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Contando com a pronta e 
elioiente colaboração do go
verno do Estado, num produ 
tivo e perfeito entrosamento 
entre os dois poderes, a 
Prefeitura Municipal de La
ges deu inicio reeentem mo 
ao asfoltamento da Ave lida 
President s Vargas, velli as
piração dos mo;->i i»ta> e pr 
piiet rios do v í<• ii os Jt- 
nossa cidade q i obri-
g idos constantes > : t ítili- 
zar aquela importante arté
ria de nossa urbe 

Apesar dos constantes re
paros que vinham sendo fei
tos pelo pessoal da Prefeitu 
ra pertencente ao serviço 
de obras, a Avenida Presi 
dente Vargas, pela intensi
dade e constância do trânsi
to, estava a exigir um as- 
faltamento imediato para

maior segurança, rapidez e 
comodidade dos veículos que 
por ela trafegam Agora, com 
inicio do asfaltamento, bre
vemente essa velha aspira
ção dos profissionais do vo
lante e motoristas amadores 
será concretizada graças ao 
espírito dinâmico e empreen
dedor do jovem chefe da co
muna lcgeana.

Jrevem e * > v i i 'n n  
para São Paulo

Prosseguindo no seu pro 
grama de realizações em be
nefício da população lagea 
na, brevemente o prefeito 
Wolny Delia Rocca viajará 
para São Paulo, a serviço do 
cunicípio que tão eficiente- 

mente dirige.
Segundo informações co

lhidas pela reportagem, na 
capital bandeirante possivel
mente o dr Wolny Delia 
Rocca adquirirá um conjun 
to gerador para o serviço 
d’água da cidade, o que lhe 
pei m tirá solucionar em par
te ê^se angustioso problema 
e que é uma das velhas e 
justa? reivindicações do povo 
lagea no.

P f üito enviará men- 
s <jem à  Câmara pe 
dindo aumento a o íu n  
ciunalism o Municipal

Demonstrando perfeita com 
preeusão dos problemas tan
to materiais como humanos 
do município, o dr. Wolny 
Delia Rocca, prefeito munici- 
p ii de Lages, enviará na 
próxima segunda feira men-
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sagera à Câmara de Verea- 
do •os solicitando um aumen
to de cincoenta por cen 
to cós níveis salariais do 
funcionalismo público muni
cipal

Sem dúvida alguma, essa 
medida tomada pelo chefe 
do Executivo lageano mere
ce os mais calorosos elogios 
tanto pelo seu sentido huma
no, como também porque é 
de inteira justiça que os ab
negados servidores muníci 
pais percebam salários mais 
elevados e mais condizentes 
com as suas funções públi-

cas e com as necessidades 
de suas famílias Desempe
nhando os mais variados car
gos na organização munici
pal e ajudando a construir, 
com seu trabalho hones'o e 
produtivo, a grandeza do mu
nicípio e do seu povo, os 
funcionários públicos muni
cipais fazem jús a esse au
mento que segunda feira vai 
ser pleiteado pelo prefeito 
dr. Wolny Delia Rocca, o 
que vem atee'ar o interesse 
que o chefe do Executivo 
lageano demonstra pelo bem 
e6tar e felicidade dos seus 
auxiliares.

PSD com novo lider n i  
Câmara Municipal

Conforme conseguimos apurar, a bancada do 
Partido Social Democrático na Câmara Municip 1, 
escolheu o nome do Vereador Oscar Schweitztr, 
como seu líder naquela casa na presente legislatu 
ra. Para vice lider foi escolhido o Vereador 
Dorvafino Furtado.

P ra Juscelino, o Brasil 
parou após seu aovêuio

— Cr$ 10,00 — LAGES, 17 de Fevereiro de 1362 — N* 104 —

[sieve m Laps o Secrelário de fiação e Obras Públicas
Procedente do oeste cata 

rinense, onde teve a oportu
nidade de participar da reu
nião do governador Celso 
Ramos com os prefeitos e 
vereadores daquela região, 
transitou por no3sa cidade 
o engenherio Celso Ramos 
Filho, secretário de Viação 
e Obras Públicas.

O titular da pasta da Via
ção e Obras Públicas visitou,

na ocasião, todas as comunas, 
oestinas tendo tomado contac 
to direto com tudo o que se 
relaciona com a sua pasta, 
sentindo de perto as reais 
necessidades iios municípios 
do extremo oeste catarinense.

Em nossa cidade o en 
genheiro Celso Ramos Filho 
foi homenageado com um 
suculento churrasco, levado 
a efeito ontem ao meio dia,

no Clube de Caça e Tiro 
‘ Luiz Ramos Borges”, tendo 
a éle conparecido autorida
des, correligionários do ilus
tre visitante, representantes 
de classes e elevado número 
de convidados especiais À 
sobremesa fez uso da pala 
vra o dr Jorge Barroso Fi
lho, tendo o homenageado 
agradecido com um eloquente 
e substancioso improviso.

O sr. Juscelino Kubitschek afirmou num programa de 
televisão do Ri'', que desde que de xou o govêrno, a 31 
de janeiro de 1961, ‘ o Brasil parou e, em consequência, 
a Nação entrou em crise: crise política, crise econômica, 
crise social, crise financeira, crise administrativa”.

O ex presidente atribui as dificuldades atuais do País 
principalmente a reforma cambial iniciada pelo sr. JâDio 
Quadros.

Responsabilisa a Instrução 204 da SUMOC pela parali a- 
çâo completa do ritmo de desenvolvimento do País, que 
no seu govêrno constituiu, por assim dizer, a linha funda
mental de um amplo programa, que se destinava, sobretu
do, promover a integração de grandes áreas do Pais, até 
então abandonadas e desassistidas da comunhão nacional.

H o m p l o  com um banquete o Sr. l i a i  da Cosia Avia
Foi homenageado com um 

banquete domingo último no 
bairro Morro do Posto,por oca
sião da instalação do sub Di
retório do PSD daquele bair 
ro, o sr. Valdo da Costa Ávi
la, presidente do diretório 
municipal do referido partido 
e que desfruta de elevado 
conceito no* meios políticos, 
sociais e econômicos de nos 
sa terra mercê das inúmeras 
qualidades que lhe enobre

cem o carater.
Compareceram ao ágape, 

que decorreu em meio a 
grande alegria e cordialida
de, os srs. vereador Manoel 
Antunes Ramos, presidente 
da Câmara Municipal de La
ges, Alfredo José Ribeiro, 
prefeito do novel município 
de Campo Belo do Sul, dr. 
Claudio Ramos Floriani, dire
tor da Fazenda Municipal e 
outras altas figuras do pes-

sedismo lageano.
Justa foi a homenagem 

prestada ao sr. Valdo Costa 
Ávila, pois o mesmo, com 
serenidade, larga visão e es 
pírito progressista vem diri
gindo de maneira brilhante o 
diretório local do Partido So
cial Democrático como ver 
dadeiro continuador da obra 
do saudoso Vidal Ramos Jú
nior a quem Lages tanto 
deve.

Conforme noticias procedentes de São Paulo, 
elementos ligados ao Sr. Jânio Quadros naquela 
capital, afirmaram à imprensa “que o ex presi 
dente da República já autorizou o lançamento de 
sua candidatura ao govêrno daquele Estado. Seu 
compauheiro de chapa será o Brigadeiro Faria 
Lima, ex presidente do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico. Faria Lima será candidato 
ô, vice governança do grande Estado

- “No entanto - explicaram - o objetivo núme 
ro um do Sr. Jânio Quadros será a couquista 
do cargo de Primeiro Ministro.

Em caso de vitória nas eleições estaduais de 
São Paulo e a conquista do cargo de “premier", 
Jânio renunciaria em favor do Brigadeiro Faria
Lima.

2a semana de sucesso 1
Cine Marajoara “w í

b e n  — HUR
3 e 8 horas, amanhã (domingo) 

7,15 horas

Uma historia dos tempos de CristoI  Um technicolor da Metro Goldwyn Mayer filmado com camera 65 —  Estrelando Charlton Heston 
I Jack Hawkins
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PORTARIA
de 6 de dezembro de 1961 

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de 
buições,

RESOLVE: '
Colocar a disposição da Prefeitura Municipal do Mu

nicípio de Anita Garibaldi o funcionário desta Repartição 
Josó Pereira Neves, ocupante do cargo isolado de Provln 
monto efetivo de Fiscal de Fazendu, Padrao O, do Quadro
Ünico do Município. ,

Prefeitura Municipal de Lajes, cm 6 de dezembro de
1961.

Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Portaria na Secre 

taria da Prefeitura em 6 de dezembro de 1961.
Felipe Afonso Simão - Secretário

D E C R E T O  
de 9 de dezembro de 1961

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso das suas atri
buições e J _

CONSIDERANDO que os distritos de Celso Ramos, 
Anita Garibaldi, Cerro Negro e Campo Belo do Sul foram 
desmembrados, do Município de Lajes para formarem os 
novos Municípios de Anita Garibaldi e Campo Belo do Sul,

CONSIDERANDO que todos os funcionários Muni
cipais com funções e residência naqueles distritos terão 
que ser transformados em funcionários dos Municípios de 
Anita Garibaldi e Campo Belo do Sul,

CONSIDERANDO que os professores das Escolas Pri
márias Municipais com exercício e residência no território 
abrangido pelos distritos ora desmembrados, terão de ser 
nomeados pelos novos Municípios para as mesmas funções,

RESOLVE:
DISPENSAR os seguintes professores Extranumerarios 

mensalistas:

De Anita Garibaldi
Altino Salmória - Escola Desdobrada São José - Clas

se B.
Maria Amélia da Silva Salmória - da mesma escola - 

Classe A.
Maria Conceição Mendes de Oliveira - de Inácios
Maria Nunes Assunção Macedo - Barra do Manoel 

Grande.
Pedro Antunes de Lima - Rio Bonito.
Maria Oliveira Souza Santos - Vargem Quente.
Lulita Ribeiro - Rincão do Cedro.

De Celso Ramos
Cacilda Francisca de Oliveira - Fagundeu.
Francelísio Moreira Neto - Linha Ferreira.
Oliria Martins Rietter - Linha Ferrari.

De Campo Belo do Sul:
Alzira dá Silva Ramos - Antiga Fazenda dos Morais.
Arcedilía Xavier Branco - Pinheiro Marcado.
Esmelindra dos Anjos Morais - São Sebastião do 

Abilio.
Inês Seconelo - Serraria Campobelense.
Isaltino Silvestre dos Santos - Lajeado do Boneco.
Joab Pereira de Oliveira - Restinga Grande.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Juraci Antunes de Morai» - Serraria da Fazenda. 
Maria Edith da Silva Ramos - Salt

de

1961.

De Cerro Negro
Arina Chave» da Silva - Freghe.iad.» ««<“ “•
Italina Maníredt Zançhet - Lnha Santa 
João Xavier de Freitas - Campmho.
Juvclina Vieira - Marmeleiros.
Maria Alzira Antunes - Lmbu 
Maria Inês H. Fanas - Macaco Branco.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de dezembro

Ass. Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão - Secretário

PORTAHIA
de 9 de dezembro de 1961.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
DISPENSAR:

O Professor ‘ não titulado” padrão C, do quadro único 
do Município, sr João Hoffer, das funções de Auxiliar de 
Inspeção nos distritos de Celso Ramos, Anita Garibaldi, 
Cerro Negro e Campo Belo do Sul, para as quais havia si
do designado pela portaria de 13 de agosto de 1960.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de dezembro de
1961.

Ass. Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão - Secretário

DECRETO
de 9 de dezembro de 1961

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso das suas atri
buições,

CONSIDERANDO que os distritos de Cerro Negro, e 
Campo Belo do Sul foram desmembrados do Município de 
Lajes para formarem o novo Município de Campo Belo 
do Sul

CONSIDERANDO que todos os funcionários Municipais 
com cargos e residência naqueles distritos terão que ser 
transformados em funcionários do Município de Campo 
Belo do Sul.

CONSIDERANDO que os professores das Escolas Pri
márias abrangidos pelos distritos ora demembrados, terão 
de ser nomeados pelo novo Município para os mesmos 
cargos,

RESOLVE:
EXONERAR, as seguinte professoras Complementaris- 

tas, padrão I, do quadro único do Município:
De Campo Belo do Sul

Serrar“ nG a K » í Ína<le AlbUqUS!rqi,e’ ^  “ ““‘" P “'
De Cerro Negro

Maria Elyira Pereira de Aguiar, da Esc. M Munici
pal da Serraria da Cascata. MUD1C1
de l96ieíeÍtUra Municipal de L*ies, em 9 de dezembro

ASS WF°!?LDAÍa R0CcCa * Prefeit0 Municipal helipe Alonso Simão - Secretário
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Noticias da W :lly3 
Overland

Em produção
o "Willys In

terlagos"
A Willys Overland do Bra

sil. através de s.ju ‘•Depar
tamento de Carros Esporte", 
já deu início a produção dos 
carros esporte ‘‘Willys Inter- 
lagos”, que como se recor
da teve a sua fabricação a 
nunciada no ‘‘II Salão do 
Automóvel ’.

O volante internacional 
Christian Heins, s ipervisor 
do novo departamento, cur
sou a “Techoische Hochg- 
chulé ’, a '‘Daimler Benz” e a 
‘‘Mahle K. G.”. tôdus em 
Stuttgart na Alemanln, de 
1937 a 1960 trabalhem na 
Porsche K G.”. Durante sua 
estada no Velho Mundo par
ticipou com êxito de nume 
rosas provas automobilísti
cas. destacando-se dentre e- 
las as realizadas na Italia 10 
Horas de Messina”, “Giro da 
Calabria’’ e ‘ Bolzano-MeD- 
dola”, quando alcançou des- 
tacadamente a la. colocação.

A equipe técnica da Wil
lys, constituída por elememos 
especializados. dispõe dos 
mais modernos equipunii-iitos 
e maquinaria, estando po- 
tanto em condições de entif- 
gar aos automobilistas br.si- 
leiros, veículos que preen
cham todos os requisitos 
iioje exigidos em carros des- 
*a categoria.

Os “Willys Interlagos” se
rão produzidos sob encomen
da, e os pedidos dirigidos à 
Rua Barão de Ladário, 344. 
(São Paulo) onde se acha 
instalado o ‘ Departamento de 
Carros Esporte”.

Em sua8três versões, “Cou
pé", ‘Conversível” e “Ber- 
linette”, os “Willys In erla- 
gos” poderão ser encomen
dados pelos seguintes pre
ços: “Coupê’’ com motor de 
40 e 50HP, Cr$ 1.33 i.0f\),00 e 
Cr$ 1.400.000,00, respectiva
mente. O ‘‘Conversível” com 
idênticos motores Cr$ . . . .  
1.4(>0.000.00 e CrS 1 460.000,00. 
G Berlinette” com motor de 
50HP custará Cr$ 1.450.000,00, 
com 56HP Cr$ 1.500.000,00. O 
‘ Berlinette”, tipo competição, 
não terá um preço fixo, de
pendendo de ajustes a serem 
leitos em cada caso, parti
cularmente. As entregas dos 
Interlagos’’ estão sendo fei

tas apartir do mês corrente.

A PÉROLA DE LAGE
A ma,or e ma,s completa Livraria e T.pografia da cidade * " *

Executa todo e qualquer serviço de impressos, dispondo para ianlo de nrof •

Papelaria em geral -  Completo sortimento de " T "
Rua Coronel Córdova, 202 - Fone 213 I o esco ai---------------------------------- _ r o n e ,  213 - Lages - S. Catarina
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1 Seminário de Estudos da 
Região Norte e Vale do ítajaí

Florianópolis - do correspondente - De 22 a 25 
deste mês, a cidade de Joinvile, Santa Catarina, 
reunirá estudantes de 12 cidades de Sinta Cata 
rina, no 1* Seminário de Estudos da Região Nor 
te e Vale do Ítajaí. Tijucas, ítajaí, São Francisco 
do Sul, Rio do Sul, Brusque, Blumenau, São Bento 
do Sul, Jaraguá do Sul, Pôrto União, Rio Negrinho 
e Canoinhas, além de Joinvile, estarão represen
tadas nêsse Seminário da mais alta significação 
para os estudantes catarinenses.

Promove esta semana de estudos, a União 
Catarinense de Estudantes Secudários, enquanto 
a União Joinvilense Estudantil patrocina a esta 
dia de todos os participantes. Também a União 
Brasileira de Estudantes Secundários participará 
do encontro estudantil, tornando-o, assim, alvo 
das atenções do estudantado do país.

Ternário, já elaborado pela UCES, consta do 
seguinte:

1‘ - Educação - Primária, média e universitá
ria;

2‘ - Vias de comunicação: Transporte (Ferro
viário, rodoviário, marítimo e fluvial - regulariza
ção do Rio ítajaí) Departamento de Correios e 
Telégrafos.

3- - Economia Crédito. Madeira e Mate;
4’ - Questões sociais: Previdência social, sin

dicalismo e Casa Própria;
5- - Produção básica: Indústria, Comercio, A 

gricultur* e Pecuária;
Por outro lado, foram convidados a pronunciar 

conferências sôbre os seguinte assuntos:
Educação: Universitário PERICLES LUIS PRA- 

DE - Florianópolis;
Economia: Dr. Eugênio Doin Vieira - Economista 

Joinville;
Produção Básica: Dep Federal Wilmar Dias - 

Prof. Catedrático F. Direito;
Questões Sociais: Dr. Carlos Adauto Vieira - A- 

dvogado - Joinville-
Agricultura: Dr. Glauco olinger - Técnico A- 

gricultura - Florianópolis
Conceituação do Mov. Estudantil Brasileiro - Jar 

bas de Santana - Pres. UBES-Rio de Janeiro - GB.

As deliberações dêsse Seminário de Estudos, 
serão encaminhadas aos órgãos competentes dos 
municípios, do Estado e da Nação.

A União Catarinense de Estudantes Sscundá- 
rios, com a realização dêsse conclave, pretende 
descer às bases do movimento estudantil catari
nense, iniciando inclusive um movimento de des
centralização da sua diretoria.

Edital de Praça
O dr. Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da Pri-! 
meira Vara Cível da Co
marca de Lages, Eotudo de 
Santa Catariua, na fôrma 
da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
cora o prazo mínimo de vin 
te dias, virem, dele conheci 
raent > tiverem ou interessar 
possa, que no dia dez (10) 
do mês de março do corren
te ano, às dez horas, no sa 
guão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e arrema
tação por quem mais der e 
melhor lance oferecer sôbre 
as respectivas avaliações, os 
seguintes imóveis penhorados 
a Hercilio Alves de Liz nos 
autos da Ação Executiva 
que lhe move José Donevil 
A. de Campos, julgada por 
sentença que transitou em 
julgado, imóveis esses a sa
ber: UM TERRENO com a 
àrea superficial de trezentos 
metros (300,uu m2), situado 
nas proximidades do ‘’Morro 
Grande”. zona suburbana 
desta cidade de Lages, con 
frontando ao norte, com trin
ta metros, com terrenos de 
Maria do Carmo Carvalho e 
Sebastião Hugo Carvalho, na 
linha lateral à direita; ao sul, 
com trinta metros, com ter
renos do Patrimônio Munici
pal, na linha lateral a es 
querda; a leste, com dez me
tros, com terrenos de Maria 
do Carmo Carvalho e Sebas
tião Hugo Carvalho, na linha 
que fecha os fundos; e a 
oeste, com dez metros, com

a estrada que conduz à 
Caixa Dágua, na linha de 
frente, avaliado pela quantia 
de Cr$ 151i(,o,oo. UM TER
RENO composto de matos, 
faxinais e gramados, aciden
tado, contendo aguadas, pró 
prio para as indústrias agri 
cola e pecuária, com a área 
superficial de 52.333.00 m2 
(cincoenta e dois mil trezen
tos e trinta e três metros 
quadrados), situado no lugar 
denominado “Piurras”,distrito 
de Bocaina do Sul, de6ta 
Comarca de Lages, confron 
tando com terras de João 
Daniel de Souza, de Alcino 
José da Silva, de João Viei
ra de Arruda, de Hermelino 
Daniel de Liz e de sucesso
res de Paulino Daniel de Liz 
e Dorval Ferreira Macedo, 
avaliado pela quantia de 
Cr$ 15 000,00. Ditos imóveis 
foram adquiridos pelo exe
cutado Hercilio Alves de Liz 
por compras feitas a Nelson 
Bernardo de Cordova e Alci
no Thive8 Schlichting e suas 
mulheres, conlorme doeu 
mentos devidamente trans
critos sob números 21.903 e

27.264, respectivamente, no 
Primeiro Ofício do Registro 
Geral de Imóveis desta cida
de e comarca de Lages. E 
quem quizer arrematar refe
ridos imóveis, deverá com 
parecer no lugar, dia, mês e 
hora acima mencionados, 
sendo eles entregues a quem 
sôbre as aludidas avaliações, 
depois de pagos no ato, em 
moeda corrente, os preços 
das arrematações, impostos 
e custas legais. E para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se o presente 
edital para publicação na fôr
ma da lei Dado e passado 
nesta cidade de Lages, Esta
do de Santa Caíarina, aos 
dezesseis dias do mês de 
fevereiro do ano de mil no
vecentos e sessenta e dois. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão do Civel, o datilografei, 
subscrevi e também assino. 
Selos afinal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

Dual o tamanho de um virus 1
As medidas feitas para se determinar as dimen

sões ultras pequenas são extremamente complica
das. Alguns viruses podem ser medidos direta
mente através do microscópio eletrônico. Outros, 
pela passagem através de filtros finíssimos, cujos 
poros têm tamanho conhecido. Outros, ainda, por 
sua reação a campos magnéticos produzidos por 
correntes elétricas. O vírut da paralisia infantil 
tem cêrca de 250 miliraíerons. Um milimíeron é 
equivalente a um milionésimo de milímetro.

Quem não anun
cia se esconde

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAGEA
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

Vieira de Melo desafia Lacerda
SALVADOR, Nossapress - O Secretario Vieira de 

Melo convidou o Governador Carlos Lacerda para um 
debate político pela televisão, que deverá ser realizado 
nesta capital. Ficaram famosos era Salvador os debates 
travados entre os srs. Vieira de Melo e Carlos Lacer
da, quando eram ambos deputados federais. O Governador 
Lacerda ainda não deu resposta ao convite.

COMPACTORCompre agora sua caneta 
mesmo preço do ano passado.

Recebendo ainda grátis lindos brindes, como sejam: 
"REGUA DE CELULÓIDE CRISTAL" ou estojo plástico paia 
utensílios escolares.
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O dr. José Pedro Mendes de 
Almeida, Juiz de Direito da 
Segunda Var a Cível da 
Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Edital d 3 Protesto pa 
ra ressalva de direito

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de protesto 
para ressalva de direito, vi
rem. dêle conhecimento ti 
verem ou interessar possa, 
que por parte de SEBAST1- 
AO FARIAS DE OLIVEIRA 
por seu procurador dr. Cid, 
Couto, lhe foi dirigida a se 
guinte PETIÇÃO INICIAL: 
•Exmo. Sr. Dr Juiz de Di
reito da 2a Vara desta Co 
marca, Sebastião Farias de 
Oliveira, brasileiro, casado,! 
lavrador, residente e 
domiciliado em Campo Belo 
do Sul, distrito desta Comar
ca, por seu advogado e pro
curador infra assinado (doc. 
n' ll, vem respeitosamente a 
V Excia. na forma do artigo 
722 do Código de Processo 
Civil, interpor contraprotes- 
to judicial contra Lealdina 
Farias de Oliveira, Maria 
José Farias de Oliveira, e 
Malvina Antunes Farias, bra
sileiras, casadas, domésticas, 
domiciliadas e residentes em 
Campo Belo do Sul (a pri 
meira e segunda no local 
denominado Laranjeira), bem 
como contra seus respectivos 
maridos Oscar Alves Gomes, 
Guilherme Antunes de Lima 
e Euclides Martins de Bir
ros, pelo que passa a expôr 
e requerer: 1 - Que o Su
plicante adquiriu por com
pra feita a Raul de Oliveira 
Barbosa, por escritura públi
ca de compra e venda, uma 
área de terras de campos e 
matos com quinhentos e trin 
ta e três mil novecentos e 
doze metros quadrados 
(533.912 m2), situada na fa
zenda “São João da Boa 
Vista’’, distrito de Campo Be
lo do Sul, confrontando, refe
rida área com terras de João 
Vernardo da Silveira, de Si- 
zenando Manoel de Chaves e 
de Sebastião Farias de Oli
veira, conforme, transcrição 
sob n- 7.035, no Cartório do 
Segundo Ofício de Registro 
de Imóveis e Hipotecas da 
Comarca, (doc. inc n' 2) 2 - 
Que referida área de terras 
Raul de Oliveira Barbosa a 
obteve por compra feita de 
Raulino José de Farias, pai

do Suplicante, após o que 
lhe vendeu, (doc incl. n 3) 
3 - Que Raulino José de Fa
rias, quando vendeu a Raul 
de Oliveira Barbosa por 
êste foi pago no ato e dire 
tamente, o mesmo ocorrendo 
com o Suplicante quando 
comprou de Raul de Olivei 
ra Barbosa, não existindo, 
portanto venda por inter 
posta pessoa, (doc. incl n 
4) 4 - Que Raulino José dt 
Farias pai do Suplicante, 
vendeu as terras de sua pro 
priedade, acima menciona 
das, para Raul de Olivein. 
Barbosa, por livre e expon
tânea vontade, dêle receben 
do o preço que pediu, 
não fazendo o Suplicante, 
nada mais do que comprá- 
las posteriormente do refe 
rido Raul de Oliveira Bar 
bosa, a quem pagou. (does. 
incls n s 2, 3, 4). 5 - Que 
agora, pissados nove anos 
da realização da transação, 
vem as irmãs do suplicante, 
Lealdina Farias de Oliveira, 
Maria José Farias de Olivei
ra, Malvina Antunes Farias 
em concluio com seus ma 
ridos e com Heitor Moreira 
Delfes que se prevalece de 
uma situação tendo em mira 
proveito próprio, bem como 
o pai do Suplicante, Rauliuo 
José de Farias, que se pren
de ao engodo de que anula
da a transação venha aufe
rir lucro embora lesando o 
patrimônio do próprio filho, 
por mesquinhas injunções fa
miliares, de prova protesto 
judicial contra o Suplican
te, nos termos da contra fé e 
certidão inclusas, (does. incls. 
nus. 5, 6). 6 Que o Suplicante 
quer se valer do artigo 722 
do Código de Processo Civil, 
que rege - “que o protesto 
não admite contraprotesto 
nos autos e somente será 
impugnado quando dêle se 
prevalecer a parte na ação 
que propuser”, como também 
da seguinte doutrina: - En 
trelanto se o protestado qui
ser, por sua vez, protestar 
contra o protesto, fazer um 
novo em sentido contrário 
ao primeiro, nada há que o 
impeça”. (Manual de Prática 
Forense - J. Milhomens, Vol. 
IV, pags. 93 e 96). “Os pro
testos não admitem nos seus 
autos contra protestos". “Por 
tal forma, bem se deduz que 
pode, entanto, em revide, o 
protestado lançar contra 
protesto em autos diferentes, 
isto é. em outro processo,

com as mesmas finalidades 
do protesto e para efeito de 
desfazer a intenção dele e 
ressalvar e assegurar direi
tos do protestado . (Com. 
Cód. Proc. Civ 1 - Plácido e 
Silva, IV Vol. pag 29ó), 7
Que as autoras do protesto, 
como o Suplicante, recebe 
ram herança n t sucessão de 
Maria Rumira Antunes de 
Oliveira, sendo que aquelas 
não souberam e não quise
ram conservá la, pois que 
venderam as partes que lhes 
tocaram (does. incls. n s. 7, 
8, 9), e agora querem, com 
subreptícias e veladas injun
ções delas e também de 
Reitor Moreira Delfcs.se va
lerem da influência que 
exercem sôbre Raulino José 
de Fariau, que acredita ilu- 
eòriamente em uma possível 
anulação ou tentativa de 
anulação de escritura antes 
de sua morte, para expio 
direm digo, para expoliarem 
o Suplicante que soube reter 
pelo trabalho o patrimônio 
que conseguiu concretizar e 
conservar. 8 - Que é público 
e notório, em Campo Bolo 
do Sul. que a compra da 
área de terras, feita pelo 
suplicante, se revestiu de 
tôdas as formalidades legais, 
sendo perfeita e acabada, 
não havendo naquela oca 
sião, há mais de nove anos 
passados, injunção de má fé, 
uem o desejo de que a mes
ma se fizesse por interposta 
pessoa, como podem mesmo 
estabelecer os depoimentos 
oportunos das próprias pes 
soas que testemunharam a 
lavratura das escrituras, e 
de outras que tem onheci- 
mento do fato e que assim 
afirmarão, se necessário fòr.
9 - Que Raulino José de 
Farias, pai do Suplicante, por 
escritura lavrada, em data 
de 7 de maio de 1952, pelo 
Escrivão distrital Nilson de 
Oliveira Barbosa, e registra 
da sob. n. 7.03 > no Cartório 
de Registro do Segundo Ofí
cio, vendeu, também, a Raul 
de Oliveira Barbosa, a área 
de trinta e cinco mil metros 
quadrados (35 000 m2', área 
esta leva la a registro na 
mesma data em que o foi a 
escritura objeto do protesto 
e que se procura antecipa
damente presumir de nula 
ou anulável. (doc. incl. n- 10).
10 - Que a área de trinta e 
cinco mil metros (35.000), 
acima mencionada, foi ad
quirida por Guilherme Antu-

. ,ip Ma- 95). 14 - Que o Suplicante 
nes de Lima, mar'Í°nll®eirai quer contraprotestar do :Q 
ria José Farias de Ui tençfto formulada,por intermé-
uma dus autoras do p 0 dioVde protesto judicial, Q.
contra o ora 8UPllca" npfi8a terposto por Lealdina Farias 
do (iue o suplicante, . »«•“  ^ / OMvcin, Nlarla ,,„sé •
ocasião, na mesma eaorUu , ^  J(i 0 ,ivelra 0 Malvina 
também vendeu ao m Antune8 Farias, bem como
área idêntica (doc. respectivos maridos
U) H Que n\ T m 0ncão a e para conhecimento de W.’ 
mulado não s.e. ÍRfB J 0 8e ceiros quer deixar estabde- esta circunstância não se que difí0, estabele.
confessando o lat ■ hou. ’ eido que o protesto judicial 
alegando tamb m q elas ievado a efeito e
ve8se. »■» oa d2 Sol moldes porque v. ,u *
por interposta p ■ - de ser jnslltuido, em virtude
vez que isto '  rotativas' de publicações feitas v 

I1 S "  Impedir » i e . l l s . i t * .  de ,
i6a
ne

procauUrandaoS com T lnlenção  gócio lícit >, bem com cau- 
d, l , Sa e artificial esconder sar duvidas e im utezas no 
i ocorrido porque se dese- sentido de es.auelecimer.io 
Í  tirar proveito apenas le de contrato, ou de l.vre dw. 
.ardo indignamente, o patri posição ae bens do Sjph-
mônio dó Suplicante. !2 - Que - ante, mormente porque o
Raulino José de Farias, pai negócio levado a efeito ha 
do suplicante, ainda continua nove anos Passados entre o 
residindo, como sempre re- ora Suplicante Sebastião Fa 
sidiu na casa que existe rias de Oliveira e Raul de
sobre as terras objeto do Oliveira Barbasa. nao o ioi
protesto, com o que nunca por interposta pessoa, nem 
fez oposição o suplicante, se alicerçou eni ma t não 
muito embora caiba-lha o estando portanto pa sivel dc 
direito assegurado de, f ice o nulidade. i5-Que o Suplicao- 
que vem ocorrendo, pedir te, contraprotesta ainda, p» 
seja o mesmo demitido da la prerrogativa de respuo 
posse que ocupa, já que vem ; sabilizar civilmente as aur.o- 
em conluio com as autorasj ras do protesto, acima roen 
do protesto procurando de- cionadas, pelo ressarcimento
negrir e lançar mão da repu
tação e do patrimônio do 
Suplicante. 13 - Que o pro
testo judicial, face o que 
preceitua a lei “não dá nem 
tira direitos'” e em conse
quência com o artigo 721 
do Código de Processo Civil 
o Juiz indefirirá o requeri
mento, quando o reque
rente não haja demonstrado 
legitimo interesse e o pro
testo, dando causa a dúvidas 
e incertezas, possa impedir 
a formação de contrato ou 
a dú/ida e incertezas, possa

das despesas que vem tendo 
e das demais que pessatn 
ocorrer, caso persi tam em 
atos que continuem dando 
gastos e que venham causar 
prejuízos ao Suplicante, pe 
los forçados pronunciamen 
tos, protestando por perdas e 
danos, com referência a ter
ceiros que de qualquer ma
neira venham preju Lcá lo. 
Isto posto, requer a V. Exia. 
que se digne de mandar no
tificar por mandado, a Leal
dina Farias de Oliveira. 
Maria José Farias Je Olivei-

impedir a formação de con- ra, e Malvina Antunes Fa-
trato ou a realização de ne 
gócio lícito ‘ Sob o calor de 
que o protesto não dá nem 
tira direitos, e que não admi 
te impugnação nos próprios 
autos, generaliza-se a p áti 
ca de protestos incabíveis’’ 
“Clara é a repercussão que

rias, brasileiras, casadas, do
mésticas. domiciliadas e re
sidentes em Campo Belo do 
Sul (a primeira e segunda no 
local denominado Laranjeira . 
bem como a seus respecti
vos maridos Oscar Alves Go
mes, Guilherme Antunes de

pode ter um desses atos no [Lima, e Euclides Martins de 
setor da economia e no pró-1 Barros, requere do tam 
prio patrimônio moral doibém sejam publicados editais 
protestado, com reflexo na I na forma da lei, para conhe- 
economia s icial’’. “Fazia-se | cimento de terceiros das m,-

Se você deseja ganhar

mister trancar as portas do 
pretório aos protestantes te
merários, maliciosos’’ in 
Manual de Prática Forense 
J. Milhomens, vol. IV, pág.

nifestações do suplicante 
Requer, outrossim. que após 
as notificações pedidas e 
cumpridas e as demais for-

(Cont. na 5:l pag.)

1 milhão de cruzeiros
M .  *  „ » C . T * n s c *

S e u  T a l ã o  V a l e  u m  M i l h ™
Troque as suas notas à rua Corouél Córdova „• 80 *  • k J . A i l t l O
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J u í z o  d e  D i r e i t o  d a  P r i m e i r a  I a r a  C i v e i  d a  C o m a r c a  d e  L a j e s
Edital de Praça

O dr. Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cí
vel da Comarca de La
jes, Estado de Santa

Faz saber a todos quan 
tos o presente edital de 
praça, com o prazo mí 
nimo de vinte dias, vi

conhecimento 
ou interessar 

possa, que no dia vinte 
c quatro (24) do corren
te mês de fevereiro, às 
dez (10) horas, no sagu 
ão do edifício do Fórum 
desta cidade de Lajes, 
o porteiro dos auditó
rios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a pú
blico pregão de venda e 
arrematação por quem 
mais dér e melhor lance 
oferecer sôbre a avalia
ção de cincoenta mil 
cruzeiros (Cr$ 50.000,00). 
feita neste Juizo, o se
guinte imóvel penhorado 
a Clovis Vieira Kocha 
nas ações executivas 
movidas por Napoleão 
Luiz Peluso e Heitor Xa
vier de Liz, imóvel êsse 
a saber: UM TERKENu 
próprio para edificação, 
sem fechos e sem ben
feitorias, com a área su 
perficial de 1.800,0ü m2 
(mil e oitocentos metros 
quadrados), dividido em 
lotes, devidamente nume 
rados, sob números 1, 2, 
3, 4 e 5, sendo que cada 
um desses lotes tem a 
área superficial de trezeu 
tos e sessenta metros 
quadrados (360,00 m2) 
situado nas proximida 
des do “Bairro Guarujá’', 
jrimeiro distrito desta 
cidade de Lages, e con 
as seguintes confronta 
ções: de um lado, trinta 
metros, com uma rua pro 
jetada; do outro lado,tam
bém trinta metros, com 
outra rua projetada; pe 
los fundos, sessenta me
tros, com os lotes de nú
meros oito e nove, dt 
propriedade da firma 
vendedora ‘Imobiliária 
Caon Limitada”, ou su 
cessores; pela frente, nu 
ma extensão de sessen 
ta metros, com a rua 
General Osório. Dito ter 
reno foi adquirido pelo 
executado Clovis Vieira 
Rocha, por compra feita 
à firma “Imobiliária Caon 
Limitada”, conforme es 
critura pública lavrada 
nas notas do Tabelião 
Célio Batista de Castro, 
em data de 18 de no 
vembro de 1957, devida 
mente transcrita sob n 
28.412 (vinte e oito mil 
quatrocentos e doze), li
vro n. 3 F-2-, às fls. 2l7v. 
à 218, no 1* Ofício do 
Registro Geral de Imó 
veis desta cidade e co
marca de Lages. E quem 
quizer arrematar dito 
terreno, deverá compa-

Ssrviço d3 Fiscalização da Fazenda 
10a Região Fiscal - Lages 

AVISO
De ordem superior, torna se público, a quem interes

sar possa, que, a partir désta data, serão autuados, o 
comercio em geral, pela falta de extração de notas íiscais, 
pelas vendas à consumidores.

Esclarece-se que, nas vendas a prazo feitas a consu
midores, pelo sistema de cadernetas, os comerciantes va
rejistas ficam dispensados da expedição da nota parcial, 
porem, obrigados no fim de cada mês, emitir a Nota Fiscal, 
Talão de Maquina Registradora ou ‘ Coupon’’ mensalmen- 
te, na importância correspondente às vendas efetuadas 
conforme cadernetas, § único, do art'7 , do Decreto n- 1.( 69, 
de 18-11-59.

A inobservância desses preceitos legais, sujeitam os 
infratores a multa que poderão variar de Cr$ 5.000,00 a 
Cr$ 50.000,00.

Lajes, 7 de fevereiro de 1962
ass. Hiperides de Sá Ferreira 

Inspetor Regional.

S/A. Agência Marítima e 
Comercial "SAMARCO"

Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas 
desta sociedade que se acham à sua disposição, na séde 
social em Itajai, a AV. Cel. Eugênio Mueller, 53, os docu
mentos de que trata o artigo NJ 99, do Decreto - Lei N°. 
2Ó27, de 26 de Setembro de 1940, a saber:

Io) - Relatório da Diretoria, referente ao exercício de 
1961.

2o) - Cópia do balanço geral e da conta ’’Lucros e Perdas" 
referentes ao exercício de 1961.

3o) - Parecer do Conselho Fiscal.
Itajai, 31 de Janeiro de 1962 

Victor Felix Deeke - Diretor Presidente

Agência Planaltina de 
Veículos S/A.

Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas 
desta Sociedade que se acham à sua disposição, na séde 
social em Lages, à Av. Getulio Vargas, 1898, os docu
mentos de que trata o artigo N° 99, do Decreto-Lei N°. 2627, 
de 26 de setembro de 1940, a saber:

1) Relatório da diretoria, referente ao exercício de
1961.

2) Cópia do balanço geral e da conta “Lucros e Per
das” referentes ao exercício de 1961.

3 ) Parecer do Conselho Fiscal.
Lages, 31 de Janeiro de 1962.

Victor Felix Deeke — Diretor Presidente

O Instituto Brasil - Esta
dos Unidos

Avisa
Que reiniciará suas atividades no primeiro 

dia útil de Março.
Cursos de Inglês especiais para crianças. 
Matriculas durante o mês de Fevereiro na 

Sua Livraria.

uatarina, na fórma da Irem, dele 
lei, etc. Ui verem

Irecer no lugar, dia, mês 
]e hora acima menciona 
dos, sendo ele entregue 
a quem mais dér e me
lhor lance oferecer aei 

Jraa da aludida avalia
ção, depois de pagos no 
ato, em moeda corrente, 
o preço da arrematação, 
impostos e custas legais. 
E para que chegue ao 
conhecimento de todos 
passou-se o presente e- 
dital para publicação na 
forma da lei. Dado e

Edisal .
(Cont. da 4a pag.)

malidades legais, sejam os 
autos entregues ao suplican 
te, indepeudentemente de 
traslado. Dá ao presente 
contraprotesto o valor de 
Cr§ 2.100,00 (dois mil e cem 
cruzeiros), para efeitos fis
cais. - Nestes termos, pede 
deferimento. Lajes, 12 de 
setembro de 1961 (a.) pp.
Cid Couto” DESPACHO: - 
Defiro o pedido de fls. 2, - 
Expeça-se mandado na for
ma requerida e publique-se 
edital, na forma da inicial, - 
Lajes, 13-9-61. (a.) José Pedro 
Mendes de Almeida". - E pa
ra que ninguém alegue igno
rância, muito especialmente

PT)
passado nesta cidade 
de Lages, Estado de San
ta Catarina, aos dois dias 
de fevereiro de mil no
vecentos e sessenta e 
um. Eu, Luiz Carlos Sil
va, Escrivão, o datilogra
fei, subscrevi e também 
assino.
Osmundo Vieira Dutra 

Juiz de Direito da la.
Vara Civel 

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível e 

Comércio

• •
aqueles que se enquadram nos 
dizeres da petição acima 
transcrita, quanto à intenção 
do Suplicante Sebastião Fa
rias de Oliveira, passou-se o 
presente edital para publi 
cação na forma da lei. Da
do e passado nest i cidade 
de Lajes, aos dezoito dias 
do mês de Janeiro, de mu 
novecentos e sessenta e 
dois. - Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão o datilografei, su
bscrevi e assino.
José Pedro Mendes de Al
meida,
Juiz de Direito da 2a. Vara 

Cível.
Luiz Carlos Silva, 

Escrivão da la. Escrivania 
* Cível.

Concluídos os estudos do aumento para
funcionalismo

O diretor-geral do DASP, sr. A. Fonseca Pimentel 
comunicou oficialmente ao presidente do Conselho de 
Ministros que já estão concluídos os estudos preliminares 
para o aumento de Vencimentos, na base de 40 por cênto, 
para os servidores civis e militares da União.

O primeiro ministro, segundo se informa, solicitou do 
diretor-geral do DASP que se entendesse agora com o 
ministro da Fazenda, sr. Walter Moreira Salles, que che
ga amanhã a Brasília, a lim de acertar questões relacio
nadas com os recursos destinados a cobrir o acréscimo 
Ja despesa, calculado em oitenta bilhões de cruzeiros.

Somente depois dêsse entendimento com o ministro 
da Fazenda, do qual poderão participar também, numa se
gunda fase, os ministros militares também incumbidos de 
Tratar do assunto, é que êsse poderá ser discutido pelo 
Conselho de Ministros

Que tarde imensa e fria ...
Há um não sei quê no coração 
Que me faz triste ...
Horas que a passos lentos,
Apontam mais um instante 
Da tarde em agonia !...
Que olhos baços e que tristeza infinda ... 
Lágrimas que rolam, vindas de meu coração, 
Como agrilhoes de dor,
Ferindo a alma! ...
Momentos da mais triste evocação ... 
Levou-os DEUS para a mansão celeste,
E a atróz ausência que de saudade é feita, 
Traz-me ânsias de rever os entes queridos,
E num arrebatamento do amor, 
Carinhosamente, então, eu abraçá-los!... 
Sacudir, em prantos, de mim esta SAUDADE 
que o tempo não destrói,
Mas, mais aviva e avoluma,
E DEUS que é sumàmente Bom,
Que do Amor é a eterna chama,
A suavisará , ura dia,
Unindo a todos lá no Céu,
Enfim, felizes, para a Eternidade! ...

Maria da Serra.
Lages 7 de Fevereiro de 1962.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



17-2--"Oí.
CORREIO LAGEAN^

6 a r a g 'ü a

ncipai ot Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  
de 9 de dezembro de 1961

O Prefeito Municipal de Lajee, no uso das suas atri
buições e

CONSIDERANDO que os distritos de Celso Ramos, 
Anita Garibaldi, Cerro Negro e Campo Belo do Sul foram 
desmembrados, do Município de Lajes para formarem os 
novos Municípios de Anita Garibaldi e Campo Belo do Sul,

CONSIDERANDO que todos os funcionários Muni 
cipais com funções e residência naqueles distritos terão 
que ser transformados era funcionários dos Municípios de 
Anita Garibaldi e Campo Belo do Sul,

CONSIDERANDO que os professores das Escolas Pri
márias Municipais com exercício e residência no território 
abrangido pelos distritos ora desmembrados, terão de ser 
nomeados pelos novos Municípios para as mesmas funções,

RESOLVE:
EXONERAR, os seguintes professores * cão titulados", 

padrão C do quadro único do Município:

De Anita Garibaldi
Eurides Manoel Wolff - Fazenda do Pinheirinho.

De Celso Ramos
Maria Martineli Zanoni - Vadócas.

De Campo Belo do Sul:
João Hoffer - Restinga Grande.
Maria Joaquina de Liz - Quarteirão do Butiá.
Oscar Vieira Madruga - Monte Alegre.

De Cerro Negro
Barra do Sutil.Patrocínia Silveira Santos 

Raquel Silva - Campinas.

1961.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de dezembro de

Ass. Wolny Delia Rocca - Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Sim..o Secretário

Requerimentos despachados em 12 de dezem
bro de i96i

- Pgto. da Taxu de Lau-

Transf. de Terreno - Sim 
Certidão de tempo dt

1 669 - Vicente José Biteacourt 
dêmio - Sim.

2.670 - Amadeu Borges de Sous *
2.671 - Maria de Lourdes Rebêlo

serviço ; Certifique se.
Requerimentos despachaaos em 13 de dezem

bro de i9ôl
2.672 - João Maria Demeneck - Transf. de ponto de auto - 

móvel de aluguel Sim.
2.673 - Raquel Ramos Werner - Cert de tempo de

serviço - Certifique 6e.
2.674 - Zélio Borges dos Santos - Cert. de lanç. como Far

maceutico P Licenciado no periodo 1949-1960 - 
Certifique se.

(Continua no proximo número)

D o 0i i  C a n t o
Diante da complexidade 

dos fatos, diante dos desen
tendimentos dos bomens e 
das horas trágicas que tere
mos pela frente, a enfrentar, 
em consequência dc u na am
bição céga e desmedida que 
neutralizou e, por assim di
zer, entorpeceu o pensamen
to dos homens que nos go
vernam, a ponto de não mais 
chegarem a um acôrdo satis
fatório, para melhorar a si
tuação enervante que assóla 
o País em todos os seus qua 
drantes e em todos os seus 
setores, deixando o povo 
brasileiro indeciso, tem saber 
para onde apelar

Não bastaria essa miséria 
que a todos atinge, pela al 
ta desenfreada dos preços 
de todas as utilidades mais 
imprescindíveis para o nosso 
consumo.

Agitam se e movimentam se 
as entidades de classes, nas 
suas diversas categorias, 
pleiteando aumento supérfluo 
nos seus salários de trinta, 
quarenta e cinquenta por 
cento e na sua quase totali
dade estão sendo atendidos 
nas infundadas e descabidas 
pretençõe8.

Seria muito justo e mesmo 
razoavel que aquêles que não 
recebem o suficiente para a 
sua manutenção e da sua 
família, tenham o direito de 
“gritarem" para que sejam 
atendidos.

Mais o que não é lógico 
e, no entanto está se con 
cretizando, é esse aumento 
para aquêle que já recebem 
importância superior a se 
tenta mil cruzeiros 
Muitos desses alardeiam que 

a unica salvação do Brasil 
é pôr em prática, imediata 
mente, a lei agrária, desti
tuindo dos latifundiários uma 
parte das suas terras ou ha- 
veros, beneficiando os des
protegidos da sorte e o ge- 
vêrne, assim o fazendo, 
irá de encontro às aspirações 
do homem do campo, benefi
ciando-o.

Em parte achamos viável 
esta solução, porém, deviam 
lembrar-se, êstes patriótas, 
que assim o querem, desis
tirem do aumento que lhe 
vai ser dado, em beneficio 
daqueles menos favorecidos,

dando-nos.com estei gesto sc 
o fizessem,uma prova_ caba ( 
indiscutível do seu propós.to
muito louvável, de
para o bem da coletividade e
para a salvação do Brami, 
que se acha à beira de um 
abismo ou debaixo de um 
cataclismo.

Neste ambiente, impregna 
do de duvidas e incertezas, 
se o govêrno não por um 
dique nessa ganancia ínsa- 
ciavel de muitos felizardos 
e uma rigida fiscalizaçao 
na aplicação dos dinheiros

públicos, dentro em breve 
o dinheiro do povo, dess* 
eterno contribuinte que dá e 
nada recebe que o beneficie, 
a renda da Nação mal dará 
para atender os burocratas 

Assim c o m o  temos 
um campeão de futebol, um 
campeão de box, não tere
mos um brasileiro para sal
var o nosso Pais, antes de 
ser invadido pelo mar revol
to das paixões enfurecidas?...

Lajes, Fevereiro de 1962.

LIVINIO GODOY

Santa Catarina envia me
morial a Heck

Florianopolis, Nossapress — Noticias aqui chegtdn 
dizem que vai 6er enviado um memorial ao Alniuante S:l- 
vio Heck de protesto contra sua prisão o qual conta com 
centenas de assinaturas. O memorial faz um apelo ao Al
mirante para continuar liderando a campanha da salviçío 
nacional.

*
Conforme conseguimos apurar uma nova dupla serta

neja deverá aparecer na radiofonia lageana, formada por 
Coqueiro e Coqueirinho, os quais interpretam toda e qual
quer especie de melodia Coqueirinho que se chama Pedro 
Muniz deverá formar com seu colega Coqueiro uma das 
maiores duplas sertanejas do radio catarinense, e e6taráo 
em breve se apresentando no microfone da Radio Club? 
de Lages.

Destas colunas, enviamos as nossas congratulações à 
nova dupla sertaneja do radio de nossa terra.

Objetos a venda
Vende-se por prêços de ocasião:
1 — Calculadora manual ODHNER 
1 - Espingarda ROSSI calibre 22:
1 — Bomba para água, sucção a pressão, entrada de 

1 polegada, saida de 3/4 de polegada.
Tratar com o snr. Cardoso, prédio da Farmácia 
IARA no bairro Coral.

Cursos de Inglês
Instituto Brasil - Estados Unidos
Reinicio das aulas em Março

I r a n s p o r t a d o r a  t R e p r e s e n t a ç õ e s  R O D O L A G E S  L I O S .
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal, 73 - LAGE^ S  Catarin 

Transportes em geral de cargas, lotações, mudanças, encomendas, bagagens etc m m  i ,
Aaencias Curltiba' Caxias d0 Sul' Port° A1̂  810 r»*«, ««» de W » n„ I - T 3l,dade do paisHy ui IL»!do Joaçaba, Rio Grande e Londrina. ».^umibanos, Sao Joaquim, Pelotas

Servindo ainda as seguintes localidades de Santo r
M afrer. C e rn o in h n s .  M o n to  f . r ra io ln  T n n a n J i n i , «  __ - t-  , _  ^  v U I U l l
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ta iiu -se  alio comaada da C.G.D. cm São Paolo
Foi realizada em São Pau

lo a primeira reunião dos al
tos dirigentes da CBD, visan
do a adoção de medidas prá
ticas relaciouadas con a

participação do Brasil no 
Campeonato Mundial de Fu
tebol a realizar-se proxima
mente, no Chile. Para esta 
reuuião vieram a São Paulo

Guarcmy em Veranopolis
O G. A. Guarany, cam

peão da temporada pas 
sada, estara jogando a- 
manhã à tarde na cida

de de Veranopolis, Es 
tado do Rio Grande do 
Sul, contra o Veranense 
local.

Hole Aliados x Pinkiros
Em jogo amistoso que 

está despertando certo 
interêsse, cotejarão a- 
manhã à tarde no Esta-

dio Municipal Vidal Ra
mos Junior, as equipes 
do Aliados e do Pinhei
ros.

Vitória do Cruzeiro
No amistoso disputado 

domingo último, no Es
tádio Municipal Vidal

Ramos Junior, o Cruzei 
ro derrotou o Olinkraft 
por 4 a 3.

Sociedade Esportiva Coral 
6 x 0  Juventus F. C.

Esmagadora vitoria 
obteve a S. E. Coral, do
mingo, dia 11 do corren
te em Anita Garibaldi, ao 
golear o Juventus F. C. 
daquela cidade por 6 
tentos a zero. Os gols 
da equipe vencedora fo 
ram marcados por: Ar
naldo aos 15 minutos,Os-

ni aos 19, Osni aos 29 e 
Volmar aos 37 da primei 
ra fase, Vitorio aos 13 e 
aos 34 da segunda fase.

A S. E. Coral formou: 
Waldomiro, Neri, Adroal 
do e Eurico; Guri e Vi
cente.

Volmar, Arnaldo, Mar
eio, Osni e Vitorio.

Desilusão
LIVINIO GODOY

Na beleza resplendente 
De um dia primaveril,
As flores desabrochando 
No seu constaute sorrir,
Pelo orvalho da manhã 
Que a todas cristalizava,
A simbolizar as lágrimas 
De um amor que nos deixava.

E do triste desenlace 
Deixou-nos na solidão, 
Ficamos desesperados 
Por tamanha ingratidão, 
Recebida friamente 
De um gélido coração 
Insensível ao sofrimento 
Sem nem uma compaixão.

A vida tem desses transes 
Que dissipam ilusões 
Quando a desdita nos cerca 
E nos joga aos empurrões 
Na caldeira fumegante 
Das nossas desilusões, 
Revivendo doce instante 
De tristes recordações!

Fevereiro de 1962.

procedentes do Rio, o Sr. 
João Havelange, presidente 
da CBD e os dirigentes Abi 
lio de Almeida, Luiz Murgel,
( ades Nascimento, Iiiltin 
Gosling, Aiíredo Curvello e 
João Hargreaves que aqui se 
uniram ao Sr. Paulo Macha 
do de Carvalho, presidente 
da CBD e chefe da delegação 
brasileira àquele certame e 
ao técnico Aymoré Moreira. 
Os altos mentores do des
porto nacional, logo após a 
chegada em Congonhas, diri
giram-se às instalações indus
triais da Volkswagen do Bra
sil em São Bernardo do Cam
po, onda mantiveram contuc 
to com os dirigentes daque
la empresa, Srs. Chris Tronb- 

Ijerg e H. von Hennig. na 
qualidade de representantes 
do diretor superintendente, o 
Dr F. W. Schultz-Wenk, pa
ra tratar dos problemas liga
dos ao transporte da delega
ção de futebol do nosso 
País, durante a realização do 
Campeonato do Chile.

Decisões
Na reunião mantida no 

curso de um almoço, os di 
rigentes da CBD, tendo a 
frente os Sis. João Havelan 
ge e Paulo de Carvalho, ex
puseram de maneira franca 
as necessidades de nossa 
delegação Imediatamente os 
dirigentes da Volkswagen do 
Brasil mostraram seu desejo 
de colaborar com a seleção 
brasileira, colocando à dispo
sição da mesma, através do 
chefe da delegação e do 
presidente da CBD, os veí
culos que se farão necessá
rios: seis Kornbis Volkswa
gen para transporte de joga 
dores e material, além de 1 
Kombi adaptada para ambu 
lância, que servirá ao De 
partamento Médico da CBD. 
Um dos veículos Volkswagen 
atenderá a administração da 
Delegação brasileira que 
neceísitará de meios fáceis 
e rápidos de locomoção en
tre Santiago e a localidade 
em que ficará alojada a se 
leção bras-leira, nas proxitni 
dades da Capital Chilena.

Os veículos Volkswagen 
cedidos à representação de 
nosso País para o Campeo 
nato Mundial de Futebol te
rão pin ados o emblema da 
entidade máxima do despor 
to nacional e estarão em 
Santiago a 22 de Maio a fim 
de aguardar a chegada, na
quele dia, no aeroporto lo
cal, dos componentes de nos
sa delegação.

Após a reunião almoço, os 
dirigentes da CBD visituram 
as instalações da Volkswa 
gen do Brasil, tendo o Sr. 
João Havelange, em nome 
da comitiva, expressando os 
agradecimentos da CBD à 
empresa “pela sincera e pa
triótica colaboração".

Viagem Preparatória
Acompanhado do sr. Gerson 

Bosco dos Santos, alto fun 
cionario da Lajes S/A. Automo 
veis e Acessórios estiveram 
em visita a nossa redação, os 
srs. Frank Urbin e Gard 
Tykocia.ki, este último che-

jfe de propaganda e promo- 
! ção de vendas da Volkswa- 
Igen do Brasil S/A, e mais os 
1 jornalistas Ney Bianehi e 
Geraldo Mori da Manchete, 
Murilo Felisberto das Folhas, 
de São Paulo, Laei te Rosa 

i da TV Record de São Paulo, 
João de Deus Vidal de A 
Gazeta Esportiva, de São 
Paulo e Aldemar Touguinho 
do Jornal do Brasil do Rio 
de Janeiro

Aqueles altos diretores da 
Volkswagen rio Brasil e os 
jornalistas acima descrimina
dos estavam em trânsito pa
ra o Chile, local da próxima 
Copa do Mundo, numa via 
gem preparatória, paia conhe
cimento do roteiro, hotéis c 
outros objetivos que se fa
zem necessários à uma cx 
cursão que a Volkswagen do 
Brasil S/A empreenderá à 
quele país por ocasião da 
realização dos jogos.

Olinkraft inaugura estádio
Amanhã à tarde na 

localidade de Igaras, a 
S. E. R. Olinkraft estará 
inaugurando o seu es 
tadio que leva a deno
minação de “Teddy A 
McCrocklin, quando se

rá realizado um grandio
so festival esportivo.

No cot- jo de fundo o 
Olinkraft estará enfren
tando o fanoinhas S. C. 
da cidade do mesmo 
nome.

O quadro do Interna-' 
cional estará cotejando 
logo mais à noite na ci
dade de Caxias do ÍSui,

enfrentando o elenco lo
cal do Juventude, num 
sério compromisso.

V elhas Serenatas
Nada mais belo, mais grato que recordar o passado, lem

brando os feitos de nossa gente, costumes e fatos, que tan
to engrandeceram a nossa terra. E foi cumprindo esta beleza, 
esta gratidão,que os abnegados amigos Aiy Saldanha. Attilio e 
Brasil Varella, num gesto que os enobreceram, despeita 
ram-me na madrugada de sábado, com a velha valsa "Sò- 
bre as ondas”, l;mbrando as saudosas serenatas, que tanta 
vida dava a nossa terra Foi ura momento de encantaroen 
to ode reordação trazido pela aquela mus ca, aquele 
“cavaquinho" choroso do Ary e des arpejos plangentes do 
violão do Attilio, trazendo ao vivo, a lembrança daque
les entes queridos, que tantas saudades deixaram a sua 
gente e a sua terra uatal.

Ainda tive o prazer de ouvir em noites enluaradas os 
belos conjuntos, onde a voz de ouro de. Alberto Schmidt, 
o cantor que encarnava a alma encantadora da "Serra”, o 
inesquecível Manoel Nicolleli com o sua flauta mágica e o 
violão de Antonio Anselmo que deliciavam e deslumbravam 
os seus ouvintes, deixando-os extasiados e maravilhados. 
Mas todas estas coisas belas da vida que alegrava e enfei
tava "Lages" de outrora, acabaram-se, desapareceram, co
mo desapareceram aqueles corações magnânimos que 
não viviam só para sí. cultivando com a sua musica as 
suas canções, a gloria de serem bons e uteis, a sua terra 
e a sua gente.

E assim, também era naqueles tempos em minha terra 
querida, que as “serenatas’’ saudando as belas nomoradas 
que sonhavam c im os seus príncipes encantados, as enchia 
a alma de esperança e o coração de vida, revividas na 
madrugada de sábado pelo trio amigo, cora a bela “valsa 
sôbre us ondas”, que tanto se executava naquela época, 
juutamente com as belas canções como estas:

Acorda minha bela namorada 
A lua nes convida a passear 
Seus raios iluminam toda a estrada 
Por onde nós havemos de passar.

A rua está deserta oh! vem querida 
Ouvir junto a mim, o som do Pinho,
E quando a madrugada é já surgida 
Os pombos voltarão para os seu ninhos

E lá ccim aqui, eram assim as belas canções, as 
belas valsas que os seresteiros apaixonados brindavam < m 
noites enluaradas às eleitas dos seus corações.

E como agradava aquela mocidade querida, que as 
flores, a musica e a poesia, os enchiam o coração de \i 
da .. recordado agora pelo otimo conjunto, que me dei
xou contente e esperançado.

1 ages. Fevereiro de 1962. 
ndalaio Pires
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b  L  E 1
Como é do conhecimento 

g ral, a Legião Brasileira de 
Assistência (LBA) é uma or
ganização oficial, de âmbito 
nacional, que grandes e inú
meros benefícios tem presta
do às populações de norte a 
saldo país, sen distinção 
de côr. raça, crença religio
sa ou convicção política. Sua 
principal finalidade é a de 
socorrer, na medida do pos
sível, as pessoas realmente 
necessitadas, fornecendo- 
lhes assistência médica, den 
tãria, medicamentos e outras 
coisas de gênero num belo 
e dignificante exemplo de 
fraternidade humana. E, diga- 
se de passagem, a LBA tem 
sabido cumprir com essa 
finalidade, sem demagogia, 
quasi no anonimato até, se
meando o bem e o conforto 
moral em todos os Estados e 
municípios dêsse Brasil imen
so, composta que é das senho
ras e senhorinhas mais re
presentativas de cada metró
pole e de cada cidade.

Presidente da LBA lo
cal a sra. d. Dolores 
Martins Delia Rocca
Regressou em dias desta 

semana de Florianópolis, a 
exma sra. Dolores Martins 
Delia Rocca, digna consorte 
do sr. dr. Wolny Delia Rocca, 
jovem e dinâmico prefeito 
municipal de Lages, onde 
passou uma temporada nas 
praias junto com seu esposo 
e filhos. Nessa oportunidade, 
a primeira dama do municí
pio foi empossada naquela 
capital como presidente da 
Legião Brasileira de Assis
tência, eecção de Lages.

Ciente com o novo e im
portante cargo que acabava 
de assumir, que tem grande 
afinidade com o seu coração 
generoso e sempre disposto a 
praticar o bem, a sra. Dolo 
res Martins Delia Rocca a 
proveitou a oportunidade de 
sua estada na Capital barri 
ga-verde para tomar diver
sas medidas de longo alcan
ce em beneficio dos filiados 
da LBA local conforme nossa 
reportagem conseguiu apurar 
em palestra que manteve 
com a virtuosa dama.

Gabinete dentário e 
outros beneficios

Entre outros assuntos tra 
tados em Florianópolis, pela

presidente da Legião Brasi
leira de Assistência lpcal, 

• foi conseguido uma moderno 
'e bem aparelhado gabinete 
dentário, um das lacunas a 
serem preenchidas pela re 
ferida organização benefici- 
ente. Além disso, a exma. 
sra. Dolores Martins Delia 
Rocca conseguiu também 
na Capital do Estado, uma 
quota de 300 quilos de leite 
Ninho para atendimento dos 
inscritos em casos excepcio
nais tendo alem disso pro
curado uma suplementação 
na verba mensal para aten
dimento das despesas do pos
to, uma medida justa e que 
se fazia necessária já que 

! Lages é um dos municípios 
'mais populosos do Estado.

Centro de reidratação
pjra crianças

Prosseguindo em sua série 
de medidas tomadas em be
nefício dos inscritos no pos
to local da LBA, a sra. Dolo
res Delia Rocca conseguiu ain 
da que a Legião Brasileira 
de Assistência, por intermé
dio de sua secção estadual, 
forneça o material necessá
rio para a instalação de um 
centro de reidratação para 
oito leitos no Hospital Nossa 
Senhora dos Prazeres, desti
nado a crianças. Além disso, 
a referida dama vai procu 
rar entrar em contacto com 
o diretor, médicos, irmãs e 
enfermeiras daquele nosocô- 
mio n > sentido de que os 
mesmos dêem a assistência 
necessária às crianças me 
diante gratificação.

Brevemente no Pronto 
Socorro Municipal

Ainda segundo nossa re 
portagem conseguiu apurar, 
em entrevista que foi gen- 
t i l m e n t e  c o n -  
cedida pela sra. Dolores 
Martins Delia Rocca, eficien
te presidente da LBA local, 
brevemente o posto da Le
gião Brasileira de Assistên
cia passará a funcionar em 
uma das salas do Pronto So 
corro Municipal, depois que 
estiverem concluídos alguns 
reparos que estão proceden
do no mesmo. Quando isso 
ocorrer, o posto local da 
referida entidade filantrópica 
estará aparelhada à altura, 
pois a sua presidente provi-

denciou durante sua est • 
na Capital barriga verde pa 
ra que fòsse enviado com 
pleto e moderno material de 
expediente, inclusive máqui
na de escrever.

Com essas medidas toma
das, de grande importância 
para as pessoas necessitadas 
de noesa terra, devidamente 
inscritas na LBA.asra. Dolores 
Delia Rocca inicia de manei
ra brilhante a sua adminis
tração, prometendo muito no 
futuro Eficientementtí auxi 
liada pelas sras Naide Mar 
tins Floriani e Neusa Lopes 
de Oliveira, respectivamente 
secretária e tesoureira da re 
ferida entidade, a presidente 
da secção l o c a l  da 
Legião Brasileira de Assis
tência está demonstrando 
desde o inicio capacidade, 
boa vontade e outras quali
dades inerentes a uma boa 
administradora, fazendo tudo 
o que está ao seu alcance 
para que o posto da LBA 
seja um dos mais eficientes 
do Estado, cumprindo assim 
com a sua nobre e humani
tária finalidade que é a de 
socorrer as pessoas realmen
te necessitadas.

a «  ^ i r  a
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Cédulas úni
ca para outu

bro
O Deputado pedecista 

Paulo de Tarso, irá apre
sentar, nos próximos dias 
um projeto na Câmara 
dos Deputados, estenden 
do a cédula única às elei
ções proporcionais.

Espera aquele legisla
dor, ver aprovado o seu 
projeto em tempo útil 
para atendimento do 
pleito de 7 de outubro.

i Ho sua exma. família, transitou por nos 
Acompanhado sua p Blulmli diretor president« 

sa cidade, o Sr. 1 > . r ni e tiro a tua li Liica Ca
Ü“ -HíeNov“a I "aoíi ríòEstado do R.o. e o » , Dep,? cidade de Nova I„u ç • n0 pj0 de Janeno.

tamftO°oífetívo da viagem do Sr Reynaldo M P BIul 
à Princesa da Serra que procede do vizinho Lstado do 
Rio Grande do Sul, foi o de entrar em contacto com n, 
revendedores locais dos famosos produtos t < m pactor sê- 
S e  uma monumental promoção de venJas t, c metas, 
lapiseiras e esferográficas de sua fabricaçao, a ser iniciada 
noP próximo dia 20 do corrente e encerrando-se no dia « 
de março próximo, periodo do reinicio das aulas em todos 
os estabelecimentos de ensino do Brasil

A referida promoção de vendas dos produtos Compac-
tor, consiste no seguinte: . . .

1 - Oferta gratis de atraente regua de celulóide cris 
tal, para todo o'cliente que comprar UMA CANETA COM
PACTOR. „

2 - Oferta gratis de um estojo plástico para utensílios
escolares, para toda a venda de 2 produtos da linha Com 
pactor” contando que um dêles seja uma caneta.

Por exemplo: Fará jús a êsse estojo o coropadorde 
1 caneta Minimax e 1 Esferográfica Compactor Super.

Igualmente será premiado o comprador de 1 jogo de ; 
caneta e lapiseira Compactor de qualquer modelo.

Não resta a menor dúvida que trata se de uma cj» 
panlia inigualável e simpática, esta que a Cia. de Caneta 
Compactor vem de promover neste reinicio de aulas, o 
que vem beneficiar sobremaneira o estudantado de nossa 
terra e do Brasil bastando apenas adquirir um ou dois 
produtos de sua linha, e estarão recebendo inteiramente 
gratis valiosos utensílios para a sua vida escolar.

Sr. Heitor Passerino Junior
Acompanhado do Sr Bruno | Durante a sua estada em I 

Paim, esforçado agente da nossa cidade, o Sr. Heitor 
,r- :----- ------ - Passerino Junior, entrou emVarig em nossa cidade, deu- 
nos o prazer de sua visita, o 
Sr Heitor Passerino Junior, 
chefe regional de vendas em 
Santa Catarina, daquela con
ceituada emprêsa de aviação 
comercial, cuja diretoria de 
vendas está localizada na 
cidade de Blumenau.

Chácara e Sitio
Vendem se cnm agta da exieleate. a 2 e a 19 

kilometros de Lages, „35.000 ms2 e 3.800.000 ms2 
de oUraas terras, para repouso, para lavoura oü 
eriaçao Tratar com Da Jac> na Farmacia N Se 
nhora dos Prazeres, nos fundos do Hospital à rua 
Governador Jorge Lacerda. P 1 a iua

entendimentos com o agente 
local Ja Varig. ultimando as 
providências para a próxima 
promoção daquela emprêsa, 
que é a ‘ 3a. Excursão áe 
Sua Vida”, que será real* 
da no periodo de 4 de mar
ço à 26 de junho do correu 
te ano

Esta iniciativa da Varig é 
digna de aplausos pela ma 
neira que organiza estas ex
cursões e ao mesmo tempo 
as facilidades de pagamento 
que proporciona a todos que 
desejarem realmente fazer 
esta iuesquecivel viagem

Além destes assuntos fo
ram tratados outros, sempre 
de interesse da coletividade, 
pois êste é o lema da tradi
cional organização Varig

Próxima promoção do Clube 1" de Julho
“ Dia 24

500 kgs das uvas mais finas d o ^ í^ G r a n d e ^ s e r ã o ^ ^ ^  i n é d i t o  
senhoritas de nossa sociedade, vestidas com traio. ,;®tao *®rv>das aos associado. d„ a-, ,
v i n h o ? b ^ s ? 0m P le ,aS  dS m Ín Ía ' UraS d o s  °  R  ^

_____________________________ “ ü " “  Chie a par.tr de h !L  era° ^  *
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