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Estão s t h  > v í  Ias ve1- 
b ; federai - >ira imtJ) -tintes 
obras em Sinti batida í. 
Graças à a • V> d » Governa
dor Celso Ramos junto dos 
altos poderes da União, va
mos ter iniciadas em nosso 
Estado, ou ampliadas, obras 
cujo planejamento inclui o 
ooncurso fi íanceiro federal. 
É assim que no setor da 
eletrificação, como era ou
tros, visando à consecusão 
tJos objetivos desenvolví ra ra- 
tistas do Governador, estão 
assegurados os neios c > a

a i n p  te  i . . . . . . . .
do acesso à Lages da M -

os quais «erio  realizados <*r 
viços de relevante r • íuh i ca - 
ç ã o o in  a prosperidade ea- 
tarinense.

Agora mesmo, acab i o Go
vernador Celso Ramos de 
obter a liberação (vide cli 
cbé) da verba de vinte mi
lhões de cruzeiros, destinada 
ã Jivimentação do acesso à 
Lages la rodovia BR-2, cuja 
>bri rrari relevautes pro
gressos ã nossa cidade.

Não 5 preciso iasistir na 
ev i •-d t lo presti ' > iue, 
.0 li* s | i ) > i  ís » ) r  •io-

6-a  b t . í t f T i :  o. U 0V E R » . . ;  >■;* .
f, ’ v a s /•> $

tica e objetiva ituação go
vernamental. o Sr Celso 
Ra nos tem sib ii* consolidar 
junto ao Govêrno da Repú
blica. O Primeiro Tancredo 
Neves, em perfeita identida
de de pensamento com o 
Presidente João Goulart, não 
tem faltado aos apêlos do 
Governador Celso Ramos, em 
horas co no esta que repre
senta pi*a a nos-u historia 
administrativa u n lance e 
empolgante ren > 'i;ão  e 
processos ie go r i ir.
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Inspetores la F M  ®
ncontram se nesta cidade, 
>rs. Alberto üodinho Fer- 
a e Nei Castilho de Mat- 
inspetores de vendas tia 
rica Nacional de Motores, 
ortante industria autora»* 
stica nacional, que tem a 
séde no Rio de Janeiro, 
visita daqueles inspeto- 

da F.N.M. à Lages, foi o 
entrar em contacto com 
seus revendedores nesta 
ade, a festejada firma

Rodo Pinho S.A.. sita à Ave
nida Presidente Vargas, ondt 
estão sendo mantidos impor
tantes assuntos sôbre as ati
vidades daquela renomada 
fábrica e esta nóvel firma la 
Leana que tem como seu di- 
fetor príncipe o Sr. Lug.ndo 
nalPAsta. ...

Desejamos aos Srs. Alber
to  üodinbo Ferreira e Ne. 
Castilho de Mattos uma feliz 
e?tuda. cm nossa terra.

Secretario la toucacaoe taitun 
Oeontalo Balear Nazareno Neves

Conforme informamos em 
nossa edição anterior, che
gou a nossa cidade, no fim 
da última semana, o Deputa 
io Rubens Nazareno Neves, 
atual Secretario da Educação 
e Cultura, que se fazia a- 
companhar de vários depu
tados estaduais e próceres 
do M.T.R. de nosso Estado.

Sábado último, por volta 
das doze horas, o titular da
quela pasta, foi homenagea

do com um churrasco no 
Clube de Caça e Tiro Luiz 
Ramos Borges, que lhe foi 
oferecido por seus inú
meros amigos, admiradores 
e vários diretores e proft s- 
sores de nossos estabelecí 
mentos de ensino.

Falaram na ocasião vários 
oradores, inclusive o home
nageado, que agradeceu aos 
presentes às homenagens que 
lhe foram tributadas.

Regressou o Dr. João Martins
Regressou de Florianópo

lis, onde se encontrava des
de há alguns dias, o Dr. João 
Martins, digno Delegado Re
gional de Policia, que foi 
àquela capital tratar de im
portantes assuntos atinentes 
à repartição que dirige.
O Dr. João Martins que vem 

tomando várias medidas sa

lutares em pról de nossa ci
dade, pretende dentro de mais 
alguns dias tomar uma série 
de providências que por cer
to virão de encontro aos nos
sos anceios.

Desejamos ao Dr. J oão 
Martins votos de feliz re
gresso.

Radio Clube de Lages pro. 
moverá g ende festa juni

na no Tanque
No próximo sábado, dia 

23, com inicio fixado para 
às 19 horas, será realizida 
no Parque Jonas Ramos 
l Tanque), uma grande fest 
junina, organizada pela Rad 
Clube de Lages, e que con
tará com inúmeras atraçõ ■

Especialmente para to n 
parte na referida festividade 
virão à Lages, os famosos 
cômicos gaúchos Walter Br» 
ia e Piaguinho. a festejada 
Banda Hiwai da TV Piratin 
de Porto Alegre e Nhô Be 
larmíno e Nhá Gabriela da 
Radio Guairacá de Curitiba.

Haverá corridas do facho, 
competições de caaôa, pau

gueira e outras atrações.
Os promotores da referida 

festa junina, farão far
ta distribuição de bergamota, 
piniião batata doce e outras 
igu rias aos presentes.

O ’ arque Jonas Ramos se
rá cí/icamente iluminado 
com 8i 0 lâmpadas pela Cia 
CaUnoense de Força e Luz 
S \ , dando assim um aspec
to jamais visto naquele tra
dicional recanto de nossa ci- 
d td > ;

. ics-tanças de São João 
«.! R|d;o Clube de Lages se- 
ráo comandadas pelo locutor 

n fgo Filho e pelo impa- 
g.vei Nhô Tico, o maior hu

le sêbo, uma suutuosa ío- morista da região serrana.

San Thiago Dantas seria o novo Prer.iier
Segundo se anuncia nas altas fontes políticas, o Sr. 

San Thiago Dantis, Ministro das Relações Exteriores, seria 
escolhido como Primeiro Ministro, em substituição ao Sr 
Tancredo Neves, que deixará a chefia do govêrno, para 
candidatar-se à deputação federal nas próximas eleições 

Por outro lado informa se que o nome do Sr. San 
Thiago Dantas não vem encontrando boa receptividade en 
determinados setores da Câmara Federal, do Senado e em 
alguns partidos políticos, para assumir as funções de Pn 
raeiro Ministro.

V A R I G
Para FLO R IAN Ó PO LIS , ITAJAÍ, SÃO P A U LO  e RIO 

4as., 6as.. 6 domingos 11:20 hrs.

Para CAXIAS e PÔ R TO  ALEG R E -

3as., 5as, e domingos, 12:40 hrs.
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Juizo de Direilo da Primeira Vera Cível cia Com arca de Laj^s
O D iutor Osttiundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cível da 
Comarca de Lajee, Estado 
de Santa Catarina, na for 
ma da lei, etc.

E
F. co saber a. todos quan

tos o presente edital de ci 
tação com o prazo de trinta 
(3o) dias virem dèle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que, por parte de MA 
RIA L1CINIA DE LIZ. brasi 
leira, viuva, doméstica, do 
miciliada e residente em Pe 
dras Brancas, me foi dirigi
da a seguinte PETIÇÃO: 
‘ Exmo. Sr. Dr Juiz de Direi 
to da Vara Cível da Comar
ca de Lajes. Por seu procu 
rador que esta subscreve 
Maria Licinia de Liz. brasi 
leira, viuva, doméstica, do
miciliada e reei iente em Pe
dras Brancas, nesta comarca 
de Lajes, diz e respeitosa 
mente requer a V.Excia o se 
guinte I o Que há 44 (quarenta 
e quatro anos) a Suplicante o 
cupa uma gleba de terras 
com mais ou menos 50.0 0m2 
(cincoenta mil metros qua
drados) localizada na Fazen
da do Mirante, distrito de 
índios, comarca de Lajes, 
com limitps perfeitamente 
definidos pela medição da 
Fazenda supra mencionada e 
confrontando atualmente com 
Milton Gamborgi e João Al- 
bano; 2 ) Que a posse do 
terreno vem sendo por ela 
exercida, desde o inicio 
mansa e pacíficameme sem 
interrupção, contestação ou o- 
posição de alguém, com o 
absoluto “animus domini” 
que se exterioriza através da 
exploração agrícola do 
terreno com animais e plan
tação 3 ) Que assim sendo, 
se acha perfeitamente confi
gurado em seu favor o Usu

capino Extrao dináno defini-1 seus efeitos jurídicos e le 
do no art. 050 do Código Ci- gais.-Façam-6e as citações
vil Que, pretendendo legili 
mar a situação de futo, a Su
plicante, na forma dos arts 
454 usque 456 do C P C re
quer a V Excia designa
ção de dia e hora para a 
realização da justificação, 
com as testemunhas abaixo 
arroladas, que deverão ser 
citados os atuais confrontan 
tes e interessados, certos, 
e incertos, êstes por Editais 
para que com suas mullie 
res os casados contestem o 
pedido, se quiserem dejiin 
do prazo legai. Que seja ci 
tado, ouirossim, o Dr. Pro
motor Público para acom 
panhar a presente até fii  
julgamento, quando será i \ 
conhecido por V. Excia. < 
domínio da Suplicante sôbri 
o imóvel em aprêço. Protest. 
por todo o gênero de prov. 
em direito permitido, esp 
cialmente te-temunhas, visto 
rias, perícias, Depoimeati» 
Pessoal. Com o valor d» 
’rS õ.oOO.oo P le Deferimen 

to. Lajes, 3 de março rtç 
96 i (a) Jorge Barroso Fi 

lho Assisteuie Judiciário’

Testemunhas: 1-Américo Sa- 
batini, brasileiro, casado, do 
comércio, digo, comerciante 
residente nesta cidade. 2 A 
ry Waltrick da Silva, brasi
leiro, casado industrial, re
sidente nos índios 3-Agosti- 
nbo Ribeiro da Costa, brasi
leiro, viuvo, residente no dis
trito de índios as quais com
parecerão in iependentemen- 
te de intimação. “DESPA
CHO:” Designe o Sr. Escri 
vão dia e hora para a au 
diência de justificação. La 
jes, 15.6.61 (a) O. Dutra 
Realizada a justificação com 
a ouvida de testemunhas, pro
feriu êste Juizo. o seguinte 
DESPa CHO: “ Vistos, etc. - 
Julgo por sentença a pre
sente justificação em que é 
requerente Mana Licinia de 
Liz, a fim de que produza os

requeridas na inicial; a do 
Dr Promotor Público e dos 
confrontantes do imóvel por

de 1 962 ( i) Osmundo Vieira 
Dutra Julí de D.reito da 
la Vara Cível ’-E, para que 
ninguém alegue ignorância, 
especialmente os interessa

go Oíima v/aianun, H(S v 
e dois dias do mês d 
reiro de mil novecent 
sessenta e dois Eu, Luiz 
los Silva, Escrivão (i0 rjjyjj'

lio 
íHve 

e

I Mí0
jp lt f

0

prií

incertos, r ^ o g - s e  o o d,tilografei, sub>crev, 
mauoaao, aos íniereissauno ‘ j,-I„i ,iP eitacão,
incertos por editais publican- presente e 0 afixa
do se uma vez na Imprensa que sera pu nado e
Oficial do Estudo e trés pu- do na forma da le . d

■ passado nesta cidade ao

mandado, dos interessados dos

blicações na imprensa local. 
P.R.I. Lajes, digo, Custas a jee, Estado de Santa Catarj-

J _______ a., la i  ptí‘. d l-r . IV. I . Ljcl I L O, U I L, 'I, l/UOiuw J 1 j  1 : p|/i
final. Lajes, “2 de fevereiro na, na forma da lei,

assino.
Osmundo Vieira D u t r a  

Juiz de Direito da la. 
Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

|ei,

ira

Juizo de 
Üivei

Direito da Primeira Vara 
da Comarca de Lajes

O Doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cível da 
Comarca de Lajes, Estado 
, e Sant i Catarina, na for

ma dá 1 1, etc

de tempo esteve na posse | sileiro, casado, criador, real-
1 __ , ~i « k ., J o n i o c  p m  ( u mnr» P<, a j

A Geral Auto Peças
Rua Correia Pinto, 272 com Fone 264

Dispõe de motores para caminhões e estacioná
rios, eixos para reboques e truck, reboques completos 
caixas de mudança, rolamentos, engrenagens, cubos, 
rodas, cabines, latarias, molas, diferenciais para guin
chos e outros fins, carcaças de diversos tipos. Venda 
e Consignações de carros usados.

Tudo a preços baixos

Faço sabor a todos quan
ta - >> presente edital de ci 
( ã:> com o prazo de trinta

' dias virem dêle conhe 
c ui nto tiverem ou interes 
sar possa, que, por parte de 
Maria José da Silva, brasi
leira, viuva, doméstica, do
miciliada e residente no mu
nicípio de Campo Belo do 
Sul, me foi dirigida a se
guinte petição - PETIÇÃO: 
‘Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Vara Cível da Co
marca de Lajes. Por seu 
procurador que esta subs
creve, Maria José da Silva, 
brasileira, viuva, doméstica, 
domiciliada e residente no 
município de Campo Belo do 
Sul, nesta Comarca de Lajes, 
diz e respeitosamente requer 
a V. Excia. o seguinte: r  
Que há mais de vinte anos 
vem ocupando uma gleba 
de terras com a área super 
ficial de l.ooo.ooo m 2 (hum 
milhão de metros quadrados) 
mais ou menos, localizada 
na Fazenda São Luiz dos 
Pintos ou Fachinal dos Bo
necos, município de Campo 
Belo do Sul, nesta Comarca 
de Lajes; 2 - Que a gleba 
tem as seguintes confronta
ções: ao N. com Pedro Pinto, 
Olavo Ribeiro da Silva e Be- 
lizario Carlos Ribeiro, ao S. 
com Waldevino Trindade de 
Moraes, a O. com o lageado 
Bebe Ovo, e a L. com Wal 
devino Trindade Moraes; 3- - 
Que durante todo êsse lapso

mansa e pacífica da gleba, 
sem interrupção nem oposí 
ção de quem quer que seja. 
nela tendo a sua morada semo 
ventes, benfeitorias e planta
ções com o mais absoluto 
"animus donimi’,; 4‘ - Que a 
gleba está tôda fechada, o 
que torna mais evidente sua 
intenção de dono; 5' Que 
ante o exposto, acha se per 
feitamente configurado, em 
seu favor, o suporte fáctico 
necessário da prescrição 
aquisitiva na forma do art 
550 do Código Civil. Assim, 
pretendendo legitimar a si
tuação de fato em que se 
encontra, consoante arts. 454 
e seguintes do Código de 
Processo Civil, requer a V. 
Excia se digne determinar 
dia e hora para a justificação 
dos fatos alegados com a 
citação do Representante do 
Ministério Público. Que se
jam citados por mandado os 
confrontantes do imóvel e 
por Editais terceiros incertos 
e ignorados a fim de que 
possam contestar o pedido 
se quizerem. Que seja final
mente, julgada procedente a 
Ação nos têrmos aqui fixa
dos, protestando a Suplicante 
pela produção de todo o 
gênero de provas em direitos 
permitidos, especialmente 
testemunhas, vistorias, perí
cias e Depoimentos Pessoais.
Valor para efeitos fiscais 
Cr$ 10.00i>,()0. Lajes, 15 de 
janeiro de 1962 (a) PP. Jorge 
Barroso Filho.” Testemunhas: 
1 - Otacílio Couto; 2 - Otílio 
S. Figueiredo; 3 - Francisco 
Evangelista da Silva, brasi
leiros, casados, proprietários, 
domiciliados e residentes 
nesta comarca. 4 - José Ni- 
colau Barbosa da Silva, bra 
sileiro, casado, criador. 5 - 
Manoel Padilha Pereira, bra-

dentes em Campo Belo do 
Sul”. DESPACHO:" Deíiro o 
pedido, no que respeita à 
justificação. Designe dia e 
hora para a audiência neces
sária, intimadas as test». 
munhas notificand >-se o dr. 
Promotor. Em 17-1 -62 (g)
Paulo Peregrino Ferreira, 
Juiz de Direito em exercício 
na la. Vara” Realizada a 
audiência de justificação, 
proferiu êste Juizo, o seguin
te DESPACHO:” Vistos, etc. 
Julgo por sentença a prei- o- 
te justificação em que é 
requerente Maria José ia 
Silva, a fim de que produza 
os seus efeitos legais e ju
rídicos. Façam se as citações 
requeridas na inicial; a do 
dr. Promotor Público e 
dos c o n f  r o n t a n t e i  
do imóvel por mandado; dos 
interessados incertos por #• 
ditai publicando-se uma vez 
na Imprensa Oficial do Esta
do e três publicações na Im
prensa local P.R.I. Lajes, 22 
de fevereiro de 1962 (a Os
mundo Vieira Dutra1 Juiz de 
Direito da la. Vara Cível”

E para que ninguém alegue 
ignorância, especialmente os 
interessados incertos, passou 
se o presente edital, que se
rá publicado e afixado na 
forma da 1 oi Dado e passa
do nesta cidade de L a je s ,aos 
vinte e dois dias do mês de 
fevereiro de mil novecentose 
6essenta e dois. -Eu, Luiz Car
los Silva, Escrivão do Cível, 
o datilografei, subscreví e 
também assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito d& ia. ' 8rJ 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível
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Se você deseja ganhar

— =  1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornocedor a NOTA FISCAL correspondente às sua.

aos sorteios de Junho e Dezembrode mpras e c° “ corra

S e u  Talão Vale um Milhão
Tromie as suas notas à PIlíl pAHAnÁl OÁ „ _ ■■Troque as suas notas à rua Coronel Córdova n° 80
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Juízo de D ire ito  da 

e d i t a l  d e  p r a ç a

0 doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lages, Estado de 
Sauta Catarina, 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 iuteressar 
possa, que. no dia (12) do 
mês de julho do corrente 
ano, às dez (10) 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 
a avaliação de setenta mii 
cruzeiros, feita neste juizo, o 
6eguinte imóvel penhorado a 
Celino José Pereira, também 
conhecido por Cirino José 
Pereira, na execução movida 
por Nilo Sambaquy: No ter
reno próprio para edificação, 
sem fechos e sem benfeito
rias. com a área superficial 
de dois mil quatrocentos e 
noventa e dois metros e vin
te e cinco ceatimetros qua
drados. situado nesta cidade 
de Lajes, no bairro Copa
cabana. confrontando de um 
lado, vinte e sete metros, 
com o prolongamento da rua 
João de Castro; do outro la
do trinta metros, com o pro
longamento da rua Marechal 
Deodoro; pelos fundos, oiten
ta e sete metros, com a rua 
projetada “ F" terreno êste 
adquirido p >lo executado me
diante escritura pública de 
compra e venda, devidamen
te transcrita sob número vin
te e nove mil e oitocentos e 
t-inta e quatro (29 834), uma 
parte somente com a área 
superficial de 1.859,50 ra2 
(mil oitocentos e cincoenta e 
nove metros e cincoenta cen
tímetros quadrados) avaliada 
pela quantia de setenta nnl 
cruzeiros.-E quem quizer ar 
rematar dita parte do 
imóvel acima descrito, deve 
rá comparecer no lugar, dia, 
mês e hora acima menciona 
dos, sendo entregue a quem 
mais der e melhor lance o- 
ferecer sôbre a aludida ava
liação, depois de pagos no 
ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, im
postos e custas legais.-E pa-

ra ^ 'c h e ^ e Pa Cc'v®' da Comarca de Lages
Va ouQSee0'ó 5?: U ' f  SHva. E?c«nrespnto °u-se <

Ção na forma8 da lei Dado08"

geT  Es°tadeSt; Cidad«  * La*
na aos i° Santa Catari
mês de " dlas domes ae junho do ano de mil
novecentos e sessenta e dois.

vão o datilografei, subscrevi 
e também assino. Selos a fi
nal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Civel e Comércio

Vende-se £  ,A  S  A  V  E ^  D £  - 3  E 
rim - imediações doaEnpaerrtIr0radÍa ni ftua Josefina Amo- 
mda Presidente Vargas. garraíain J,lt0 Antônio - Ave-

construfda8 aS lüStíllaÇões necesiárias e está

Sr, % f f i r ,x d°80'ou com ° —

sena ^ diretoria do Clube Io de Julho comunica a todos os
e ! r L  h fd° S próxhnas atrações sociais, que aconte
cerão durante o mea de Junho em sua séde.

DIA 23 - Sábado

Porto AIegre Ba“ e ^  Sã° J° â° * Banda Coacórdia de

. MPrÍDCi P̂al *ttraçao: Humoristas - donali Golias e Car los Manoel da Nobrega.
Dia 30 - Sábado

Baile de Gala, comemorativo ao 63- aniversário - 
Conjunto Melódico de Norberto Bal lauf. amvcrsarl°

Dia 1' de Julho - Doningo
Ho iq , f ga?te Sa^an.encerramento das promoções Junho 
de 1 m . -junho de 1962 Conjunto de Breno Sauer
ailM > *Par? toda8 e8ta9 fe9t'vidades é indispensável a apresentação da Cartei í Social.

Símbolo do sucesso

Novas cõres, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores, 
bobrio. elegante, resistente. O seu padrão de automóvel.

Um produto da WILLYS-OVERURD
fabricante de veículos dc alia Qualidade 
SSo Bernardo do Camoo 
Estado de São Paulo

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

Agência Planaltina de Veículos S /A
Avenida Pres Vargas, 1898 -  End. Tel. “ Planaltina” - Fone, 444 -  C. Postal, 333 

LAGES Santa Catarina

1  si

C L U B E  1 D E  J U L K O
C O N V IT E

)

Os festeiros de São Joã de 1962 do Clube V de Julho convidam os associados do mesmo, para as festividades 
juninas, que farão realizar no di 23 deste, uoç saio*'8 sociais.

‘ ____________________■______ _____________  P R O G R A M A ; ------------------------------------------ --— -
A ’s 20 horas - Praça João Costa

Recepção a rainha do São João Srta. MARLENE WALTRICK 
Audição da Bandinha Concórdia de Porto Alegre.

A ’s 21 horas - Clube 1* de Julho
Início do Grande Baile

A ’s 24 horas - Sensacional “ show’' com a mais famosa dupla humorista do Radio e televisão
napinnníc Ooliõs e Carlos Manoel da Nobrega, contratados especialmente para proporcionar aos asso-
nacionais R o n a la  vjoi noite inesquecivel.
cados do Clube 1 de JuUi° »  & na Alfalataritt ..Chlc..

Transmissão exclusiva da Rádio Diário da Manhã
. mente as seguintes firmas: Agencia Planaltina de Veiculos, Rodo Pinho S.A., Comórclo deAgradecemos antecipadamente «  & de Transportes Ltda
Automóveis João Buatim S.a , e nxpic
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Juizo de Direito da Primeira Vara Cível da Com arca de Lajas
O Doutor Osmundo Vieira , tificação dos [fatos alegados
Dutra. Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cível da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Edital de Citação
Faço saber a todos quan

tos o presente edital de ci
tação com o prazo de trinta 
(30) dias virem dêle 
conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que por 
parte de Miguel Alves de 
Moura, brasileiro, solteiro, 
maior, domiciliado e residen 
te em São José do Cerrito, 
nesta comarca, rae foi diri 
eida a seguinte PETIÇÃO: 
“ Exmo. Sr Dr Juiz de Di
reito da Vara Cível da Co
marca de Lajes. Por seu 
procurador qu-* esta subs
creve, Miguel Alves de Mou
ra, brasileiro, solteiro, maior, 
domiciliado e residente em 
São José do Cerrito, nesta 
Comarca, diz e resoeitoso 
mente requer o seguinte: 1) 
Que há mais de vinte anos 
vem ocupando uma gleba de 
terras com a área superficial 
de 229.9002m (duzentos e 
vinto nove mil e noveceutos 
metros quadrados), localizada 
na Fazenda da Palmeira, dis- 
trite de São José do Cerrito, 
município de Lajes; 2a. i Que 
a gleba tem as seguintes 
confrontações: ao N com o 
requerente. ao S. com 
Walter Ribeiro a L. com 
terras de Lauro Pires de 
Almei Ia e a O. com terras 
de José Maria Correia Neto; 
3 ) Que durante todo o lapso 
de tempo esteve na posse 
mansa e pacifica do imóvel uas 
suas confrontações sem opo
sição nem interrupção, culti- 
van lo-a enela erigindo benfei
torias o que torna evidente

com a citação do Represen
tante do Ministério Público. 
Que sejam citados por man
dado os confrontantes do 
imóvel e por Editais tercei
ros incertos e ignorados a 
fim de que possam contestar 
o pedido se quiserem. Que 
seja, finalmente, julgada pro 
cedente a Ação nos têrmos 
aqui fixados, protestando o 
.Suplicante pela produção de 
todo o gênero de provas em 
direitos permitidos, especial 
mente testemunhas, vistorias, 
perícias e Depoimentos Pes
soais. Valor para efeitos 
fiscais Cr$ 5.000,00. Pede De

ferimento - Lajes 4 de Outu
bro de 1961 (a). Pp. Jorge 
Barroso Filho. “Testemunhas: 
1) Dorvalino Furtado; 2) A 
nastácio Mota. brasileiros, 
cusados, domiciliados e resi
dentes nesta cidade de La
jes. DESPACHO:” A. Designe 
o Sr Escrivão dia e hora 
para a audiência de justifi
cação ciente o Dr. Promotor 
Público. Lajes, 5-10-61 (a) O. 
Dutra” . Realizada a justica- 
ção com a ouvida de teste
munhas, proferiu êste Juizo, 
o seguinte DESPACHO:” Vis
tos, eic. Julgo por sentença 
a presente justificação em 
que é requerente Miguel A l

ves de Moura, a fim de que
produza os efeitos jurídicos
e legais. Façam-se as 
cões requeridas na inicial, a 
do Dr. Promotor Público e 
dos confrontantes do imóvel 
por mandado; dos interessa
dos incertos por edital, pu
blicando-se uma vez na im
prensa Oficial d > Estado e 
três publicações na imprensa 
local P.R.I Custas a final- 
Lajes, 22 de fevereiro de 
1.962 (a) Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da la. 
Vara Cível” e para que nin
guém alegue ignorância, es 
pecialmente os interessados 
incertos, passou-se o presen

te edital de citação, que 8e> 
rá publicado e afixado Qa 
forma da lei. Dado e p* sa_ 
do nesta cidade de L&je8 
Estado de Santa Cataria*’ 
aos vinte e dois dias jò 
mês de fevereiro de mil no
vecentos o sessenta e dois 
Eu,Luiz Carlos Silva, Escrivão 
do Cível, o datilografei u. 
bscrevi e também assino.

Osmundo Vieira Dutra
Juiz de Direito da la. Vars 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

seu “auimuns domini” ;4)
Que, ante c exposto, acha-se 
perfeitamente configurado,em 
seu favor, o suporte fáctico 
o cessário da prescrição 
aquisitiva na forma do art. 
550 do Código Civil. Assim 
pretendendo legitimar a si
tuação de fato em que se 
encontra, constante arts 454 
e seguintes do Código de 
Processo Civil, requer a V. 
Excia. 6e digne deter
minar dia e hora para a jus-

0 Doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da

e itre os marcos 
2 4, 30, 34 e 31

n°s 22, 
fixados

23,
na

Primeira Vara Cível da medição do imóvel Banhado
Comarca de Lajes, 
de Santa Catarina, 
ma da lei, etc

Estado 
na for-

Faço saber a todos quan
tos o presente edital de Ci
tação com o prazo de trinta 
(30) dias, virem dêle conhe 
cimento tiverem ou interes
sar possa, que, por parte de 
VALDEMIRA FREITAS RA
MOS, brasileira, viuva, do 
méstica, domiciliada no dis
trito de Capão Alto, nesta 
Comarca, me foi dirigida a 
seguinte PETIÇÃO: \Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
Vara Cível da Comarca de 
Lajes. Por seu procurador 
que esta subscreve, Valde- 
mira Freitas Ramos, brasilei
ra, viuva, doméstica, domi 
ciliada e residente no distri
to de Capão Alto, nesta Co
marca diz e respeitosamente 
requer a V. Excia. o seguin
te: 1 - Que, por si e com seu 
finado esposo, vem ocupando 
há mais de 20 anos, 2 glebas 
de terras encravadas nas 
suas propriedades, sendo 
uma com 12l.o40m2 (cento e 
vinte e um mil e quarenta 
metros quadrados) situada

Soco, distrito de C.Alto nes
ta comarca. A outra gleba 
tem a área superficial de 
(!7 97lm2 (sessenta e sete mil 
novecentos e setenta e um 
metros quadrados) localiza
da entre os marcos n s 28 
49 5 i e 51 da referida me
dição e divisão; 2 ) Que em
bora ditas glebas tivessem

qui-
seja

contestem o pedido se 
zerem. Finalmente que 
procedente a Ação para ser 
atribuído o domínio das gle
bas acima à Suplicante, ser
vindo a sentença de título a 
ser transcrito. Protesta pela 
produção de todo o gênero 
de provas em direitos per
mitidos, especialmente do
cumentos, testemunhas, vis
torias, perícias, arbitramen
tos e depoimentos pessoais.

sido partilhadas a outrem, a l C *m o valor de Cr$ 5.0Cl,00
Suplicante, por si e seu ma 
rido, ocupam-nas e cultivam- 
nas desde aquela época, 
mansa e pacíficamente, sem 
interrupção, contestação ou 
oposição, com o mais absoluto 
animus domini; 3.) Que pre
tende legitimar tal situação 
de fato, com fundamento no 
art. 550 do Código Civil, e 
com o rito dos art 454 
usque 456 do C.P.C , requer 
a V. Excia. a designação de 
dia, e hora local para que, 
com as testemunhas abaixo 
arroladas, que comparecerão 
independentementtí de inti
mação, e se proceda a justi
ficação e prova dos fatos a- 
legados, para efeito de Usu 
capião. Que, posteriormente, 
sejam citados o Dr. Promo
tor Público, os terceiros in
teressados incertos e igno
rados,exceto os confrontantes 
uma vez que as glebas são 
encravadas, este por Editais, 
para que, no prazo legal

Pede Deferimento. Lajes, 27 
de novembro de 1.961 (a) Pp. 
Jorge Barroso Filho. Teste
munhas: 1 - Leôncio Pereira; 
2 - Aristides Antunes, ambos 
brasileiros, casados, proprie
tários domiciliados e resi 
dentes nesta comarca de 
Lajes 3 - Oscar Schweitzer, 
brasileiro, casado, industrial 
domiciliado e residente nes
ta cidade de Lajes. “ DES
PACHO:” A Designe se dia 
para a audiência de justifi 
cação, ciente o Dr. Promotor 
Público. Lajes, 19.12.61 (a) 
Osmundo Vieira Dutra, Juiz 
de Direito da la. Vara” Rea
lizada a justificação com a 
ouvida de testemunhas, pro
feriu êste Juizo o seguinte 
DESPACHO,” Vistos, etc - 
Julgo por sentença a presen 
te justificação em que é re
querente Valdemira Freitas 
Ramos, a fim de que produ 
za os seus efeitos jurídicos 
e legais. Façam se as cita

ções requeridas na inicial; a 
do Dr.Promotor Público e dos 
confrontantes do imóvel por 
mandado; dos interessa 
dos incertos por edital, publi
cando se uma vez na Impren
sa Oficial do Estado e três 
publicações na Imprensa lo
cal. - P.R.I. Custas a final. 
Lajes, 21 de fevereiro de 
1962. (a) Osmundo Vieira Du
tra, Juiz de Direito da la. 
Vara Cível” . E, para que 
ninguém alegue ignorância, 
especialmente os interessa
dos incertos, passcu se o 
presente edital, que seiá pu
blicado e afixado na forma 
da Lei-Dado e passado nerta 
cidade de Lajes, aos vinte e 
dois dias do mês de feverei
ro de mil novecentos e ses
senta e dois. Eu, Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Cível, o 
datilografei, subscreví e tam
bém assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva
Escrivão do Civel

Quem não anun
cia se esconde

P a r a  seus anúncios pro
cure C O R R E IO  LAOEA- 
N O , Rua Marechal Deo- 
doro, n° 29-i

- ' * °  l a v a m u e  a s  Clta-|_________________________

H Para aquisição dos famosos Tratores Massey-Ferguson e imple-
m
m

mentos agrícolas desta renomada marca, procurem a*

| S e r r a n a  L t d a . - V e í c u l o s  e  M á q u i n a s

B
Rua Coronel Córdova, 294 à 302 -  (Logo aba,xo dos Correios e TelécrafnO

.  L A G E S  -  S a n t a  C a t a r i n a  I
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COKREIO LAGEANO 5 ct p á g i n

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
e s t a d o  d e  S A N TA  C A TA R IN a

Movimento da Tesouraria durante o mês de 

Fevereiro do corrente exercício
Im >ôsto sobre Transmissão de Propriedade 

Imobiliária “ Inter-Vivos” e sua Incorpo
ração ao Capital de Sociedade Cr$

jni ôsto de Licenças 
Imposto sòbre Jogos e Diversões 
Tax . de Assistência Social 
Táxi <ie Expediente 
Taxa de Emolumentos 
Taxa de Fiscalização e Se ; s Diversos 
Taxa de Estacionamento 
Taxa de Divulgação e Turismo 
Reuda Imobiliária 
Serviços Urbanos 
Alienação de Bens Patrimoniais 
Cobrança da Dívida Ativa 
Receita 1e Indenizações e Restituições 
Muitas em Geral 
Eventuais

655 918,oo 
7o8.719,(>0 
35 7o4,8o
35.049.20 
12 48o oo 
52 46o,oo

4.073.00 
5o,oo

4.784.00 
19 159,5o
33.252.00 
87.475,5o
76.628.20 

1o6.27o,8o
3.996,5o

18.961.00

SUB - TOTAL
De pásitos

TOTAL
Saldo do mês de janeiro

D E S P E S A

AJ.u aistraçã Ger.il
Ext ia e Fisea.izaçi Financeira
Se ança Pública e Assistência Social
Ecj-ação Pública
Sau .a Púb.ica
Fe . anto

CrS 1.854.931,5o 
C r$  3.0 19,oo

CrS 1.858.000 5o 
CrS 2 761 352,1o

Cr$ 4.619.352,6o

CrS 430.637,2o 
383.646.8o 
12.6 >o,oo 

4o6.9o8.oo 
l59.6oo.6ii 

5.7oo.oo

Serviços Industriais 
Dívida Pública
Serviços de Utilidade Pública 
Encargo^ Diversos

SUB TOTAL 
Restos a Pagar

CrS

324.228,8o
129.671,00

1.767.314,8o
63.645,oo

3.684.oo2,2o
7.o28,oo

TOTAL 
Saldo para o mês de março

Cr$ 3.691 o3o,2o 
928.322,4o

CrS 4.619.352,6o

Lajes, em 15 de março de 1.962 

Ivannyr Mantenegro
VISTO - Cláudio Ramos Floriaui 

VISTO Wolny Delia Rocca

Contador
- Diretor da Fazenda 
Prefeito Municipal

Edital de Protestos
Célio Batista de Castro, Segundo Tabelião de Nótas e 

Oficial de Protestos em geral, da Comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina na fôrma da lei etc.

Faz saber que encontra-se em seu Cartório para ser 
protestada por falta de pagamento - Uma Nóta Promissória 
s/n , vencida em 15 de Maio de 1962, na importância de 
i R$ 5.00000, emitida pelo Sr LAURI HONORIO DA SILVA, 
a favor do Sr. WILSON NUNES, que apresentou a este 
Cartório - Pelo presente intimo o Sr. Lauri Honório da Sil
va, a comparecer em meu Cartório à Rua CoroDél Córdova 
375, nesta cidade, a fim de pagar o valor da Nóta Promis
sória acima ou dar suas razões de recusa, notificando-o 
desde já do protesto caso não compareça dentro do prazo 
legal de 72 horas.

Lages, 20 de Junho de 1962 
Célio Batista de Castro 

Oficial de Protestos

A V I S O
0 Chefe da Fazenda de 

Criação de Lajes, de acô'do 
com a Circular n 133. de 
19-5-61, do Sr. Diretor Ceial 
do Departamento Nano 1 da 
Produção Animal, do Minis
tério da \gricultura, avisa 
que é expressamente probi- 
do a caça e o transito de 
pessoas estranhas, em i< ras 
do seu domínio bem co o a 
invasão e a colocaçã" < a- 
nimais em suas pastage.

Os infratores serão s ;ve- 
ramente punidos e os í < i- 
mais encontrados em s> s 
terras, serão incorpora s 
ao patrimônio nacional, i- 
mo mandam as instruções

p; rtc l  s
Trator FI \T novo 
Grupos gr-radores 
Motoros diesel e gasolicí 
Comprebs t es de ar 
Moto pulverzador portat 
Velas MARSHAL 
Celebim GE

Kepi s. Diante

Vic nte Pascaie
C o m . e  Repres.

Rua Corrêia Pinto n° l 
Fone 228 Cxa. Posta! 
End Telegráfico I.M 

LAGES - Santa Catar

VOCÊ MESMO 
DIRIGINDO UM 
CHEVROLET 62 
ÚLTIMO TIP O - 
DE MIAMI 
A NEW Y O R K !

VOCÊ MESMO EM 
MIAMI, DAYTONA,
SAVANAH, FAYETTEVILLE, 
RICHMOND, WILLIAMSBURG, 
WASHINGTON E NEW Y O R K ! 
18 DIAS INESQUECÍVEIS!

cr$ 9.500I  mensais
Com pequena entrada e vinte quatro 
(20 + 4) pagamentos!
Custo sujeito às alterações do câmbio.

Inscreva-se já. Quanto antes, maiores 
serão as facilidades! TUDO INCLUÍDO!

EXCURSÃO 
DE sua VIDO 
n.°3
Saídas todos os domingos
de 4 de MARÇO a 26 de JUNHO de 1962
Consulte Seu Agente de Viagens ou as lojas do
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Governo‘consegue liberação de outra verba:

ki Mi
*a ci CORREIO LAGEANO

À 25 de maio pp., o Pri
meiro Ministro Tancredo No 
ves autorizou a liberação da 
verba de 10 milhões de cru
zeiros, para a construção e 
pavimentação do acesso da 
BR 36 à nossa cidade, aten
dendo solicitação do Gover
nador Celso Ramos, feita 
atravéz do Deputado Fede 
ral Joaquim Ramos. Obra 
cuja importância -('ria ocio
so explanar, o acesso em 
questão, liga o nosso muni

cípio à rodovia federal que 
ligará Florianópolis a São 
Miguel do Oeste, passando 
pela nossa comuna, inlegran 
do o litoral ao oeste catari
nense, num empreendimento 
dos mais significa vos para 
a economia de San i Cata
rina

O governo catar .iense em 
boa hora, p >is, conseguiu a 
tão desejada lib^r ;ão, que 
vem realçar •> dinamismo, a 
atenção e pr' >cupação do

Chefe do E x e c u t i v o  
e do DeputtJo Federal 
Joaquim Ramos, prestigiado? 
de fôrma inequívoca pela 
administração federal.

No “fac-símile” que es
tampamos, veem se os deta
lhes rio Pedid i de Liberação 
da verba t m questão, feito 
pelo Governa lor Celso Ra 
mos com a " mpetente au 
torizuçã» ic "remier lan 
credo Neve .

Autorizado o funciona- 
nento do Banco d© Dq* 
senvolvimento do c.stado

m
B»T* t>0 D t  «A? a

G A BiNfiTK P r
i kl# k

, p 5 5  I  j í l H i U i

Viíc é l *  m à á iím m

r 03.03,O2 - DtflSEO M  (fflÇtflSW
, (Kncargob 3-sraia)

V*-, ' ' /'j  ̂ -/ %

;,?SftZkS 0RDIHÍ5IAS
■ w.

Tarba*- 2.U.U0 - TRAH&KBSSeiàS

O Ministro da Fazenda assinou autorização 
nara o funcionamento do Banco de Desenvolvj. 
nento do Estado de Santa Catarina, com capital 
de 300 milhões de cruzeiros, cujos recursos, ema. 
nom da taxa de quatro por cento sobre a renda 
ordenaria estadual que até 1966 ascenderá 2.6 >  
íões O objetivo do referido estabelecimento é a 

concessão rural à pequena e média empresa, 
constituída, de uma das metas fundamentais do 
3lano do Governador Celso Ramos.

CoitaígnaÇSo - 2.1.00 - Auxílios 9 {RibwnçS**

•ató
Subeonsígnaçoaa:

2.1.01. - Auxílios

BR-Í6 (Floriar.&polia-uges
São lilgual D1 Oeste)

. ■ x Jo&qáia.- nttáos
‘ t,vdo Fí‘a“ r i i___

5) Ocr t̂rução e Pavi-
rapstaí-ao de acssso 

- «% .H, * » »♦»**••*

Reunião de Inspetores Escolares
O titular da pasta da Educação e Cultura, Deputado Rubens Nazaré 

no Neves, ira convocar para o próximo dia 26, na capital do Estado, uma 
reunião de inspetores escolares, af im de serem debatidos problemas de 
interesse do ensino, como também orientação para a elaboração do Alma 
naque da Secretaria.

A V I S O

A rifa de um rádio portátil Philips Mullard, marcado 
para a Loteria Estadual de 22 de junho, ficou transferido 
para a Loteria Estadual de 31 de agosto.

Partido Social Democrático
Edital de Convocação

Sr. Edmundo 
Ribeiro

Por intermédio do presente, ficam convocados os 
membros do Diretorio Municipal do Partido Social Demo- 
oratico de São José do Cerrito, para uma Convenção que 
será realizada no próximo dia 21 à tarde quando se
rão tratados importantes assuntos.

S. José do Cerrito, Junho de 1962.
Pedro Ortiz - P Seoreta“io

À negocios particulares 
esteve durante alguns dias 
em nossa cidade, o Sr. Ed 
mundo Ribeiro, pessoa trad 
cionalmente coohecida em 
Lages, e que atualmente re 
side em Curitiba juntamente 
com sua exma. familia. Du 
rante a sua e6tada na Prin 
cesa da Serra,o Sr. Edmundo 
Ribeiro fez-nos uma cordial 
visita a quem muito agra
decemos.

E d ição de hoje: 
6 pág in as

E
Novo M i o  Diário Noturno Io

l
A Emprêsa avisa que a partir do próximo dia 
1- de Julho, iniciará um novo horário noturno, 
que ê o seguinte:

M É s  ie Lajes ás 1  horas 
Partidos de C o r i a  às l i  horas
Contando com a colaboração de todos, a Em- 
prêsa agradece.

pr

Diind
oiiineb

Tiu coo».

îoistí

u
_ Sí
ben 

tores de 
do biute 
Confo 

colber, i

julâncí̂ 1

laia XX

Entre duas coisas, pre fira  a melhor

Consórcio 1 1 C -  Cruzeiro do So
às suas ordens

ÍIÈ

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 

jaí, Joiuvile, Curitiba. Paranaguá, Santos, Rio 

de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des- j 

ta cidade às 7,00 horas da manhã. «
Para qualquer parte do País, V. Sa. pode

rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO
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SUL, sem preocupação das passagens, utili

zando-se do C R U Z E I R O  A PRAZO' 

o mais revolucionário sistema de viagens aó- 

reas. Você viaja agora e paga a passago® 

era suaves mensalidades.

TAC CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passago® 

procurem a Agência nesta cidade, à rua P*’ 

sidente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 21*
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