pires, verdadeiro es
pirito yauque —  acaba 
de organizar, segundo 
a praxe por ela seguida
todos os annos, uma 
li i ia exposição de brin- 
qiedos, proprios para 
presentes de Natal e An
uo Bom.

Visitamos essa expo
sição, a convite daquel- 
le nosso amigo e dali nos 
retiramos sem sabermos 
o due mais admirar: si 
o genio emprehendedor 
e infatigável de Indali- 
cio Pires, verdadeiro ty- 
po do negociante moder
no, que não poupa esfor 
ços, no intuito de bem 
servir a sua numerosa 
freguezia e a irrequieta 
petizada, que certa men 
te ha de trazei o de 
canto chorado, nos dias 
do Matai e Anno Bom

Aos srs. paes que de
sejam alegrar seus fi 
lhinhos, offerecendo lhes 
brinquedos, recómmen- 
damos que visitem a ex 
posição da Casa Branca.

Falta de matéria 
corante

Chamamos a attenção 
de quem cora; etir con
tra mais um abuso que 
se está praticando, em 
plena luz meridiana, em 
alguns pontos da cida 
de.

É o caso de indivi 
duos aos quaes se pode 
applicar a epigraphe des
tas linhas que sem çeri 
moniosamente esvaziara 
o ventre em qualquer 
lugar, sem preoccupa- 
rem-se com os transeun 
tes ou mesmo habitan
tes das circumvisinhan- 
ças dos lugares escolhi
dos para taes funções 
physiologicas.

guma.
Taes arbustos onde 

pretendem encobrir-se 
são como a túnica de 
Nessus.

Suppõem se occullos e 
todos estão vendo, sen

do muitos vezes os tran
seuntes constrangidos a 
simular que não vem 
taes indivíduos acocora
dos, na posição mais 
critica possível.

Resta ao transeunte

somente o direito dei Mas. .. que porco 
nroterir aquellas pala- v autorMads a q „  m 
S™ , mie as velhotasl competir o ca ia q u e  i.bi- 
da «Relíquia» proferiram I ba este continuo abuso.

taUndod0da° tem santa/dà- (De o Planalto de 13/12/ 
va pelo fatal engano. 11910

f j  Prefeitura Municipal de Lages
ESTADO DE SANTA CATARINA
LEI N 12 LEI N 13

de 20 de maio de 1961
Autoriza designação de Representantes dos 

Poderes Legislativo e Executivo par i entrarem 
em entendimentos com técnicos oara revisão e 
atualização dos Códigos de Postura« e Tributários 
de Rendas do Município.

Eu, Woluy Delia Rocca, Prefeito M i icipal cie Lages.
Faço saber que a Câmara Municip .1 VO TOU e eu 

Sanciono a 6eguinte

LEI:
Art. I o — Fica o Poder Legislativo luíonzado a de

signar um representante e o Poder Executivo outro, para 
em missão especial promoverem entendimentos c >m téc
nicos, no sentido de ser proposta uma revisão e atualiza
ção dos Códigos de Posturas e Tributários de Renias do 
nosso Município

Art. 2“ Para fazer face às despesas decor entes do 
artigo anterior, fica o Executivo autorizado a ibrir um 
crédito especial de cincoenta mil cruzeiros (Crí 0 O.im 

Art. 3° — Esta Lei entrará em vigôr na tia' i da sua 
publicação, revogadas as disposições em c intrário

Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de m io de 1961

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Mu icipal

Publicada a presente Lei, na Secreta' a da Prefeitura 
em 20-5-61

Felipe Af«n Sim .
Secret t >

de 20 de maio de 1961
Inclui Estrada no Plano Rodoviário do Município 

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

Sanciono a seguinte

LEI:
Art. I o — Fica incluída no Plano Rodoviário Munici

pal, estabelecido pela Lei n° 78 de 7-3-1950, a estrads 
particular já aberta, que parte da estrada estadual de Bo
caina do Sul à Perimbó, passando pela Fazenda Nicolau 
Assink e Irmãos vai em direção à Goiabeira, dando aces
so a estrada da Firma Indústria Rio Bonito S/A., seguindo 
daí em direção às localidades de Joana e Guiabal

Art. 2o — Fica o Executivo Municipal, autorizado a 
adquirir por doação, compra ou desapropriação, a área de 
terras necessárias a execução da presenle í.ei.

Art. 3o — Fica o chefe do Executivo Municipal, auto
rizado a abrir crédito especial, para fazer face às despe
sas decorrentes da presente Lei.

Art.- 4o — Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as diposições em contrário.

lí1

*

os

ycata 
dus. 

ta 
qo

fril*

Sr
«Fri® 

I de 
trtn1 
Frei
c!

ncilisd
$0
Utes

.(toa
i1

(io, ad
l í ,  t f

gtscrii
an‘ 37
jtjâflie

(Htitali
de F 

niBdivi 
gii Gol 
ü n t o d t
s  lests

in sep 
ulema 
K por 
«ale
Mo I 
P Qo* o 
penne«

Prefeitura Municipal de Lages, em 20 de maio de 1961

Wolny Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Publicada 
em 20-5-61.

presente Lei, na Secretaria da; Prefeitura

Felipe Afonso Simão 
Secretário
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Entre os lugares em 
que se dão taes abusos 
citamos aquelle que fica 
em frente a Igreja de N. 
S. do Rosário, no extre
mo da rua Correia Pin
to, onde indivíduos, às 
vezes, em plena luz me
ridiana, internando se 
pelos arbustos que exis
tem ali, mal encobertos 
pela e sca s sa  v eg etação , 
vão cum prir a  lei da 
restituição agron ôm ica, 
adubando terren o  não  
destinado a  cultura al

POSSANTEI
Vigoroso motor "Aqullon** V-ê Aceleroçõo. ror», 
dlmento •  econom ia da consumo Á gil no trófa- 
go urbano a veloz no e s iro d o l

CONFORTÁVEL!
4 o o rto s  G ro n d e  e s p o ç o  In te rn o  p o ro  seu co n . 
fò n o  a da  m ois S  p o s s o g e iro s  Suspensão "S lo - 
b im o tic " . M a io r  ó re o  d e  v id ro s  p o ro  v is ib i lid a d e  
p o n o rô m lc o  I

SEGUROI
Estruturo super-compocto Chotsls in tegrodo  em 
robusto arm ação de aço. ò provo de ruídos e 
choques Freios super-potentes I

ELEGANTEI
linhos de oristocrâHco betezo Primoroso oco- 
Domento E ilo lom ento e plnturo em lindos côres 
harmonlzontes ò suo escolho*

V ó n o t p la n o s  de fin a n c io  m ento O fto n o s  p rop rios. 
ooro A s iis fé n o o  Técnico Pennonnnte com os 
>imco G nnuioas

SIMM  C H A IM D  «
F A B R I C A D O  NO BRASIL t

m

I — ‘

mK

* c
Vendemos fombém o 
SIMCA PRÉSIDENCE
o anstocroto dos carro* 
brasileiros

Para tôda a região serrana:

Mercantil Delia Rocca, Broerina S/A
Rua M anoel Thiago de Castro. 253 — Lages — S. C.
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Juú.° de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lages
E ditai de Citação

ä  d i T  n^br^ i ha foi
Vara Cível, da Comarca de 
Luges, Estado de Santa Ca
tarina. na forma da lei. etc.

Faço saber a iodos quan- 
toS o presente edital de ci
tação 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 P E T I Ç Ã O :  
•‘Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Primeira Vara da Co
marca de Lages, Santa Cata
rina. Armindo 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 
zend i 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 condômiaos que
rem, por isso propor a com
petente Ação de Medição e 
Divisão em que se provará: 
I o) 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 ‘‘f 0®10 de 1948> no Cartó- 
ri° do Cível e Comércio, des-
*  C0? arca. e na qual os 
bens foram partilhados entre 
os autores Armindo Schmidt e 
Ernesto Fredolino Fritzer, co
mo cessionários de todos os 
herdeiros conforme escritura 
publica lavrada em 12 de 
março de 1948 no livro n° 
309, íls. 8 à 12 • verso, no 
Primeiro Tabelionato, trans
crita sob n 3 517 uo 2° Ofí
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 Cornar 
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 dachado. 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, 
si ndo necessária a sua divi
são judicial. 5o) Que ditas 
terras, em sua grande parte, 
são próprias para a agricul
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 Auatácio Wal- 
trick, de Dinarte Joaquim 
Corrêa, de Man >el 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. 
Em 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- 
mo pessoal do dr Represen
tante do Ministério Público 
Ter nos em que, protestando 
pro r o alegado, se neces
sário, com testemunhas, de 
poimentos 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 
cora os inclusos documentos:

Pedem deferimento. Lages, 
17 de março de 1 961 (a) Má
rio Teixeira Carrilho’’. DES
PACHO: ‘A. Façam-se as ci
tações, na forma requerida. 
Nomeio, para a execução do 
processo divisório, o agri
mensor Lidio Reis; como pe
ritos os Srs Heriberto Krebs 
e Alfredo Floriani, e como 
suplentes Ubbajara Almeida 
e Eurico de Liz, que deve
rão ser intimados para pres
tar o compromisso legal. La
ges, 20.3.61 (a) Osmundo Viei
ra Dutra, Juiz de Direito da 
I a Vara Cível’’. E, para qüe 
ninguém alegue ignorância,

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

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da Primeira 

Vara Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível.

Juízo É  Direito da Segunda Vara Cível da t e a  de 
—  Lages, Estada de Santa Catarina —

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 L AGE ANO
jornal de larga penetração, o cliente tem a 
certeza de que sua mensagem chega as pes
soas e às localidades que deseja atingii. As
sim procedendo, o comerciante ou o mdustna 
sabe que

Vende mais

e que a sua despesa
multiplicada atravéz de um maior volume de 
vendas. _____________

Edital de Citação
O dr. José Pedro Mea ies 

de Almeida, juiz de Direito 
ia Segunda Vara Civel la 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
la lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
> presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias, 
virem, dele conhecimento 
tiverem ou interessar possa, 
que, neste Juízo 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 Lima, 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 Inocencios, 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 re
sidentes nesta comarca; — 
2o.) — Que alguns dos su 
plicantes obtiveram a sua 
parte em inventário dos bens 
do finado Francisco Inocen- 
cio Ribeiro, outros por com 
pra e venda contorme pro
vam os documentos anexos;

— 3o.) — Que o inovei per
tenceu, primitiva ti ote, a 
Mancei Ignácio Ribeiro, o- 
rigem da comunhão. 1 tinha 
as seguintes confrontações: 
começando no Sul livi lindo 
com herdeiros do finado Ili- 
seo Ribeiro do Amaral, por 
um lageado até um marco, 
e ao Leste dividiu 1 > com 
Bento Rodrigues Nogueira e 
Francisco Corrêa França até 
à cabeceira de un bnnhado 
e daí continua dividiu com 
terras que foram de \ ílonio 
Fogaça de Alraei 11 -e en 
contrar, digo, até à <■ oeoei- 
ra de um outro banhado e 
por êle abaixo até u n iagea- 
dinho até um marco que se 
acha na sua margem e daí 
por êle abaixo divi lindo com 
José Gaspar Godinho e Ge- 
remia8 Rodrigues da Cruz, 
fechando o círculo, conforme 
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- 
cima 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- 
la no prazo legal, condenan
do-se lhes afinal ao paga
mento de sua quota rela
tiva às despesas da Ação
Que sejam citados, outrossim, 
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 permi
tidas, especialmente docu
mentos, testemunhas, visto
rias, arbitramentos, depoimen
tos pessoais. Com o valor de 
cr$ 25.000,00; Pedem e Espe
ram Deferimento. Lages, 14 
de março de 1960. (assinado): 
Jorge Barroso Filho Anexos:

Procuração; 2) Escritura de 
compra de Manoel Ignácio 
Ribeiro; 3) seis títulos de do
mínio diversos’’. DESPACHO: 
“R. boje A. Como requerem. 
Façam se as citações na for
ma requerida, expedindo-se 
mandado e edital, êste com 
o prazo de trinta dias. No
meio agrimensor o profissio
nal João Severiano Waltrick, 
peritos os senhores Heriberto 
Krebis e Alfredo Floriani, os 
quais deverão ser intimados 
para prestarem o compromis 
so legal. Cite-se o dr. Repre
sentante do Ministé"rio Públi
co. Lages, 16 de maio de 
961. (assinado): José Pedro 

Mendes de Almeida - Juiz de 
Direito da 2a Vara” . Assim 
sendo passou-se o presente 
edital, para publicação na 
forma da lei, por meio do 
qual ficam citados os tercei
ros interessados incertos e 
desconhecidos, nos termos e 
para os fins da petição ini
cial e despacho acima trans
critos. Dado e passado nesta 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos dezesse
te 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 Comércio

Sr. Evandel Xa

vier Soares

Festeja na data de 
hoje mais um aniversa
rio natalício, o Sr. Evan
del Xavier Soares, pro
prietário da Fabrica de 
Esquadrias sita no Bair 
ro Copacabana, e pessoa 
que goza de largo des
taque em nossos meios 
sociais.

Apresentamos ao feliz 
nataliciante os nossos 
votos de muitissi nas fe 
licidades.
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Juizo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lages
*  . « mi i nHn Vipira Dutra -

O 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
Favo 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 Hugen de Liz e sua 
mulher 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:” Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
Primeira Vara. Adriano Hugen 
de Liz e sua mulher d. Alvi- 
na Melo de Liz e Prezaiiu > 
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 os 
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 terras 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 era aprêço, 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 se digne V. 
Excia.: a) Ordenar se proce
da a devida justificação (art. 
455 do C.P.C.), presente o Dr. 
Promotor Público da la. Vara 
e ouvidas as testemunhas a- 
baixo arroladas, as quais com

parecerão independentemen
te de intimação; b) mandar 
citar os confrontautes do imó 
vel 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- 
confesso Dão a causa, para 
os efeitos da taxa judiciária 
o valor de cr$ 10 000,ü<>. Ter
mos em que, esta com os 
inclusos documentos PP De
ferimento Lages, 13 de se-

Itamo8 Vieira. Advogado ins 
ento sob n° 297, com escri
tório à R Pres. Nereu Ramos 
33, I o A. Rol de Testemunhas: 
1) Maurilio 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. .  ! » • « " » .
ção com a ouvida de teste 
munhas, proter.u este J i^o, 
o seguinte DESPACHO, vis
tos, etc. Julgo por sentença a
presente justificação, em que 
são requerentes Adriano Hu 
iren de Liz e sua mulher e 
Prezalino Melo de Liz e *ua 
mulher, afim de que produzaferimento Lages, ue oe- mu.uv,, ‘ a 0 legais

tembro ,te I960 (a) Pp. Hélio, P jr J »™ !? ? .  '„ S ,efeitos. Façam se as citações 
requeridas na inicial, a ) 
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 a) Osmundo 
Vieira Dutra. Juiz de Direito. 
E, para que ninguém alegue 
ignorância muito especialmen- 
te os interessados incertoB, 
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 Carlos 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 

tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na forma 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 Forum 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$ 125000,00 
(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 n- 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

fechos e sem benfeitorias 
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 L i 
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$ 10.000,00). 
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 meneio 
nado. E quem quizer arre
matar ditos bens imovei6, 
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, pus- 
sou-se o presente edital pa
ra publicação e afixação na 
forma da lei Dado e passa
do nesta cidade de Lug^g, 
Estado de Santa Catarina, 
aos vinte e cinco dias do 
mês de maio de míl novecen
tos e sessenta e um. (25 5 61). 
Eu, Luiz < arlos Silva, Escri
vão do Civel e Comércio, o 
datilografei, subscrevi e t.im- 
bém assino. Selos afinal.

Osmundo Vieira DuVa 
Juiz de Direito da la. Vara 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

Juizo de Direito 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 RAUL1NO 
RODRIGUES DE SOUZA, 
brasileiro, solteiro, lavrador, 
domiciliado e residente n<> 
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: 1° - 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 Pombos’’, 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; 2o- 
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, encontram-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; 4U - Que o Suplicante, 
por si e por seu antecessor 
possuem o aludido imovei 
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 
o - 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. Excia , 
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 que, S. Pede De
ferimento. Lajes, 25 de abril

(Continua na 5a. P^ÇT■
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Facil triunfo
bácil sob todos os pon-1 zo a que o Internado 

tos de vista foi a vito- nal colhesse uní fácil 
na conquistada domin-1 triunfo e com isto man

sobre o Cruzeiro
go último pelo Interna
cional sôbre o Cruzeiro.

--------------------  U_IC4. I I

ten io a sua previlegiada 
posição de lider absolu

0  marcador de 6 a 2, 
revela com nitidez a lim 
pida vitoria do colorado 
sôbre um Cruzeiro, que 
se mostrou à altura do 
seu contendor somen
te em pequena parte da 
primeira etapa. Desfal
cado do seu arqueiro 
Wüldemar, substituido a 
última hora pelo zaguei
ro Carlinhos e com a 
contusão sofrida pèlo 
zagueiro Jovito, deu a-

to do presente campeo
nato.

No primeiro periodo o 
Internacional já vencia 
por 4 a 1. Jaime abriu 
a contagem para os ru
bros ao,> 4’, Plinio au
mentou o escore aos 14’ 
e Ivo diminuiu para o 
Cruzeiro aos 19'. Poste
riormente quasi ao final 
do término do primeiro 
tempo ou seja aos 42’ e

45’, novamente Jaime e 
Nicodemus consignaram 
mais dois tentos para o 
Internacional.

Na fase derradeira aos 
18' Plinio marcou o 5o 
gol colorado e Pedrinho 
aos 20’ consignou o sex
to contraste do Interna 
cional. Aos 3-’ o Cruzei 
ro consegue o seu se
gundo gol por intermé 
dio de Nigemann, e que 
veio dar cifras definiti 
vas no marcador com o 
ajustado triunfo do In
ternacional por 6 a 2.

As duas equipes joga

ram com as seguintes 
constituições: Internacio
nal Kuki, Roberto, 
(Boanerges), Etevaldo e 
Gico; Vicente e Pedrinho; 
Plinio, Trentin, Nicode
mus, Hamilton e Jaime.

Cruzeiro — Carlinhos, 
Alceu, Jovito e Deco; 
Ivo e Izidoro; Raimundo 
Nigemann, Dida, Eloir e 
Dezinho (Dico).

No bando colorado so 
bressairam-se as figuras 
de Etevaldo, Pedrinho, 
Jaime, Vicente e Hamil
ton, êste último a figura 
principal da cancha.

No setor estrelado, em

que pese, o seu fracasso, 
merecem destaques as 
figuras de Jovito, enquan 
to não se contundiu e 
Carlinhos e Ivo. Os de
mais regulares e pés
simos.

Na arbitragem esteve 
o sr. Artenis Freitas com 
uma regular atuação, se
cundado nas laterais por 
Waldemar da Cunha Ma 
dureira e Armando Ta
ranto.

Na preliminar o Inter
nacional goleou o Cru
zeiro pelo certame de as
pirantes pelo alto escore 
de 7 a 0.

Prova C ic lis ta  l i e s -V a c a r ia - la je s iD o m i n g o  0 c l á s s i c u  G u a - N a l
No próximo sábado à de manhã, os ciclistas

tarde será iniciada a 
grande prova ciclistica 
Lages Vacaria-Lages, on 
de tomarão parte ciclis
tas locais do Lages Mo
to Clube e do Clube Ci- 
clistico 3 M.

A saída como já in
formamos será sábado 
de nossa cidade com 
pernoite em Vacaria, 
sendo que no domingo

farão o percurso de re
torno à nossa cidade, 
num total aproximado de 
250 kls.

Como aconteceu com 
outras provas, a prova 
ciclistica Lages-Vacaria 
Lages será patrocinada 
pelo Lages Moto Clube 
em combinação com a 
Radio Clube de Lages.

Derrotado o Vasco da Ga 
ma em Rio do Sul

No próximo domingo, 
teremos o encerramento 
do primeiro turno do 
campeonato da cidade, 
com o prélio entre as 
equipes do S. C. Inter
nacional e do G. A. Gua- 
rany.

Velhos rivais do soccer 
local, êste cotejo vem 
desde já sensacionalizan- 
do o nosso público es
portivo.

O Internacional é o li
der absoluto da tabela 
com zero ponto perdido, 
enquanto que o bugre é 
o vice lider com um

ponto apenas 
rubros.

Pelos prognósticos que 
a nossa reportagem con 
seguiu apurar nos seto-

atraz dos res esportivos da cidade, 
é provável que a arre
cadação ultrapasse a ci
fra de quarenta mil cru 
zeiros.

L. S. D. reformará os seus 
- estatutos ——

Conforme conseguimos 
apurar junto aos altos 
mentores da Liga Serra
na de Desportos, dentro 
de breve tempo haverá 
uma reunião naquela en

tidade, quando serão dis
cutidos entre os repre
sentantes dos clubes fi
liados, a reforma dos se
us estatutos.

Foi realizado domiDgo 
último na cidade de Rio 
do Sul, o encontro amis 
toso entre as equipes do 
Quinze de Novembro lo
cal e do Vasco da Ga
ma de nossa cidade.

Depois de um encontro

dos mais disputados o 
quadro do Quinze de No
vembro levou a melhor 
pelo escore de 2 a 1.

Nêsse jogo o quadro 
do Vasco da Gama atuou 
soberbamente e merecia 
um melhor resultado.

Reune-se amanhã a JDD
Embora seja dia san

tificado, deverá reunir- 
se amanhã a noite a 
Junta Disciplinar Depor- 
tiva da Liga Serrana de 
Desportos, afim de jul
garem os atletas Toco 
do Independente de Cu

ritibaDOS e Oscar Cor
rêa do G. E. Vasco da 
Gama. Estes julgamentos 
já eram para serem efe
tuados na última quinta 
feira, mas por falta de 
quorum foram transferi
dos para amanhã.

Olinkraft disputará o 
certame de 1962

Conforme conseguimos 
apurar junto à fontes 
dignas de crédito, a S. 
E. R. Olinkraft da loca
lidade de Igaras, uma 
das boas equipes do nos
so interior, disputará o 
campeonato lageano de 
1962.

Não resta a menor dú 
vida, que será uma das 
grandes atrações do pró
ximo campeonato citadi 
no, pois a Olinkraft é 
possuidora de um bom 
plantei e, acreditamos 
mesmo que fará boa fi
gura naquele certame.

Salvador excluido

Com a vitória de domingo sôbre o Cruzeiro 
r 6 a 2 o quadro colorado ainda se mantem 
me na liderança da tabela do campeonato, cuja 
tssificação é a seguinte.

1° — Internacional 
2o — Guarany 
3o — Independente 
40 __ Cruzeiro e Vasco da Gama

0 PP
1 pp
3 pp 
7 DD

A Liga Serrana de Des
portos decidiu em sua 
última reunião, excluir 
do quadro de árbitros, 
o apitador Aureo Mello, 
mais conhecido por Sal
vador, por ineficiência 
técnica.

Vitória do Independente sôbre o Olinkraft

Defrontaram-se amisto
samente domingo último 
em Curitibanos, as re
presentações do Indepen

kraft de Igaras.
Após um confronto ár

duamente disputado, o 
quadro da casa vitoriou-

dente local e do Olin- se por 2 a 1.

Juizo de Direito . . .
(Continuação da 4a página)

de 1960 (a) Romulo Matos" 
Testemunhas: 1) Pedro Ro
drigues Bastos; 2) Idalino Al 
ves de Souza e 3) Crispim 
Antonio Neves, todos brasi
leiros. casados, agricultores, 
residentes nesta cidade:’’ DES
PACHO: A; designe-se data e 
façam-se as devidas intima
ções. Lages, 26.4.60 (a) C. 
Gama". Feita a justificação 
com a ouvida de testemunhas, 
proferiu êste Juizo o seguin
te DESPACHO: ‘‘Vistos, etc. 
Julgo por sentença a presen
te justificação em que é re
querente Raulino Rodrigues 
de Souza, a fim de que pro
duza os seus jurídicos e le
gais efeitos. Façam-se as ci
tações requeridas na inicial: 
a do Dr. Promotor Público e 
confrontantes, por mandado; 
a dos interessados incertos

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 mil 
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 Ia Vara 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do CíveL
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COLUNA SOROPTIMISIA
Visita da Presidente da Federa
ção das Américas, Sra. Dora Lewis

Como já íoi divulgado, visitará Lages no próximo dia 
I o de junho (amanhã), a Sra. Dora Lewis, da cidade de 
Nova York, presidente da Federação Soroptimista das Amé
ricas, membro da Junta Investigadora e delegada junto às 
Nações I nidas da Associação Internacional Soroptimista.

Entre os muitos titulos e cargos ocupados pela Sra. 
Dora Lewis, destacamos os seguintes: graduada de honra 
do Colégio Estadual de Washington, possue o gráu de mes
tra das Artes da Academia de Proiessores da Universida
de de C 1 iinbia, tendo absorvido estudos superiores na 
Fundação Laura Spelmann Rockefeller na Universidade de 
Minesotii e da Universidade de Cincinati. Em 1948 a Sra. 
Lewis serviu como Conselheira da Educação junto ao Esta
do Maior do Exército dos Estados Unidos em Tóquio, Ja
pão e er 1958 representou a Associação Internacional So- 
roptimist;. nas conferências de Genebra e Paris. Outros 
cargos oc upados pela Sra. Lewis: Reitora do Departamen
to Feminino do Colégio de Educação Estadual de Washing
ton e da Universidade de Hawai Inspetora de Economia 
Doméstica na Repartição Estadual de Educação em 
Washington. Delegada Federal de Economia Doméstica 
para onze estados do Oeste Diretora de Economia Domés
tica das Escolas Públicas de Seattle. Lente e presidente do 
Departamento de Economia Doméstica na Universidade de 
Nova York.

É o seguinte o programa elaborado pelo Club Sorop 
timisia, para recepção à Sra Dora Lewis:

Dia Io — Quinta Feira
Às 10 horas, recepção no Aeroporto local
Às 12 horas, almoço íntimo na residência do sr. Jorge 

Chediac, onde a mesma ficará hospedada
As 19,30 horas, jantar de gala no Restaurante Nápoli.
Dia 2 — Sexta feira
Às 12 horas, galeto na Gruta Lageana.
À tarde, camargo numa chácara.
Às 19,30 horas, jantar americano na residência do Sr. 

Jorge Chediac
Dia 3 — Sábado
Às 10 horas Ua manhã,''partida pelo avião de carreira 

da Varig, para Itajaí

Clube 14 de Junho
Edital de Concorrência

A Diretoria do Clube 14 de Junho comunica aos inte
ressados que se acha aberta a concorrência para explo
ração do Serviço de Bufet e Bar do Clube, pelo período de 
dois anos.

Observações:
a) Não se aceitam propostas inferiores a Cr$..............

16000,00 mensais;
b) O proponente tem obrigação de limpesa do Clube 

por sua conta, pagando ainda luz, água e esgoto;
c} A Diretoria reserva-se o direto de apreciar, tam

bém requisitos pessoais do candidato;
d) A Diretoria poderá rejeitar tôdas as propostas;
e) As propostas devem ser encaminhadas à Direção 

do Clube até as 18 horas de dia 3 de Junho (sábado) quan
do serão abertas na presença dos interessados.

Lages, 27 de Maio de 1961.
Ataliba da Costa Ávila 

Io Secretário.

Eleita a Iva
Foi efetuada domingo 

último, a eleição da no
va diretoria do Serrano 
Tenis Clube, que regerá 
os seus destinos no biê
nio 1961-63, a qual ficou 
assim constituída: Presi 
dente - Vicente de P. A. 
Cordeiro; Vice Presiden
te - Emílio E. Battistella; 
1‘ Secretário - Major Sér
gio Neves; 2* Secretário - 
Nelson M. de Almeida; 1* 
Tesoureiro - Enio Mario 
Marin; 2• Tesoureiro - 
Tulio F. Carvalho; Dire 
tor Social - Olavo P. Es
trela; Diretor de Espor 
tes - Osvaldo Husadel; 
Conselho Fiscal - Oscar 
hcbweitzer, Edmundo C. 
Arruda e Alberto Santos; 
Suplentes do Conselho 
Fiscal - Ladir Cherubini, 
Gal- José Liberato Souto 
Maior e Mauro Rodolfo.

Como se nota a nova

José R. Lopes Neto 
reeleito vice presiden

te do Clube 14 de 
Junho

Na eleição realizada 
domingo último no Clu
be 14 de Junho, foi re
eleito por unanimidade 
o Sr. José Rodrigues 
Lopes Neto, mais conhe
cido por Netinho. para 
as funções de vice pre
sidente.

Esta reeleição foi uma 
medida acertada pelos 
associados do Clube 14 
de Junho, pois o mesmo 
vem desde longo tempo 
emprestando a sua va
liosa colaboração, estan
do sempre pronto e par
ticipando com toda a sua 
capacidade em prol de 
bem servir a coletividade.

Destas colunas envia
mos os nossos parabéns 
ao Sr. José Rodrigues 
Lopes Neto pela sua me
recida escolha.

diretoria do Serrano 1 
nis Clube é composta das 
figuras mais representa 
tivas do nosso mundo 
comercial, industrial, so
cial e militar, motivo por 
que estão de parabéns

Noticiando êste acoq. 
cimento destas colunas 
levamos à novel direto, 
ria do Serrano Tenis 
Clube os nossos votos 
de ininterruptas felicida
des na gestão que ora se 
inicia.

Dentro de breves dias fun
cionará a Ãgêncic Vemag

Deverá dentro de breves 
dias ficarem concluídas as re
formas e reparos que se fa
ziam necessárias nas instala
ções da antiga Internacional 
siia à Rua Cel. Córdova. ao 
lado dos Correios e Telegra
fo <)nde.pròximamente es- 
taiá funcionando a firma A 
giência Serrana de Veículos 
Ltda, concessionária dos a-

famados produtos Vemag.
Junto à mesma terá tam

bém uma bem montada casa 
de peças e um serviço com
pleto de assistência aos veí
culos, afim de que os adqui
rentes possam ficar tranqui
los quanto ao receio de que 
não tenham p *ças e mesmo 
uma assistência a altura 
das suas necessidades.

Parece burro
Em Belo Horizonte aconte

ceu um caso que envolve u- 
ma moça e um burro A mo
ça é Elza Augusta de Melo, 
loura e bela. O burro é um 
burro mesmo.

Aconteceu que a moça lou
ra e bela foi mordida pelo a- 
nimal, na Rua Teófilo Ottoni. 
O jumento estava atrelado a

, mas, não é
uma carroça e quando viu a 
jovem, desprendeu-se das 
correias, e correu em dire
ção a ela, mordendo-a na 
perna. Elza medicou-se no 
Pronto Socorro e em segui
da dirigiu-se à Delegacia a- 
presentando queixa contra o 
animal, pelo ousado e vio
lento «carinho». O delegado 
instaurou inquérito.

Regressaram os conven
cionais do MTR

Regressaram do Rio de Ja
neiro, onde foram participar 
da convenção nacional do 
Movimento Trabalhista Reno
vador, realizada naquela ca
pital nos dias 25 e 26 do cor 
rente, os srs. Dr. Aron Ki- 
pel, Adolfo Gilberto Toski e 
José Steffen.

Segundo pudemos colher, 
a referida convenção deci
diu transformar aquele movi
mento em partido político, 
o que se dará em hreve, 
pois sòmente falta a elabo
ração dos estatutos, que fi
cou a cargo de uma comis
são que está reunida no Rio 
de Janeiro.

Regressou de Curitiba o Sr. José Guidalli
Acompanhado de sua exma. 

esposa, regressou segunda 
feira última de Curitiba, o sr. 
José Guidalli do alto comer
cio desta praça e presidente 
clube lo. de Julho.

A sua viagem àquela me
trópole paranaense, foi com o 
fim especial de assistir co. 
mo convidado, a eleição de 
miss Paraná.

Se você deseja ganhar

1 M ilhão de Cruzeiros
Exija a nota fiscal de suas compras ! . . .  E concorra aos

borleios em Junho e Dezembro de 
Seu Talão Vale um Milhão.

N O T A  Você p o d e r á  trocar suas notas d i á r i a m s n t A  n r r  I n a n a i n r t n  n  ,
Rua Coronél Córdova n 80. nte na inapetoria Reoxonol de Fiscalização. sita à
Servem as notas de junho de 1960 até m aio deste ano.
O  prazo para  troca será encerrado dia 31 deste mês.
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