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°  HG3°Hernud0r Cp1so Rarao8 embarcou na manhã da ultima quiuta feira via á i
rea para o Rio de Janeiro e Brasília a- 
companhado de sua esposa d Edite ’ R» 
mos, major Ayrton Spalding, chefe d-,
»  “ iU*fr- F -U l v i 0  Viei« .  ohete Sí binete de Relações Públicas e o Profes 
sor Alcides Abreu, secretario do Plano riô 
Obras e Equipamentos. A viagem do chefe 
do governo catarinense prende-se à con 
tactos com autoridades federais, sôbre inú
meros problemas afétos à sua administração

O Governador Celso Ramos no Rio

M edida de grande importância para os servidores estaduais
O Governador Celso Ramos sancionou 

a lei pela qual o tempo de serviço exerci
do em carater interino por servidor públi 
co, será computado para os efeitos da con-
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to recebe melhoriâs

cessão de licença prêmio e gratificação adicional.

R egulam entado sistem a de imposto
O chefe do executivo catarinense assinou decréto na 

secretaria da Fazenda, estabelecendo que o imposto será 
pago pelo comprador ou consignatário, por intermédio de 
guias fiscais nas vendas e consignações levadas a efeito 
por produtores ou nao comerciantes à comerciantes e de 
mais pessoas que lhes forem equiparadas, estabelecidas 
no território estadual. As referidas guias deverão ser pre 
enchidas pelo comprador era três vias, devendo uma delas 
acompanhar as mercadorias até o destino e a terceira via 
permanecerá na exatoria da jurisdição para encaminha- 
mento ao orgao iiscalizador no ato do pagamento impor
tado. Os tributos havidos serão recolhidos por verba na 
data da extração da guia fiscal e antes da saida da mer 
cadoria do municipio produtor Dara produtores e não co 
merciantes, deverão exigir a guia fiscal ou aceitar coi
mas e sem a prova do pagamento do imposto, ficarão 
responsável pelo recolhimento do tributo adicional. O de 
créto estabelece ainda que as Prefeituras Municipais po 
(lerão mediante comum acordo firmado com o govêrno do 
Estado, colaborar com o órgão fazendario na fiscalização 
do sistema regulamentado.

Comitiva d a E scola Superior de Guerra
Chegará à Florianópolis no próximo dia 11, uma co 

mitiva da Escola Superior de Guerra, que comparecerá ao 
auditorio da DOP, acompanhada do Governador Celso Ra 
mos e seu secretariado, onde serão feitas minuciosas ex
planações sôbre o PLAMEG. A referida exposição o co
locará ao alcance das personalidades da Escola Superior 
de Guerra o que será o novo plano sistemático do gover
no do sr. Celso Ramos para o nosso Estado.
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Tem a sua disposição a maioria 
das obras doutrinárias publicadas pela
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA

Brevemente a inauguração das 
CASAS BURY

Está marcada para breves 
dias, a inauguração da filial 
das poderosas Casas Bury 
em nossa cidade, organiza
ção especializada na venda 
de tecidos.

As famosas Casas Bury 
tem a sua matriz na cidade 
de Baurú no Estado de São 
Paulo, e conta com mais 
de 100 filiais espalhadas por 
todo o território brasileiro.

A filial das Casas Bury 
será instalada no edificio 
Constantini Bertuzzi ora em

fase de acabamento, sito à 
Rua Presidente Nereu Ra
mos.

A instalação da filial das 
poderosas Casas Bury, re
presentará um grande pro 
gresso para o setor comer
cial de nossa cidade, e prin
cipalmente para a economia 
de nosso município, pois as 
referidas organizações gozam 
de largo prestigio em todo 
o país.

O Bairro Morro do Pôsto, 
um dos mais prósperos e 
populosos de nossa cidade, 
vem de sofrer grandes me’ 
lboramentos por parte da 
Prefeitura Municipal.

S fa lis p a  Dom Vicente S e lle r faza

Num trabalho digno de 
méritos, o Prefeito Munici
pal Dr. Wolny Delia Rocca, 
realizou a macadamização 
completa daquele bairro, 
desde o perimetro urbano 
sito na ponte do Rio Cará 
até as proximidades da Ca
pela Frei Rogério.

Foi uma obra digna de 
todos os elogios, e que vem 
beneficiar a população do 
Bairro do Morro do Pôsto e 
circunsviziiihanças, princi- 
palmeDte aos senhores co 
merciantes e industriais, pois 
o referido Bairro possue um 
regular número de estabele 
cimentos de indústria e co 
mércio.

irá coo-
,0  presidente da CO 

FAP, raaj. Maurício Ci- 
julares, desment'u que 
o órgão controlador de 
)reços esteja pretenden
do congelar os preços 
dos produtos de pri
meira necessidade. A- 
crescentou, porem que o 
govêrno poderá vir a 
tabelar, novamente, os 
preços de alguns pro 
dutos, mas como medi
da de rotina.

Em entrevista que alcançou grande repercussão, o Ar
cebispo de Poito Alegre, Dom Vicente Scherer, declarou 
à reportagem do vespcitino “Folha da Tarde" daquela 
capital, no dia de ontem, que elementos do govêrno, ao 
menos aparentemepte, favorecem movimentos de fundo 
nitidamente comunistas, existentes no Estado do Rio Gran
de do Sul.

Para o chefe tía Igreja Católica Romana tío 
Rio Grande do Sul, êsses movimentos são os denominados 
Centros de Resistência Democrática”, fundados durante a 

crise político-militar deconente da renúncia do sr. Jân o 
Quadros, e a ’‘Associação dos Agricultores sem Terras”, 
fundada na cidade de Encruzilhada do Sul, naquele Estado, 
e que obedece em parte, à mesma orientação das “Ligas 
Camponesas" do deputado Francisco Julião.

Os conceitos emitidos pelo Arcebispo Dom Vicente 
Scherer fizeram com que o governador Leonel Bnzola, 
ainda na tarde de ontem, lhe encaminhasse um oficio, so
licitando a indicação nominal das autoridades spontadas 
como favorecedoras dêsses movimentos de fundo comunista.

Em resposta a êste oficio, o Arcebispo Dom Vicente 
Scherer enviou ao Governador Leonel Brizola, o seguinte 
oficio, e cujo teor é o que se segue:

“Pôrto Alegre, 6 de outubro de 1961. Excelentíssimo 
senhor governador.

Acuso o recebimento do ofício, que, esta tarde, me 
endereçou Vossa Excelência, acêrca da entrevista, por 
mim concedida no vespertino “Folha da Tarde".

Nada tenho a acrescentar às declarações, que fiz, por 
escrito, àquele jornal. A respeito da infiltração de comu
nistas nas brigadas da “Resistência democrática”, já lhe 
havia eu manifestado as minhas apreensões, ainda durante 
o conturbado periodo que sucedeu à renúncia do sr. Jâ
nio Quadros à Presidência da República. Elementos do go
vêrno, como disse, favorecem os movimentos de agitação, 
que grupos dessa natureza encarnam e difundem, sem 
atenção às vias normais de expressão da opinião popular, 
que 6ão os partidos políticos.

Não me cabe, a mim, nomear êsses elementos. Mas, 
sem favorecimento de parte de tais elementos, a séde originá
ria da “Resistência democrática’ não se localizaria pelo menos 
em proprio estadual.

Tem Vossa Excelência, ao demais, à dispo
sição, os meios legais necessários para apurar os fatos e 
dirigir se de modo imediato, aos responsáveis.

Registro, com agrado, a afirmação de Vossa Excelên
cia que o seu govêrno tem orientação estabelecida “no 
sentido de não favorecer quaisquer extremismos", e agra
deço as providências, que me anuncia, com atinência ao 
pagamento dos auxilios, em atraso, do Govêrno do Estado 
ao Novo Lar de Menores. Cuida-se de obra, na qual se 
revela a impessoal e afetuosa devoção da Igreja aos des
validos e desamparados, aos quais êsses auxilios aproveita
rão. Vale-me o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
os meus protestos de alta estima e consideração f  Vicen
te Scherer, arcebispo metropolitano de Pôrto Alegre”.

ve novo
ra o servie« de lixo

Conforme conseguimos apurar, a Prefeitura 
Municipal de Lages, com o intuito de labutar pa
ra o melhor embelezamento de nossa cidade, vem 
de adquirir um novo e moderno caminhão para 
o serviço de coletagem de lixo.

Não resta a menor dúvida que esta in.ciati 
va é digna dos mais francos elogios, pois o Pre
feito Municipal Sr. Wolny Delia Rocca, evid nte 
mente está trabalhando pelo progresso de nossa 
terra, principalraente no setor de limpesa pública, 
onde tem dado constante mostras de seu traba
lão.

V»'-„ Z- _ .
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Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de lages
Edital de Praça

O dr. Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri 
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia trinta (30) 
do corrente mês de outubro, 
às dez (10) horas, no saguão 
do edifício do Forum desta 
cidade, o porteiro dos audi
tórios, ou quem suas vezes 
fizer, levará a publico pre-

gão de venda e arrematação 
por quem mais der sôbre a 
avaliação de cincoenta mil 
cruzeiros (Cr$ 50.000,úQ), fei
ta neste Juizo, o seguinte i- 
movel que foi penhorado a 
João Alves de Sá e sua mu 
lher na execução promovida 
por Miguel Steil, a saber: — 
No terreno próprio para 
construção, sem benfeitorias, 
situado nesta cidade de La
ges, no lugar denominado 
«Conta Dinheiro», com a área 
superficial de novecentos 
metros quadrados, confron
tando ao norte, com uma rua 
projetada, com quarenta e

cinco metros, na linha late
ral à direita; ao sul, com 
terreno do Patrimônio Muni
cipal, com quarenta e cinco 
metros, na linha lateral à 
esquerda; a leste, com terre
no do Patrimônio Municipal, 
com vinte metros, na linha 
que fecha os fundos; a oeste 
com a Estrada Lages - Curiti- 
banos, com vinte metros, na 
linha de frente, UMA PARTE 
SOMENTE, ou seja um lóte, 
com a área superficial de 
quatrocentos e quarenta me
tros quadrados (440,(tü m2), 
com as seguintes confronta
ções e dimensões em virtude

da venda feita pelo executado 
de partede terreno acima des 
crito: Ao norte, com vinte e 
dois metros.com uma rua pro
jetada que dá acesso à Estra- 

Itia Lcigea-Curiubaiios; ao sul, 
! com vinte e dois metros, 
com terreno do Patrimônio 
Municipal ; a Leste, com vin 
te metros, com terreno do 
Patrimônio Municipal, a oes
te, com vinte metros, com a 
parte de terreno de Elisiário 
Coelho, que lhe foi vendida 
pelo executado João Alves 
de Sá e que faz frente para 
a referida estrada. Referido 
terreno está devidamente
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—  para produtos que precisam de transporte de 1- classe

Frutas, verduras e legumes precisam chegar ao 
mercado fresquinhos para alcançarem um bom preço. 
Por isso precisam ser transportados com carinho.

| Nenhum veículo se desincumbc dessa tarefa melhcr 
do que a Korr.bi Volkswagen. Veja porque:

•  Para produtcs de grande volume porém pequeno 
Pêso (alface, por exemplo) a Kombi oferece um 
espaço útil de 5 metros cúbicos —  muito rr.ais do 
que qualquer outra camioneta. E para produtos 
de pequeno volume mas grande peso, (como e o 
caso da uva) a Kombi nova.r,ente t a melhor so
lução: sua capacidade de carga 6 de 810 kg.

j •  Produtos que se amassam facilmente —  tomates,

t

por exemplo —  recebem na Kombi tratamento de 
1." classe, porque todo o seu compartimento de 
carga fica entre os dois eixos, portanto a melhor 
zona de suspensão (nas outras camionetas a carga 
é mais sujeita a trepidações, porque viaja sôbre 
o eixo traseiro).

O A carroçaria inteiriça de aço da Kombi (que dis
pensa custosas adaptações exigidas pelas camio
netas do tipo pick-up), oferece aos seus produtos 
u.na proteção completa contra chuva, sol, poeira 
e roubo.

Procure-nos para uma demonstração sem compro
misso.

REVENDEDOR AUTORIZADO:
l i s  S/A -  I D I O M S  E
A va it i a  M al. Floriano, 373 — Fana 252 — Caixa Postal, 81
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transcrito sob n. 18.382, livro 
n. 3-W fls 182v. à 183, no 
Primeiro Ofício do Registro 
de Imóveis, desta comarca 
do Oficial Cid Simão Rodrv 
gues. E quem arrematar dita 
parte de quatrocentos e qua 
renta metros quadrados, de
verá comparecer no local, 
dia, mês e hora acima men
cionados, sendo ela entregue 
a quem mais dér sôbre a 
aludida avaliação, depois de 
pagos no ato os impostos e 
custas legais. Para que che 
gue ao conhecimento de to 
dos, passou-sc o presente 
edital de praça para publi
cação na fórma da lei. Dado 
e passado ne t i  cidade de 
Lages, Estado de Santa Cata
rina, aos seis dias de outu
bro de mil novecert >s e ses
senta e um. Eu. Luiz Carlos 
Silva, Escrivão, o datilogra 
fei, subscrevi e também as
sino. Selos afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comérc o

EDITAL . . .
(Continuação da última pagina)
tos de todos, passou-se o 
presente edital para publica
ção na íórma da lei, e quem 
quizer arrematar ditos imóveis 
deverá comparecer no lugar, 
dia, mês e hora acima men
cionados, sendo eles entre
gues a quem mais dér sôbre 
as aludidas avaliações, de
pois de pagos no ato 
os preços das arrematações, 
custas e impostos legais. 
Dado e passado nesta cida
de de Lages, Santa Catarina, 
aos seis dias de outubro de 
mil novecentos e 6esser.ta e 
um. Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Civel, o datilo
grafei, subscrevi e também 
assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Var*a

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

C aderneta Perd ia
Em ruas dest- cidade. í• ; erdi- 

da uma caderneta da • aix no- 
mica Federal de Santa ■ arina, 
emitida na Agência d* La; - com 
o seguinte número: ín •-,'»(> <C :t* sé
rie, pertencente à Hilda ’íor inlia 
Branco.

Sra. N eli O liv e ira  £n-g e ls in g
Transcorreu na última 

quinta feira, dia 5. a passa
gem de mais um aniversa
rio natalício da sra. d. Neli 
Oliveira Engel-ing, digna es
posa do sr. Raul Goelzer En- 
gelsing, do alto comercio 
desta praça.

Naquela oportunidade a fe
liz aniversariante recepcio
nou o seu vasto circulo de 
relações e amizades em sua 
residência com uru a festiuha 
intima.

Apresentamos à sra- d. Ne
li Oliveira Engelsing os nos
sos votos de inúmeras fe*>‘ 
cidades.
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Altenir recepciona e João Luiz canta n ovam ente
•  Dia 28, quinta-feira, a- 

conteceu no Marrocos Bar, 
uma «pedida» que em todo o 
seu decorrer estêve muito 
«snobada».

calo

•  Houve Sincopado, Diá
rio da Manbã, coquetel e 
também João Luiz (Gordo) 
Lucena.

calo
•  O ambiente estêve dos 

melhores, primando não tan
to pela quantidade quanto 
pela qualidade.

caio
•  Altenir Schimidt, o jovem 

anfitrião, ofereceu «coq» as 
«girls».

calo
•  O espetacular João Luiz 

atendendo numerosos e in
sistentes convites voltou ao

microfone para interpretar 
mais uma de suas canções 
favontas. Deu show de voz

caio
calo

c:*  °  Conjunto Melódico 
Sincopado, apesar de ter es-
Í p L lnC,0mplet0’ foi mot«vo de geral agrado.

caio
•  O colunista, convidado 

a dar uma entrevista, por J. 
Luiz, acabou entrevistando a 8ra. lida Rodolfo e as srtas. 
Lsmeralda Beller e Iva Mon- 
tenegro.

caio
•  Houve também desfile 

de calouros, cantaram: Nival 
Figueiredo, Thiaguinho e 
Schimidt.

caio
•  Joaquim Simão, em no

me do Club de Férias Mo- 
gambo, foi o organizador da
quela noitada que estêve ta
chada de «legal».

caio

•  «Seu Netinho» prestou (o rasgava a folhinha 
sua homenagem (em nome uma vez. Parabéns, 
do Club 14), permitindo mais 
um número musical pelo 
Sincopado.

caio

•  E o Altenir pede 
ao colunista para, através de 
Comentários Sociais, agrade
cer à presença de todos, que 
prestigiando sua recepção 
garantiram o sucesso alcan
çado na noite de quinta- 
feira. .

caio

•  Viajou para a Cidade 
Maravilhosa, o meu amigo 
Cáu, que para lá se dirigiu 
afim de marcar data para o 
«engage» com a srta. Myriam 
Manso.

caio

•  Quarta-feira, dia 4 a e- 
legante srta. Maura Novelle-

indu d íia l
SE VOCÊ VAI À PRAIA, NÃO USE HOTEL,

»inho L ida
Comnre uma casa pré- fabricada na

Industrial Madepinho 
Ltda.

P r o d u ç ã o  E x p o r t a ç ã o
Compra e venda de M adeiras Bruta por atacado

Caixa Postal, 387 —  Fone, 431 -  End. Telegc. MADEPINHO
BAIRRO PASSO FUNDO — LAGES — Santa Catarina

mais •  Pratos artisticam nte 
decorados por D. Ilda Rodolfo 

caio
•  Valsas e “happy biríh- 

day”, muitos presentes e 
muitos magníficos bolos (tam
bém confeccionados por d 
Ilda.)

Nilda Rodolfo, Miss Elegante Bangú, a hostess do mês
•  Nilda completou quinze 

belíssimas e muito comenta
das primaveras.

caio
® Ela que é uma Miss, re

cepcionou em magnífico ves
tido branco.

caio
•  Caio respondeu presen

te e anotou:
caio

•  Um jantar americano 
que estêve “super” delicioso.

caio

caio
•  (Jm flamante 

vermelho trajado 
Montenegro.

caio

vestido 
por Iva

•  Telminha, como de cos
tume, irradiando juventude e 
beleza.

caio

•  As sras. Véra Guidalli. 
Lurdes Barroso, Nair Simão, 
Vicentina Hoeschel e Izabei 
Muniz que compareceram 
elegantíssimas.

caio
•  Joaquim Simão, cogno

minado o Brizola iageano, 
que por algum motivo esteve 
particularmente alegre e fel z.

caio
•  Os presidentes (J. e J.) 

arquitetando grandiosos pia 
nos.

caio
•  “Piadíssimas” que acon

teceram em duas das salas 
do apartamento.

caio
•  Muito brôto bonito e 15 

velinhas rosas.

É
A Casa das Louças e

Casa dos °lásticos
Está avisando a seus fregueses e amigos que acaba de receber arande quantidade de moiravi- hosos bünquedos e convida a*crdames lagc emas para á tam suas encomendas para

W g i q I  S $

Marrocos Bar
Sob a nova e dinâmica oriental s  ção do Sr. Altenir Schmidt, o “MAR- ^  hüC O S BAR’' tornou-se novamente o ponto de encontro do “TOP-SET’§8 LAGEANOMarque você também seu próxi- & mo encontro no 'MARROCOS BAK” ? : e desfrute de seu moderno cardápio, ao som de uma m aravilhosa'Hl - FF.

sè
m

m\
k
m
•'f

^  Serra«» Palace Hotel
(. >nais novo e mais moder- 

n; ia cidade, as suas or- 

tí os a rua Thiago da Cas

io, 69.
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O Doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da 
Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.
Edital de Citação

Faz saber a todos quantos
0 presente edital de citação, 
com o prazo de trinta (3u) 
dias, que, por êste meio, cita 
a Henrique Duderstadt por 
todo o conteúdo das seguin
tes petições nos autos da 
Ação Cominatória que neste 
Juízo lhe moveu José Para- 
deda, ação essa ora em fase 
de execução de sentença. 
PETIÇÃO DE FLS. 178/181." 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Vara Cível. José Pa- 
radeda, por seu procurador, 
na execução de sentença pro
ferida na ação cominatória 
que promove contra Henrique 
Kurt Duderstadt, em artigos 
de liquidação, diz respeito
samente, a V. Excia e S. N 
P. Io), que a liquidação ver
sa sôbre a fixação do saldo 
da conta corrente que deve
rá ser devolvida ao Autor e 
sôbre o lucro que o Autor 
deixou de ganhar com o ina- 
diamento do contrato; 2o) - 
que, relativamente ao saldo 
da conta corrente, tem a 
dizer que o Autor forneceu 
ao Réu a quantia de Cr$ 
764.295,60 (setecentos e ses
senta e quatro mil duzentos 
e noventa e cinco cruzeiros 
e sessenta centavos) era di
versas parcelas em moeda 
corrente e recebeu dêste di
versos fornecimentos de ma
deira, no valor total de ape
nas CrS 366.300,00 (trezentos 
e sessenta e seis mil e tre- 
sentos cruzeiros) - valor cor
respondente a novecentas e 
noventa dúzias, donde resul
ta, digo, dúzias de taboas a 
Cr$ 370,00 (trezentos e se
tenta cruzeiros) cada dúzia, 
donde resulta a diferença de 
CrS 397.995,60 (trezentos e 
noventa e sete mil, nove 
centos e noventa e cinco 
cruzeiros e sessenta centa
vos) relativa apenas ao nu
merário entregue; 3o) que 
nas entregas o Réu não 
observou a proporcionalida
de contratual de 45% (qua
renta e cinco por cento) de 
madeiras de II e I qualida
de, 15% (quinze por cento) 
de III qualidade e 40% (qua
renta por cento) de Iv qua
lidade, tendo entregue como 
consta da inicial 242 (duzen
tas e quarenta e duas) dú
zias de I e II qualidades, 100 
(cem) dúzias de III qualidade 
e 648 (se scentos e quaren
ta e oito dúzias de IV qua
lidade, observando as seguin
tes pro rções: - 24,5% de
1 e II qualidade, lü, 1% de 
III e 65 i% de IV qualidade; 
4°) - qti o anexo contrato, 
cujo cu nprimento foi trans
ferido o Réu pelo docu
mento c fls. 70 estabeleceu 
as prop ções aliás não con
testadas ia devida oportuni- 
d de pe > Réu; 5 ) - que, re- 
lativaro' te apenas à IV qua 
lidade, < réu entregou 648 
(si scentos e quarenta e oito) 
d is  ando devia ser en- 
tregui ente 396 (treze ■

tas e noventa e 6eis) dúzias, 
que tão os 40% (quarenta 
por cento) das 990 (novecentos 
e noventa) dúzias que entre 
gou ao todo; 6U) - que, dessa 
forma houve o execesso de 
entrega de 252 dúzias de ma
deira de IV qualidade, cujo 
preço na época era de Cr$200.00 a dúzia e foi entregue 
pelo, digo, entregue pelo de 
Cr$ 37U,00 cabendo agora 
reajustar o valor acrescendo 
Cr$ 170,00 (cento e setenta 
cruzeiros) por dúzia de IV 
excedente, num total de Cr$
42.840.00 (quarenta e dois 
mil oitocentos e quarenta 
cruzeiros), que deverá ser 
acrescido ao crédito do Au
tor, como foi feito na Conta 
Corrente de fls. 64, julgada 
perfeita, de acôrdo com a 
escrita da empresa pela pe
rícia de fls. 151, em resposta 
ao quisito n. 5; 7) que, em 
face disso, a importância to
tal a ser restituida pelo réu 
é de Cr$ 440 835,60 (quatro
centos e quarenta mil oito
centos e trinta e cinco cru
zeiros e sessenta centavos) 
relativa à conta corrente re
ferida; 8o) - que essa parte 
da liquidação está comprova
da nos autos pela conta cor
rente não contestada pelo 
Réu, pela perícia procedida 
a fls. 151 a 156 dos autos e 
pela própria sentença liquí- 
danda, execeção do alegado 
no item 5\ que é comprova
do agora com as listas de 
preços vigentes na época;
9 ) - que o lucro cessante do 
Autor foi calculado expres
samente na própria inicial 
e correspondeu a Cr$ . . . .
731.832.00 (setecentos e trinta 
e um mil oitocentos e trinta 
e dois cruzeiros), como es
tá discriminadamente calcu
lado na inicial e resultou da 
diferença entre o custo de 
aquisição, incluídos frete e 
administração, que na inicial 
ficaram estabelecidos com 
Cr$ 720,00 (setecentos e vin
te cruzeiros) e o valor da 
exportação, conforme tabela 
de preços da época forneci 
da pelo Sindicato do Comér
cio Atacadista do Rio Gran
de do Sul; 10 ) - que junta 
uma tabela de preços auten- 
ticada-original-para confir
mar a de fls. 47 dos autos; 11*) - que, junta também pro
va dos custo de administra 
ção por dúzia de táboas; 12)
- que, em face dessa prova, 
consta-se ter sido prejuízo 
do Autor a importância de 
CrO 731.832,Oí), acrescida da 
restituição do saldo da cou 
ta corrente, de Cr$ 440 825.60, 
num total de Cr$ 1.172.667,60 
(hum milhão, cento e seten
ta e dois mil seiscentos e 
sessenta e séte cruzeiros e 
sessenta centavos); 13 ) que, 
êste valor ressarcimento de 
verá ser calculado o juro 
legal de seis (6%) por cento 
ao ano, por não ter sido fi
xado outro, a partir do ina- 
diplemento contratual, ou se
ja, desde 20 de janeiro de 
1.956 até 1* de fevereiro de
1.960, no valor de C r$ ..........
287.303,40 (duzentos e oitenta 
e séte mil, trezentos e três 
cruzeiros e quarenta centa
vos) e mais os vicendo8 até 
a efetiva cobrança da con-1

denação; 14) - que, sobre a 
condenação deverá ser cal
culado o acréscimo dos ho
norários profissionais de 20° o 
sôbre os primeiros cem mil 
cruzeiros e 0% sôbre o 
excedente um milhão seteu- 
ta e dois mil, seiscentos e 
sessenta e séte cruzeiros e 
sessenta centavos, ou seja 
Crá 127 266,70 acrescido dos 
juros de mora também de; 6% 
que até hoje importam em 
Cr$ 30.514,U0, contados da 
propositura da ação, e mais 
os vicendos até a completa 
liquidação da sentença e seu 
pagamento; 15 ) que, a con
ta de fls deverá ser acres
cida, ainda, da parcela de 
Cr$ 2W.OO0,i 0, compreendida 
da parcela de custas, e que 
corresponde aos honorários 
do perito; 16) - que as ale
gações já estão sobejamente 
provadas pelos documentos 
juntados aos autos e aceitas 
pelo réu que não as contes

tou sob nenhum aspecto, mas 
o autor j inta as declarações 
de conceituados madeireiros 
relativas às operações de 

í compra e venda de madeiras 
I para completar a referida 
urova. Em face do exposto, 
requer a V. Excia. se digne 
depois de instruída a pre
sente liquidação nos termos 
da lei, julgá-la provada e 
fixe o total da condenação 
de acôrdo com os dados 
aqui especificados. Laj°s, 25 
de janeiro de 196U. (a.) Eli
Raiskin “DESHACHO DE 
FLS. 187:” Cite-se o réu para 
os fins requeridos a f*s. 178 
e seguintes. Lajes, 19-4-68. 
(a.) C. Gama “PETIÇÃO DE 
FLS. 188:” Exmo. Sr. Dr. 
Juiz Je Direito da la. Vara 
Cível. - José Paradeda, por 
seu procurador na liquida
ção de sentença da ação co
minatória que móve contra 
Henrique Duderstadt, à vista 
da certidão de se encontrar

o réu era lugar incerto, re
quer a V. Exa se digne de
ferir a citação por edital 
Lajes. 15 de março de I96i 
(a.) Eli Raiskin. “DESPACHO' 
J. Como requer Lajes, 15. 
3-61 (a.) O. Dutra. “Assim 
sendo, é expedido 0 presen
te edital de citação na for
ma em que foi requerido, 
para os efeitos legais, cujo 
edital será publicado na 
fórma da lei. Dado e passa 
do nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, ao 
primeiro dia do mês de Se
tembro do ano de mil rove- 
centos e sessenta e um. Eu, 
Luiz Carlos Silva, Escrivão do 
Cível 0 datilografei, subscre
ví e assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

Juizo de Direiio da Primeira Vara Cível da Comarca de Lajes
O doutor Paulo Peregrino 
Ferreira, Juiz de Direito 
em exercício na Primeira 
Vara Cível da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc.

Edital de C itação
Faz saber a todos quantos 0 presente edital de citação 

com 0 prazo de trima (30) 
dias, virem, dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que, por parte de Pe
dro Godinho Paes, me foi 
dirigida a seguinte PETI 
ÇÃO: «Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la. Vara Cí
vel da Comarca de Lajes. 
Pedro Godinho Paes, brasi
leiro, casado, funcionário do 
Ministério da Agricultura. 
Divisão Sanitária Animal, si
ta à Praça da Bandeira, nes
ta cidade, pelo Defensor 
Público infra assinada, ut 
nomeação junta aos autos, 
vem à autoridade de V. Ex
cia. expôr e requerer: I 
Que, na ação de alimentos 
que contra sua pessoa move 
Laura Marciano de Oliveira, 
autos n- 4 997 da la. Vara 
Cível e que se processou 
perante 0 então escrivão do r  
Cartório Cível, Waldeck A. 
Sa.npaio, às fls. 11 dos refe
ridos autos, foi feito acôr
do, no qual o suplicante se 
obrigou a dar a mãe de seus 
filhos, suplicada a importân
cia de um mil cruzeiros 
(Cr$ 1.000,00) dos seus ven
cimentos mais seiscentos 
cruzei os íCr$ 600,00) de a 
bono família, a título de en
cargo alimentar para auxi- 
liá-la no sustento dos seus 
filhos. II Que, a importân
cia referente ao termo de a- 
côrdo foi descontada nor
malmente em folha de pa
gamento na Delegacia Fiscal 
do Tesouro Nacional, em 
Florianópolis, nêste Estado. 
III. Que, não obstante o re

cebimento normal da o- 
brigação alimentar, Laura 
Marciano de Oliveira, por 
volta de agosto de 1960, a- 
bandonou os filhos menores 
Porfirio Marciano Paes e 
Tânia Marciano Paes, tendo 
ido para lugar incerto e não 
sabido em companhia do fi
lho Osvaldo Marciano Paes, 
que a suplicada já possuia, 
quando começou a viver 
com 0 suplicante que foi re
conhecido por êste em 10 
de julho de 1947. IV. Assim, 
diante do exposto, requer e- 
xoneração do encargo ali
mentar, na forma do que 
dispõe 0 art. 401, combinado 
com 0 a rf 399, ambos do 
Código Civil Brasileiro. V. 
Requer a citação da supli
cada Laura Marciano de Oli
veira, brasileira, solteira, 
maior, doméstica, por edi
tal, por encontrar-se em lu
gar incerto e não sabido» 
para que seja reconhecida 
exoneração do encargo ali
mentar prestado a mesma e 
por desinteresse e mudança 
de circunstâncias, e se ofi
cie à Delegacia Fiscal do 
Tesouro Nacional, em Flo- * 1

rianópolís, para que se sus
penda os descontos feitos 
em folhas de pagamento e 
não pagos, creditando 03 em 
favor do suplicante, bem 
como, seja suspenso 0 des
conto autorizado em folha 
de pagamento a partir des
ta data. Nestes termos, Pe
de Deferimento. Lajes, 21 
de março de 1961. (a.) Sil
vio Manoel de Castro Gam- 
borgi. «DESPACHO:» Faça- 
-se a citação, na forma re
querida. - Lajes, 11-4-61- (a.) 
O. Dutra». Assim sendo, é 
expedido o presente edital 
de citação na forma em ,que 
foi requerido, para os efei
tos legais, cujo edital será 
publicado na forma da lei. 
Dado e passado nesta cida
de de Lajes. Estado de San
ta Catarina, aos dezoito 
dias do mês de julho de mil 
novecentos e sessenta e um. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Cível o dactilogra 
fei, subscrevi e assino.
Paulo Peregrino Ferreira 
Juiz de Direito em exercí

cio na la. Vara Cível.
Luiz Carlos Silva,
Escrivão do Cível.

Juizo de Direito da Primeira Vara da Co
marca de Lages, Estado de Santa Catarina

Edital de C itação
0 Ir. Paulo Peregrino Fer 
reira, Juiz de Direito em 
exercício na Primeira Va-1 ia Comarca de Lages,1 lado de Santa Catarina! 
r * fórma da lei, etc.
h »z «saber a todos quantos 

o \ rosente edital de citação 
com o prazo de trinta (30) 
dias virem ou dele conheci
mento tiverem, que, por êste 
meio cita a firma LAURO 
LADWIG & FILHOS, estabe
lecida nesta cidade de Lages 
cujos responsáveis se achara 
em lugares incertos e não

sabidos, para, no prazo legal 
de três dias, a contar do tér
mino do prazo dêste edital, 
apresentar defesa neste Jui
zo, com referência à FALÊN
CIA requerida pela “Fábrica 
União de Compensados Ltda.’’ 
nos termos da seguinte PE
TIÇÃO INICIAL: - “Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da la. 
Vara da Comarca de Lages. 
Fábrica União de Compensa
dos Ltda., firma domiciliada 
nesta cidade, devidamente 
registrada sob n. 21-920, con
forme documento inclus» vem 
a V. Excia. requerer a de
(Continua na 5a pc*)
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LA GE/i TTQ

O doutor José Pedro 
des de Almeida, Juiz de 
Direito da Segunda Vara 
Cível da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na fórma da lei, etc.Edital de C itação
Faz saber a tôdos quantos 

o presente edital virem, dêle 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa que, por êste 
meio cita a Rêmulo Daminelli, 
também conhecido por Rê
mulo Marcelino Daminelli, 
atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para no prazo 
de vinte e quatro horas, a 
contar do término do prazo 
de trinta dias (30), dêste 
edital, pagar a quantia de 
Cr$* 150.000,00 (cento e cin 
quenta mil cruzeiros) acres
cida dos juros legais, hono 
rários de advogado, custas e 
despesas sob pena de penho
ra, em consequência da ação 
executiva que lhe move Cons
tando Amarante Machado, 
nos tèrmos da seguinte PE 
TIÇÃO INICIAL: “Exmo Sr. 
Dr Juiz de Direito da 2a. 
Vara Cível. Constando Ama
rante Machado, brasileiro, 
casado, pecuarista, residente 
e domiciliado à rua Frei Ro
gério, n- 434, nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, por seu procurador 
abaixo assinado, vem peran 
te V. Excia , propor contra 
Rêmulo Daminelli, também 
conhecido por Rêmulo Mar- 
celino Daminelli, brasileiro, 
casado, residente em lugar 
incerto e não sabido, a pre
sente Ação Executiva da co
brança pelos motivos e fun-

f t J L l '!101,3 Stonida Vara Cível da Comarca de lajes
I- Que, por ^ndos^o de^vd- uaeamon P,lra ^ 8se | depoimento pessoal do R.,|tes da petição de desunho
ney O. Lenzi, passou a ser 
credor de Nizio Baggio e 
Rêmulo Damineli, da impor
tância de Cr$ 150 000,01) (cen- 
o cinquenta mil cruzeiros). 

i .  Que, o R. na qualidade de 
avalista de Nizio Baggio, é 
devedor do A. da quantia 
acima mencionada, de Cr$ 
150.000,00 í cento e cinquenta 
mil cruzeiros) representada 
pelas três Notas Promissórias 
inclusas, no valor do Cr$ . 
50 000,00 (cinquenta mil cru 
zeiros), cada uma, vencidas 
em 20 de novembro de 1958 e 
ainda não pagas. 3. Que, ape
sar de vencida a obrigação e 
dos esforços do Suplicante 
para que o débito fôs«e pago 
amigavelmente, não foi aten 
dido pelos obrigados diretos 
dos títulos. 4. Por êste moti
vo, com fundamento nos ar
tigos 49 e 50 da Lei 2044 de 
31 de dezembro de 1908 e 
art 298, inciso XIII do Có
digo de Processo Civil, pro
põe o suplicante a presente 
ação executiva contra o Rê
mulo Daminelli, ja qualifica
do, requerendo a V. Exia., 
com fundamento no art. 177, 
inciso I do Código de Pro
cesso Civil, se digne mandar 
citar por edital, para que o 
mesmo pague dentro de 24 
horas legais, a divida acres
cida de juros de mora, hono
rários de advogado na base 
de 20% sobre o total do dé
bito e mais despesas e custas 
processuais, sob pena de ser 
penhorados bens que nomear 
ou que forem achados, tantos

pagameiUo. para o que deve j pena de confess >, exames, acima transcritos. - O pre- 
V Exia. ordenar a expedição 1 perícias, vistorias prova, tes- sente edital será publicado 
competenle do mandado exe- temunhal e documental e 
cutivo, C o -  ira o R, ficando o dema;s meios de provas em 
mesmo ciiado para os de direito permitidos. Têrmos em 
mais têrmos da ação, a té ; que espera deferimento. Lajes,
final, pena de revelia, citan
do-se também a esposa do 
mesmo, caso a penhora re 
cair sobre bens imóveis. Dá- 
se a presente Ação o valor 
de CrS 15Ü.U00 00 (cento e 
cinquenta mil cruzeiros) quan
tia só do capital, e protesta 
desde já o À. no caso da 
Ação ser contestada, pelo

12 de julho de 1961. (a). Fp. 
Sadi Rodrigues “DESPACHO,’, 
R. Hoje. A. Como requer. - 
Lajes, 12 de julho de 1961. (a) 
José Pedro Mendes de AL 
meida Juiz de Direito. - Em 
virtude do que, é expedido o 
presente edital de citação de 
Rêmulo Daminelli, nos te r
mos e para os fins constan-

na fórma da lei. Dado : pas
sado nesta cidade de Lí es, 
Estado de Santa Catarina, 
ao dezessete dias do mez de 
julho de mil noveceiito e 
sessenta e um. Eu Luiz Car
los Silva, Escrivão do Cível 
o datilografei, subscreví e 
também assino.

José Pedro M. de Almeida 
Juiz de Direito da 2a. V ira 

Cível
Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

e d i t a l  d e  c i t a ç ã o . . .
(Continuação da 4a. página) arts 9, n- III, alínea (a) e 

claração de falência de Lau- art. 11 do Decreto-Lei 7661, 
ro Ladwig & Filhos, firma de 21 de junho de 1945, re
estabelecida, nesta cidade, 
para o que expõe e afinal 
requerer o que segue: - Que 
é credora da Suplicada da 
quantia líquida e certa de 
Cr$ 22.453,70 representada 
pelas inclusas duplicatas de 
nos. 2965 e 3066, emitidas 
em 19/6/59 e 27/7/59 e acei
tas em 1./7/59 e 31/7/59, 
respectivamente, vencida a 
primeira em 19/8/59 e a se 
gunda em 24/9/59, devida
mente protestadas por falta 
de pagamento. Que é credo
ra ainda da duplicata de n' 
3238 no valor de Cr$ 
11.454,00, cujo título remeti
do à Suplicada para aceite 
não foi devolvido, motivo pe
lo qual deixa de incluir o 
referido crédito. Diante do 
exposto, com fundamento no 
art. Io combinado com os

quer a V. Excia. a DECLA
RAÇÃO DE FALÊNCIA da 
Suplicada, ordenando as di
ligências legais e fixando-lhe 
o têrmo legal segundo a re
gra do art. 14, parágrafo ú- 
nico, n- II. di mesma lei, ci
tada a suplicada por edital 
visto encontrarem-se os res
ponsáveis em lugar incerto e 
não sabido, para apresentar 
defesa em três dias, como 
de direito. Dá a presente o 
valor de Cr$ 22 453,70. Ter
mos em que, A. Pede defe 
rimento. Lajes, 30 de Janei
ro de 1961. (assinado); Romu- 
lo Matos. DESPACHO: «A. 
Cite-se. Em 30-1-61. (a): João 
Santo Damo. Juiz substitu
to. Assim sendo, passou-se o 
presente edital de citação 
da firma Lauro Ladwig & 
Filhos, nos termos e para os

fins da petição inicial e oes- 
pacho acima transcritos, ou 
seja para apresentar sua e- 
fesa, neste Juizo, no pnzo 
legal de três dias, a cor ar 
do término do prazo dí te 
edital que será publicado na 
forma do art. 205 da Lei de 
Falências acima reíer ia. 
Dado e passado nesta cida
de de Lages, Estado de S n- 
ta Catarina, aos vinte e m 
dias do mês de julho do a- 
no de mil novecentos e ses
senta e um. Eu, Luiz Cario5 
Silva, Escrivão do Civei e 
Comércio, a dactilograiei 
subscrevi e também assino 
Selos afinal.
Paulo Peregrino Ferreira

Juiz de Direito em exercício 
na la Vira

Luiz Carlos Silva,
Escrivão do Civei e Comér

cio.

Disiribuidorci para © para ioacs ct .:©ricma=— dos afam ados produtos D R W ----------
Oferecendo ao distinto publico desta cidade e da região os famosos CANDANGOS, Camionetas Perua e o Automovel DKW

Mantém anexo uma secção  de vendes, com um a linha 
completa de peças e acessórios, e tam bém  um a bem  
montada oficina mecânica, com profissionais com petentes 

para melhor atender a seus am áveis clientes.
-  2M  a 302 -  te ix o  t e  Correios t  Telégrafos 
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© P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de L a g e s
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados d ia 2 de setem bro de 1981
1998 - Teodoro Maximo de Oliveira - Abertura Mercadiaho - Sim
1999 - Erenita César de Godoy - Transferência de terreno - Sim
2000 - Sebastião Wolff - transí, de terreno - Sim
2001 - Cândido Furtunato Batista - Certidão de Carta de Aforamento -

Certifique-se
2002 - Maria Edite da Silva - Noventa dias de Licença - Sim
2003 - Jorge de Oliveira Godoy - construção de casa de madeira - Sim
2004 - Benedito Nunes de Paulo • Baixa de lançamento - Sim
2005 - Maria Zoraiba Farias Paes • Adicional ao tempo de serviço - Sim
2006 - Lecy Borges de Ledo - transí, de casa e terreno - Sim
2007 - Leonardo Refisck - Construção de ca6a de madeira - Sim
2008 - João Amorim Filbo - Laudêmio - Sim

Requerimentos despachados dia 5 9 961
2010 - Osny Matos de Camargo - transí, de terreno - Sim
2011 - Tolentino José Pinheiro - Laudêmio - Sim

Requerimentos despachados dia 11-S961
2012 - Azidio da Silva - Construção de casa - Sim
2013 - Isaura Caon Castro - Construção de casa - a DOV. p/ informar
2014 - André Agostini - baixa de lançamento - Sim
2015 - Sebastião Machado Goulart - Retificação de confrontações de

terras - a DOV. p/ informar
2016 - Inds. e Com. de Madeiras Battistella S/A. - transf. de terreno - Sim
2017 - Celso Delfes Couto - concessão perpétua - Sim
2018 - José Waltrick Sobrinho - concessão perpétua - Sim
2019 - Orlando Melegari - Laudêmio - Lim
2020 - Joaquim Feruandes Oliveira - Licença p/ demolir uma casa - Sim
2021 - Otávio Bragnolio - transf. de estabelecimento comercial -

indeferido
2022 - Arcedilha Xavier Branco - quinze dias de licença - Sim, o que

de direito
2023 - Nereu da Silva Macedo - transf. de casa e terreno - Sim
2024 - Eurico Manoel de Liz - Reforma em sua casa - A DOV. p/

informar

Requerimentos despachados dia 12 9 961
2025 - Ooutel Vieira de Andrade - transf. de terreno - Sim

2026 - Alceno Wazen -
2027 - Alberto Ventura
2028 - Cristiano Garcia
2029 - Maria Amélia S.

ção - Sim
2030 - Romeu Vieira da
2031 - Espólio de Maria
2032 - Orlando Ribeiro

Certifique-se

Concessão perpétua - Sim
- Transf. de terreno - Sim
- baixa de lançamento - Sim 
Salmória - noventa dias de licença P/ gesta -
Costa Laudêmio - Sim
Prazeres Padilha - transf. de terreno - Sim 
Schmidt - Certidão pagamento de impostos-

2034 - Aloisio Oswaldo Klein - construção de casa de madeira - A DOV.
p/ informar . c .

2035 - Antonio Ferreira dos Anjos - Laudêmio - SimRequerimentos d esp ach ad os d ia l4 ^ 9 o l
2036 - José Caetano da Silva - Certidão de lançamento - S/ Efeito de

volvido ao requerente.
2037 - Alaide Luiza da Rosa - Laudêmio - Sim
2038 - Bernardino José Garcia - Doação de terras p/ diversos - Sim
2039 - Bernardino José C orreia-Certidão de transferência Certifique-se
2040 - Abramo Bahú - construção de casa - A DOV. p/ informar
2041 - Ivan Cesar Ribeiro - Construção de casa - a DOV. p / informar
2042 - Geovani Fornari - construção de cas i - a DOV. p/ informar
2043 - Ind Lino Ltda ligação d’agua - a Secção d'agua p/ informar

R equerim entos d esp ach ad os d ia 18-9 961
2044 - Antonio Russi - pedido de exoneração - Sim
2045 - Lundgren Irmãos Teeidos S/A. Licença p/ colocar cartazes e

alto-falante - Sim
2046 - Lelia T Ramos Neves - baixa de lançamentos - Sim
2047 - Candida Velho de Liz - noventa dias de licença - Sim
2048 - Aldo Floriani Paes - abertura Botequim - Sim
2049 - Zilda Maria Ribeiro Reis - pedido de exoneração - Sim
2050 - Leo Gehr - baixa de lançamento - Sim
2051 - Minervina Laus Ramos - pedido de exoneração - Sim
2052 - Hilário de Souza Machado - constr. casa a DOV. p/ informar
2053 - Joaquim Fernanies de Oliveira - laudêmio - Sim
2054 - João Manoel Alves da Silva - certidão de lançamento - Certifi

que-se
2055 - Cláudio Piccolli - construção de casa de Alvenaria a DOV. p/

informar

Representante
Procuramos reoresentante para a nossa pavimentação patenteada 

“B iQKRET” no Estiuo de Sta. Catarina.
É necessário ser conhecedor de todo o Estado.

“BLOKRET” é uma pavimentação de blocos de concreto pré- 
fabricados, altamente Hbrados e prensados que lhes emprestam gran
de resistência.

Dezenas de cid i-l *s -rapregam esta pavimentação com pleno 
sucesso. O interessado, deve ter conhecimentos técnicos e apre
sentar credenciais de r comeudação.

Apresentar-se p> "iso ilmente à

“BLOKRET” PAVIMENTAÇÃO ARTICULADAS S /A
Rua Barão de Itap ti únga, Z 5 5  - 11° - c. 1110 - São Paulo 
Tratar com o sr. H NS ALTEMBURG — SUPERINTENDENTE

E D I T A L

De ordem do Senhor Prefeito Municipal, faço público 
a quem interessar possa, que esta Prefeitura venderá em 
concorrência pública às quinze (15) horas do dia 16 pró
ximo vindouro (16/10/1961) UMA JUNTA DE BOIS CAR- 
REROS. considerada inservível para os serviços desta 
Municipalidade.

O julgamento das propostas será na mesma hora e 
dia acima menc>onado, na Secretaria da Prefeitura Muni
cipal, em presença dos interessados que quiserem com
parecer.

O preço minimo será de quarenta mil cruzeiros 
(Cr$ 40.0t) ),00), e o pagamento efetuado no ato.

Os animais poderão ser examinados na Vila de São 
José do Cerrito e outros esclarecimentos prestados pelo 
Snr. Intendente daquele distrito.

Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de setembro de 1961 

Felipe Afonso Simão — Secretário

Comunicação =
A ASSOCIAÇÃO - JRAL 

e 26 de Novembro pi o t io , o

Os interessado ;d°rão

^  L ã GES,^ c imunica aos interessados que levará a efeito, ncs Mas 25 
1 Arremate de gado —  em seu PARQUE DO CONTA DINHE RO.

ob‘3r maiores informaçõas na séde social da Associação.

Lages. '3 de Setem bro de 1961
A íiETORIÃ
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Em jogo fraco Guarany e Olimpico em pataram  em 0 gol
Em jogo bastante fraco, 

onde as defensivas predomi' 
naram nitidamente sôbre as 
ofensivas, Guarany e Olim
pico, empataram domiugo úl
timo em 0 a 0, em disputa 
do campeonato estadual.

As duas equipes jogaram 
com as seguintes constitui-

tp e7 Í n l ar*ny ~  0rly- Dan Zé Otávio e Lázaro; De-
merval e Audibert; Pilila 
Negnnho, Johan, Zilvio e 
Narbal (Jonil).

Olimpico — Nazareno, Hé
lio, Nilson e Garoto; Romeu 
e Aduci; Erondin, Mauro,

Tião, Orli e Risada.
Destaques especiais para 

Zé Otávio, Audibert e De- 
merval no lado bugrino, e 
Nazareno, Nilson, Aduci e 
Mauro no conjunto visitan
te.

Como arbitro desta parti

da funcionou o sr. Wilson 
Silva da L. B. D., com uma 
regular atuaçgo. I

A m an h ã  ©m 
B lum snau

Pelo segundo jogo da sé
rie, estarão preliaado ama

nhã na cidade de Blume
nau os conjuntos do Olímpi
co local e do Guarany, cam
peão lageano da atual tem
porada A vitoria nêsse jogo 
favorecerá o vencedor qo« 
automaticamente estará . 
classificado para a fase final 
do certame estadual.

VITORIA DO INTERNACIONAL EM VIDEIRA
Bonito triunfo conquistou Marino. 

o S. C. Internacional domin-l A m an h ã  em  Lages
R e t r i b u i n d o  a  v i s i t a  q u ede Vi- ígo último na cidade 

deira a> suplantar a equipe 
lócal do Floresta pelo esco
re de 3 a 0.

Os tentos do colorado fo 
ram marcados por intermé 
dio de Eustálio, Hamilton e

lbe fez o Internacional no 
domingo último, o Floresta 
estará atuando em nossa ci
dade, em busca de sua alme
jada reabilitação contra os 
rubros.

CICLISTA NADIR DE PAULA
Esteve em visita à nos-1 

sa redação, o renomado ci
clista paranaense Nadir de

be Atlético Ferroviário dc 
Curitiba. O mesmo que con 
la 20 anos de idade, parti

cipou no dia 27 de agesto j 
pp. da grande Prova Monark! 
de Lages, onde devido a um| 
defeito
logrou classificar-se, 
embora tivesse evidenciado 
as suas reais qualidades de

c-
b :E

in m

NOVO NA POTENCÍA... NO CONFORTO... NA ECONOMIA.
" A2 .a S É R I E  ( (2 )

: \..e t :-: v 5©
J!

NA BELEZA!

M AIO R  P O T tN C IA ! - 0  SIAACA 
CHAM80RD- 2 c SÉRIE-1961 POS
SUI AGORA 9 0  HP EM SEU 
ROBUSTO MOTOR "A Q U IlO N " OE 
8 CILINDROS1 E NOVA REDUÇÃO 
DE ENGRENAGENS DC DIFERENCIAL 
PERMITE APROVEITAMENTO INTE
GRAL DA POTÊNCIA DO MOTOR. 
RESULTANDO EM MELHOR DESEM
PENHO NOS ACLIVES FORTES. 
MESMO COM 0 CARRO LOTADO'

M E LH O R  T O R Q U E !-E  MAIS 
COM 0  AUMENTO DO TORQUE 
( 1 5 '/ c) M S  BAIXAS E MÉDIAS 
VELOCIDADES DO MOTOR, 0  SEU 
CHAMBORD PROPORCIONA AGORA 
MELHOR RENDIMENTO E MAIS 
FÔRCA ÚTIL TANTO NO TRÁFEGO 
URBANO COMO NA ESTRADA'

MELHOR RELAÇÃO PESO - PO
T Ê N C IA !- 0  AUMENTO DA PO
TÊNCIA. OBTIDO SEM QUALQUER 
AUMENTO NO PÊSO DA ESTRU
TURA COMPACTA DO CARRO (BEM 
MAIS LEVE E RESISTENTE DO OUE 
A OOS CARROS COM CHASSIS 
E CARROCERIA) FAZ DO SIMCA 
CHAMBORO 0 AUTOMÓVEL BRASI
LEIRO COM MAIS EÕRÇA ÚTIL POR 
QUILO DE PÊSO:
NOVA DISTRIBUIÇÃO D0 ES
PAÇO INTERNO!-NOVO DESENHO 
DOS BANCOS COM MELHOR APRO
VEITAMENTO DO ESPAÇO INTERIOR 
PERMITE M AIS FOLGA, MAIOR 
UBERDADE DE MOVIMENTOS E 
CONFORTO INEXCEDÍVEL PARA OS 
6 PASSAGEIROS'

fefeS?
ESTOFAMENTO AIN D A  M AIS 
LU X U O SO !-R IC O  E ANATÔMICO

grande az, do pedal Nadir 
de Paula já participou de 

PHHPP - .— provas em F, ,!o. Rio
rauia, pertencente ao Clu- defeito em sua máquina não j de Janeiro, Paraná e em

r, uito! Santa Catarina, onde já ob
teve exceleras classifica
ções para o seu clube e pa
ra o seu Estado. Iniciou no 
ciclismo em 1957 no C. A. 
Bitcncourt da capital para 
naeuse, transferindo-se pos 
teriormente pura o C. A 
Ferroviário, onde já em J95> 
conquistou a grande Prova 
dos Bairroá de Curitiba, no 
qual refuta como uma de 
suas maiores conquistas lo 
ciclismo.

Agradecemos a visita cordial que nos fez o ciclista 
Nadir de Paula, e desejamos 
mil felicidades em sua3 atividades esportivas.
Arco iris 3 x Aspiran

te do Guarany 1
Como preliminar do jogo 

entte as equipes ao Guara
ny e do Oiiuipico, jogaram 
domingo último no Èotadio 
Municipal Vidul Ramos Ju
nior as equipes do Arco I- 
ris campeão varzeano de 
1861 e o aspirante do Guara
ny, campeão também da mes
ma temporada.

Atuando magnifioumente o 
conjunto do Arco íris levou 
a melhor por 3 a 1. tendo a 
sua equipe jogado com a 
seguinte constituição: Deco, 
Aleir e Cesar; Zequini, Gal- 
dino e Irineu; Ivaadel (Jan- 
go), Dino, Roque, Izidoro e 
Tuti íJuca).

TECNICAMENTE A I N D A  MAIS PERFEITO!
ESTOFAMENTO EM GOMOS, EM 
CORES ALEGRES E MODERNAS. 
HARMONIZADAS COM 0 CARRO 
MOLAS MAIS MACIAS E FLEXÍVEIS, 
ASSEGURANDO 0 MÁXIMO DE 
COMODIDADE MESMO NAS VIA
GENS LONGAS'

MAIOR ECONOMIA! - DE GASOLINA, GRAÇAS AO NOVO DESENHO 
DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO. DE MANUTENÇÃO, PORQUE AS 
MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE 
GASES RESULTAM EM MELHQB ADMISSÃO, MELHOR ESCAPA- 
MENTO E MENOS AQUECIMENTO, GARANTINDO LUBRIFICAÇÃO 
MAIS PERFEITA DAS PARTES VITAIS 00 MOTOR!

IIO V A  SUSPENSÃO DIANTEIRA!
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 
VELOCIDADES!
N 0 V 0  S ISTEM A ELÉTR IC O !
LIMPADOR DE PÁRABRISAS MAIS 
POSSANTE. COMANDO OOS FARÓIS 
ALTO E BAIXO, FAROLETFS, LUZ 
DO PAINEL E ESTACIONAMENTO 
EM UM SÓ CONTATO!

APARÊNCIA EXTERNA DE GRAN
DE B E L E Z A !-N O V O S  FRISOS 
EM LINHAS RETAS, HORIZONTAIS, 
EMPRESTANDO AO CHAMBORD 
AINDA MAI$ REFINAMENTO E ELE
GÂNCIA i DOIS TIPOS DE CALOTAS 
À SUA ESCOLHA LUXO E SUPER- 
-LUXO! NOVOS ADORNOS A FA
MOSA ANOORINHA SIMCA, SÍMBO
LO DE QUALIDADE E BELEZA NO 
MUNDO INTEIRO E NOVA LANTER 
NA TRAZEIRA

ACABAMENTO PRIMOROSO EM 
TODOS 0S DETALHES ! - FOR
RAÇÃO INTEGRAL COM TAPÊTES 
DE PURA LÃ. NO PORTA-MALAS. 
NOVO TAPÊTE PLÁSTICO, LAVÁVEL 
E RESISTENTE A ÁGUA DO MAR 
MANCHAS DE ÓLEO. ETC BORRA-

EIEVAD0 ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO (98°/.) - COMPLETA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FACILIDADES

CHAS NOS PÁRA-BRISAS E PAINEL 
ESTOFADO EM CÔRES HARMONI- 
ZAMTES COM AS DA PINTURA DO 
CARRO'
CÔRES M O D E R N A S !-U M A  VA
RIADA GAMA DE CÔRES INTEIRA- 
MENTE NOVAS, USAS OU EM 
RICAS COMBINAÇÕES. TONALIDA
DES SÓBRIAS, ALEGRES OU VIVAS 
DE ACÔRDO COM 0 SEU GÕSTO' 
E CONSERVANDO AS MESMAS 
FAMOSAS CARACTERÍSTICAS DO 
CHAMB0RD:O MAIOR PORTA-MA
LAS DE TCOOS OS CARROS BRA
SILEIROS' VISIBILIDADE PANORÂ
MICA COM A MAIOR ÁREA OE 
VIDROS DE TODOS OS AUTOMÓVEIS 
NACIONAIS! ESTRUTURA SUPER- 
-COMPACTA Á PROVA DE IMPAC 
TOS E RUÍDOS'

ACESSÓRIOS

: n - * -W •gygjgg»' <y*

P*r8 tôda a re g iã o  serrana:
' NTIL DFLLA ROCCA, 8ROERING S/A. 

MERCmN MLJJ de C8Stro, »a -  lages -  s. c.

33§ l ia

Entregua a T aça da Justiça ao Cruzeiro
Em solenidade que foi rea

lizada sábado último na sé- 
de social do S. C. Cruzeiro, 
e com a presença do Dr. 
Osmundo Dutra, Juiz de Di
reito da Ia Vara da Comar
ca, do Dr. Evaldo Vilela, De
legado Regional de Policia, 
do sr João Carlos Leão Fi
lho, presidente da L. S D., 
imprensa escrita e falada e 
outros convidados especiais, 
foi entregue a Taça da Jus
tiça e 15 medalhas ao estre
lado, como o clube mui- dis
ciplinado do último certame 
da cidade. Fizeram uso da 
palavra na ocasião, vúrits 
oradores, ent e os quais os 
srs Dr. Osmundo Dutra, Dr. 

! Evaldo Vilela, Camargo Fi- 
! lho, João Carlos Leão Fi Do, 
Aires Cruz, Névio Fernandes 
e Adolfo Castro.

A Taça da Justiça i»i um 
brinde do juizado e dos 
promotores públicos do Co
marca, enquanto que o jago 
de medalhas, foi um gentil 
oferecimento do Dr. K\aldo 
Vitela, atual titular da Lei®'
gocia do Policia.
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CÍRCULO OPERÁRIO SERRANO
Tendo a frente o sr. Oscar 

da Silva Costa, secundado 
pelo sr. Índio Brasileiro Tu- 
piuambá do Amaral e por 
outros valorosos homens do 
bairro ( oral, foi fundado no 
dia 21 de setembro p.p na 
quele próspero recanto de 
nossa cidade, o Circulo Ope
rário Serrano.

As finalidades principais 
desta nova entidade é pres
tar assistência médica gra
tuita aos seus associados; 
assistência dentária; assis
tência farmacêutica; assis
tência cultural, onde já está 
em funcionamento um curso 
de alfabetização de adultos; 
formação de um grupo de 
escoteiros para os filhos 
dos associados, etc

O Circulo Operário Serra
no, que tem como presiden
te o sr. Oscar da Silva Cos- 
tr, incansável batalhador pe 
los interesses do bairro Co
ral, como assistente eclesiás
tico o Revdo Padre Marino, 
tem a sua sede no Salão Pa
roquial da Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário. A novel 
entidade já possue uma bi
blioteca, com uma variedade 
de livros educativos. Os es
tatutos do Circulo Operário 
Serrano já estão prontos e 
deverão ser distribuídos a 
todos os seus associados, cu
jo número já se eleva a 
mais de cem sócios. Uma 
das particularidades princi
pais e que merece ser ci
tada, é que o COS não tem 
côres políticas partidárias, 
sendo expressamente proi
bido fazer-se política ou me
lhor usar o nome do Circu
lo Operário Serrano para 
fins políticos.

Possivelmente dentro de 
poucos dias, estará entre 
nós o Revdo Padre Inácio

Vale, batalhador e mestre 
no assunto dos Círculos O 
perarios do Rio Grande do 
Sul, afim de entrar em con 
tacto com o Circulo de Lages 
recém fundado. O mesmo não 
veio ainda, por se encontrar 
em pleno Congresso dos 
CC.OO. do Rio Grande do 
Sul, e que atualmente se

realiza em Porto Alegre 
Noticiando êste importante 
acontecimento para a nosso 
terra, congratulamos com o 
sr. Oscar da Silva Costa e 
cs demais dirigentes do Cir 
culo Operário Serrano, pela 
fundação desta nova entida 
de, da qual nos colocamos 
ao seu inteiro dispor.

FESTA DA PRIMAVERA
Organizado por um 

grupo de senhoras per
tencentes ao Clube Sorop- 
timista, está marcada 
para o dia de amanhã, 
no Parque Infantil Jonas 
Ramos, a Festa da Pri
mavera, cuja renda re
verterá em beneficio da 
SLAN e das obras da 
Sociedade BeneficieDte 
Santa Izabel.

Haverá inúmeras atra
ções, que constarão de 
tendas, leilões, rifas etc.

As festividades serão 
iniciadas nas primeiras 
horas do dia, esperando- 
se que as mesmas al- 
cançem um sucesso ex
traordinário, pois a co
missão organizadora es
tá em franca atividade 
desde há vários dias.

Assim, o Clube Sorop- 
timista de Lages que é 
formado por senhoras 
e senhoritas da nossa 
mais alta sociedade, vem 
propugnando pelo bem 
social daqueles que são

oprimidos pela sorte.
As consecutivas cam 

panhas encetadas pelas 
soroptimistas lageanas 
vêm calando fundo no 
coração de nossa geme, 
que não medem elogios 
à tão humanitárias cam 
panhas.

Livraria Espirita
Foi inaugurada no dia 3 

do corrente, data comemo
rativa do nascimento de Al- 
lan Kardec, à rua Correia 
Pinto, 42, nesta cidade, a 
Livraria Espírita. Ao ato de 
Inauguração da referida Li
vraria, compareceram cêrca 
de 100 pessoas, sendo que 
na ocasião fizeram uso da 
palavra os srs. Ely Ribeiro 
Velho, General Souto-Maior 
e João Marquetti.

A Livraria Espírita dispõe 
de cêrca de 1.400 volumes, 
inclusive com a maioria das 
obras doutrinárias publicadas 
pela Federação Espírita 
Brasileira.

BANCO DO BRASIL S. A.
E D I T A L

Concurso para AUXILIAR, para provimento de vagas 
na \gência de Curitibanos

O BANCO DO BRASIL S. A. faz público que fará 
realizar no dia 22 de outubro próximo, o concurso acima, 
tendo como local as salas números 11, 12 e 13, da Escola 
Normal e Ginásio Vidal Ramos. As referidas provas obe 
decerão o seguinte horário:

Português das 7,30 às 9,30 horas
Matemática Comercial das 10,00 às 12,00 horas
Datilografia das 13,00 horas em diante.
Os candidatos deverão comparecer no local determi

nado das provas, com antecedência mínima de TRINTA 
MINUTOS da hora marcada para inicio de cada exame. 
Sob nenhum protexto será permitida a entrada do candida
to que se apresentar depois de dado o sinal para a dis
tribuição do tema.

O candidato que faltar a qualquer das provas será 
considerado desistente do certame.

Lajes (SC), 2 de outubro de 1961 
BANCO DO BRASIL S. A — LAJES (SC)

Vicente de Paulo Alves Cordeiro — Gerente 
Newton Soares Modesto de Almeida — Sub Gerente

PERDEU-SE
FOI PERDIDO em ruas des- 

la cidade duas notas promis 
sórias no valor de Cr$
70\000,00 e Cr$ 639.000,00, 
a se vencer respectivamente 
em 30/3/62 e 31/3/62, emi
tida por Antonio Pires de 
Camargo a- favor de João 
Amarante Filho. Quem achou 
é favor entregar na Agên
cia Planaltina de Veículos 
S/A ou nesta redação, que 
será bem gratificado.

Quem não anun
cia se esconde
Para seus anúncios procure CORREIO LAG EA- NO, Rua Marechal Deo- doro, n° 294

O Cine Marajoara,
a grande produção do cinema alemão

Amanhã Jurarás Por Mim
Um filme emocionante e que devo ser assistido por todos

Lages, 7 de Outubro de 1961

A Distribuidora de Veiculos e Acessórios Ltda. 
(DIVAL), importante firma do bairro Coral, e qqe 
há longos anos estava estabelecida na Estrada 
Federal próxima ao Serrano Tenis Clube, vem 
de mudar as suas instalações para a Avenida 
Camões, ir 18. Edifício Amoldo Feibpr.

A DIVAL, cuja direção geral está entregue à 
figura do Sr. Fidelis D’Agostini, Iícítí m de larga 
vi.-oío comercial e secundado por outros associados 
e funcionários dessa importante organização, está 
oerfe itamente situada em um ponto de gran
de afluência comei ciai e com grande capacidade 
de acom odações, aptas a bem servir os seus inú
meros clientes que dela se servem diariamente. Dis
pondo de um variado sortimento de peças e aces
sórios, e agora dotada de novas e amplas insta
lações, a DIVAL está em condições de oferecer 
aos seus fregueses e amigos o máximo em efi
ciência tanto nos produtos que vende como tain 
bem em suas novas instalações.

Decretado os novos níveis sa laria is
Foi assinado ontem pelo Presidente João Gou

lart, o decréto que estabelece os novos niveis do 
salario mínimo era todo o pais.

O mesmo sofreu um acréscimo de 40° 0 sôbre 
os niveis atuais, devendo entrar em vigôr a partir 
do próximo dia lõ.

Juizo de Direito da Primeira Vara da Co
marca de Lages

EDITAL DE PRAÇA
O dr Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarina na fôrma da lei etc. 
Faz eaber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dele conhe
cimento tiverem ou interes 
sar possa que, no dia 28 
(vinte e oito) do corrente mês 
de outubro, às dez (10) ho
ras, no saguão do edifício 
do Forum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, leva
rá a público pregão de ven
da e arrematação por quem 
mais dér sôbre as avalia
ções que seguem, feitas nes
te Juizo, os seguintes imó
veis que foram penhorados 
a Marila Arcediva Fogaça 
Lopes, nos autos da ação 
executiva que lhe moveu 
Felisberto Batista Filho, a 
saber: UMA GLEBA DETER 
RAS, com a área superficial 
de 66 666,00 m2 (sessenta e 
seis mil seiscentos e sessen
ta e seis metros quadrados) 
situada no distrito de São 
José do ( errito, djsta Co
marca, em comum com ou
tros, co of rontuiido ao norte 
com terras de Cesarino Fo
gaça de Almeida Juni >r

Silveira Martins de Jesus; 
ao sul, com terras de Mario 
Coelho de Oliveira e o la- 
geado Goiabeira; a leste, 
com terras de Sebastião Fo 
gaça de Almeida; e oeste, 
com terras dos Oliveira, ava
liada pela quantia de Cr$ 
25.0'O,U0. UMA GLEBA DE 
TERRAS cora a área super
ficial de 72 600,Uü m2 (seten
ta e dois mil e seiscentos 
metros quadrados) situada 
na Fazenda dos Morais, dis
trito de Campo Belo do Sul, 
desta comarca, confrontando 
com terras de José Alves 
Correia, com terras de José 
Maria de Oliveira Branco, 
com terras de Francisco Pe 
reira dos Anjos e com ter
ras de João Batista Fogaça 
avaliada pela quantia de 
Cr$ 30.000,00. As duas glebas 
acima descritas foram ad
quiridas pela executada Ma
rila Arcediva Fogaça Lopes, 
respectivamente, por doação 
de seu pai, conforme docu
mento transcrito sob n 12.417, 
no Segundo Ofício, e por 
compra feita a Abel Silveira 
Matos e sua mulher, confor
me documento transcrito sob 
n. 10.970, também no Segun
do Ofício de Registro de 
Imóveis desta Comarca- Pera

e que chegue ao conhecitnen 
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