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Ligação da BR-2 A Cidade 
~~ (Acesso Sui)

No dia 12 do corrente, 
às 0 hoias da manhã, o 
2o Batalhão Rodoviário 
sediado nesta cidade, ini
ciou os trabalhos em 
terras do Sr Edmundo 
Arruda, para a execu
ção da ligação da BR 2 
a Lajes. Uma equipe de 
pneus constituida de 2 
tournal-pull, 1 tmrua-do- 
zer, além de uni trator 
de esteiras com scraper 
e lâmina, sob a chefia 
do Ten Ivo Shiochet, exe

cuta a terraplenagem que 
deverá atingir um volu
me de setenta mil metros 
cúbico O equipamento 
pertence à Companhia de 
Equipamento de Enge
nharia comandada pelo 
Cap Wagner de Góis 
Nogueira.

A tarde dêste mesmo 
dia. em cerimônia sin
gela, com a presença do 
Cel Floriano Moller, ( mt 
da Unidade, o Cap Jor
ge Feijó, Cmt da tia Cia

Organizado pela Dire-1 
toria do Serviço Militar j 
em coordenação com a! 
Diretoria do Pessoal da 
Marinha e Diretoria do 
Pessoal da Aeronáutica, 
o ministro Odilio Denys 
assinou portaria aprovan
do o novo Plano Geral 
de Convocação para o 
Serviço Militar, em 1962.

Segundo o plano, a 
classe de 1943 será sele
cionada nas seguintes 
épocas: geral do contin
gente, de 20 de setembro 
a 10 de dezembro, do 
corrente ano; na primei
ra época de incorpora
ção — de 7 a 13 de ja
neiro de 1962; na segun
da época da incorpora
ção — de 7 a 15 de

julho, de 1962. As incor
porações verificar-se-ão 
no período de 7 a 15 de 
janeiro de 1962 e de 7 
a 15 de julho de 1962. A 
época de matrícula nos 
CPOR e NPOR será re
gulada pelos planos re 
gionais de convocação, 
levando em conta o tér
mino das aulas a 15 de 
dezembro.

No, plano estão ainda 
previstos os casos de a- 
diantaraento de incorpo
ração; seleção e incor
poração da Marinha e 
Aeronáutica; contingen
tes a serem fornecidos 
pelas Regiões Militares; 
municípios tributários e 
dispensado de incorpo
ração.

de Construção, do I o Ten 
Dr Gilvando Puppe e Jo
sé Caetano Ferreira, às 
16,00 horas, o Ten Saul 
Rogério amos de Athay- 
de, cnuava a primeira 
estaca para iniciar a lo
cação da pista, no Km 
Zero da antiga BR-2, lo 
go adiante do cemitério, 
tendo em vista iniciar, 
a -eguir, os serviços de 
as t al ta mento do trecho 
já existente. O projeto 
em curso, aprova ) pelo 
Conselho Rodoviário Na 
cional, foi executado pe 
la Seção Técnica i Uni 
dade, sob a chefia lo 
Major Engenheiro Sérgio 
Schmidt Neves, atir liuen- 

Ite exercendo, cumulai: 
vamente, as funções de 
Sub Cmt do 2o Batalhão 
Rodoviário.

M eneses Cortes Categórico:

Se Kruel fôr indicado pa
ra embaixador renuncia

rá à  liderança
Segundo despachos proce

dentes do Rio, o deputado 
Meneses Cortes, lider udenis 
ta na Câmara dos Deputados, 
admitiu sua renuncia ao pôs- 
to de lider partidário caso o 
nome do general Amaury 
Kruel venha a ser aprovado 
para o posto de embaixador 
do Brasil na Bolivia. A res
peito do assunto, o sr. Mene
ses Cortes entregou ao mi 
nistro Pedroso Horta cópias 
de dois discursos por êle 
pronunciados na Câmara. O

primeiro, relatando a agres
são que há tempos sofreu, e 
o segundo protestando pelo 
ato do procurador da justiça 
carioca, que oferecera pare
cer pelo arquivamento de 
sua queixa - crime contra o 
então chefe de policia. En
tregou também, na mesma 
oportunidade, uma copia do 
processo a que atualmente 
respon e o sr. Amaury Kruel 
por des drespeito a um deputa
do, membro de uma comis
são parlamentar de inquérito

H  mtís lÈ r  a derrota no t a í o
O Senador Juscelino Kubitschek o diretório nacional, 
não comparecerá à reunião d < ,
bancada pessedista no Senado, Segundo se sabe, o ex pre- 
marcada para amanhã, é o que i sidente da República comuni- 
informam os jornais O ex pre- cou ao sr Ernani do Amaral 
sidente da República foi acon- j Peixoto, na conversa que com 
selhado a manter-se afastado êste manteve dia 17, sua de 
dos debates que fatalmete se-1 cisão de não comparecer à 
rão travados na ocasião, espe- reunião. Não tinha o que jus- 
rando-se, inclusive, sérios a - ! tificar e estava satisfeito, pois
tritos entre os deputados do 
chamado “grupo rebilde” e al
guns senadores psssedistas. A  
reunião será realizada com a 
bancada da Câmara Federal e

o resultado da votação'*ao con
trário das prim eiras interpreta
ções servira para consolidar o 
seu prestigio junto ao funcio
nalismo público civil da União. 
------------------------------------------------ ‘

Ferrari recebe aplauso pela aprovação do 
projeto de ? mparo ao homsm do c a n i á

O deputado Fernando Ferra- rurais do Nordeste, que ai se 
ri recebeu um telegrama do concentrarão para h< m . í; ar 
presidente da Câmara de Ve- o parlamentar gaúcho p : ■ vi 
readores de J. Pessoa comuni- tória de seu projeto ii° .í !7,

Janio Quadros já é avô

é *  ,

de
<!<>rto *-

60** 
iços1

t * * '

Conforme noticias proceden
tes de São Paulo, nasceu on
tem à tarde, cerca das 16 ho- 
tas, a primeira neta do presi
dente Jânio Quadros. A meni 
na pesava dois quilos oitocen
tas e vinte gramas, c de a- 
côrdo com o desejo de sua 
<nãe, sra. Dirce Maria (Tutú), 
recerá o nome de Ana Paula 
Quadros Ramos. Para come 
morar o acontecimento, a di
reção do hospital hasteou no 
mastro central a bandeira da 
Beneficiência Portuguesa.

Pouco depois das 17,30 ho- 
ra*. chegava a maternidade o 
Presidente, estampando no ros-

to muita alegria c, com passa 
das rápidas, dirigiu-se para a 
porta do elevador. Suas pri
meiras palavras foram: Veio 
rigorosamente de acordo com 
a encomenda. E’ uma menina. 
Felizmente viemos em 4o mi
nutos do Rio de Janeiro. Fiz 
léguas, hoje, nas Laranjeiras, e 
andando de um lado para ou 
tro, esperando a felu noticia 
Minha espera agora acabou o

O médico de “Tutú”, dr. 
Silas Matos, afirmou que o 
narto foi perfeitamente normal 
H u e  tanto a mãe como a 
criança passam bem.

Novo Oalegado Re

gional de Policia

Por parte cio Ex ü o . 
Sr. Governador do Esta
do, foi nomeado para 
Delegado Regional de 
Polícia, o Sr. Evaldo Mi
randa, que anteriormente 
exercia as mesmas fun
ções no município de 
Timbó.

cando-lhe que os representantes 
do povo daquele Município a 
provaram em ataum voto 
de louvor pela aprovação de 
seu projeto na Câmara Fede
ral, de amparo ao homem do 
campo consignando mais o seu 
alto alcance social. Idênticas 
m nifestações de aplausos o 
chefe do Movimento Trabalhis
ta Renovador vem recebendo 
pelo mesmo fato dos sindica
tos dos trabalhadores rurais e 
associações de classe, da Câma
ra de Vereadores de vários

a favor do homem do < mpo, 
aprovado recentemente p la 
Câmara Federal e já t ■ cs. - ii- 
nhado ao Senado.

No seu agradecimento, > de
putado Fernqndo Ferrari locali
zará tôdas as vantagen- de 
sua proposição, enumerando 
detalhadamente seus benefícios, 
que abrangerão cerca de cinco 
milhões de agricultores, ccm 
suas famílias, disseminados ar 
todos os pontos do país For 
sua vez, os trabalhadores ru
rais do Nordeste lançarão em

pontos do país, especialmente Itabuna um manifesto ao país.
do Norte e do Nordeste.

No dia 29 do corrente, o de
putado Fernando Ferrari se
guirá para Itabuna, Estado da 
Bahia, a fim de receber uma 

manifestação dos trabalhadores

exteriorizando sua satisfação 
pela aprovação que o proj- to 
Ferrari obteve na Camuça e 
conclamando o Senado também 
a apoiá-lo dentro do mais cur
to espaço de tempo.

B  m s  M a s  É  DCI
O “ Diário Oficial acaba de 

publicar a portaria do DCT 
aprovada pelo ministro da 
Viação, que dispõe sôbre as 
novas tarifas de preços, prê
mios e serviços postais e te
lecomunicações que entrará 
em vigor no dia Io de agos
to próximo. Assim, serão co 
brados para expedição de 
uma carta simples, dez cru
zeiros pelo primeiro porte e 
mais' cinco cruzeiros por 
porte excedente.

Cartas-bilhetes, dez cruzei
ros; cartões postais simples, 
cinco cruzeiros Será cobra 
do preço de percurso pelos 
telegramas particulares: cin 
co cruzeiros por palavra; pe
los telegramas urbanos e in-

terurbanos, serão cobrados 
cinquenta cruzeiros por um 
mínimo de 25 palavras e mais 
cinco cruzeiros por palavra 
excedente dessa taxa mínima.

Telegramas de membros do 
Poder Legislativo Federal e 
imprensa serão cobrados por 
preços de percurso cinquen
ta centavos por palavra. O 
aumento verificado para o 
público em geral é à razão 
de 300 por cento, pois uma 
carta simples que levava 2,50 
de selos passou para dez 
cruzeiros e a taxa telegráfi
ca de 1,50 aumentou para cin
co cruzeiros por palavra

No govêrno passado quan
do o DCT aumentou espe-ta 
cularmente suas tarifas pos
tais e telegráficas, o povo 
esperava um melhor serviço 
no Departamento dos Correios 
e Telégrafos. No entanto, es
sa melhoria não veio até a- 
gora. Será que êste aumento 
já oficializado de 3(H) por 
cento vai trazer alguma ino
vação ao nosso serviço pos
tal? Um telegrama expedido 
em Porto Alegre leva normal
mente três dias para chegar 
ao seu destinatário em Bra
sília As cartas aéreas, no 
geral, levam dez dias e isso 
quando chegam
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EDITAL DE PROTESTOS
DECRETO N° 24
de 5 de julho de 1961

Municipal de Lages, no uso de suasO Prefeito 
atribuições,

DEChETA:
Art. Io — Fica aberto, por conta da arrecadação do 

corrente exercício um Credito Especial de oitocentos mil 
cruzeiros (Cr$ BOO.OUO.OO), para atender as seguintes des 
pesas:

a) — com a reforma do Mercado Municipal, trezentos 
mil cruzeiros (Cr$ 300 000,00);

b) — com a reconstrução dos passeios e muros atin 
gidos pelo nivelamento e alinhamento de ruas na cidade, 
quatrocentos e quarenta mil cruzeiros (CrS 440.000,00);

C) — com a aquisição de madeira para a construção 
de arquibancadas no Estádio Municipal sessenta mil cru
zeiros (Cr$ 60.000.00).

Art. 2o — Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário 

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de Julho de 1961.
Woln.v Delia Rocca 
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria 
da Prefeitura Municipal, em 5 de julho de 1961.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

CÉLIO BATISTA DE CAS
TRO, Segundo Tabelião de 
Notas e Oficial de Protestos 
em Geral da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na fórma da lei, etc.

FAZ saber que encontram- 
se em seu Cartório, para Sc- 
rem protestados por falta ae 
pagamento, as seguintes du-
plicatas
das:

abaixo discrimina-

Declaração
Para os devidos fins tórno público ou a Que 

teressar póssa, que tendo feito um contrato de KePr V .  
tação Comercial, com a CIA MARIECHON S/A_ » com . 
na cidade de São Paulo, à Avenida Ipiranga, noJ. resis îra 
da na Junta Comercial daquele Estado, sob n 15o.í 45,
28 de junho de 1937, representada pelo seu Promotor a 
Vendas, sr. RUBENS MACIEL, fica por mim esclarecido 
segundo fontes informativas que são destiiuidas de vei daies 
fuução daquele funcionário na referida Organizaçao 
como também a existência da mesma

Reiterando minhas desculpas aos .liêntes désta praça, 
por haver ofertado lhes vendas dos produtos da suposta 
firma, ponho a disposição dos interessados o Instrumento 
de Contráto. firmado por duastest m inhas e pela assinatu
ra do falsário Promotor de Vendo

Lages, 15 de julho do 1961 
(ass.) Agílio R Lima.

NOVO NA POTÊNCIA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA... NA BELEZA!

2 . a  S E R I E O

CHAMBORD
TECNICAMENTE AINDA MAIS PERFEITO!
M AIO R P O T Ê N C IA !- 0  SIMCA 
(H A M B 0R D -2.° SÉRIE-1961 POS
SUI AGORA 9 0  HP EM SEU 
ROBUSIO MOTOR "A 0 U IL 0N " OE 
8 CILINDROS1 E NOVA REDUÇÃO 
OE ENGRENAGENS 00 DIFERENCIAL 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAL OA POTÊNCIA 0 0  MOTOR, 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES. 
MESMO COM 0  CARRO LOTADO'

M ELHO R  T 0 R Q U E ! - E MAIS 
COM 0 AUMENTO DO IORQUE 
( 1 5 7 , )  NAS BAIXAS E MÉDIAS 
VELOCIDADES 00  MOTOR, 0 SEU 
CHAMBORD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENOIMENTO E MAIS 
FÕRÇA ÚTIL TANTO NO TRÁFEGO 
URBANO COMO NA ESTRADA'

MELHOR RELAÇÃO PESO - PO
TÊNCIA! - 0  AUMENTO OA P0- 
TÈHíTA, OBTIDO SEM QUALQUER 
AUMENTO NO PESO DA ESTRU
TURA COMPACTA DO CARRO (BEM 
MAIS LEVE E RESISTENTE DO QUE 
A DOS CARROS COM CHASSIS 
E CARROCEM) FAZ DO SIMCA 
CHAMBORD 0 AUT.OMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS FÕRÇA ÚTIL POR 
QUILO DE PÊSO1
NOVA DISTRIBUIÇÃO D 0 ES
PAÇO INTERNO! - NOVO DESENHO 
DOS BANCOS, COM MELHOR APRO
VEITAMENTO 00  ESPAÇO INTERIOR 
PERMITE MAIS FOLGA, MAIOR 
LIBERDADE DE MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDÍVEL PARA OS 
6 PASSAGEIROS'

E S T 0F A M E N T 0 A IN D A  M AIS 
LU X U O S O !-R IC O  E ANATÔMICO

ESTOFAMENTO EM GOMOS, EM 
CÔRES ALEGRES E MODERNAS. 
HARMONIZADAS COM 0 CARRO 
MOLAS MAIS MACIAS E FLEXÍVEIS, 
ASSEGURANDO 0 MÁXIMO DE 
COMODIDADE MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

- , r

NOVA SUSPENSÃO D IAN TEIR A!
ELIMINA TOTALMENTE OS CHO
QUES MESMO NAS PIORES ES
TRADAS, PROPORCIONANDO MUITO 
MAIS CONFORTO AO DIRIGIR E 
MAIOR SUAVIDADE DE MARCHA 
PARA TODO 0  CARRO, SEM QUAL
QUER VIBRAÇÃO NAS ALTAS 
VELOCIOADES1
N 0 V 0  S IS T E M A  E LÉ TR IC O !
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE. COMANDO 00S FARÓIS 
ALTO E BAIXO. FAROLETFS, LUZ 
00  PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

MAIO R E C O N O M IA! - OE GASOLINA. GRAÇAS AO NOVO DESENHO 
DAS ÇÃMARAS OE COMBUSTÃO. DE MANUTENÇÃO, PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO SISTEMA OE CIRCULAÇÃO DE 
GASES RESULTAM EM MELHOR ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
MENTO E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
MAIS PERFEITA DAS PARTES VITAIS 00  MOTOR'

APARÊNCIA EXTERNA DE GRAN
DE B E L E Z A !-N O V O S  FRISOS 
EM LINHAS RETAS, HORIZONTAIS, 
EMPRESTANOO AO CHAMBORD 
AINDA MAIS REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA I DOIS TIPOS OE CALOTAS 
A SUA ESCOLHA LUXO E SUPER- 
LUXO! NOVOS ADORNOS: A FA

MOSA ANDORINHA SIMCA, SÍMBO
LO DE QUALIDADE E BELEZA NO 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER
NA TRAZEIRA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS OS DETALHES! - FOR- 
RAÇÃO INTEGRAL COM TAPETES 
DE PURA LÃ. NO PORTA-MALAS. 
NOVO TAPETE PLÁSTICO, LAVÁVEL 
E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR, 
MANCHAS OE ÓLEO. ETC BORRA

CHAS NOS PÁRA-BRISAS E PAINEL 
ESTOFADO EM CÔRES HARMONI- 
ZANTES COM AS DA PINTURA DO 
CARRO'
CÔRES M O D E R N A S !-U M A  VA
RIADA GAMA OE CÔRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS, LISAS OU EM 
RICAS COMBINAÇÕES. TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES OU VIVAS 
DE ACORDO COM 0 SEU GÔSTO' 
E CONSERVANDO AS MESMAS 
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS 0 0  
CHAM BO R0:0 MAIOR PORTA-MA
LAS DE TC DOS OS CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA DE 
VIDROS DE TODOS OS AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS' ESTRUTURA SUPER- 
•COMPACTA À PROVA OE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

ELEVADO ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO (98°/.) - COMPLETA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FACILIDADES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Para tôda a região serrana: 
MERCANTIL DELLA ROCCA, BROERING S/A.

Rua Manoel Thiago de Castro, 253 — LAGES — S. C.
mm

1°. Uma duplicata n- 2759 
vencida em 30 4.81, na j^l 
portância de CrS 11 220 00 
emitida pela Ótica. Comer
cial M. P. Carvalho contra n 
sr. PAULO MENDES, estabe- 
cido à r. Thiago de Castro s/n

2U. Uma duplicata n- 206 
vencida em 28.2.61 na im
portância de CrS 13 146 20. e 
mitida por Antonio Scoc con 
tra ACESSÓRIOS SÃO JOÃO 
LTD A , estabelecidos nesta 
cidade à avenida 3 de Outu
bro s/n;

3o. Uma duplicata n. 302. 
vencida em 30.161, na im
portância de CrS 16 324,00, 
emitida por Cobrac - Indús
tria e Comércio Ltda., contra
a c e s s ó r io s  s ã o  joão
LTDA., estabelecidos nesta 
cidade, à avenida 3 de Ou
tubro s/n;

4o. Uma duplicata n 654, 
vencida em 31.10 60, na im 
portância de CrS 9 741,40, 
emitida por Galvanoarte 
Itaquá Ltda. contra HELIO 
V. FIGUEIREDO, estabeleci
do nesta cidade, à avenida 3 
ue Outubro s/n;

5°.. Uma duplicata n- 814, 
vencida em 29.4.61, na im
portância de CrS 6.680,00 
emitida por Ferramentas 
I écnicas e Representações 
Ltda. contra AUTO CHAPEA- 
ÇÃO CONFIANÇA, estabele
cida nesta cidade, à avenida 
Presidente Vargas s/n;

6o. Uma duplicata n- 16278, 
vencida em 18.7.60, na im
portância de Cr$ 2 355,30, 
emitida por Instituto Medi
camenta Fontoura S.A., con
tra AGENOR ALVES SOUZA, 
estabelecido nesta cidade, à 
Avenida Camões;

7.° Uma duplicata n. 043, 
vencida em 20.2.60, na im
portância de Cr$ 6.485,00, 
emitida por Casa dos Freios 
e Engrenagens contra ER- 
DENHANTE XAVIER DE 
MORAES, estabelecido nesta 
cidade;

80- Uma duplicata n' FI- 
14645, vencimento em 20.3.61, 
na importância de CrS. . . . 
23.600.00 emitida por Comér
cio e Indústria Germano 
Stein S.A contra ORLANDO 
P. NOGUEIRA, estabelecida 
à rua Cel. Serafim de Moura. 
146, nesta cidade;

9o. Uma Nota Promissória 
s/n, vencida em 14 8.60, na 
importância de Cr$ 30.000 00 
emitida por EMENEGILDO 
BORGES e avalizada por 
ABRÃO ANTONIO DE AMO- 
R1M a favor do sr. Guido 
Andreoni.

Pelo presente intimo os 
senhores PAULO MENDES 
ACESSÓRIOS SÃO JOÃO 
LTDA., HELIO V. FIGUE1 
REDO, AUTO CHAPEAÇAJ 
CONFIANÇA, AGENOR AL
VES DE SOUZA, ELvDENHAN- 
TE XAVIER DE MORAES. 
O í LAN DO P. NOGUEIRA, 
EMENEGILDO BORGES ou 
ABRÃO ANTONIO DE AMO
RIM, a comparecerem em 
meu Cartório, a rua Cel 
Córdova, 375, nesta cidade, 
a fim de pagarem o valor de 
seus respectivos títulos ou 
darem suas razões de recu 
sa, notificando os desde j 1 
do protesto caso não compa
reçam dentro do prazo legal 
Lages, 19 de julho de 1 9 6 1

Célio Batista de Castro 
Oficial de Protestos
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Jiizo  de Direito da Primeira Vara Cível da 
Comarca de Lapes Estado de Santa Catarina

Edital de Citação

--------------------- ------  L,

O Doutor Paulo Peregrino 
Ferreira. Juiz em exercício 
na la. Vara Cível da Comar
ca de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei 
etc.

Faço saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de trinta (30) 
dias virem dèle conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa. que, por parte de JOSÉ 
FRANCISCO CARLOS, brasi
leiro, casado, lavrador, resi
dente em Campo Belo do Sul, 
nesta comarca, me foi dirigi
da a seguinte petição; PETI
ÇÃO:” Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
direito da la. varada Comar
ca de Lajes - Por seu procu
rador que esta subscreve, 
José Francisco Carlos, brasi
leiro, casado, lavrador, domi
ciliado e residente em Cam 
po Belo do Sul, nesta comar
ca, diz e respeitosamente i 
requer o seguinte: I o) Que no 
dia 6 de março de 1940 ad
quiriu de Da. Hercília Maria 
de Oliveira, por escritura pú
blica registrada sob o ns 
1.423 no Cartório do 2. Oficio 
do registro de Imóveis, uma 
gleba de terras com a área 
superficial de mais ou menos 
290.000 (duzentos e noventa 
mil metros ‘ quadrados, situa
das no local Fazenda dos 
Moraes, distrito de Campo 
Belo do Sul, nesta comarca, 
conforme prova o documeto 
junto sob o n. 2); 2.) Que, 
entretanto, constatou agora, 
que a vendedora acima alu
dida, hoje já falecida, supu
nha ter recebido em inven
tário de bens de seu finado 
esposo, a área que vendeu 
no local mencionado, o que 
não era realidade; 3o) Que, 
não obstante, o Suplicante 
ignorando os fatos tomou 
posse da gleba putativamen
te comprada e vendida, e 
desde então a mantém como 
seu legítimo dono sem qual
quer oposição nem contes
tação de quem quer que seja; 
4o) Que a gleba se acha fe
chada, anexa às terras do 
Suplicante e tem as seguin 
tes confrontações: com ter
ras do Suplicante, com Ori- 
val Machado, com Atanasio 
Lino, com Pedro Machado e 
com o rio Caveiras: 5o) Que, 
sempre esteve fechada, ane
xa, digo, Que, sempre este
ve imbuido da melhor boa 
fé, não havendo qualquer 
oposição ou turbação à sua 
posse que se funda em justo 
título devidamente formali
zado e transcrito, e “Justo 
título se diz de todo o áto 
jurídico, próprio em tese, pa
ra transferir o domínio, mas 
que em consequência de 
obstáculo ocorrente na hipó
tese, deixa de produzir o di
to efeito. E a prescrição é 
precieamente chamada para 
desfazer a dificuldade e ope
rar a transmissão’’. (Op- Cit. 
Pg. 36) ou seja Pedro Nunes- 
Do Usucapião) “Justo título. 
A aquisição a non dominio e 
a hipótese mais frequente

ALm S Uete’ Da Prescrição Aquisitiva, pag. 136) 6U) Que
nestas condições quer legiti
mar a sua posse nos têrraos 
do art. 551 do Código Civil 
Brasileiro. Requer designa 
?a0..í!e ^ia e hora para a 
justificação exigida pela lei, 
na qual deverão ser ouvidas 
as testemunhas abaixo arro
ladas que comparecerão in
dependentemente de intima
ção. Requer, mais, a citação 
dos confrontantes do imóvel, 
do Representante do Minis
tério Público, e por Editais, 
de terceiros interessados, 
ausentes e desconhecidos 
para acompanhar os termos 
da Ação no qual será re
conhecido o dominio do 
Suplicante sobre a gleba ci 
tada, podendo conte6tá la se 
quizerem, dentro do prazo 
legal. Protesta provar o |ale- 
gado com todo o gênero de 
provas em direito permitido, 
especialmente prova teste
munhal documental, e perí 
ciai. Valor CrS 5.000,00 Pede 
Deferimente. Lajes, Io de 
abril de 1959 (a) Jorge Bar 
roso Filho” Testemunhas'. I) 
Vitor Goulart, brasileiro, ca
sado. lavrador; 2) Estevão 
França de Souza, idem domi
ciliado e residente nesta co 
marca de Lajes. Anexos: 
Procuração; Escritura Públi
ca de Compra e Venda. DES
PACHO: “A; designem-se dia

para a justificação. Lajes, 
2.4.59 (a) C. Gama” - Feita 
a justificação com a ouvida 
de testemunhas, proferiu ês- 
te Juizo o seguinte DESPA 
CHO: Vistos, etc Julgo por 
sentença a presente justifi
cação, em que é requerente 
José Francisco Carlos, a fim 
de que produza os seus jurí
dicos e legais efeitos. Fa
çam-se as citações requeri
das na inicial; a do dr. Pro
motor Público e confrontan- 
tes do imóvel, por mandado: 
a dos interessados incertos, 
por edital, publicando-se uma 
vez no Diário da Justiça e 
três vezes na imprensa lo
cal. - Custas a final. Lajes, 
19 de maio de 1961 (a) Os
mundo Vieira Dutra, Juiz de 
Direito da la. Vara” - E, pa 
ra que ninguém alegue igno 
rância, especialmente os in
teressados incertos, passou 
se o presente edital, que se
rá publicado e afixado.na for
ma da lei. - Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
doze dias do mês de julho 
de mil novecentos e sessen
ta e um. - Eu, Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível, o 
datilografei, subscrevi e tam
bém assino.

Paulo Peregrino Ferreira 
Juiz de Direito em exerc. na 

la. Vara.
Luiz Carlos Silva
Escrivão do Civel

C o n v i t e - M i s s a
Pedro Audibert e familia, convidam a todos os paren

tes e amigos da extinta CLARA NUNES AUDIBERT, para 
assistirem a missa de 6o mês de falecimento daquele ente 
querido que será celebrada às 6,30 horas do proximo dia 
20 na Capela de São Judas Tadeu.

Esta Santa Missa é oferecida por Alda Nunes.
Lages, 15 de Julho de 1961

Sêlo Comemorativo do Convênio Internado 
nal do Café

Comemorando a realização, no Rio de Janei
ro, do 8° Periodo de Sessões da Junta Diretora 
do Convênio Internacional do Café, o Departa
mento dos Correios e Telégrafos lançou em circu 
lação, em todo o território nacional, um sêlo no 
valor de 20 cruzeiros, côr marrou, apresentando, 
em branco, a silhueta de um ramo de café, e a 
inscrição “ Convênio Internacional do Café’' “ VIII 
Reunião da Junta D retora” . O total da emissão é 
de 10 milhões, dos quais 5 milhões e 400 mil dis 
tribuidos entre Guanabara, São Paulo e Goiás.

C i e  Recreativo Juvenil
Concorrência do Bufet

De ordem do sr. Presidente, levo ao conhecimento dos 
«cnhores sócios que será levado em concorrência, o bufet 
desta sociedade, no dia 20 do corrente para a arrematação

d°  mpoderá haver regeição de todas aS propostas ou aceite

da qlAs 'propostas'^ d̂ evíTrão ser apresentadas até às 20 horas 
do mesmo dia, que serão entregues na secretaria do Clube.

Laees, 4 de Julho de 1961 
Lag ’ A DIRETORIA
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O Doutor José Pedro Men 
des de Almeida, Juiz de 
Direito da Segunda Vara 
Cível da Comarca de La
ges, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.

Faço saber a todos quan
tos o presente edital de ci
tação com o prazo de trinta 
dias (30) dias virem dele co
nhecimento tiverem ou inte
ressar possa, que, por parte 
de PEDRO CHAVES DE OLI 
VEIRA, brasileiro, casado, la 
vrador, domiciliado e resi 
dente no lugar denominado 
Monte Alegre, me foi dirigi
da a seguinte P E T I Ç Ã O :  
“Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di 
reito da Vara Cível da Co
marca de Lages. Pedro Cha
ves de Oliveira, brasileiro, 
casado lavrador, domiciliado 
e residente no lugar deno 
minado “ Monte Alegre”, dis
trito de Campo Belo do Sul, 
nesta comarca, por seu ad 
vogado, vem propor a pre
sente ação ordinária dc usu
capião, pelos fundamentos 
que passa a expor: O imóvel 
usucapiendo está situado em 
Monte Alegre distrito de 
Campo Belo do Sul, nesta 
Comarca, tem cincoenta mil 
metros quadrados (50.000 ms2) 
mais ou menos e é limitado 
no seu todo, com terras de 
Heleodoro Augustineti, com 
a estrada que conduz ao 
Tanque e Monte Alegre, com 
terras do requerente. O re
querente vem mantendo há 
mais de trinta anos posse 
tranquila, mansa e pacifica, 
sem que, até a presente da
ta, lhe houvesse turbado dita 
posse e é tido este trato de 
terras como de sua proprie
dade. como é geralmente sa
bido e conhecido, tornando- 
se assim uma posse continua 
e incontestada com o justo 
título e boa fé, peio princi
pio de usucapião, nos ter
mos dos artigos 550 e 551 do 
Código Civil Brasileiro Que, 
há muito tempo a nossa ter- 
rencial jurisprudência vem 
fixando o principio de que o 
“usucapião é modo derivado 
de adquirie” . Seguindo a ori
entação dos mestres (Dir. 
Cousas - 1 Vol. § 14, Nota 15 
- L. Almeida; Man. Cód. Civ. 
pag. 136 - Sá Pereira; C. 
Mendes. Dir. Comum, 6° Ia 
parte, n° 9, nota 2°.) E quan
to, porém a boa fé prevale
ce o direito canonico contra 
o direito romano: deve exis
tir em todo o uso de usuca
pião: Oportet ut qui praes- 
cribit in nulla temporis par 
te rei abeat conscientiam 
aleina e, ou ainda o velho 
aforismo usucaptio est adjtio 
dominio per continuattionem 
temporis lega definit (Dir. 41. 
3.3, vejam-se Cd. Cód. Civ. 
comentado - Man. Cód. Civ. 
Bras Sá Pereira, art. 501. O 
terreno é de dominio parti
cular Diante do exposto, vem 
o requerente intentar a pre
sente ação ordinária declara-

tória de usucapião, com fun
damento nos artigos 154 e 
456 do Cód. Nac, Proc. Civ. 
para ser declarado judicial- 
mente, por sentença o domi
nio do imóvel, em seu nome, 
com as delimitações e con
frontações já enunciadas, pa
ra os fins de transcrição no 
cartório do registro de imó
veis desta comarca, no 2° 
Oficio, requerendo a V. Excia. 
se digne determinar a cita
ção dos interessados cert06 
e incertos e não sabidos por 
edital com o prazo de trinta 
dias, depois da prévia justiça 
e ouvidas as testemunhas: 
João Maria Antunes de Mo
rais e Pedro Joaquim Ribei
ro, que se apresentam inde 
pendente de citação, prosse- 
guindo-se com a citação do 
dr. Promotor Publico da Co
marca, contestando o presen
te feito quem de direito, até 
final sentença e sua execu
ção sob as penas da lei. In
dica como meio de prova o 
depoimento pessoal do R. ou 
R. R. depoimento de teste
munhas, vistoria, juntada de 
documentos e mais provas 
que de direito forem para o 
esclarecimento do alegado. 
Dá-se a presente causa o va
lor de dois mil e cem cru
zeiros para o efeito de taxa 
judiciária. Nestes termos pe
de deferimento, Lages, 29 de 
abril de 1961 (a) Má io Tei
xeira Carrilho. “DESPACHO: 
“R. hoje. A. designe se o sr. 
Escrivão dia e hora para a 
justificação. Lages, 29 de a- 
bril de 1961 (a) José Pedro 
Mendes de Almeida, Juiz de 
Direito da Segunda Vara Cí
vel”. E feita justificação com 
a ouvida de testemunhas, pro
feriu êste Juizo, o seguinte 
DESPACHO: “Vistos, etc. Jul
go por sentença a presente 
justificação em que é reque
rente Pedro Chaves de Oli
veira a fim de que produza 
os seus efeitos jurídicos e 
legais. Façam-se as citações 
requeridas na inicial; a do 
dr. Promotor Publico e dos 
confrontantes do imóvel por 
mandado; dos interessados in
certos por edital publicando- 
se uma vez na imprensa Ofi
cial do Estado e três publi
cações na imprensa local, 
Custas a final. Lages 15 de 
maio de 1961 (a) José Pedro 
Mendes de Almeida. Juiz de 
Direito da Segunda Vara Cí
vel”. E, para que ninguém a- 
legue ignorância, especial- 
mente os interessados incer
tos, passou-se o presente e- 
dital que será publicado e 
afixado na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade 
de Lages, aos treze dias do 
mês de junho de mil nove 
centos e sessenta e um. Eu, 
Luiz Carlos Silva, Escrivão 
do Cível, o datilografei, subs
crevi e assino.

José Pedro Mendes de Almeida
Juiz de Direito da Segunda 

Vara Civel

Luiz Carlos Silva

Escrivão do Civel
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Juizo de Direiio da Primeira Vara Cível da Comarc^LÍ e,ÍJea|es
Edital de Citação

0 Doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direiio da 
la. Vara Cível, da Comar
ca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei etc.
Faço saber a todos quan

tos o presente edital de ci
tação com o prazo de trinta 
(3o) dias virem dêle conhe
cimento tiverem ou interes
sar possa, que por parte de 
Osvaldo Delfes Trindade, 
brasileiro viuvo, lavrador, 
domiciliado e residente no 
distrito de Campo Belo do 
Sul, desta Comarca, me foi 
dirigida a seguinte PETI 
ÇÃO;v Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direiio da la Vara da Co
marca de Lajes Osvaldo 
Delfes Trindade, brasileiro 
viuvo, lavrador, domiciliado 
e residente no lugar deno 
minado ‘ Monte Alegre" ru 
distrito de Campo Belo do 
Sul, desta Comarca, por seu 
procurador infra assinado, 
advogado com escritório i 
residência nesta cidade, ins
crito na OAB, secção deste 
Estado expõe e requer a V 
Excia. o seguinte: 1 - Que, 
há mais de vinte anos, vem 
ocupando uma gleba de ter 
ras com a área superficial 
de, mais ou menos duzentos 
mil metros quadrados . . . .  
(200.000 ms 2), contendo san 
gas, matos, e faxinais, situa
da no lugar denominado 
"Monte Alegre", distrito de 
Campo Belo do Sul, desta 
Comarca, gleba esta com 
divisas cértas e respeitadas 
e confrontando com terras 
do requerente, com terras 
de Izalino Lessa da Silva e 
de Procópio Delfes Trindade. 
2. Que o requerente reside 
nas citadas terras, onde tem 
casa de moradia habitual e 
benfeitorias e culturas, e sua 
posse, durante todo esse 
tempo de mais de vinte anos 
tem sido mansa, pacifica e 
ininterrupta sem oposição de 
qualquer espécie, exercendo 
a como animo de dono. - 3. 
Que possuindo as referidas 
terras nas condições expos 
tas, quer legitimar sua posse 
nos termos do artigo 550 do 
Código Civil e Lei n 2.437 
de 7 de junho de 1955 e se
gundo o processo estabele
cido pelos artigos ns. 454 e 
seguintes do Código de Pro
cesso Civil. - 4 Que, para 
tanto, requer a designação 
de dia e hora para a justifi
cação legal, em que deverão 
ser ouvidas as seguintes tes
temunhas: Sebastião Geraldo 
da Silva, Dinarte Antunes de 
Freitas e Joaquim Quintino 
da Silva, todos brasileiros, 
casados, lavradores, domici
liados e residentes no dis
trito de Campo Belo do Sul, 
desta Comarca, as quais com
parecerão em Juizo inden- 
jendente da intimação. - Re- 
iuer, finalmente, que, feita 
i justificação, sejam citados, 
,)or mandado, os confron- 
antes mencionados no item 

um (1), e por edital os in
gressados incertos ou des- 
;onhecido8 que por ventura 
■xistam, todos para acom
panharem os'termos da pre
mente ação de usucapião, por 
meio da qual deverá ser

declarado e reconhecido o 
domínio do suplicante sôbre 
a mencionada gleba de ter
ras, expedindo-se o compe
tente mandado para a devida

direito. - Dando se à causa o 
valor de CrS 10 000,00 (dez 
mil cruzeiros) para efeito de 
pagamento da taxa judiciá
ria; P. e E. deferimento. La-

transcrição da sentença no jes, 15 de maio de 1961 (a)
Registro de Imóveis compe
tente, ficando ainda citados 
para, no prazo legal de dez 
dias. contestarem o pedido, 
querendo, no, digo, e para 
seguirem à causa até final, 
pena de revelia. - Requer- 
se, ainda, a citação do Ór
gão do Ministério Público. - 
Protesta se provar o alegado 
com testemunhas, depoimen
tos pessoais, vistorias e de
mais provas permitidas em

Mário Teixeira Carrilho: 
DESPACHO: “A. Designe se 
dia para a justificação, digo, 
para a audiência de justifica
ção, ciente o dr. Promotor 
Público. Lajes, 15-5-61 (a)
Osmundo Vieira Dutra, Juiz 
de Direito da la. Vara Cí- 
vél". Ouvida as testemunhas, 
digo, realizada a justificação 
com a ouvida de testemunhas 
proferiu êste Juizo, a se
guinte SENTENÇA:" Vistos,

etc. Julgo por sentença, diga
julgo a presente
em que é requerente Osval
do Delfes Trindade, para que
surta os seus jurídicos etei 
tos. Façam-s. as citações 
requeridas na inicial de ns. 
a dos confrontantes e a ao 
dr Promotor Público, por 
mandado; a dos interessados 
incertos, por edital com 
prazo de trinta dias, publi- 
cando-se uma vez no Diário 
da Justiça do Estado e tres 
vezes na imprensa local. 
Custas, a final. - P. R1- Lajes, 
5 de junho de 1961 (a) Os 
mundo Vieira Dutra, Juiz de 
Direito da la. Vara.” E, para

que ninguém alegue ignorân
cia especialmente os interes
sados incertos, passou-se o 
presente edital, que será pu
blicado e afixado na forma 
da lei, - Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, aos treze 
dias do mês de junho de mil 
novecentos e sessenta e um. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Cível, o datilografei, 
subscrevi e assino.,

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

rca í í  Lajes
Estado de Santa Catarina

O Doutor José Pedro Men- dia e hora a ser designada
des de Almeida, Juiz de 
Direito da 2a Vara Cível 
da Comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Edital d9 Citação
Faço saber a todos quan- 

.os o presente edital de Ci- 
mção com o prazo de trinta 
(30) dias virem dêle conhe 
cimento tiverem ou interes
sar possa que, por parte de 
FRANCISCO RIBEIRO DE 

AMPOS, brasileiro, casado, 
gricultor, residente no lugar 

I snominado Laranjeiras, dis
trito de Capão Alto, neste 
município e Comarca, me foi 
dirigida a seguinte PETIÇÁO: 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di

reito da 2a. Vara Cível Fran 
•isco Ribeiro de Campos, 
brasileiro, casado, agricultor, 
residente e domiciliado no 
lugar denominado Laranjei
ras, distrito de Capão Alto, 
município, digo, neste muni
cípio e comarca, por seu 
procurador abaixo assinado, 
vem mui respeitosamente à 
presença de V. Excia. com 
fundamento no art. 550 do 
Código Civil e na forma dos 
arts. 454 e seguintes do Có
digo de Processo Civil, in
tentar uma Ação de Usuca
pião, para o que expõe e re 
quer o seguinte: 1 - Há mais 
le trinta (30) anos, tem o re
querente a posse de uma 
gleba de terras, com a área 
superficial de 159 162,00 m2. 
sita no lugar denominado La
ranjeiras, no distrito de Ca
pão Alto, neste município e 
comarca. A posse que o re
querente tem sobre o referi
do imóvel, a título de pro
priedade é contínua, pacífica 
inequívoca e ininterrupta. 2. 
O imóvel acima descrito tem 
as seguintes confrontações: 
com terras de João Moreira, 
João Maria Ribeiro, Ataliba 
Paes Branco e com terras de 
Caetano Ribeiro de Freitas 
(doc. n° 2 mapa) 3. Com o 
objetivo de adquirir o domí
nio do imóvel já descrito, 
promove o requerente a pre
sente ação de usucapião, cu
ja sentença lhe$ servirá de 
título para a transcrição no 
registro de imóveis. Para es
te fim justificada a posse em

por V. Excia,, requer o su
plicante a citação dos 
confinantes do imóvel e do 
Orgão do Ministério público, 
bem como dos confinantes 
do imóvel digo, bem como 
dos interessados certos 
e incertos para con
testarem o pedido no prazo 
Ja lei .4. O requerente pro
testa desde já, provar por 
todos os meios de prova em 
direito admitidos e que fo 
rem julgados necessários, o 
pedido, a começar pelo de
poimento das testemunhas 
Ataliba Paes Branco, Leopol
do Cascaes e Manoel Ozório 
de Sá, todos brasileiros, ca
sados, residentes e domicilia
dos no distrito de Capão A l
to, neste município e comar
ca, que comparecerão à jus
tificação independentemente 
de intimação Dá-se a pre
sente o valor de CR$ 5.000,<>0 
sómente para efeitos fiscais. 
Têrmos em que espera defe
rimento. Lages, 16 de maio 
de 1961 pp. (a) Sadi Rodri
gues. "DESPACHO:" R. hoje. 
A. Dia e hora para a justifi
cação. Lages, 16 maio de 
1961 (a) José Pedro Mendes 
de Almeida, Juiz de Direito 
da 2a. Vara. "Realizada a jus
tificação com a ouvida de tes
temunhas, proferiu êste Jui
zo, o seguinte DESPACHO:" 
Vistos, etc. Julgo por senten
ça a presente justificação ’em 
que é requerente Francisco 
Ribeiro de Campos, afim de 
que produza os seus efeitos 
jurídicos e legais. Façam-se 
as citações requeridas na 
inicial, e do Dr. Promotor 
Público e dos confrontantes 
do imóvel por mandado; dos 
interessados incertos por edi
tal publicando-se no Diário 
Oficial do Estado uma vêz e 
na imprensa local. Custas a 
final. Lages, 30 de Maio de 
1961 (a) José Pedro Mendes 
de Almeida, Juiz de Direito 
da segunda Vara Cível." E, 
para que ninguém alegue i 
gnorancia especialmente os 
interessados incertos passou- 
se o presente edital, que se
rá publicado e afixado na 
forma da lei. - Dado e passa
do nesta cidade de Lages, 
aos vinte e um dias do mês 
de junho de mil novecentos

e sessenta e um, - Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do 
Cível, o datilografei conferi, 
subscreví e assino 
José Pedro Mendes Almeida

Juiz de Direito da 2a. 
Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

Vara

Juizo da Direiio da Pri
meira Vara Cível d a  

Co n a rca  de Lajes
O Doutor Paulo Peregrino 
Ferreira, Juiz de Direito 
Substituto da Primeira Va 
ra Cível da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, 
etc.

Edital de CiEação

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de citação, 
virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por êste meio 
cita a AGOSTINHO MUNIZ 
DE MOURA, p >r todo o con
teúdo da seguinte petição 
nos autos da Ação de Des
quite que neste Juízo lhe 
move Irma da Silva Moura.
PETIÇÃO: ‘ ‘Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da Vara Cível da 
Comarca de Lajes. Por seu 
procurador que esta subscre
ve, Irma da Silva Moura, bra
sileira, casada, doméstica do
miciliada e residente nesta 
cidade de Lajes, diz e respei
tosamente requer a V. Excia 
o seguinte: 1°) Que consoan
te faz prova a inclusa certi 
dão de Casamento (dóc. n° 2) 
aos 16 de dezembro de 195o 
contraiu matrimônio com 
Agostinho Muniz de Moura, 
brasileiro, casado, motorista 
profissional, atualmente do
miciliado e residente em lu
gar incerto e ignorado; 2o)
Que, depois de quatro anos 
de vida conjugai nesta cida
de, sem que razões houves
sem para justificar sua ati
tude, o Suplicado abandonou 
o lar para viver em concu
binato com outra mulher com 
o qual já tem filhos: 3°j Que, 
do seu matrimônio com a 
Suplicante nasceram dois fi 
lhos: Wilson Silva Moura, i 
com seis anos e Namir Ma Continua na 5at Pa9

ria da Silva Moura, com cin 
co anos de idade; (does n° 
3 e 4) 4o) Que, face às enor
mes dificuldades de ordem 
financeira que enfrentou, a 
Suplicante entregou ao casal 
Alpheu Athayde a filha me
nor Namir Maria, que com 
dito casal permanece sob o 
regime de tutela; 3°) Que, o 
filho Wilson continua com a 
Suplicante que o alimenta e 
administra; 6°) Que, ante o 
expÔ6to, a Suplicante quer 
propor com fundamento no 
art. 317, n°s I e IV do Códi
go Civil, a presente Ação de 
Desquite. Espera, pois, seja 
julgada a Ação procedente 
decretando-se o Desquite do 
casal, e determinando V. 
Excia, a permanência da'me
nor Namir Maria com o ca
sal Alpheu Athayde, residen
te nesta comarca, e do me
nor Wilson Silva Moura com 
a Suplicante Que se conde
ne, mais, o Suplicado, ao pa
gamento de custas, honorários 
e outros pronunciamentos de 
direito, subsistindo sempre 
sua obrigação de alimentar 
os filhos. Protesta pela pro
dução de todo o gênero de 
provas em direito permitido, 
especialmente, documentos, 
testemunhas, e depoimentos 
pessoais. Que sejam expedi
do Editais, na forma da lei. 
citando o Suplicado para os 
têrmos da presente ação em 
vista de se ingnorar seu pa
radeiro. Com o valor de 
Cr$ 5.000,00 - Pede Deferi
mento. Lajes, 9 de maio de 
1961 (a) Pp Jorge Barroso 
Filho". DESPACHO: “Designo 
o dia quinze (15) de setem
bro próximo, às dez (10) )10
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Ministério da Viação e Obras Públicas 
Departamento Nacional de Estradai de

16 Distrito Rodoviário Federal

e d i t a l

5a página

De Prova de Seleção para 
preenchimento de vagas exis 
tentes na Polícia Rodoviária 
Federal do Serviço de Trân
sito Distrital-16" Distrito Ro
doviário Federal, Sediada em 
Florianópolis, Estado de San
ta Catarina.

Pelo presente torno públi
co que estarão abertas na 
Séde do 16J Distrito Rodo
viário Federal, sito à rua 
Frei Caneca, 152-Florianópo 
lis-SC, bem como na Resi
dência do D.N.E R. em Ara- 
ranguá-SC, nos Escritórios de 
Fiscalização dêste Departa
mento, localizados nas Cida
des de Joinville, Lajes, Joa- 
çaba, Tubarão, Itajaí e Ti- 
jucas, pelo prazo de 30 
(TRINTA) dias, contados da 
data da publicação do pre 
sente edital, as inscrições 
abaixo estipuladas:

Os candidatos selecionados, 
em número de 30 (trinta), 
serão admitidos nêste Distri
to na qualidade de CONTRA
TADO, isto é, sujeitos a le 
gislação trabalhista em vi
gor:

A lotação dos mesmos po
derá ocorrer em qualquer 
loc ilidade que a Administra
ção julgar necessária, não 
obs: iate o sistema de rodi- 
sios que geralmente serão 
determinados, porem, dentro 
da jurisdição do 16' Distrito

R o d o v i á r i o  F e d e r a l .

Instruções Gerais Para 
Ingresso na Policia 
Hodoviária Federal
I - Os candidatos a serem 

admitidos exercerão as fun
ções de Polícia de Trânsito 
nas rodovias federais, e te
rão como atribuições princi
pais, a fiscalização das ro
dovias sob jurisdição fede
ral, de modo a disciplinar o 
seu uso, em tudo que se rela
cione com o livre trânsito, a 
segurança dos usuários e o 
zelo pelo Patrimônio Nacio
nal.

II - Os candidatos subme
ter se-ão a exames médicos, 
físicos, de instruções de gráus 
primário e especial de as
suntos de trânsito.

III - Deverão ter no míni
mo l,68m de altura e idade 
compreendida entre 21 e 30 
anos.

IV - Comparecerão à sède 
do Serviço de Trânsito do 
16" Distrito Rodoviário Fede
ral, Residência do D.N.E.R. e 
Escritório de Fiscalização 
dêste Departamento, no ho
rário compreendido entre 8,30 
á 11,30 e 14,0U á 18,00 horas 
de segunda a sexta feira e 
entre 9 e 12 horas aos sába 
dos, onde apresentarão os 
seguintes documentos:

a) - Requerimento de ins

crição dirigido ao Eng°. Ché- 
fe do 16' Distrito Rodoviário 
Federal:

b) - Preenchimento pelo 
candidato, na ocasião, de fi
cha de inscrição, fornecida 
pelo DNER, fazendo-o de 
próprio punho, a tinta, exi
gindo-se a máxima sinceri- 

j dade e absoluta precisão nos 
dados fornecidos, podendo 
vir a ser siimáriamente eli
minado o candidato que fal
sear a verdade;
P: c) - Prova de idade maior 
de 21 anos na data de ins
crição e menor de 30 anos 
(apresentação do Registro 
de Nascimento);

d) - Certificado de quita
ção ou isenção do serviço 
militar;

e) - Carteira de indenti- 
dade;

f) - Título de eleitor;
g) - Fôlha corrida da Po

licia local onde reside,
h) - Atestado negativo de 

antecedentes criminais, for
necidos pelo Departamento 
de Investigação ou reparti
ção equivalente;

i) - Atestado de bôa con
duta l  -.ecido pela Polícia, 
Forças Armadas ou DNER;

j) - Atestado de conduta 
profissional, em período de 
dois anos imediatamente an 
teriores, fornecido pelos úl
timos empregadores.

Na ausência dos antece
dentes profissionais, o DNER 
poderá aceitar comprovante 
de bôa conduta, fornecido 
por duas pessoas indôneas, 
a critério do Departamento,

k) - Carteira Nacional de 
Habilitação de motorista pro 
fissional.

OBSERVAÇÃO: - Serão 
devolvidos aos candidatos, 
no ato da inscrição, os do
cumentos acima relacionados 
de letras:

c, d, e, f, k.
V - Feita a inscrição e a- 

ceita a documentação, o 
candidato receberá um car
tão de protocolo, cujo núme
ro o identificará durante to
das as provas, juntamente 
com a Carteira de Identida
de ou Título de Eleitor. O 
cartão só será fornecido uma 
vez preenchidas tôdas as 
exigências do item IV;

IV - No ato da inscrição 
serão fornecidos aos candi
datos os seguintes impressos, 
contendo material, cujo for
necimento é exigido nas 
provas:

a) - Circulares e Avisos do 
Serviço da Polícia Rodoviá
ria Federal;

b) - Dados sôbre o D.N.E.R.
VII - Tôdas as provas a 

seguir relacionadas. terão 
caráter eliminatório:

a) - Prova Psicotécnica;
b) - Exame médico;
c) - Exame físico;
d) - Exame de Português;
e) - Exame de Aritmética;
f) - Exame de História e 

Geografia (o programa cor
respondente aos exigidos no 
curso primário);

g) - Código Nacional de 
Trânsito e Organização do 
DNER-Circulares e Avisos 
da PRF;

h) - Prova teórico-pratica 
de motorismo.

VIII - Os exames serão 
realizados na Capital do Es- 
do, correndo todas as despe- 
zas de estradas por conta

dos candidatos;
IX - Os Candidatos rece

berão até o ultimo dia da 
inscrição, instruções deta
lhadas sôbre as provas, pre
vendo dia, hora e local, etc.

Florianópolis, Io - 7 61
Luiz Carlos de Oliveira Borges 
Eng°. Chefe do 16° D. R. F.

JUIZO . . .
(Continuação da 
página)

4a.

ras, no local de costume, pa
ra a realização da audiência 
preliminar de reconciliação, 
a que se refere a Lei n° 968, 
de 10.12.49 Da referida data, 
não comparecendo o réu. ou 
Dão havendo acordo, corre
rá o prazo de (10) dez dias 
para a contestação. Cite se o 
suplicado por edital, na for
ma da lei. Lajes, 23.5 61 (a)
Osmundo Vieira Dutra” . E, 
para que ninguém alegue 
ignorância, especialmente os 
interessados ausentes passou- 
se o presente edital, que se
rá publicado e afixado na 
forma da lei. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, 
aos oito dias do mês de julho 
de mil novecentos e sessen
ta e um. - Eu, Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível, o 
datilografei, subscrevi e assi
no.

Paulo Peregrino Ferreira 
Juiz de Direito Substituto da 

la. Vara

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

«fil

Serrana Ltda. Veículos e Máquinas
Distribuidora para Lages e para iôda 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

Mantém anexo uma secção de vendas, com uma linha 
completa de peças e acessórios, e também uma bem 
montada oficina mecânica, com profissionais competentes 

para melhor atender aos seus amáveis clientes.

-  291 a 302 - Correios e Telégrafos
0

C a t a r i n a
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Escreve — Talita Campos

Uealizando a sua obra de grande alcance social e, 
procti indo minorar, na medida do possível o destino dos 
nece -itados, vem o Clube Soroptimista através de doações 
e fes is contribuindo grandemente na tarefa de assisiência 
soei * n nossa cidade. Nesse intuito planeja-se para mui
to b uma grande quermesse, que será realizada no
apr vel Tanque, e que constará de um variadíssimo pro 
grani i om atrações inúmeras, tais como tendas, rifas, sur 
pres is, música e muito boa vontade de servir, proporcio 
naudo alegria e satisfação, principalmente à petizada de 
nossa cidade.

Haverá uma tenda infantil ccm lindas bonecas entre 
as quais uma vistosíssima e ricamente vestida que será 
batizada no local por um grande número de madrinhas, en 
tre as quais será depois sorteada.

Soror Inês Gamborgi, sob cuja direção estão sendo 
feitos os preparativos para a festa, promete ainda muitas 
novidades que a sua fina sensibilidade artística irá su 
gerindo

O certo é que, como sempre, os pobres irão recebei 
um litivo em suas penas e necessidades, pois que infalí 
vel * generosa é a cooperação de nossa sociedade a esta  ̂
inici. ivas.

o desfile de modas realizado em os primeiros dias d»
com- ite mês teve o seguinte 
xo discriminados:

rendimento e despesa, abai
1

Vendas entradas 
Pago Tamoio 11.000,00

51.405,0,

Pago Hotel Danúbio 2 870,00
Pres. cantora 800,00
Bagagem e Taxi 2 115,00
Passagens 6.520,00
Grat. emp. Tamoio 130,00
Chá e guardanapos 300.00
Restaurante Nápoli 2 070,00
Entradas 460.00
Frutas 460,00 24.680,0'

26 725,00 51.405,01!

Instalação do Jllube de Blumenau
Conforme foi anteriormente noticiado uma delegação 

de soroptimistas lageana composta das irmãs Rutb Men
donça, Lourdes Macedo Waltrick e Solange Melin, compa
receu às solenidades de instalaçõo do Clube de Blumenau.

É com a mais grata satisfação que passamos a pena à 
nossa estimada e inteligentíssima irmã Solange Melin para 
descrever as impressões recebidas.

x Assim se expressou nossa inteligente repórter:
“ Chegamos às 6,40 em Blumenau. Telefonamos à pre

sidente eleita de Blumenau, soror Henny Mery Hildelbrand 
Gouveia.

Dia 4 às 9 horas encontramo-nos com as outras dele
gações na Escola Particular Rio Branco, cuja diretora faz 
parte do clube. Estavam presentes as seguintes delegações:

Rio de Janeiro - Hildegard Stoldtz; Petrópolis - Inari- 
nha Marques; Curitiba - Pompília C. dos Santos, Marita 
França e Nair Cravo; São Paulo - Adeifa Figueiredo; Flo
rianópolis - Iva Moelmann, Zilda Dause, Adélia Amin, Ki 
rana Lacerda e outras; Porto Alegre - Maria Tavares, Ins 
Caetano, Marina M. de Souza e Lila Blanche do Clube de 
São Paulo que está fazendo presença em Porto Alegre.

Depois de breve visita à escola fizemos um passeio 
pela cidade.

A’s 12,30 almoço no Tabajaras Club, para finalizar 
usou da palavra a presidente Dora, comentando o seguinte: 
Interessar-se pela tradução dos escritos e da revista para 
o espanhol e português, salientando que devido à extensão 
do Brasil, bem merecemos os nossos escritos em português.

Espera que o Brasil e os países sul americanos tenham 
a sua região, mas que a mesma é muito dispendiosa. Nas 
reuniões regionais cada club deverá enviar 3 delegadas por 
sua conta e que além destas reuniões regionais deve ha
ver reuniões entre os clubes.

A ’s 6,30 já encontrávamos no Teatro Carlos Gomes 
para a instalação.

Presentes as autoridades locais e os presidentes dos 
Clubes Rotary e Lions, às 7 horas a presidente Ina abriu 
a secção. Saudados os pavilhões ouviu-se pela Orquestra 
Sinfônica de Blumenau o Hino Nacional.

Uma a uma das delegadas trouxeram as mensagens 
bem como as lembranças enviadas pelos clubes. Falou ain
da a presidente Ina como madrinha do clube, a Orquestra 
Sinfônica de Blumenau executou o Hino dos Estados 
Unidos.

Passamos à sala de refeições para o banquete. Para 
finalizar usou da palavra a presidente Dora mostrando-se 
muito satisfeita servindo de intérprete a carioca Hildergard. 
Jediu a presidente Dora que se preparasse algo especial 
para o 40° aniversário da fundação do club. A pedido de 
várias das presentes apresentou-se a declamadora Inarinha 
Marques.

A ’6 11,30 encerrou se as festividades’’.
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Resultado da fuga: saiu do fogo para
Ontem pela manhã, do depois o s ^ í -  

quando se dirigia ao meiros recambia l I 
Centro de Saúde escol- ra Lages onde ioia J 
tado por um soldado do gados e cumpriam ! ^  
destacamento policial <ies-
ta cidade, o indivíduo 
Adão Suter, um dos prin

na respectiva cadeia pu 
blica.

Tendo enveredado des 
sendacipais implicados e uma Ide novo para a

“ chefe” do!do crime, Adão Suter emespécie de 
trio que em março de 
1959 roubou um automó 
vel de praça, colocando 
o seu proprietário, s r .  
João Bernardo Carlesso, 
no porta malas do rnes 
mo, conseguiu iludir a 
atenção do referido po 
licial e escapuliu, toman 
do o rumo de Curitiba, 
s e g u u d o  a polícia conse
guiu descobrir posterior
mente.

Cumpria pena de 
7 anos

Preso naquela ocasião 
pela polícia local, após 
sensacional caçada em 
que tomaram parte gran
de número de praças do 
destacamento, motoristas 
de praça e populares, 
Adão Suter, juntamente 
com os seus companhei 
ros José Rocha e o me 
nor O. S., foram condu 
zidos para Curitiba, sen-

O Brasil começa a 
exportar veículos

O Brasil acaba de se 
lançar à exportação de 
veículos, com a venda 
de 40 ônibus Mercedes- 
Benz à Argentina, num 
valor total de US$ . . . 
540.000,00.

Esta é considerada co 
mo “ operação piloto” que 
precede à venda de b00 
veículos da mesma espé
cie e reflete a decisão 
do Govêrno brasileiro de 
estímulo às nossas ex
portações.

Em carta à CACEX, 
aquela fábrica agradece 
“ o valioso apoio e cola
boração” que recebeu 
daquêle órgão no cur
so das negociações, e 
acrescenta que a con
clusão da venda repre
senta “ um ato de máxi
ma colaboração com o 
Govêrno nos seus esfor
ços de recuperação fi
nanceiro-económica do 
País por meio do fomen
to às exportações” .

0"!ote.jde 40 unidades 
deverá^ser totalmente 
entregue até 39 do cor
rente "e foserá pago em 
dólares norte americanos.

Curitiba é conhecido co
mo batedor de carteiras, 
motivo porque passou a 
maior parte do seu tem
po na Casa de Correção.

Agora, com a sua fuga, 
com possível destino à 
Cidade Sorriso, pode se 
dizer que o indesejável 
saiu do fogo para entrar 
na frigideira, pois a po
licia daquela metrópole 
conhece muito bem a sua 
“ pinta” e não tardará a 
deitar-lhe as mãos para 
trancafiá - lo novamente 
no xadrês.

cair na frigideira

Roubo de rádios e 
outras mercadorias
Prosseguindo na sua 

ação criminosa, os “ ami
gos do alheio” visitaram 
na noite de 15 do cor
rente o Bar Restauran
te Andrade, sito nas pro
ximidades do Mercado 
Municipal, tendo naquela 
oportunidade roubado do 
referido estabelecimento 
um rádio marca Mundial, 
bebidas e cigarros, ten- 
causado um prejuízo a- 
valiado em mais ou me
nos trinta mil cruzeiros.

Registrada a que xa 
na Delegacia de Polícia, 
o comissário Rômulo Pe
dro Scoss determinou in
vestigações que permi
tam descobrir a identi
dade dos Iara pios e tran 
cafia los no xadrês.

CORREIO
Lages, 13 de Julho de 1961

H ê m i c o  I n  Camargo Costa
Esteve em nossa cida

de durante alguns dias e 
deu-nos o prazer de sua 
visita, o acadêmico Hi
lário Camargo Costa, na
tural da cidade de Cu 
ritibanos, e atualmente 
cursando jornalismo na

Pontifícia Universidade 
Católica de Porto Alegre.

O mesmo seguiu para 
a cidade de Campos No
vos, onde tratará de as

suntos particulares.
Gratos pela visita.

Indústria e Comércio de 
Madeiras Baltistella S A.

CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas desta 
Empresa a fim de se reunirem, em assembleia 
geral extraordinária, na séde social, sita à AveDi- 
da Marechal Floriauo, 947, às 15 (quinze) horas 
dia 31 (trinta e um) de julho do corrente, para 
atenderem à seguinte

ORDEM DO DIA:
I o) — Apreciação do boletim de subscrição 

aprovado pela assembléia geral de 15 de abril 
de 1.961;

— Complementação da subscrição;
3 ) — Nomeação dos peritos que deverão ava

liar os bens que serão pelos subscritores e ad-re- 
ierendum da assembleia, incorporados à Empresa.

4°) Outros assunlos de interêsse social.

Lages, 15 de Julho de 1.961.

Emilio F. Battistella — Diretor 

Enio Mário Marin — Diretor

V
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