
A PARTIR DE Io DE JULHO:
T--, .« T fl 1 « P V  * ® Salsa do Rio dos Indios

Prosseguindo no seu pro
s a m  de trabalho, de me- 
lhoramentes e de realizações, 
o prefeito dr. Wolny Delia 
Rocca, em companhia do ve
reador Manoel Antunes Ramos 
viajou dia 25 para o lugar 
denominado Rio dos índios, 
distrito de Palmeiras, sito na 
estrada q ie liga Ponte Alta 
do Sul com a Encruzilhada, 
a fim de inaugurar uma bal 
ga construída no referido 
rio.

A balsa em referência foi 
construída em colaboração

pelos municípios de La^es e 
Curitibanos, já que alí é a 
divisa dos mesmos, e vem 
preencher uma lacuna que se 
fazia sentir naquela próspe
ra região.

A balsa sòbre o Rio dos 
Índios é mais um i realização 
do prefeito 1r Wiluy Delia 
Rocca que v • n be leficiar, 
cie maneira acentuada, mais 
uma zona do nosso municí
pio. Trabalhando sem desfa
lecimentos nera canseiras, o 
jovem chefe do Executivo 
lageano vai se inteirando rá
pidamente dos problemas do

município e procurando re
solvê-los através de várias 
medidas que têm arrancan
do os aplausos da população 
da cidade e do interior sem 
distinção de classes, con 
vicções religiosas ou credo 
político.

Está, pois, de parabéns a 
população do Rio dos índios, 
diRtrito de Palmeiras, com 
mais essa importante reali
zação do prefeito de Lagefe 
em colaboração com o chefe 
do Executivo do vizinho mu
nicípio de Curitibanos.
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IV O S  TOKIOS" P U  OS OSiUS 
Di TRANSPORTES C O lilO S

Por determinação do sr. 
Nelson Almeida, delegado de 
Polícia em exercício, a par
tir de primeiro de julho do 
corrente ano os pontos dos 
ônibus de transportes coleti
vos ua cidade serão modifi
cados, isto é, na parte cen
tral e suas proximidades. Se
gundo a referida determina
ção, a partir da data men 
cionada os novos pontos pa
ra os ônibus de transportes 
coletivos serão os seguintes: 
vindo do Coral - será extin
to o ponto em frente ao 
Clube 14 de Junho, come
çando o mesmo a funcionar 
em frente da Joalheria Mon- 
dadori e, desta para diante, 
o ponto será o atual, sito

em frente da Churrascaria 
Princesa; vindo do t; ângulo, 
nas proximidades do emité- 
rio, continuará o ponto em 
frente do Cine Tamoio, sen
do extintos os sitos em fren
te da Barbearia Esperança e 
do Banco Inco, ficando daí 
para diante o próximo ponto 
nas proximidades do Clube 
Io de Julho.

Tal medida, segundo in
formações que colhemos, tem 
por finalidade evitar o con
gestionamento de veículos 
no centro da cidade, motivo 
porque a determinação do 
atual delegado dc Policia em 
exercício, sr. Nelson Almeida, 
merece os aplausos de todos.

Onda de Roubos na Cidade

M o s  de êxito 
l i  leão do Cinde

os festejos de t a t «  Jãnio-Jus- 
14 de Junho a t a  eu hreie

Revestiram-se do mais ple
no êxito os festejos de São 
João, promovidos pelo Clube 
14 de Junho, que tem à tes
ta da sua diretoria a figura 
dinâmica e capacitada do dr. 
Jorge Barroso Filho e que 
conta com uma equipe de 
homeas igualmente capacita
dos e dinâmicos, sempre 
dispostos a trabalhar pelo 
bem estar da sociedade que 
tão eficientemente dirigem.

A primeira parte do hem 
elaborado programa constou 
de uma grande festa no Par
que Jonas Ramos, festa esta 
transmitida pela Rádio Clube 
de Lages e assistida por ele
vadíssimo número de pessoas 
de todas as classes sociais 
da “Princesa da Serra”. Nes
sa oportunidade, além dos 
artistas da referida emisso
ra, executaram diversos nú
meros musicais os famosos

Irmãos Bertussi, especialmen
te contratados para essa noi
tada.

Baile no Clube 
14 de Junho

Conforme estava estabele
cido, a segunda parte do 
programa culminou com ura 
grandioso baile nos luxuosos 
salões do Clube 14 de Junho, 
baile êsse que contou com 
a nata da sociedade local e 
animado pelos Irmãos Bertu 
tussi e artistas locais. Pinhão, 
vergamotas, quentões e ou
tros alimentos próprios fo
ram distribuídos à vontade 
nessa ocasião, tendo as pes
soas que fizeram parte do 
baile se divertido quase a 
noite toda e que ficará gra
vada para sempre na sua 
memória.

Segundo notícias proce
dentes de Brasília, o ex-pre
sidente Juscelino será rece
bido nos próximos dias pelo 
presidente Jânio Quadros, é 
o que se informa nos corre
dores do Palácio do Planalto. 
O encontro seria antes da 
viagem do chefe do govêrno 
ao Rio, afim de presidir a 
reunião dos governadores a 
exempio do que aconteceu 
em nosso Estado há pouco 
tempo. Embora não tenham 
sido divulgados detalhes so
bre a visita, relaciona-se tal 
fato com a presença, dia 26, 
no gabinete de Quintanilha 
Ribeiro, do sr. Israel Pinhei
ro

Aniversário
Festejou seu aniversário 

natalício, na data de ontem, 
o pequeno Gino,. filho do dr. 
Wolny Delia Rocca, prefeito 
municipal jde Lages, e de 
sua digna consorte dona Do- 
lores Delia Rocca.

Tal acontecimento é de 
grande significado, pois os 
progenitores do aniversa
riante, tanto pelo elevado 
cargo que ocupam respecti
vamente como prefeito e pri
meira dama do município, 
como também pela fidalguia 
de trato e elevada dose de 
simpatia são benquistos e 
admirados pela sociedade de 
nossa terra.

Registrando o aconteci
mento, destas colunas envia
mos os nossos cumprimen
tos ao pequeno Gino, exten
sivo aos seus pais e fami
liares, almejando-lhe uma 
existência longa e venturo
sa.'

— -  A V I S O  =

S.A. W iiite Martins
Faz por êste meio conhecer aos seus 

da praça de Lages que o Sr. Benjamim  
de Faria, deixou de exercer as fu Ç lizar
vendedor não estando pois autoriza nome
Quaisquer negócios ou recebimentos 
desde o dia 9 do corrente.

Caxias do Sul, 15 de Junho de 1961. 

p. p. S. A. WHITE MARTINS 
ABRAMO BEDIN

Gerente da Filial de Caxias do bui.
A laVla está com a firma devidamente reconhecida, cte. doui 

____ ____ «rouiVO.

Apesar da severa vigilância exercida pelo destaca
mento policial da cidade, nêstes últimos dias tem se veri
ficado uma alarmante onda de roubos na “Princesa da 
Serra” que põe a população lageaua em sobressalto, tiran
do-lhe o sossêgo noturno.

No entanto, segundo conseguimos apurar, a policia 
local está desenvolvendo uma atividade intensa no sentido 
de descobrir e trancafiar no xadrês os “amigos do alheio”. 
Dos roubos praticados dois ou três já foram descobertos e 
alguns dos outros a policia já está na pista dos responsá
veis, esperando que para breve tudo se esclareça para 
azar dos gatunos.

Organizada a Comissão 
Fundadora do Banco de
Desenvolvimento do Estado

VEREADOR OSCAR SCHWEITZER 
ENTRE OS CINCO MEMBROS

Conforme noticia a im
prensa barriga-verde, por ato 
do governador Celso Ramos 
foi constituída a Comissão 
Fundadora do Banco de De
senvolvimento do Estado de 
Santa Catarina S/A, compos
ta dos srs. Geraldo Wetzel, 
Guilherme Renaux, Haroldo 
Soares Glavam e Plinio de 
Nez -  todos êles pessoas ex
perimentadas e capazes que 
se desincumbirão da missão 
que lhes foi confiada com o 
mais pleno e absoluto êxito.

Entre os cinco membros da 
referida comissão, nomeada

pelo chefe do Executivo ca
tarinense, figura o sr. Oscar 
Schweitzer, vereador à Câ
mara Municipal de Lages, 
industrialista, comerciante e 
elemento de prestigio nos 
meios políticos e sociais da 
“Princesa da Serra” e que, 
no alto cargo que lhe foi 
confiado, saberá honrar a 
nossa terra pelo dinamismo, 
nobreza de carater e capaci
dade de trabalho que o ca
racterizam e que o tornam 
por isso respeitado e ben
quisto entre os seus conci
dadãos

Jânio passará a despachar 
nas capitais dos Estados

A exemplo do que aconteceu recentemente em São 
Paulo, quando o sr. Jânio Quadros passou a despachar 
alí o expediente normal da presidência, tendo havido até 
uma série de comentários a respeito dessa medida .toma
da, o Chefe da Nação deseja despachar em todas as capi
tais dos Estados durante uma temporada que varia entre 
15 e 30 dias - é o que informa a imprensa credenciada.

Para confirmar essa noticia, já está marcado para 
setembro a sua permanência em Porto Alegre, capital do 
Rio Grande do Sul, onde instalará provisòriamente o seu 
gabinete de despachos.

Estas medidas objetivam o maior contacto do sr. Jânio 
Quadros com cada região, pois realmente é salutar que os 
nossos governantes mais de perto sintam os seus proble
mas e as suas necessidades.

ACERCO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016



2à pr aina
236-61 CORREIO LAGEANO

Lajes $. A. Automóveis e Acessorius
SENHORES ACIONISTAS: . _ _ _

j Hiihmpter à vossa apreciaçao, O BA- 
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, temos o p r a z e r ^ ™  nn  PONSELH0 FISCAL, relativos ao 

LANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS e 0 PARECER DO CONSf^nv 
exercício encerrado em 28 de fevereiro de 1961.

A diretoria acha-se ao inteiro dispôr dos senhores acionistas, para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessaiios.

Lages, 28 de fevereiro de 1961.
Paulo Francisco Broering — Dir. Presidente Antônio Gil Ramos Lucena — Dir. Gerente

Resumo do Balanço Geral encerrado em 28 de fevereiro de 1961
A T I V O

IMOBILIZADO
Terrenos e Edifícios
Móveis e Utensílios
Máquinas e Ferramentas
REALIZÁVEL (Curto e Longo Prazo)
Empréstimo Compulsório — Lei 1474
Depósitos e Cauções
Empréstimo Lei 2004
Devedores por Duplicatas
Devedores sem Duplicatas
Devedores Diversos
CIRCULANTE
Veículos
Peças e Acessórios 
Gazolina é Oleos 
DISPONÍVEL 
Caixa
Bancos — C/Disponivel
COMPENSA VEL
Cobranças Caucionadas
Banco do Brasil — C/Esp. C/Contrato
Ações Caucionadas
Cobranças Bancárias
PENDENTE
IMPOSTO DE RENDA (Reavaliação do 
Ativo Imobilizado)

3.461.097,10
396.557.60

1.311.629.80 5.169.284,50

11.278,20
1.851.00
1.200.00

8.354.615,40
550.070,00 
38.000,00

Demonstração da Conta de “Lucros e Perdas da 

Lajes S/A - Automóveis e Acessórios, encerrada 

em 28 de Fevereiro de 1961.

Débito Crédito
8.957.014,60

5.117.500.00
1.874.671,20

91.498,00 7.083.669,20

180 563,60 
1,786.805,80

1.158.604,00
1.800.000,00

10.000,00
892.409,50

1.967.369,40

3.861.013,50

156.790,60 27.195.141,80

P A S S I V O
INEXIGÍVEL
Capital 2.500,000,00
Fundo de Reserva Legal 88.939,30
Fundo de Reserva Especial 150 000,00
Fundo de Depreciações 65.253,40
Fundo Devedores Duvidosos 4.776.60
Lucros em Suspenso 1.936 793,90
EXIGÍVEL (Curto e Longo Prazo)
Credores Diversos 11.130.016,40
Fornecedores 2.501.086,10
Obrigações a Pagar 430.000,00
Consignações a Recolher 439.284,60
Contas Correntes Acionistas 812.267,60
Bancos Credores 695.580,40
Títulos Descontados 2.498 900,00
Gratificações da Diretoria 81 230,00
COMPENSÁVEL -----------------
Títulos Caucionados 1.158.604,00
Conta Empréstimos Gar. P/ Contrato 1.800.000,00
Caução da Diretoria 10.000,00
Títulos em Cobrança Bancária 892.409,50

4.745.763,20

18.588.365,10

3.861.013,50 27.195.141,80

Lages, 28 de fevereiro de 1961.

Paulo Francisco Broering — Dir. Presidente
Antônio Gil Ramos Lucena — Dir. Gerente 

Manoel B. Arruda — Contador — CRC (SC) n. 2063

VENDAS -  VEÍCULOS
Saldo desta conta
VENDAS - PEÇAS E ACESSÓRIOS
Idem, idem
VENDAS - GASOLINA E ÓLEOS 
Idem, idem 
VENDAS - SERVIÇOS 
Idem, idem
RENDAS FINANCEIRAS 
Idem, idem

CUSTO DE VENDA - VEÍCULOS
Saldo desta conta 27.482.300,00
CUSTO DE VENDA - PEÇAS.E ACESSÓ
RIOS - Idem, idem 2.395.742,70

CUSTO DE VENDA - GASOLINA E 
ÓLEOS
Idem, idem 345.038,50
DESPESAS GERAIS:
1. Administração 973.976,40
2. Expediente e Diversos 1.787.754,70
3. Encargos Sociais 84.239,20
4. Encargos Fiscais 177,00
5. Desp. Inc. s/Vendas 1.946.992,10
6. Despesas Financeiras 115.233,80

32.375.230,00

2.548.294,80

370.214,80

629.530,40

20.489,60

GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA 
1. Diretor-Presidente 40.615,00
1. Diretor-Gerente 40.615,00

LUCROS EM SUSPENSO 
Lucro líquido apurado n/exercício

4.908.373 20

81.230,00

731.075,20

Paulo Francisco Broering 
Dir. Presidente Antônio Gil R. Lucem 

Dir. Gerente

Manoel B. Arruda 
Contador CRC(s c) n. 2063

PARECER DO CONSELHO FISCAL
reates a?  “  °  °  Bala“Ç°  e Contas,tos fornecidos. levereiro de 1961, verificou a exatidão de todos os ele

Nestas condições, propõe sejam aprovados o Relatório, as Contas do Raiannn r ^ o i  k 
3la administração da LAJES S/A - AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, durante ^ r e fe r id o ^ ^ ic to ?  t0d° S ° S

Lajes, 28 de fevereiro de 1961

Ulj8SeS Ribas Agnelo C. Arruda

iNesias conaiçoes, 
cados pela administração

Bernardino N. Gevaerd

atos
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(Continuação) 
obstante a doutrina ( 

mUito disseminada de que a
®ai°r bera aventurança de
umi nação reside numa sa- 
o|., estrutura e estabilidade
econômicas, o exame da his- 
tA, i contra-argumenta e re- 
|ut essa tese. O que se 
constata é que onde falta o 
enfibramento moral que nas 
ce do cultivo dos valores 
morais e espirituais, então o 
apogeu do bem estar eco- 
„gndco e material marca o 
princípio do fim. Nosso Se 
nlior Jesus Cristo, no famo
so Sermão do Monte por Èle 
proferido, advertiu que, na 
fedida em que tenta o ho
mem construir o edifício de 
sua existência na inobser
vância dos preceitos de Deus, 
êie edifica sôbre alicerce in
seguro de areia, e que não 
tardam os ventos tempestuo
sos que tal construção aba
lam e arruinam.

Mesmo nas contingências 
materiali8sima8 e brutais da 
guerra, não é possível pres
cindir-se dos fatôres que re 
forçara o espírito e enrijam a 
personalidade. É de grande 
expressão nessa conjuntura o 
depoimento prestado pelo Su
premo Comandante das for
ças aliadas na II Guerra Mun 
dial. Êsse grande militar que 
teve sob seu comando o 
maior poderio bélico que ês- 
te mundo já vira, faz em 
uma de suas obras esta mo 
mentosa declaração: ‘ O que 
deu a vitória aos Aliados não 
loram os canhões, tanques, 
encouraçados ou aviões, mas

os imponderáveis do espirito”.
Se nos afligem os proble 

mas desta geração havemos 
de convir que são oriundos 
de causas não materiais se
não morais. Já observava

JCarre!-. Que, no em
penho de edificarmos a ci
vilização moderna, parece 
que nos esquecemos de le
var na devida conta a peça 
principal, que é o homem. Pa 
ra termos um mundo melhor 
precisamos de uma humani
dade melhor, uma humanida- 
de moral e espiritualmente 
enriquecida, uma humanidade 
que busque primeiramente o 
Reine de Deus e a sua Justiça.

Debalde tentaremos trazer 
aneladas bem-aventuranças 
sôbre a nossa Pátria sem que 
reforcemos as suas defesas e 
revigoremos as suas poten 
cialidades com uma genuína 
renovação moral e espiritual.

Mas o sábio Alexis Carrel, 
no que pese a sua inteligên
cia e opulenta cultura, dei
xou de ferir o ponto crucial 
dessa confusão e desdita em 
que se encontra o mundo em 
que vivemos: é que no em
penho de edificarmos a civi
lização moderna, se nos es
quecemos do homem, ainda 
mais, e trágicamente, temos 
uos esquecido de Deus.

Onde está a consulta a 
Deus, o temor de Deus, a lei 
de Deus nos projetos e nas 
relações da vida hodierna? 
Que lugar temos dado a Deus 
na política, no comércio, na 
indústria, no comportamento 
individual e coletivo, nas re
lações sociais, nas relações

na Seiiia da M a
do trabalho, econômicas e 
internacionais?

Valho-me desta tribuna sa
cra sob o céu azul de mi 
nha Pátria, para apeiar à 
mocidade brasileira, para 
que não se deixe seduzir pe
los acenos do materialismo 
deprimente dos mais lidimos 
excelentes valores, mas que 
para Deus se volte, e na fé 
se renove e se capacite pa
ra as mais gloriosas arre 
metidas.

Inspirado teólogo que por 
muitas décadas viveu em 
nosso país, forjou um novo 
brocardo que é um verda
deiro provérbio de sabedo
ria: “O coração do progres
so é o progresso do cora
ção”. É no aprimoramento 
do caráter, no aperfeiçoa
mento cristão da personalida
de, na sublimação moral do 
homem interior, isto é da 
própria alma, pela presença 
de Deus e a Luz de Jesus 
Cristo no coração, que o ho
mem afinal se realiza e se 
qualifica para as mais nobres 
e superiores realizações.

Praza aos réus que Deus 
proteja e abençoe a nossa 
Pátria

Praza aos Céus que haja 
paz e prosperidade no pre 

Isente e no porvir do Brasil.
Mas para tanto, rogamos a 

; Deus que, pela Divina Pro 
vidência, convoque o Senhor 
o Povo Brasileiro para a Fé 
no Livro Sagrado 
e para a Salvação em Jesus 
Cristo, porque está escrito

“Bem-aventurada a nação 
cujo Deus é o Senhor“.

3a p -gina

E o Nilo continua . . .
Carmen Annes Dias Prudente
(Continuação do número anterior)

-  II -
O deserto — Terras de Espanha — Menu de 

bordo — A vida de uma aeromoça 
na Capital francesa

— “Há estágio obrigatório em tôdas as linhas?” — 
perguntei, acabando o meu último gole de champanha.

Mlle. Laroudé, sem deixar de atender a suas obriga
ções, ia respondendo pacieutemente:

— “Há, sim. Pela ordem. Europa, África, Ásia, Améri
ca Central, Sul e Norte. Oh! Lá, lá. Nova York é o supra- 
sumo da carreira!"

Informou nos, ainda, que é obrigatório ser 6olteira.Os 
homens podem ser casados, entretanto. Elas devem falar 
inglês e, para a América do Sul, pedem moças que saibam 
falar alemão.

Lá por baixo o panorama continuava mais ou menos 
o mesmo, árido e chato. Apenas laranjais alegravam um 
pouco a vista. Pouco ou nada de rios. Muitos poços cava
dos no solo

Nós dois enchíamos o tempo discutindo leituras Eu 
defendia Napoleão, que o meu marido criticava. Contei lhe 
que o grande ator Fernaudel fôra ‘ batizado” pela sogra, 
que se referira a êle como o “Fernana d’elle", isto é, da 
filha. . . “Si non é vero. . .”

Li que a educação do pombo-correio começa depois 
do seu casamento, separando-o freqüentemente da jovem 
pombinha. . . Louco de saudades, êle volta amoroeamente 
para os seus doces arrulhos, esteja onde estiver!

— “Madrid, dentro de cinco minutos”.
Fechei a revista definitivamente,
O avião foi baixando acentuadamente. Reconheci, Da 

pequena elevação que deixávamos à direita, o morro e a 
estátua que a Sra. Sainz Ibarra nos apontara, quatro anos 
atrás, no caminho de Aranjuez:

— “Aquela é a estátua do Coração de Jesus, que foi 
“fuzilada” pelos comunistas”.

Afinal, Madrid. Frio sêco e agradável Uma hora de 
parada.

O vôo para Paris levava quase uma hora de avanço 
graças aos ventos favoráveis. Começamos a ver neve, mui
ta neve.

(Continua no próximo número)

j j 'k D c r o c '

Serrana Ltda. Veículos
I

ífeS

Distribuidora para Lages e para tôda a região serrana 
— dos afamados produtos DKW — —=

Oferecendo ao distinto publico desta cidade e da região os famosos 
CANDANGOS, Camionetas Perua e o Automovel DKW

M antém  anexo um a secção de vendas, com uma linha 
com pleta de peças e acessórios, e também uma bem  

I m ontada oficina m ecânica, com profissionais competentes 
I para melhor atender aos seus am áveis cientes.

| Um Coronel Córdovi -  M l 3 302 -  lltioixo dos Correios c Teléorolos
_  Santa Cat ar i naL a g e s

i n o s a

ACERCO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016



2 1 6-91 CORREIO LA.GEA.NO
4a p ágina

Juízo de Direilo da Primeira Vara 
Cível da Comarca de Lages

O doutor Gsmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara Civel da Comarca 
de Lages, Estado de Santa Ca- 
tarin i. na fornia da lei, etc.

Ed ü d9 Protesto pa

ra ^sssalva de Direito
Fat saber a tôdos quantos o 

pr *s ite edit 1 de protesto pa
ra r .salva de direito virem 
in e: ssar passa, ou dele co- 
nhei nento tiverem, que por 
part de LEALDINA FARIAS 
DE JLIVLIRA e OUTROS, 
por seu procurador doutor 
Azev ■ la Trilha, lhe foi dirigi
da a se uinte PETIÇÃO: “Ex- 
mo. Sr. Jr. Juiz de Direito da 
la. Vara Civel. Por seu advo
gado e procurador, instras- 
Crito, dizem Lealdina Farias 
de Oliveira, Malvina Antuaes 
de Farias, Maria José Farias 
de Oliveira, brasileiras, casa
das, domésticas, devidamente 
autorizadas por seus maridos 
respectivamente, Oscar Alves 
GomeS, Euclides Mirtins de 
Barros e Guilherme Antunes 
de Lima, êstes brasileiros, la
vradores, residentes em o dis
trito de Campo Belo do Sul, 
tudo conforme se vê das in
clusas procurações, e, afinal 
requerem o seguinte: Io - Que, 
além doutros, as Suplicantes 
são filhas legítimas de Raili- 
no José de Farias, brasileiro 
Viúvo, residente em Campo 
Belo do Sul, o qual se acha 
em avançada idade mas é um 
himem lúcido e em pleno uso 
das suas faculdades mentais; 
2o - Que o pai das suplicantes 
era proprietário duma área de 
terras com 533.912 m2, onle
havia um rancho, cujo imóvel 
se situa na “Fazenda São João 
da Boa Vista” distrito de Cam 
po Belo do Sul, havido por 
meação dos bens deixados pe
la falecida mãe das Suplican
tes, e registrado no 2o Oficio 
do Registro Geral de Imóveis 
desta Comarca, sob n" 7.034, 
tendo dita área as seguintes 
confrontações: com terras de 
João Bernardo da Silveira, 
com terras de Sizenando Ma
noel de Chaves, com terras de 
Sebastião Farias de Oliveira; 
3o - Que, há nove anos passa
dos, quando o pai das Supli
cantes ja era um macróbio, o 
confrontante do imóvel acima 
deserito, de nome Sebastião 
Farias de Oliveira, irmão das 
suplicantes, passou a cobiçar 
as terras do pai e, Sob pre
texto de que êste já se acha
va alquebrado e impossibilita
do para os serviços da lavou
ra, pediu lhe que lhe vendesse 
os 533.912 m2 assegurando ao 
velho pai que se o negócio 
fôsse realizado, poderia conti
nuar morando no rancho exis
tente na gleba, 4o - Que, acei
tando a proposta do filho Se
bastião, o pai das Suplicantes 
resolveu vender-lhe a terra 
pelo preço por ele comprador 
ofertado que era de Cr$ 
22 000,00 (vinte e dois mil 
cruzeiros) quando aquele tem
po o valor era de Cr$ . . . . 
150.000,00 (cento e cinquenta 
mil Cruzeiros) pois em Campo 
Belo do Sul, ninguém vendia 
idênticas por menos de Cr$

300.1100,00 (trezentos mil cru 
zeiros) o milhão de metros 
quadrados; 5o - Que, não há a 
menor dúvida de que a inten
ção do filho Sebastião foi a 
de se apropriar do que per
tencia ao pai, para excluir os 
outros irmãos de suas legíti
mas paternas, num caso de 
sucessão. Mas é óbvio, ao pro
curador, digo, ao procurar fa
zer o negócio, tomou êle co
nhecimento da proibição do ar
tigo 1.132 do Código Civil 
que não admite a venda de 
ascendente e descendente, sem 
o cousôntimento expresso dos 
outros descendentes. - Sabia 
que os demais irmãos não 
concordariam na venda, mas, 
nem assim, desistiu do seu in
tento e procurou êsse expe
diente grosseiro de fraudar 
aquele dispositivo da nossa 
lei substantiva civil, arranjan
do os favores dum amigo que 
serv isse  de intermediário, si- 
mulan lo a compra do imóvel 
para depois vender a êle Se 
Sebastião; 6o - Destarte Sebas
tião Farias de Oliveira se 
não acanhou de ocupar o ami
go RjuI de Oliveira Barbosa 
para que servisse de interme- 
diá".o na fraude, aparecendo 
com ■ comprador do imóvel 
per■■ -ncente ao pai das supli
ca ites. para depois realizar a 
venda em favor dêle Sebas- 
ião. Verdade é que Raul de 

Oliveira Barbosa nada miis 
fez do que servir a um amigo 
sem jamais pensar nas conse
quências que poderiam advir 
dêss ■ ato. Assim, por escritu
ra pública lavrada pelo escri
vão distrital de Campo Belo 
do Sul, em data de 23 de abril 
de 1952, o pai das suplicantes 
vendeu as suas terras a Raul 
de Oliveira Barbosa sendo di 
ta escritura dada a registro 
em data de 7 de julho daque
le mesmo ano, conforme pro
va a inclusa certidão do Re
gistro Geral de Imóveis (doc. 
nu 1). 7o - Que, um mês e oi
to dias depois de Raul de 
Oliveira Barbosa se tornara 
proprietário do imóvel, ou se
ja em 15 de agosto de 1952, 
transferiu, por outra escritura 
pública lavrada naquele mes
mo tabelionato distrital, os 
533.912 m2 para Sebastião Fa
rias de Oliveira, o qual, em 
data de 21 de novembro isto 
é, tres mêses e seis dias de
pois de receber a escritura le
vou-a ao Registro Geral de 
Imóveis, segundo consta da in 
clusa certidão (doc. n° 2); 
8o - Que, ao fazer essa mano
bra, o irmão das suplicantes, 
por certo, ignorava que a ven
da de ascendente a descenden
te, 8em o consentimento ex
presso doutros descendentes, 
proibida pelo art. 1.132 do có
digo civil, é nula mesmo que 
feita por interposta pessoa, 
conforme tem decidido a juris
prudência dos nossos tribunais, 
onde pontificam os acórdãos 
do Tribunal de São Paulo (Re
vista ForenSe, vol. 172 pag. 
324) do Tribunal do Distrito 
Federal (Revista Forense, vol. 
175, pag. 173) e do Tribunal 
de Minas Gerais (Revista Fo
rense, vol. 167 pag. 256). 9o - 
Que, dessa forma, não só as 
suplicantes mas qualquer ou
tro dos seus irmãos, tem o

direito de propor a ação judi
cial, pa a anular essa vencia 
simulada, com a qual não con
cordam. Entretanto bem sabem 
do principio do ‘‘atio nata” 
pelo qual só depois de aberta 
a sucessão, podem os herdeiros 
procurar anular a escritura de 
compra e venda dum imóvel 
feita pelo “de cujus”, em fa
vor dum descendente sem o 
consentimento expresso dos ou
tros descendentes. 10' - Acon 
tece porém, que bem pode o 
seu irmão Sebastião Farias de 
Oliveira, vender a terra em 
questão para um terceiro, fato 
que de forma alguma prejudi
caria às suplicantes, que tem o 
amparo legal para irem buscar 
a terra das mãos de quem 
quer seja, uma vez que se 
tornem herdeiras de seu pai. 
Todavia é seu direito e até um 
dever moral, avisar a tercei 
ros, de boa fé de que não 
comprem de seu irmão Sebas
tião Farias de Oliveira o imó
vel descrito em o item 2o des
ta petição, o qual se acha re 
gistrado sob n° 7.326 no 2“ 
Ofício do Registro Geral de 
Imóveis e Hipotecas desta co
marca, para que, de futuro, o 
terceiro adquirente não venha 
alegar boa fé. Ademais disso, 
querem as suplicantes, para 
ressalva dos seus direitos, pro 
testar, como de fato protes
tando, nos termos dos artigos 
720 e seguintes do Código de 
Processo Civil, anular qualquer 
venda do imóvel supra citado. 
E, para isso, requerem a V. 
Excia. que, tomado por termo 
o presente protesto, dele seja 
citado Sebastião Farias de 
Oliveira, brasileiro, casado, la
vrador, residente e domicilia
do na Fazenda São João da 
Boa Vista, distrito de Campo 
Belo do Sul, e publicados edi
tais para conhecimento de ter
ceiros interessados, na aquisi
ção do imóvel. Requerem ain
da que, preenchidas as forma
lidades legais, Sejam-lhes en
tregues os autos dêste protes
to, independentemente de tras
lado. Nêstes termos, D. e A. 
esta, com os documentos que a 
instruem, P. P. e E. E. deferi
mento. Dão valor de Cr$ . . . 
2.100,00. Lages, 17 de março 
de 1961. (a. O Pp. Azevedo
Trilha”. DESPACHO: “Expe
ça se mandado de citação e 
publiquem-se editais, na for
ma requerida. Lages, 21-3-61. 
(a.) O. Dutra”. E para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito especialmente aqueles 
que se enquadram nos dizeres 
da petição acima transcrita, 
quanto à intenção dos supli
cantes Lealdina Farias de Oli
veira e outros, passou-se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de La 
ges, aos treze dias do mês de 
junho, de mil novecentos e 
sessenta e um. Eu, Luiz Car
los 8ilva, Escrivão do Cível o 
datilografei, subscrevi e tam
bém assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da Primeira 

Vara Cível.

Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Cível.

Construtora Catarin.9n.s0 d© 
Estradas S/A. - C ocesa

Assembléia Geral Ordinana
i o i  . Edital de Convocação.

„ . .  „  __ „„ epnhores acionistas da Construtora
C a J S 'â  1 s T  • Cocesa -(Ex-Coimça 8/ ucatarinense u unig0 de assembléia geral orc iá-
fmr\ PreaHzar-s™no proximo dia 30 de junho de 1961, < >m 
iiòio às 14 horas na sede social, sita à rua Marechal Deo- 

iorò nr !55, saTa n» 2, nesta cidade, para deliberarem sô-

Ordem do Dia
1 «, _ Eleição da diretoria da sociedade para a gestão do

exercício social, compreendido pelo periodo de 
i0 de junho de 1961 a 10 de junho de 1962,

2“) — Eleição dos membros dc conselho fiscal para o mes
mo periodo acima determinado,

3») __ Tomada, estudo e aprovação das contas da diretoria
em exercício até lo de junho de 1961 - balanço par
cial até de 3l maio de 1961, demonstração da contas 
lucros e perdas respectiva e demais contas e rela
tórios auxiliares;

4») — Parecer dos membros do consêlho fiscal sôbre as 
contas, balanço parcial e operações até 10 de junho 
de 1961;

5o) — Assuntos de interêsse social.
Lages, 17 de Junho de 1961.

Vidal Ramos Junior Dr. Newton Ramos
Diretor-Presidente Diretor-Superintendente

Serrano Ténis Clube
Assem bléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Associados para uma 

Assembleia Geral Extraordinária, à ser realizada no pro- 
ximo dia trinta (30) do corrente, às vinte horas, na Séde 
da Associação Comercial de Lajes, com a seguinte Ordem 
do Dia:

I - Apreciação da proposta apresentada à Assem
bléia Geral Ordinária realizada em 28-5 1961.

II - Alteração dos Estatutos.
III - Assuntos gerais.'

Lajes, 20 de Junho de 1961 

A DIRETORIA

Industrialização do leito
Em despacho ao ministro da Fazenda, o presidente 

da República determinou o exame do requerimento de em
presa nacional de pecuaristas e técnicos, que deseja pro
mover, na Bahia, a industrialização do leite ‘‘in natura”, 

Determinou, ainda, o chefe do Governo, ao titular 
daquela pasta, tôdas as facilidades, com intêresse espe»?al 
e rapidez.

A Prefeitura Municipal avisa que a partir do 
próximo mês de julho vai proceder a cobran- 
ça judicial dos contribuintes em atrazo com 
contribuição do calçamento.

Dr. José Daura
— ADVOGADO -

Causas Cíveis e Comerciais

Cobranças em Geral
Praça João Ribeiro, 28 LAJES
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i. eriodo de Lactância pode exigir mais Viiamïnas
‘Deficiências alimentares 

na dieta de mães que ama
mentam podem causar áu- 
sêjci.t de vitaminas essen- 
cjas io seu leite", concluem 
(jpis médicos especialistas 
indá em trabalho apresenta
do > V Congresso Interna
cional de Nutrição, ora leva
do i efeito em Washington, 
gvt los Unidos.

Os médicos, C. Gapalan e 
ghavani Belavady, dos labo- 
raiórios de pesquisas nutri
cionais da cidade de Haide- 
rabri. índia, adiantara que, 
to 1 ia, enriquecendo-se a 
diei da mamãe com aditi
vos ilimentares, começam a

surgir em seu leite níveis 
satisfatórios de vitaminas B-l6 L.

ò  afirmaÇão foi conside
rada de particular interesse 
Para a índia, já que pes
quisas revelam que mais da 
metade dos bebês nas comu
nidades pobres alimentam se 
de leite materno até os de
zoito meses

Km certas regiões o peito 
constiiue a única fonte de 
alimentação no primeiro ano 
de vida da criança. Outro 
problema é que muitas mães 
não seguem nenhuma disci
plina para o desmame, ge
ralmente relegando-o sómen-

te quando do inicio da nova 
gestação.

Os dois cientistas começa
ram seus estudos unalizaudo 
a composição química de 
amostras d'- leite colhidas de 
mais de três centenas de 
mães em precárias condi
ções econômicas. A seguir 
compararam essas análises 
com outras amostras obtidas 
em países como a Austrália. 
Nova Guiné, África Seten
trional. Alemanha Ocidental, 
Grã-Bretanha e Estados Uni 
dos.

“As amostras eram consi 
deravelmente semelhantes’’, 
observaram os médicos, no

Goleíoria Federai em Lages

E D I T A L  N° 6/61
De ordem do Sr. Coletor Federal Substituto de Lages, pelo presente Edital, ficam 

intimadas as firmas e contribuintes, estabelecidas e residentes nêste municfpio, abaixo 
relacionadas, para dentro de vinte (20) dias, contados do 30“ dia da publicação do pre
sente, a liquidarem seus débitos ou prestarem as informações solicitadas.

('Continuação)

NOME DO CONTRIBUINTE N° do Processo N da 
Notificação

CUNHA — José Francisco da 3.309-59 C — 3575
CLAÜDINO — Manoel J. 981 58 R — 96
CASANOVA — Pedro 1.024-58 E — 647
CÓRDOVA FILHO — José Batista de 5.168 60 R — 270
C rocerias Aguia Ltda. 2.922-59 E — 78
Credisul Livros 5.923-60 E — 1023
Círios Werner Dusdestate 2.091-58 E — 439
Cumosino Alves Paim 3.055-59 R — 50
C mercial Sens 5.947-60 E — 754
C mercial Ludwig 35.946-60 E — 776
Comercial Ludwig 5.945-60 E — 779
Carrocerias Aguia Ltda. 5.843 60 E — 762
Cândido Maria Bampi 5.798-60 E -  805
Cândido Maria Bampi 5.799-60 E — 804
Comércio de Automóveis Tito Ramos S/A. 5.924-60 E — 1029
CARVALHO — Curt Fiúza de 1.020-60 E — 633
Construtora Planalto Ltda. 5.939-60 E — 751
Campos Arlindo Lino de 
CAMPOS — Olyntho de Almeida 
CARVALHO — Waldir 
CARVALHO — Newton Pereira de 
CARLON — Dorvalino 
CUNHA — José Francisco da 
COSTA — Adão Silveira 
Credisul Livros
Com. Representações G- Socas S/A.
Com. Representações G. Socas S/A.
Chilanti & Irmão
Cândido Maria Bampi
Comercial Ludwig
Cia. Rosario Abastecedora Ltda
CHIARADIA — Domingos
CHIARADIA — Cacildo Domingos
CÓRDOVA — Licinio (ESPÓLIO) 5174-61

C — 3117 
C — 3119 
C — 3128 
C — 3126 
C — 3123 
C — 3153 
C — 3146 
C -  1756 
0 — 1750 
C — 2690 
C — 2677 
C — 2664 
C — 2687 
C — 1752 
C -  149 
C — 146 
C — 3144

que diz respeito aos elemen
tos constituintes gerais, como 
gordura, proteínas e sólidos. 
A única diferença estava no 
índice de vitaminas, sensi
velmente inferior no leite re
colhido às mães pobres in- 
ciús".

Os especialistas testaram 
então o efeito produzido pe
la suplementação de cálcio, 
vitaminas A, B 1 e C às die
tas de lactantes num perío
do variando de três sema
nas a nove meses. Embora 
a suplementação de cálcio e 
de vitamina A não tenha e 
levado 3 indice dessas subs 
tância8 no leite, a adição de 
vitamina B-l e C produziu 
considerável aumento nas 
concentrações de leite.

Os doutores Gapalan e Be 
lavady demonstraram, atra 
vés de levantamentos clíni- 
nicos, que nas populações 
cujas dietas, haja escassez 
dêsses elementos essenciais 
é bem maior a incidência de 
doenças alimentares.

Enquanto estudos como ês- 
se-vêm a apontar a necessi
dade de uma alimentação 
particularmente rica durante 
o periodo lactante, outras 
pesquizas indicam que a su
plementação de vitaminas e 
minerais é necessária desde 
o começo da gestação Cien
tistas dos laboratórios Le-

derle, aliás, ofereceram uma 
solução para êsse duplo pro
blema através do aperfeiçoa
mento de uma droga chama
da «filibon», específicamente 
desenvolvida para atender ao 
esgotamento nutricial tanto 
na fase de gestação como no 
período de lactância. na pa
lavra dos cientistas, o novo 
medicamento contém 21 vita
minas e minerais esser is 
à preservação da saúde is 
«futuras e novas ma. ' 'S, 
propiciando assim o cre ii- 
mento sadio de seus bei, o>.

Declarações do Pre i- 
dente da K- L M

Com uma produção an al 
de 850 milhões de tonel • j ■ s/ 
kms, a K. L M. participará 
em Í961, com tôda sua fôr a, 
dos transportes aéreos ir.t r- 
continentais. Da produção 
ora referida, que alçar: 
mais do dobro da de 1950 os 
modernos aviões à jato DC-8 
serão responsáveis pela qua
se metade de transporte, 
com um total dc 421 tonela- 
ias/kms. Estas foram as pa

lavras do Sr. A I. Aler, Pr e
sidente Diretor da K.L.M. na 
última conferência anual de 
imprensa levada a efeito em 
Haia e durante a qual foi 
feita a exposição dos planos 
da K.L.M. para o verão (Eu
ropeu) do presente ano.

Neste mês a Prefeitura Municipal está 
cobrando o segundo trimestre da TAXA DS 
AGUA. - Evite que seja cortado o forneci
mento de sua agua pagando no prazo a ta 
xa correspondente.

Vindo a Lages hospede-se no

SERIO PUE HOTEE
Rua Manoel Thiago de Castro, 69, 

no 3' andar do edifício da Farmácia 
Figueiredo, fone 556.

Dirigido pelo seu proprietário, sr. Firrai- 
no Rotta, é ura dos melhores estabeleci
mentos do gênero de nossa cidade.

Higiene —  Conforto —  Distinção
Presteza no atendimento da fre
guesia.
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Lages. 28 de Junho de 1961

Movimentam se as soroptimistis p i p i  m\is una festa 
em beaeficio dos pobres em geral e dos asilos locais. Esta 
constará de uma '’quermasse" e n  local e data que 6erão 
oportunamente anunciados. O êxito conseguido pelos dois 
desfiles de msdas realizados no Cine Tinsio e Clube Io 
de Julho anima o Clube Saroptimista a n >vas realizações 
em proveito dos necessitais* de agasallos no rigor de nos- 
60 inverno.

Já muitos cobertores foram distribuídos e muitos bá 
para serem doados aos pobres de Lages.

A renda das aludidas festas constou de aproximada
mente CrS 50,(X)0,00.

BODAS DE PRATA
Festejaram dia 23 do corrente 25 anos de feliz matri

mônio a soroptimista Nina Zaleski e seu ilustre esposo, 
cap. Zaleski.

0  distinto casal além de outras merecidas homena 
gens que lhe foram prestadas, foi cumprimentado, em no
me do Clube Soroptimista, pelas irmãs Ilse Amaral e Lour- 
des Macedo Waltrick.

Acadêmico Pedro Melo
Regressou de Passo Fundo 

o sr. Pedro Melo, contador e 
acadêmico da Faculdade de 
Direito daquela cidade gaú
cha e pessoa vastamente re
lacionada e conceituada em 
nossos meios políticos, so
ciais e culturais 

Noticiando o seu regresso,

destas colunas enviamos a 
nossas boas-vindas ao sr 
Pedro Melo, fazendo votot- 
que brevemente venha en 
riquecer ainda mais, com 
seu talento e facilidade dt 
assimilação, a classe jurídics 
de nossa terra.

Lajes S/A. - Automóveis 
—- =  e Acessórios —

Assembléia Geral Ordinária
São convidados os senhores acionistas desta socieda 

de, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será 
realizada em nossa Séde Social, à Avenida Marechal Flo- 
riano, n. 373, nesta cidade, às 9 horas do dia 12 de julho 
de 1961, afim de deliberarem sôbre a seguinte:

OHDEM d o  d ia
1‘ — Leitura, discussão e aprovação do Relatório da 

Diretoria, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, De
monstração da conta de Lucros e Perdas, e demais contas 
da administração, referentes ao exercício de 1960;

2' — Eleição da Diretoria para o triénio de 1961/63;
3 — Eleição dos membros efetivos e suplentes do 

Consêlho Fiscal;
4- — Assuntos de interesse social.

A V I S O
Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na 

séde da sociedade à Avenida Marechai Floriano, 373, os 
documentos a que se refere o arf 99 do Decréto Lei n 
2627, de 26 de setembro de 1940.

Lajes, 26 de junho de 1961.

Paulo Francisco Broering
Dir. Presidente

Industria Aeronáutica
Em decreto que assinou, o presidente da República 

cria o Grupo Executivo da Industria de Material Aeronáu
tico (GEIMA), com o objetivo da estudar e propor medidas 
para a formulação de politica nacional de produção de 
material aeronáutico.

f c r d PARA BOLSISTAS”“FUNDO I -
Inédito programe de âmbito '" ^ ''^ /A e ssa ^ fin a lid a d e  _  p,imej°g 
sas de estudo - 2 5 0  m.l dólares para irdustria -  Incremento
^oauíi^do'iM ogresso'internacional através da compreensão mútug

Hcnry Cabo. Lodge, ao.igo As Bolsas Estudo do Ins.
embaixador junto a ONL 
atualmente Presidente do Ins
tituto Internacional de Educa-

êsse

O Sr. Ilenry Ford II. Presi
dente do “Fundo Ford para 
Bolsistas", anunciou um pro 
grama inédito de âmbito in
ternacional para concessão de . .
Bolsas de Estudos a estudan- satisfeitos  ̂ com a con^  , 
tes de nações livres, que irão
aos Estados Unidos em 1961, O Instituto l®m inci 
para se aperfeiçoarem nas prin
cipais instituições de ensino.

Falando a respeito, declarou 
o sr. Ford: “Acreditamos que 
êste programa contribuirá 

para o progresso do mundo li
vre, aumentando a compreen
são internacional e dando com
pleta assistência ao desenvol
vimento da liderança profiss-o- 
nal e técnica. O Programa 
Ford Internacional para Bol
sistas trará cerca de 50 estu
dantes aos Estados Unidos pa
ra um ano de Estudo no cam
po de sua especialidade e na 
instituição de sua própria es
colha A seleçio dêsses candi 
datos será feita levando em 
consideração as necessidades 
culturais de seu País de ori
gem. Os jovens, homens e 
mulheres beneficiados com es 
ta iniciativa, serão aqueles 
que já demonstraram habili 
lades excepcionais e são em 
potencial, os líderes de a- 
nanbã em seus países. Acre- 
litamos que um estudo com
plementar nos Estados Unidos 
iará a êles uma melhor com
preensão da vida e cultura 
lesta Nação e os capacitará a 
arem maior contribuição em 
avor de Suas Pátrias".

O “Fundo Ford para Boi 
istas”, que é uma organiza- 
ão beneficiente autônoma, 
ctalmente mantida pelas con

tribuições da Ford Motor Com- 
pany, destinou a quantia de 
i "SS 250,001) ao Instituto In-

tituto Internacional de Educa
ção serão uma ajud;. as mui
tas nações que têm u.-cessiila- 

cão declarou: 'E stam os muito de prem ente de: médicos, etu- 
atisfeitos com a concessão do cadores, engenhe,ros cientistas 
Fundo Ford para Bolsistas", e de mu,tos outros prof,> io.
runao roí h „tivado nais indispensáveis a uma so-

intercãmbio educacional ciedade moderna.
senti- Segundo os têrmos da con- DOr mais de 40 anos e stun ■-7 _» _ ... . . .p -  - um cessão, o Instituto Internacio-
nêsse nal de Educação estabelecerámos que êsse Programa

marco importantíssimo -  „ « -
trabalho. Esta é a primeira uma serie de com.Ssoes no ex- 
grande doação de um Fundo terlor com a incumbência de 
mantido pela indústria em fa indicar os melhores candidatos 
vor de Bolsas de Especializa- as Bolsas. Ao fornece-las, o 
ção. que não são limitadas a Instituto consultara os princi- 
um campo profissional espe- pais educadores de cada Pais 
cífico. Esse exemplo encoraja para indicar as áreas mais ne- 
rá outros a se unirem a êsse cessit das e assegurar a es
tão necessário esforço, no sen- colha de peSsoas que tenham 
tido de incrementar a causa o potencial para uma
do progresso internacional a- m iot contribuição à sua re>- 
través da compreensão mútua'. pectii .. comunidade.

Tem nova diretoria o 
“Lior-s Clube de Lages"

Eleita em maio do corren
te ano, tomou posse dia 21 
do mês em curso a nova di
retoria do Lions Clube de 
Lages, que congrega em seu 
seio figuras de projeção na 
vida social e economica de 
nossa terra e que ficou cons 
tituida pelos senhores Hugo 
Nieble de Freitas — presi
dente, Carlos Henrique Rupp
— lo. vice-presidente, dr. 
Willy João Brun — 2o. vi
ce-presidente. Osvaldo Silva 
Huzadel 3o vice-presiden
te, Jader Antonio Marques
— ex-presidente imediato, 
Celio Batista de Castro — lo.

ternacional de Educação para secretário, Constantino Cy- 
1 concessão das referidas Boi i riaco Atherino — 2o. secre 
sas. que serão conhecidas co- tário, Alfredo Buatim lo. 
.,o “Ford International Fel-j tesoureiro, Waldomiro Schul- 

lowships’’. Aceitando-a, o sr. Itz — 2o. tesoureiro, dr . Gali

leu Craveiro Amorin, diretor 
social, Henrique Ferreira 
Couto de Melo — diretor-a
nimador e Valdo da Costa Á- 
vila, Ladir Pedro Cherubini 
Libório Schmaedecke e Os
car Schweitzer — vogais.
Jantar no Lages Hotel

Na posse da nova direto
ria do Lions Clube de Lages, 
cujo mandato vai de junho do 
corrente ano até junho de 1962, 
fizeram uso da palavra os 
srs. Hugo Nieble de Freitas, 
presidente, e dr. Osni Grane
mann de Souza, integrantes 
da caravana do Lions Clube 
de Curitibanos que veio a 
Lages especialmeute para as
sistir as cerimonias de posse.

À noite realizou-se um jan
tar nos luxuosos salões do 
Lages HoteL

9$ Eies da juventude Aural da América Latina
O Sr. Henry Ford anunciou 

o plano da Ford Motor Com 
pany visando promover o 
crescimento dos Clubes da 
Juventude Rural da América 
Latina, através de um pro
grama de filmes e publica
ções.

“Os 250 000 jovens mem
bros dêsses Clubes estão se 
auxiliando mútuamente, a 
fim de melhorar as práticas 
agrícolas na América Latina, 
tanto quanto os mais jovens 
Clubes 4-H nê6te País’’, des
tacou o sr. Ford.

“Acreditamos que êsses jo
vens, homens e mulheres, po
dem contribuir para o de
senvolvimento de uma eco
nomia sã. da qual depende 
todo o progresso de uma 
comunidade', continuou o sr 
Ford. "Eles merecem o apoio 
da Ford Motor Company e 
de suas filiadas na América 
Latina, como uma responsa
bilidade de boa e útil cidadã", 
acrescentou o sr. Ford.

O plano Ford é designado 
para responder às necessida
des de autoridades de tôdas

as partes dêste hemisfério, 
destacando a importância do 
trabalho do Clube da Juven
tude Rural e, ao mesmo tem
po, providenciar um meio 
de intercâmbio de informa
ções entre os Clubes que ne
cessitam de muito auxilio no 
aprendizado de trabalhos ca
seiros e agrícolas.

O programa, escrito em 
espanhol, português e inglês, 
é extraído de uma publica
ção de 176 páginas sôbre as 
atividades dos Clube6, edita
da no ano passado pela 
Ford e suas Companhias fi
liadas na América Latina.

O programa incluirá:
1) Um documentário cine 

matográfico de 3 > minutos 
sôbre os trabalhos na Amé
rica Latina, dos Clubes da 
Juventude Rural. O filme e s 
tará concluído até junho de 
1961.

21 Uma segunda edição do 
«Anuário para a Juventude 
Rural das Américas», a ser 
publicada no inicio de 1962.

3) Uma publicação bimes
tral, fazendo uma cobertura

do desenvolvimento atual 
dêsse trabalho, a ser lança
da nêste mês.

Este filme e as publicações 
terão uma vasta distribuição 
em tôda a América LatiDa.

O projeto começou no ini
cio de 1959 com a primeira 
edição do Anuário Ford, lan
çado em meados de 1960.

«Baseado na recepção en
tusiástica do primeiro livro, 
sentimos que êste programa 
de expansão deve fornecer 
um apoio adicional e subs
tancial para esta excelente 
causa», concluiu o sr. Ford.

O programa foi desenvol
vido mútuamente pela Ford 
nos Estados Unidos e suas 
Companhias filiadas em Mé
xico City, México, Caracas. 
Venezuela, São Paulo, Bue 
nos Aires, Argentina. Santia
go, Chile e Montevideo, U- 
ruguai, 6ob a orientação de 
técnicos especializados nês- 
se campo, tanto nos Estados 
Unidos como na América 
Latina.
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