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prefeito Dr. Wolny 
fato em pról Delia Rocca tabalha de 

de nosso munbipio
Adquirida u m a  a m b u lâ n c ia  p a ra  servir „„

de rêde d 'n n ..,fe 101 assistencial do município — Bair o
** ^ Ubras serno miPind rc aâminrlrr íoí >

Damio continuidade às 
inúmeras providências em 
beneficio do nosso muni
cípio o Prefeito Dr. W ol
ny Delia Rocca, que es 
tá consagrando a sua a 
dministração à frente de 
nossa comuna, vem de 
tomar uma série de me
didas salutares, que v i
rão beneficiar vários se
tores de nossa cidade e 
do hinterland.

Conforme conseguimos 
colher, acaba de chegar 
à nossa cidade, uma am
bulância nova para a

Prefeitura Municipal a
f,m. (Je servir no setor 
assistência1 do município 
h^ta realização do Pre 
f i t o  Dr. Wolny Delia 
Rocca, que desde há a í 

, tempo o mesmo
m labutando, foi ago

ra coroada de inteiro ê- 
x ,to, e contou também 
com a decidida colabo
ração do Deputado Joa
quim Ramos, que teve 
destacada atuação jun
to ao Ministério da Saú
de.

Com esta nova ambu-

Obras serão iniciadas segunda f e i r ;

lância, a Assistência Mu
nicipal estará em condi
ções de melhor atender 
a todos que dela se ser
vem, bem como poderá 
prestar inestimáveis au
xílios na remoção de en
fermos para as nossas 
casas de saúde.

Bairro Coral: breve se
rá servido por rêde 

d'agua
Uma noticia bastante 

auspiciosa para todos os 
moradores do bairro Co
ral, e que informamos
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lius le S. José do Ctrríto, C. Belo do Sol e Anita Garibaldí

em fontes fidedignas de 
crédito é que o Prefeito 
Dr. Wolny Delia Rocca, 
comprou em dias desta 
semana os canos para le- 

ivar a água até aquele 
próspero recanto de d o s - 

isa cidade. A compra dos 
referidos canos custou 
aos cofres da Prefeitura 
Municipal a importância

Conforme estava pro
gramado, realizaram-se 
na últimi quinta feira, 
dia 21, 3 importantes
convenções do Partido 
Social Democrático, nos 
municípios de São Josó 
do Cerrito, Anita Gari- 
baldi e Campo Belo do 
Sul, com a finalidade de 
apontare n os vários can 
didatos aos postos e le ti
vos nas eUiçõ *s de 3 de 
Outubro.

No município de São 
José do Cerrito, os con
vencionais pessedistas a- 
pontaram como seus can
didatos aos Senado,os Srs. 
Aderbal Ramos da Siiva 
e Deputados Atilio Fon 
tana e Joaquim Ramos. 
Para a Câmara Federal 
*°i aprovado o nome do 
Deputado Osny de Me
deiros Regis. Para a Pre 
feitura daquela comuna 
*°j aprovado por unani
midade o nome do Sr. 
Jonas Garcia. Para a 
Assembléia Legislativa 

indicado o Sr. Aureo 
vidal Ramos.

No municipio de Cam- 
P° Belo do Sul, foram 
“Provadas as candidatu

ras dos Srs. Atilio Fon 
tana. Joaquim Ramos e 
Aderbal Ramos da Silva 
p ;ra o Senado,do Deputa
do Osny de Medeiros Ke- 
gis para a Câmara F e
deral e Aureo Vidal Ra
mos, Euclides Grauzotto, 
Manoel Antuoes Ramos e 
Oscar Schweitzer à As
sembléia Legislativa.

Finalmente, no muni
cipio de Anita Garibaldi, 
os convencionais do PSD 
indicaram os nomes dos 
Srs. Aderbal Ramos da 
Silva, Dep. Atilio Fonta 
na e Joaquim Ramos 
para o Senado Federal, 
Osny de Medeiros Regis 
pat-a a Câmara Federal 
e Euclides Granzotto para 
a As»embleia Estadual.

A convenção do muni 
cipio de São José do 
Cerrito, fo i presidida pe 
lo Sr. Valdo da Costa 
Avila, presidente do di
retório municipal de La 

e foi secretariada 
pelo Vereador Nilton 
Rogério Neves.

A co rnitiva de Lages 
que es teve  presente nas

l breve será servido

aproximada de dez mi*
i mes uzeiros.

Na p oxima segunda 
feira, terão inicio os tra
balhos de js.;avação pa. t 
xtend éde ate i

ijueie t) - ici o os quais 
•erfio . c ie  s junto à 
caixa d’ágii i. Nêsses ser
viços s. lízados cer
ca de 20 h i*Qs, os quais 
serão de suma urgência, 
pois o Pr feito Dr. Wol- 
uy Deliu o cea. deseja 
que os moradores do pro
gressista bairro Coral, 
sejam servidos do pre
cioso liquido no menor 
pr zo possível.

Com isso notamos, que 
o Prefeno Dr. Wolny 
Delia Rocca esta perfei- 
tamente atento aos nos 
sos problemas,, resolven
do todos êles dentro de 
todas as possibilidades 
e com o filo único de 
bem servir os seus mu- 
nicipes, de quem tem re
cebido diariamente os 
mais caí o os elogios 
pela sua dignificante a 
lu içâo à frente de nosso 
niói.i .pio.

convenções de Anita Ua- 
ribaldi e Campo Belo do 
>ul foi formada pelo De- 
p itado Osny de Medei 
r *s Regis, Vereador Os 
car Schweitzer, Dr. Jor
ge Barroso F°. e o Sr. João 
Gualberto da Silva Filho. 
Ambas as convenções 
foram presididas pelo 
Deputado Osny de Me 
deiros Regis.

Todas estas conven- 
Ições transcorreram num 
clima de amplo entu 
siasrao, em que todos os 
seus convencionais emi
tiram as suas opiniões 
num ambiente totalmen 
te democrático.

Ver. Ladir Cherubini
Transcorreu no dia de on

tem. a passagem de mais um 
aniversário natalicio do Ve
reador Ladir Cherubini, pre
sidente do diretório munici
pal da União Democrática 
Nacional, destacado indus- 
trialista neste municipio e 
pessoa que goza de largo 
destaque em nossos meios 
sociais, comerciais e políti
cos

O Vereador Ladir Cheru
bini, que é dotado de inú 
meras qualidades que o co
locam sobremaneira no con
ceito de eus. inúmeros ami
gos e admiradores, por cer 
to foi muito cumprimentado 
na data de < ntem, motivo 
porque o cumprimentamos, 
enviando os nossos parabéns 
com votos de inúmeras feli
cidades.

“ V A R I G ”
Para FLORIANÓPOLIS, ITAJAÍ, SÃO PAULO e RIO 

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

Para CAXIAS e PÔRTO ALEGRE - 
3as., 5as, e domingos, 12:40 hrs.
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Juizo de Direiío da Primeira Vara Cível c a Com rca de La 0

O üautor Osmundo Vieira 
>utni, Juiz de Direito da 

Primeira Vara Cível du 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for 
ma da lei etc.

Faço b ber a todos quan
tos o prc.-e.ite edital de ci 
loção c  t. o prazo de trinta 
(3o) dias virem dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que, por parte de MA 
RIA LICINIA DE LIZ brasi 
leira, viuva, doméstica, do

capião Extrao dinário defini
do no art. 050 do Código Ci
vil Que, pretendendo legiti 
mar a situação de fato, a Su
plicante, na forma dos arts 
454 usque 456 do C PC 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 mulhe 
res os casados contestem o 
pedido, se quiserem dentro 
do prazo legal. Que seja c i
tado, ouirossim, o Dr Pro
motor Público para acom' | u i u i v i  i  u u u v o  p u  i u  u v  w 11

nuciliada e residente em Pe panhar a presente até finai
dr is Brancas, me foi dirigí 
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 lente 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 50.01,0m2 
(cincoenta mil metros qua
drados) localizada na Fazen

julgamento, quarido será re 
conhecido por V. Excia. o 
domínio da Suplicante sôbre
0 imóvel em apreço. Protesta 
por todo o gênero de provas 
em direito permitido, espe 
cialmente te temunhas, visto
rias, perícias. Depoimento 
Pessoal. Co j o valor de 
Cr$õ."0ü. 0 l'*de Deferimen 
to. Lajes. 3 de março de
1 961 (a Jorge Barroso Fi 
lho Wsistt me Judiciário’

Testemunhas 1-Américo Sa- 
batim, brasileiro, casado, do 
comércio, digo, comerciante 
residente nesta cidade. 2 A

da do Mirante, distrito de ry Waltrick da Silva, brasi
índios, comarca de Lajes, 
com limites 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 pacíficamente 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

leiro, casado industrial, re
sidente nos índios 3-Agosti- 
nho Ribeiro da Costa, brasi
leiro, viuvo, residente no dis
trito de índios, as quais com
parecerão independentemen
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) 0 Dutra
Realizada a justificação com 
a ouvida de testemunhas, pro
feriu êste Juizo. o seguinte 
DESPACHO: “ Vistos, etc. - 
Julgo por sentença a pre
sente justificação em que é 
requerente Maria Licinia de 
Liz, a fim de que produza os

A  Geral Aulo 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

seus efeitos jurídicos 
guis.-Façam-se. as citações 
requeridas na inicial; a do 
Dr Promotor Público e dos 
confrontantes do imóvel por 
mandado, dos interessados dos

e le ide 1.962 (• ) Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
la Vara Cível ’-E, para que 
uinguém alegue ignorância, 
especialmente os interessa-

incertos, passou-se o o datilografei, subscrev

go Santa Catarina, aos v nif, 
e dois dias do mês d- |,.ve 
reiro de mil noveceni 
sessenta e dois Eu, Luiz 
los Silva, Escrivão do (

publicaa- pre.en.e s d l j r t d .  »  
do se uma vez na Imprensa que será publicado e alixa
Oficial do Estado e três pu 'do na forma da. .le*-*D* f ° I ® 
blicações na imprensa local, passado nesta cidade dt L 
p r i i uiow digo, Custas a jes, Estado de Santa Catari- 

22 de fevereiro na, na forma da lei, etc di-final. Lajes,

Osmundo Vieira Duira 
Juiz de Direito da la. v .s--* 

Cível
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Cível

Juizo de 
Civel

Direiío da Primeira Vara 
da Comarca de Lajes

O Doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cívei da 
Comarca de Lajes. Estado 
de Santa Catariua, na for

ma da lei, etc

de tempo esteve m  posse: sileiro, casado, criador, resi-

I

Faço saber a todos quan- 
oB o presente edital de ci 
ação com o prazo de trinta 
30> dias virem dêle conhe- 
• monto tiverem ou interes

sar possa, que, por parte de 
Maria José da Silva, brasi- 
liira, 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. 
»em interrupção nem opesi 
ção < e quem quer que s 'ja, 
nela tendo a sua morada semo 
ventes, benfeitorias e planta
ções com o mais ;.bsoiuto 
"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- 
fei amenttó coufigurado. 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$ 10.00",00. 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-

E para que ninguém alegue 
ignorância, especialmente o* 
interessados incertos, passou 
se o presente edital, que se
rá publicado e afixado na 
forma da loi.-Dado e passa
do nesta ctuade de Lajes, aos 
vinte e doi6 dias do mêst de 
fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e dois. -Eu, Luiz Car
los Silva, Escrivão do Civel, 
o datilografei, subscreví e 
também assino.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da ia. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

Se você deseja ganhar

-• 1 milhão de cruzeiros
Exija do seu fornecedor a NOTA FISCAL correspondente às sua, compras e concorra

aos sorteios de Iunh.5 e Dezembro de

Seu Talão Vale um Milhão
Troque as suas notas à rua Coronél Córdova n° 80

30
C#,“  p

b s .
U . de Ita

Fraocií

dentes em Campo Belo d« 
Sul”. DESPACHO:” Defiro o 
pedido, no que respeita à 
justificação. Designe dia e 
hora para a audiência neces
sária, intimadas as te6ts- 
munhas, notificand se o dr. 
Promotor. Em 17- *-62 (a)
Paulo Peregrino Ferreira, 
Juiz de Direito em exercício 
na la. Vaia” Realizada a 
audiência de justificação, 
proferiu êsie Juizo, o seguin
te DESPACHO:” Visto?, ete. 
Julgo por sentença a presen
te justificação em que é 
requerente Maria J ;sé la 
Silva, a fim de que produja 
os seus efeitos legais e ju
rídicos. Façam-se as citaçõas 
requeridas na inicial; a do 
dr. Promotor Público e 
dos c o n f  roD t a n t e s  
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 (ai Os
mundo Vieira Dutra* Juiz de 
Direito da la. Vara Cível"

■ 0 P’ '®6'1 
lynd, fflan.,élII de título 
lyeta de Alg 
■{Liares Suce 
l«dias atuais, 
l$e tanto foi 
1 Vale acre 
luoi devida, p1 
Isg Noeva" ( I] seu nome, 
| f Hadríd".

S o m t
A sombr 
E te ma 
Tornar-t 
Como é

E si fi 
0 silei 
Te ape 
Cicatri

Si tentar 
E sobre 
De resigi

Deitará 
Terás i 
E coou

1 > a. 0Er'

s
N n 8él
SJJV
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no
Com a presença 

entidades estudantis re
presentativas dos muni
cípios de Florianópolis, 
Tijucas, Itajaí. Rio do 
Sul. Brusque, Blumenau, 
São Francisco do Sul,

das JoinvilIe , Congresso Estudantil em B,usque
i w „  D- sa..iT
Bento, Po r to  Un ião < * "

ba. Videira L a ls  A?“
■•anguá, Indataf . ia ^  V,

recorde!
O primeiro jornal editado na Espanha Pm ifio,

Madri d, mantem até hoje provàvelmente. o rèco“de 
téria de titulo extenso. Chama-se, simplesmente^ Rp I ^  
Gazeta de Algunos Casos ParticulareSPTantoPoliticoí Pnm° 
Militares Sucedidos En La Mayor Parte Del Mundo"1 °  £ 2  
os dias atuais, acreditamos, não apareceu outro que e*i 
gisse tanto folego para a sua leitura q exl‘

Vale acrescentar, contudo, que tal título teve noucos 
anos de vida, pois pouco mais tarde, foi sintetizada paia “Ga- 
ceta Nueva O jornal sofreu várias outras transformações 
em ^eu rDome, até estabilizar-se, em 1737, como “Gaceta

Sombra da Angustia
A sombra da angústia, que hoje te cobre 
E te maltrata em profunda dôr 
Tornar-te-á o coração tão nobre 
Como é nobre a pureza do amôr.

X X X

E si fundires na chama da tortura 
O silencio e as lagrimas vertidas 
Te apossarás da gloria, que em ternura 
Cicatrizará as chagas de tua vida.

X X X
Si tentares lutar c mtra a hora amarga 
E sobre ela lançares uma grande carga 
De resignação sincera e de humildade

X X X

Deitarás no bêrço puro da Vitoria 
Terás às mãos, todo o prazer da gloria 
E como prêmio terás a eternidade

VILE

lubarâo, Criciúma, Tim- 
bo, Laguna, Orleães, U 
i ussanga, Santo Amaro 
e Rio Negrinho, terá 
inicio no dia 28 de julho 
era Brusque, o V1F CON
GRESSO ESTADUAL 
DOS ESTUDANTES SE
CUNDÁRIOS.

O conclave estadual é 
promovido anualmente 
pela União Cutarinense 
dos Estudantes Secun 
dários.

Para o Congresso dês- 
te ano, estão incluídos 
na Agenda dos Traba
lhos ou Temário, a dis
cussão dos seguintes as
suntos:

a) Assistência social 
ao estudante;

b) Campanha Nacional 
de Educandários Gratui
tos;

c) Escolha d cidade 
para os Concursos de

Oratória, Declaraação e 
Rainha;

d) Elaboração de um 
Programa Mínimo de Tra
balho para a UCES;

e) Apreciação do Re
latório e do Balanço da 
gestão 1961/62 da U ES;

f) Discussão a respeito 
de Problemas Nacionais,

g) Temas Livres;
h) Eleição da nova di

retoria da UCES;

A União Estudantil 
Brusquense, entidade que 
patrocinará com a UCES 
a estada dos congressis 
tas, está movimentando- 
se de maneira intensa 
para dar maior brilhan 
tismo possível as festivi
dades.

Acredita-se nos meios 
estudantis da capital, 
que esse congresso con
tará com a presença de 
mais de cem estudantes,

Io H. S. das

Agradecimento
Associação Sta. Isabel vem por meio deste Jornal, 

tornar publico o seu agradecimento pela quantidade de te
cidos e a linda máquina p. costura, que recebeu dos 
srs. e sras. Fulvio Córdova de Oliveira e Aurea Sabatini 
Oliveira, Eliseu Concer e Laura Concer, Sérgio Arruda e 
Dalma Waltrick Arruda, Cyrilo Luz e Wilma Luz.

A todos o nosso muito obrigado
A DIRETORIA

e que será um dos mais 
movimentados conclaves 
-Ia histó 1 1  política omu- 
dantil secundária do nos
so Estauu.

O Congresso contará 
com a presnnça do Go
vernador Celso Ramos 
e Prefeitos <lo Vale do 
Itajaí, que serão espí- 
cialmente convidados.

A data dos debates se 
estenderá do dia 28 ao 
dia 31 de julho, senoo 
que dia 28, às 2*» hrs. te
rá lugar a Sessão Solene 
de Abertura dos traba
lhos.

M W  M
DIESEL

Motores de 7,5 a 50 HP 
Grupos Geradores de 6 a 30 

K W  A 
Para

Industria - Agricultura e 
Construções

Produto Nacional de Alta 
Classe

Preços sem concorrência

Representante

Vicente Pascale
Com. e Repres.

Rua Corrêia Pinto n° 122 
Fone-228 - Cxa. Postal 28 
End. Telegráfico - INDU 

LAGES - Santa Catarina

Balancete da receita e despesa da festa rea
lizada nos dias 26 e 27 de maio do cor 
rente ano.

RECEITA: ~ . obtrci nn
Renda geral - em dinheiro Cr$ 287.661
Donativos em generos alimentícios ^r®

Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento ae ferragens, 

tintas, graxas, oleos, mancais, rolamen
tos e ferramentas em geral.

Praça João Costa, 4 - Fone, 489

Cr$ 340.161,00

Cr$ 42.o95,oo
Cr$ 52.5oo.oo 
Cr$_245.566,oo 
Cri 340.161,00

/

DESPESA GERAL:
Donativos em generos alimenticios 
Saldo em caixa

Lajes, 15 de junho de 1962 
Osny Tolentino da Silva 

Tesoureiro
Lupercio de Oliveira Koche 

Provedor 
Otávio Rafaeli 

Secretário

Os Festeiros:

D** Acácio Ramos Arruda Filbo e Exma. Senhora 
Moacyr Ramos e Exma. Senhora 
Nilton Rogério Neves e Exma. Senhora 
Nilson Duarte e Exma. Senhora .

■®r- Oscar Schweitzer Filho e EXD“a-
Wilmar Delia Rocca e Exma. Senhora

FÁBRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

JOÃO PELLIZZONI
l  CIA. LTDA.

Rua J tro n lm o  Coolho, "/»

Ctlia PoaUi. «26  • !#*•*• "iCiO*

L A G E S  - Sta. Catarina

— D E -

João Pelizzoni & Cia. Ltda.
Rua Gerônimo Coelho, s/n - C. Postal, 126

L A G E S  - S. Catarina

Agora com suas novas instalações, convida os para uma visita 
sem compromisso. Dispõe de móveis finos e coloniais para 

pronta entrega e executa qualquer móvel sob encomenda

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Juizo de Direiio da Piimeira Vara Cível da Comarca de Lajes
O Doutor Osmundo Vieira 
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-

tificação dos [fatos alegados 
com a citação do Represen
tante do Ministério Público. 
Que sejam citados por man
dado os confrohtantes 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 termo*

tação com o prazo Je trinta aqUj fixados, protestando o 
(30) dias virem dèle | --uplicante pela produção de
conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que por 
parte de Miguel Alves de

i >do o gênero de provas em 
direitos permitidos, especial 
mente testemunhas, vistorias

Moura, brasileiro, solteiro, perícias e Depoimentos Pes
soais. Valor para efeitos

de Santa Catarina, 
ma da lei, etc

maior, domiciliado e residen 
te em São José do Cerrito, 
nesta comarca, me foi diri 
gida a seguinte PETIÇÃO: • ~
“ Exm * Sr. Dr Juiz de Di-j 
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 d e ; 
terras com a ârea superficial 
de 229.9002 m (duzentos e, 
vinto nove mil e novecentos! 
metros quadrados), localizada 
na Fazenda da Palmeira, dis-
trite de São José do Cerrito, Faço saber a tolos quan- 
municipio de Lajes; 2a. I Que .tos o presente edital de Ci- 
a gleba tem as seguintes tação com o prazo de trinta 
confrontações: ao N com o ' (30) dias, virem dèle conhe 
requerente. ao S. com | cimento tiverem ou interes- 
Walter Ribeiro a L. comjsar possa. que. por parte de 
terras de Lauro Pires de VALDEMIRA FREITAS RA- 
Almeida e a O. com terras MOS. brasileira, viuva, do 
de José Maria Correia Neto; méstica. domiciliada no dis- 
3 ) Que durante todo o lapso trito de Capão Alto. nesta 
de tempo esteve na posse Comarca, me foi_ dirigida a 
mansa e pacifica do imóvel nas j seguinte PETIÇÃO: \Exmo. 
suas confrontações semopo , Sr. Dr. Juiz de Direito da 
sição nem interrupção, culti- Vara Cível da Comarca de

ferimento - Lajes 4 de Outu
bro de 1961 (a) Pp Jorge 
Barroso Filho. “Testemunhas: 
1) Dorvalino Furtado; 2i A 
nastácio Mota. brasileiros, 
casados, 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:’" \ ís-

ves de Moura, a fim de que 
produza os 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, pu
blicando-se uma vez na Im 
prensa Oficial do 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-

tos. etc. Julgo por sentença guém alegue ignorância, es
_____  _____  r _^ ______  a presente justificação em pecialmeDte os interessados
fiscais CrS S.Oitf.OO. Pede De que é requerente Miguel Al-1 incertos, passou-se o presen

te edital de citação, qye se_ 
rá publicado e afixado na 
forma da lei. Dado e passa- 
do nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina 
ao6 vinte e dois dias dó 
mês de fevereiro de mil no
vecentos o sessenta e dois. 
Eu,Luiz Carlos Silva. Escrivão 
do Cível, o datilografei su
bscreví e também assino.

Osmundo Vieira Dutra
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

M a  de Direito da Primeira Vaia Civel da Comarca de Lajes
O Doutor Osmundo Vieira entre os marcos n°s 22. 3, j contestem o pedido se aui-
Dutra, Juiz de Direito da 24. 30, 34 e 31 fixados na . zerem. Finalmente que seja
Primeira Vara Cível da medição do imóvel Banhado procedente a Ação para ser
Comarca de Lajes. Estado . Seco. distrito de C.AJto nes- ' atribuído o domínio das gle-

na for ta comarca. A outra gleba i bas acima à Suplicante, ser- 
tem a área superficial de I vindo a sentença de título a 
67.971m2 (sessenta e sete mil
novecentos e setenta e um 
metros quadrados) localiza-

ser transcrito. Protesta pela 
produção de todo o gênero 
de provas eqa direitos per

da entre os marcos ns 2S j  mitidos. especialmente dn- 
49. 5 ' e 51 da referida me- cumentos, testemunhas, vis- 
dição e divisão; 2') Que em- torias, perícias, arbitramen- 
bora ditas glebas tivessem tos e depoimentos pessoais 
sido partilhadas a outrem. a Cnn o valor de CrS 5.0CC.00

vando-aenela erigindo benfei
torias o que toraa evidente 
seu “animuns domini" ;4 ) 
Que, ante c exposto, acha-se 
perfeitamente configurado.em 
seu favor, o suporte fáctico 
necessário da prescrição 
aquisitiva na forma do art. 
550 do Código Civil. Assim
pretendendo legitimar a si- finado esposo, vem ocupando

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

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-

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

Suplicante, por si e seu ma 
rido, ocupam nas e cultiva ni
nas desde aquela época, 
mansa e pacificamente, sem 
interrupção, contestação ou 
oposição, com o mais absoluto 
animus domini; 3.) Que pre
tende legitimar tal 6Ítuação 
de fato. com fundamento no 
art. 550 do Código Civil, e

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

com o rito dos art. 454 domiciliado e residente nes-
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 
independentemente 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

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 ineertos por edital, publi
cando se uma vez na Impren
sa Oficial do Estado e três 
publicações na Imprensa lo
cal. - P.H.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. passou se o 
presente edital, que seiá pu
blicado e afixado na forma 
da Lei-Dado e passado nesta 
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, subscrevi 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

Para seus anúncios pro
cure CORREIO LAGEA- 
NO, Rua Marechal Deo- 
doro, u‘  29-i

Para aquisição dos famosos Tratores Massey-Ferguson e imple
mentos agricolas desta renomada marca, procurem a

| Ser rana L tda . -Ve ícu los  e Máq u i nas
n  para loio o iú ip io  I s  n p m i s  produtos ia B E I f i i a  1  B I  j /j

|  Rua Coronel Cordova. 294 à 302 -  (Logo abaixo dos Correios e Telégrafos)

í  l A G E S  ~  Santa Catarina
----- ----------------------------------------------------------------- » « m m i . . . . . . .

a
mSn

m
m
m
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e dois
:CH
C1 8q .
no.

Utra

lho d*eÍ9498codn0f em 24 de. ju
do Nr. 11.801,à °h T  i09UZri' Livro N- oc• x,.,: *09, do
nascido em 3 de^ ípnS®88/ ’

P ^ £ « I
l ' e n ’ 3?  !  Fatlnis- nasci- 

Je novembro de 
2%  Cfl0a. or[? e batizado nr 

» M °  Uvro Nr

conforme batizado Nr. 2 077’ 
a fU  123, do Livro Nr. 'losj 
Waldemir, nascido em 16 de

2 : S " í POv de 1957’ c°nforme batizado Nr. 144, a fls. 90, do
Livro nr 100 does. iucls 
□ rs 4-5 6-7 e 8 e 9); José 
volni, nascido em 19 de feve 
reiro de 1961, conforme ba 
tizado nr. 2074, a fls. 32, do 
Livro nr. 1 1 2 , (doc. incl. nr

Edital de Citação
q 0 r. J.isé Pedro Mendes de 
Almeida, Juiz de Direito 
da 2a. Vara Cível da Co- 
mirca de Lajes, na forma 
da Lei c etc.

paz siber - i h  que o pre
sente elital virem ou dele 
contie ;i nento civere.n, com o 
prazo de sesse ita(6 )) dias, a 
pontir l i  p rim ira  publica
ção io D iam Oficial lo
Estad > 1 P )l* ** } c irtorio
corre uma ação de Investi
gação de Paternidade em 
qUe é autora Dona Eva da 
Conceição Arruda, e na qual 
a mes na pede a citação dos 
interessados ausentes, em 
lugar iacerto e não sabido, 
de~nomes. João da Silva Pa- 

ICla'; a I lhano e Maria Benta Pereira 
° e4o? I Palhano, pais do falecido e
e P°r I dos irmãos e sobrinhos do 1°). batizados estes levados 
f ressa I mesmo Antonio, Vmandio, a efeiio nesta cidade de 
,put)1 Ijoaquim, Emilio, Olimpio e 
mPreí Ilzaura Pereira Palhano e os e tra* I herdeiros filhos de Sebastião 
nsa lo- Ipereiri Palhaao, de nomes - 
1 final IJoão, José, Maria e Olimpia 
iro dt lpaihano, todos irmãos e so

brinhos do investigando - 
jberalino Pereira Palhano - 

termos da seguinte peti- 
âo: l,Exmo. Sr Dr. Juiz de 
foreito da 2a. Vara desta co- 
arca. Eva da Conceição 
rruda, também conhecida 
ar Eva da Conceição Arru- 

Moreira, brasileira, soltei- 
de prendas domesticas, 

sidente e domiciliada nesta 
e sei-Idade de Lajes, por seu 

i Cario* fcsistente judiciário infra as- 
'ível, ninado, vem. pela presente, 
i e tam- n qualidade de mãe e tu- 

|ra dos menores impúberes 
lutra Isni Rogério Arruda Morei- 
a. V*n|, Joio Oronir, Nilton Ce- 

r, Eli de Fatima? Maria He 
na, Waldemir e José Volni, 
kpor e requerer a V. Excia.
[seguinte: 1 - Que viveu 
sada religiosamente,duran 
|quatorze anos, nesta cida

de Lajes, com Liberalino 
Ireira Palhano, brasileiro, 
fteiro, operário, falecido 
i data de 21 de janeiro de 
pi (Does. incls. Nrs. 1 e 2).

Que dessa união resul- 
o nascimento dos meno- 
Osní Rogério Arruda Mo- 

[ra, nascido em 10 de Mar- 
Lde 1948, como se vê do 
fluso têrmo de nascimento 

nr. 35.303, a fls. 128v, do 
rp N- 68, no cartorio do 
Sistro Civel, da cidade de

em 20 ^^ feve re iro ’ dVVsiss* - ,Va Pa- lano e Maria Benta

assistindo e representando 
seus filhos menores impube- 
Pes, propor a presente ação 
de investigação de paterni
dade, especialmente para se 
valer dos direitos concernen
tes ao Instituto de Aposenta 
doria e Pensões dos Indus- 
triarios (IAPI), contra os her
deiros e interessados, pais do 
falecido, de nomes João da

úra Do-1 
da u. 
ra qce l 
irancia. | 
teressa- 
‘u se o| 
letã pu-1 

torm» I 
o nesta | 
vinte e 
feverei-

va
vel

nun-
Dnde

35 pro- 
\GEA- 

Deo-

te-

Pereira Palhano, bem como 
contra os irmãos e suonnhos 
do falecido, de nomes Anto 
nio, Amândio, Joaquim, Emi
lio, Olimpio e Isaura Perei
ra Palhano, e herdeiros de 
Sebastião Pereira Palhano.de 
nomes-João José,Maria e Olim
pia Palhano. dos quais se pe
de a citação por edital, por 
se encontrarem em lugar in 
certo e não sabido (art. 178, 
n I, Cod. Proc. Civ), bem co- 

lQ . . ~ — mo a de outros possíveis in-
ajes s Que a peticionaria teressados, a pessoa do re

sempre sa conservou -1 ao p> esentante do Ministério Pú- 
seu companheiro e protetor, blico, com a nomeação de 
amo >s ir tando c>a 1 dica curador dos ausentes, sob
;ao e carinho os filhos ..cirna pena de revelia, para o fim
mencionados havidos na cons- de ser declarado por senten- 
tancia d t união. 4-Que sendo i ça o reconhecimento dos

M a  de Direito d a l P r i n  liara Ci
vel da Comarca de Lajes
Edital de Praça

solteira a peticionaria e tam 
bem tendo falecido em esta 
do de solteiro o pai dos me
nores, teDlo sempre vivido 
em concubinário8 sob o mes
mo teto e ‘ more uxorio”, co
mo se casados n s ■n i pá 
rentaudoum estado matrimo
nial e susten ando uma união 
permanente, apenas não le

menores, filhos naturais de 
Liberalino Pereira Palhano, e 
da peticionaria, de nomes - 
üsni Rogério, João Oronir, 
Nilton Cesar, Eli de Fatima, 
Maria Helena, Waldemir e 
José Volni, nos termos do 
art. 363, I e II, do Cod. Civ., 
para todos os efeitos de di
reito. Isento de selos de con-

galiz ida co n as íormali lades; formidade com os arts. 68 e 
do casamento civil a inves-; seguintes do Codigo de Pro 
tigação de pat í r i i l i d3 co n| cesso Civil- Nestes termos, 
as formalidades, digo, a iu- pede deferimento. Lajes1 2 de
vestigação de paternidade é 
permitida (Cod Civil, art. 
363, Nrs I e II). - Há, na es- 
peoie ora figurada, o concu- 
bimto previsto no art 363,

fevereiro de 1962. Cid Couto 
Assistente Judiciário. “ E para 
que ninguém alegue ignorân
cia, especialmente os interes
sados incertos, passou-se o

O doutor Osmundo Vieira 
Dutra, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co 
marca de Lages, Estado de 
Santa 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 interessar 
possa, que, no dia (12) do 
mês de julho do corrente 
ano, às dez (lü) horas, no sa
guão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas vê- 
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e arrema- 
tação por quem mais der e 
melhor lance oferecer sôbre 
a avaliação de setenta mil 
cruzeiros, feita neste juizo, o 
seguinte imóvel penhorado a 
Celino José Pereira, também 
conhecido por Cirino José 
Pereira, na execução movida 
por Nilo Sambaquy: N<* 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 centimeti s qu i- 
drados, situado nesn cidade 
de Lajes, no bairro Copa
cabana, confrontando de ,m 
lado, vinte e sete metros, 
com o prolongaraent da ru.. 
João de Castro; do outro la- 
io trinta metros, com o pro
longamento da rua Marechal 
Deodoro-, pelos fundos, oiten 
ta e sete metros, com a rua

ars I e II, do Codigo Civil, presente edital que será afi-
Assim, segundo a lição de 
Beviláqua (Cod Civ, vol. II, 
págs. 339 e 34J) “ é de se 
presumir que o filho seja 
daquele que, ao tempo da 
concepção, convivia marital- 
mente com a mãe, e não de 
outro” . 5 - Que a peticioná- 
ria, para demonstrar ainda a 
verdade do alegado, protes-

xado no lugar público de 
costume, e publicado na for 
ma da lei. Dado e passado, 
nesta cidade de Lajes, aos 
dezesseis dias do mês de Ju
nho de mil novecentos e ses 
senta e dois (16/6/1962). Eu, 
Darcy Ribeiro, Escrivão da 
2a. Escrivania, o datilografei, 
subscreví e assino

ta Dor todo o genero de pro- . . .  . A1
vas admitidas em direito, José Pedro Mendes de Al-
principalmente pela inquiri-j m®,af  „  n
ção de testemunhas, depoi-jjuiz de Direito da 2a. Vara 
mento dos reus, e pela jun-| Civel
tada de documentos que, no ,
decorrer da açio, pareçam. | DOr^ c™ :ro

projetada “F”, terreno êete 
adquirido pelo executado me
diante escritura pública de 
compra e venda, devidamen
te transcrita sob número vin
te e nove mil e oitocentos e 
trinta e quatro (29834), uma 
parte somente com a área 
superficial de 1.859,50 m2 
(mil oitocentos e cincoenta e 
nove metros e cincoenta cen
tímetros quadrados) avaliada 
pela quantia de setenta mil 
cruzeiros.-E quem quizer ar
rematar dita parte do 
imóvel acima desciito, deve 
rá comparecer no lugar, uia. 
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 arrematnção, im
postos e custas legais.-E pa
ra que chegue ao conheci
mento de todos, passou se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei -Dado e 
passado ne6ta cidade de La
ges, Estado de Santa Catari
na, aos dezenove dias do 
mês de junho do ano de mil 
novecentos e sessenta e dois. 
Eu, Luiz Carlos Silva Escri 
vão o datilografei, subscrevi 
e também assiDo Selos a fi
nal.

Osmundo Vieira Dutra 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel e Comércio

— DE -
P E D R O  VANONI

Gasolina - Oieos - Lubri
ficação e Lavaçao

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

clientes
Rua Correia Pinto - Esquina Emiliano Ramos -  Fone, 319 

Lages - Santa Catarina

s
S!l

. (doc: incl 3); João I.to posto vem a Petloionana, _____________________ ______________________________________________________

T r a n s p o r t a d o r a  c R o p r c s f i n t a ç õ c s  R 1D U L A G E S  L I O U .
Avenida Marechal

transportes em geral de c a r g a s ,  lo ç - A1 e> Sã0 Paulo, Rio de Janeiro, Curitibanos, São Joaquim, Pelotas,

localidades de Santa Catarina:
ervindo dind e s i d ê n c i a  Fuck, Santa Cecilia, Ponte Alta do Norte. Ponte-

F̂ aíra Crr™ir,Err« Monte Castelo, La9ead.inh<^  ®fv_r£ Encruzilhada, Palmeiras, Bouqueirão, São José do Cer « o  SuTcampos C s ,  Chapecó, Xaxim, Xanxere. Jncruzunaa CapãQ A1 c  Belo do Sul
pto, Rio da VorTea Painél. Urubici. i Celso Ramos. Ponte do Rio Pelotas e Rio Negro, no Paraná _
^Soa da Estiva. C e r r o ^ e g ^ A m t ^ J ^ -----------— ------- ----------------
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P refe itu ra  M u n ic ip a l
ESTADO DE

Requerimentos Despachados polo Sr- Prefeito Municipal
de Lages em 19-3 62

348 - Irmãos Schweitzer - Baixa de lane. - Anexa c Alvará de Licença.
461 - Dr. João Costa Neto - Lic. construir Muro . A Dov p/Informar
462 - Carlos Vidal Ramos - Ligação d agua - Sim
463 - Construtora Comercial Ltda. - Lic. Construção de Prédio - A DÜV

p/ Informar
464 - Celso Rosa Ramos - Trarsf de Terreno - Sim
465 - Manoel Pereira Olive ra - Transi de Terreno - Sim
466 • Ana Maria da Silva - Transi, de Terreno - Sim
467 Alves Ltda Baixa de Lançamento - Sim
468 - Dalmo Costa Andrade - Transf de Casa e Terreno - Sim
469 - Luiz Baltazar Transf. de Casa e Terreno - Sim
470 - Casa dos Retalhos - Baixa de Lançamento - Sim
471 - Salvio Handechem - Certidão de Lançamento - Certifique-se
472 - Ema Rodrigues • Licença construir Casa - Sim
473 - Carlos Vidal Ramos - Baixa de Galpão - Sim
474 - Sebastião da Silva Ramos - Transf. de Terreno - Sim
476 - Manoel de Freitas - Licença Aumento de Casa - Sim
477 - Francisco João Peixe - Requer 2' Via de Alvará Sim
479 - Mercedes Floriani - Transf. de Terreno - Sim
480 - Manoel Rodrigues Oliveira - Transf. de Terras - Sim
482 - Agenor Alves de Sousa - Lic. Abertura de Farmacia - Sim
484 - José do Nascimento - Lic Abertura de Mercadinho - Sim
485 - Lauro de Freitas Goss - Transf. de Impostos Indeferido
486 - Atanasio A de Cordova - Transf. de Impostos - Indeferido
487 - Alcino Schlichting - Lic. Construção de Muro - A DOV p/ Informar 
489 - Zelio Borges dos Santos - Certidão de Lane - Certifique-se
492 - Ildegard N. Taggessel - Transf de Terreno Sim 

Dinival Daniel de Liz - Transf de Terreno - im

SANTA CATARINA
5C2 - Mario Ribeiro Ramos - Cone. Perpetua - Sim
503 - Zulmira Candida de Liz - Cone. Perpetua - Sun
504 - Oliverio Godinho Menezes - Cone. Perpetua - Sim
505 - Aureo Ramos Lisboa - Transf. de Terreno - Sim

493
494 - João Bernard Vieira Transf de Casa e Terreno - Sim
495 - Honorato Pereira Neto - Transf. de Casa e Terreno im
496 - Zilda Ribeiro Reis - Certidão de Tempo de Serviço - Certifique-se
497 - Maria da Gloria 8á Brito - Transf de Cas t e Terreno - Sim
498 - Julio Malinverni Transf. de Terreno Sim
499 - Einpreza Reunidas Ltda. - • ertidão de Despacho de Requerimen

to - Certifique-se
50U Empreza Auto Viação S. Jorge Ltda Certidão de Despacho de 

Requerimento - Certifique-se

Têrmo de Contrato de Locaçao de Serviço
Têrmo de Contrato que entre si fazem a Prefeitura Municipal 
de Lages e o Senhor Edson Herculano Neves Vieira, para 0 
fim e na forma que abaixo se declara.

Aos quinze dias do mes de mirço do ano de hum mil novecentos e sessenta 
e dois (15 3-62). na Prefeitura Municipal de Lages, no Gabinete do p: . fei
to Municipal Dr Wolny Delia Rocca, ora denominado Contratante e na 
presença do Sr. Edson Herculano Neves Vieira, e aqui denomimdo 
Contratado, foi concluido êste Contrato na forma e sob as cláusuias 
seguintes: _  .

Cláusula Primeira
O Contratante, usando de suas atribuições, contrata neste ato. 

o Sr. Edson Herculano Neves Vieira, para na D.O.V. desta Prefeitura 
Municipal exercer as funções de DESENHISTA.

Cláusula Segunda
O Contratante obriga-se a pagar ao Contratado, mensalmente como 

retribuição aos serviços prestados, a importância de Dez mil cruzeiros 
tCr$ 10.nü0,00), que será efetuado na Pagadoria da Prefeitura Municipal.

Cláusula Terceira
O presente Contrato terá sua vigência a partir de primeiro de 

março de mil novecentos e sessenta e dois(l 3 62) e terminará um(l)ane 
após, podendo ser prorrogado de acordo com as partes contratantes, 
bem como poderá ser rescindido em quaiquer tempo, por iniciativa de 
uma das partes, sem que caiba direito a indenização ou reclamação 
judicial ou extra judicial.

E, para firmeza e validade do que ficou acima estipulado, mandou o 
Sr. Prefeito Municipal que fosse lavrado o presente têrmo de Contrato, 
que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes con
tratantes e por mim, Felipe Afonso Simão, Secretário da Prefeitura Mu
nicipal de Lages.

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de narço de 1962.
Wolny Delia Rocca —  Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão —  -ecretário
Edson Herculano Neves Vieira — Contratado

Excursões “V  A  R I G j j

Conforme publicamos em nossa edição anterior, a VARIG acaba 
de lançar mais uma “ Excursão de Sua Vida” , agora pela rota do Pa
cífico.

As saídas estão marcadas para os dias 28 do corrente e õ de 
julho p. vindouro, com o seguinte itinerário: São Paulo - Lima - Bo
gotá - México - Acapulco - L >s Angeles - Las Vegas Monterey - Yo- 
semite - Seattle - Vancouver - Toronto Nova York e retorno ao Bra
sil.

Entre as principais atrações podemos destacar: Visita a “ Pérola do 
Pacífico’', ACAPULCO; Visita a Disneylândia; Hollywood, Parque Na
cional de Yosemite, Feira Internacional do Século em Seattle, etc.

São 27 dias maravilhosos que V.S. poderá desfrutar.
Aos interessados informamos que, quanto antes houverem as ins

crições maiores serão as facilidades de pagamento. E, como o preço to
tal é calculado de acordo com o câmbio IATA  em vigôrnadata da com
pra, Você ganhará inscrevendo se cêdo.

Para maiores detalhes a respeito, consultem a agência local da 
VARIG, à Galeria Dr. Accacio.

Padre Jorge Candiota
Encontra se desde há vários dias em nossa ci

dade e deu-nos o prazer de sua visita, o Padre 
Jorge Candiota, um dos redatores de «O  Munici
pal», da cidade de Duque de Caxias, no Estado do 
n io e militante de outros jornais fluminenses.

O Padre Jorge Candiota encontra se em Lages 
em visita pela obra da Igreja Católica Apostólica 
Brasileira, devendo visitar ainda outras cidades de 
nosso país com o mesmo objetivo.

Almejamos ao Padre Jorge Candiota e nosso co-ir 
mão de imprensa, os nossos augúrios de uma fe
liz estada na Princesa da Serra.

Em Julho a reunião Brasileira do Milho
Técnicos de renome, nacionais e estrangeiros, deverão 

estar presentes à V Reunião Brasileira do Milho, a reali
zar-se de 9 a 14 de julho proximo, no quilômetro 47 da an
tiga rodovia Rio-São Paulo.

C L U B E  Io D E  J U L H O
CONVITE

♦Ví*> 'W' * w  ■ ;«;vw

Os festeiros de São João de 1962 do Clube 1* de Julho convidam o«? a«n n ifljn 0 
juninas, que farão realizar no dia de hoje nos salões sociais. associados do mesmo, para as festividades

P R O G R A M A : ----------------------------------------
A’s 20 horas - Praça João Costa

Recepção a rainha do São João Srta. MARLENE W A íTR írR "
Audição da Bandinha Concórdia de Porto Alegre ALTRICK 

A ’s 21 horas - Clube r  de Julho Alegre.
Início do Grande Baile

A ’s 24 horas - Sensacional “ show’' com a mais famnen k , « k
nacionais “Roncdd Golias e Carlos Manoel da Nobrega, contratadoTesnpei«imon^UmoriSta do Kadio e televisão §| 
ciados do Clube 1' de Julho mais uma noite inesquecível. pecialmente para proporcionar aos asso- gc

Mesas a venda na Alfaiataria “ Chie’* - ! fez
Transmissão exclusiva da Rádio Diário da Manhã 

n Agradecemos antecipadamente as seguintes firmas: Agencia Plana itin« i ,
| Automóveis João Buatim S.A. e Expresso Lages de Transportes Ltda.d  ̂ 0S’ Rodo Pinho S.A., Comércio de

prot
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Amanha Internacional x Pinheiros
7a página

Dando prosseguim ento cassa i0i?o 0 e 
ao campeonato lageano qual o quadro K ’ 3°
de futebol, teremos a-l leva u m ^ve^von tism u

se to*na
m anhã à tarde no Esta 
dio Municipal Vidal Ra 
mos Junior, o cotejo en
tre as representações do 
S.C. Internacional e do 
pinheiros, em prélio que 
se antecipa dos mais in
teressantes.

0 quadro rubro que 
não atravessa uma boa 
fase no atual campeona
to espera*se defrontar 
com um Pinheiros que fra-

interessante, pois qu? o 
quadro rubro aspirl c i 
didatar-se a uma vaga 10 
tumro certame estadual,

ao passo que o Pinheiros 
está lutando tenazmente 
para fugir ao último pos 
to da tabela, uma vez 
que se encontra ein igual
dade de posições com o 
Cruzeiro na rabeira do 
campeonato.

%[
e«m|
!lPü

n|
1»!
mA
fai
HÇitl
douc i 
itraiü 

C0E| 
i Ms-

td
àsa ci- 

Padre 
Munici

e s .
i Lages 
o s t ó b  
a d e s  de

Dando prosseguimento 
ao campeonato do cor
rente ano, tivemos quin
ta feira à tarde, no Es
tádio Municipal Vidal 

mos Junior, o cotejo 
ntre as equipes do 
ruzeiro e do Pinheiros, 
ogo êste que não este- 
a despertando as aten 
lôes do nosso público 
esportivo. Venceu êste 
otejo, a equine do S. C. 
ruzeiro por 3 gols a 1, 
onquistando assim a sua 
rimeira vitoria no pre 
nte campeonato, fazen 
o com que a equipe 
inheirense descesse em 
ia companhia para o 
tirao posto da tabela.

ira
r» a Fodada de quinta feira última, em que

Cruzeiro derrotou o Pinheiros pelo escore de 
1 , a classificação dos clubes concorrentes ao 

certame citadino passou a ser a seguinte'

1- Guarany 0 pp
2- Internacional e Olinkraft 4 pp
3. Cruzeiro e Pinheiros 12 pp

Corai ainda na liderança
Depois <io jogo de quinta feira, em que o 

Arco íris derrotou o Aliados por 5a 1, a situação 
do campe«mato da segunda divisão é a se
guinte:

1‘ <’ ral 
2' \ i co íris 
y Al» idos 
4 opular

ü pp 
2 pp
4 pp
6 pp

A diretoria do Clube Io de Julho comunica a tod > • os 
seus associados as próximas atrações sociais, que aconte
cerão durante o mês de Junho em sua séde.

DIA 23 - Hoje
Grande Baile de São João - Banda Concórdia de 

Porto Alegre
Principal atração: Humoristas - Ronald Golias e Car

los Manoel da Nobrega.
Dia 30 - Sábado

Baile de Gala, comemorativo ao 66- aniversário - 
Conjunto Melódico de Norberto Baldauf.

Dia 1 de Julho - Domngo
Elegante Sarau, encerramento das promoções Junho 

de 1960 junho de 1962 Conjunto de Breno Sauer.
Nota: Para todas estas festividades é indispensável a 

apresentação da Carteira Social

— A t e n ç ã o  —
Pede se a pessoa ou a firma, que adquiriu uma má

quina de escrever, marca “CÔNSUL”, para escritório, da 
Oficina da Remington sita no bairro Coral.a gentilêza de pro
curar com o senhor José Cardoso no prédio da Farmácia 
IARA, o aparelho adaptador para contabilidade, pertencen
te a referida máquina, o qual por um descuido involuntá
rio deixou de acompanhar a referida máquina.

CASA - Vende-se
Vende-se bôa casa de moradia na Rua Josefina Amo- 

rim - imediações do Engarrafamento Santo Antônio - Ave
nida Presidente Vargas.

A casa tem todas as instalações necessárias e está 
construída há 2 anos.
Tratar no local com o snr. José Cardoso, ou com o mesmo 
6enhor no prédio da Farmácia IARA.

50 co-ir 
im ã  ií-

Símbolo do sucesso

iternacional 2 
x Olinkraft 1

,8, devem
). a reali
,47 d»»

[Em prélio válido pelo 
Vüpeonato local, rea 
jado no último Scábado, 

16, o Internacional 
[cotou o Olinkraft pe- 
!escore de 2 a 1, pas 
ido a dividir com ês 
0 segundo pôsto da 

“leia.

rci°

Jrosseguiu quinta feira 
o certame da se 

^da divisão, com o 
|li° entre as equipes 
" pco íris e Aliados. 
Mizando uma magni- 
I jornada, o onze do 
r  Íris esmagou a e- 
Te aliadina pelo alto 
r re de 5 a 1, conser- 
r j°  se assim na se
rro colocação da ta-

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

r
• i
2;*
i

i
r

[muni
Um produto da W I I I Y S -O V E R L I I D
fabricante de veículos de alta Qualidade 

S4o Bernardo do Campo 
Estado de S ío  Paulo

H I a j .

CONHEÇA-O E PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO EM:

Agência Planaltma de Veículos S/A
Pr C S V a r g a r .  1898- End. T 'l. "- Hd - C

LACES Santa Catarina
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T-rraes, 23 de Junho He 1962

Lançada a candidata do Sr. Iclmo 
Ramos Arruda à Câmara Municipal

Realizou-se há dias 
no próspero distrito de 
Correia Pinto, uma gran 
de concentração pes- 
sedista, quando foi lao- 
çadu a candiduiura do 
Sr. Teimo Ramos Arru
da à Câmara Municipal.

O Sr. Teimo Ramos 
Arruda é influente in 
dustrial e adianiado pe 
cuarista neste município, 
gozando por isso de 
grande prestigio em nos 
sos meios. Além de sua 
atividades industriais e 
pecuaristas, o Sr Teimo 
Ramos Arruda cursa com 
grande brilho Facul
dade de Direito d; ci
dade de Passo Fundo.

Aliado â tudo o que 
nos referimos, o candi
dato recém lançado pe 
lo pessedism > de Cor
reia Pinto, e dotado dn 
inúmeras quahdades que 
o tornam credor do res

peito e da estima d? seus inúmeros amigos e admiradore 
Lançado há poucos dias a sua candidatura à uma cadeir 
na Câmara de Vereadores, o seu nome vem encontrand 
franca receptividade também nesta cidade e em outros recan 
tos do nosso município, figurando entre os candiditos de 
maior prestigio que concorrerão ao pleito do proximo dia 
7 de Outubro.

Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio IA C - Cruzeiro do Sol
ás suas ordens .....

Diariamente V. Sa poderá se utilizar dos 

confortáveis aviões do CONSÓRCIO TAC- 

CRUZEIRO DO SUL, para Florianópolis, Ita- 

jaí, Joinvile, Curitiba, Paranaguá, Santos, Rio 

de Janeiro e Pôrto Alegre, com partidas des

ta cidade às 7,00 horas da manhã. •

Para qualquer parte do País, V. Sa. pode

rá viajar pelos aviões da TAC-CRUZEIRO DO 

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 aé

reas. Você viaja agora e paga a passagem 

em suaves mensalidades.

TAC-CRUZEIRO DO SUL, servindo cada 
vez melhor.

Para reservas e compras de passagens 

procurem a Agência nesta cidade, à rua Pre

sidente Nereu Ramcs, 84 ou pelo fone 214.

Hsje p i le  fe ia  Junina C ie  de L n s
ti tu i r-se á por certo nu.na 
verdadeira fábrica de gar-Finalmente hoje,será realiza- 

dua grande festa junina pro
movida pela Radio Clube de 
Lage% etn colaboração com 
a Prefeitura Municipal e o 
Clube 14 de Junho, que terá 
por local a aprazível Praça 
Jonas Ramos.

O local da festividade de 
São João será artisticamente 
iluminado com 800 lâmpadas 
graças à uma gentileza da 
companhia Catarinense de 
Força e LuzS/A jdando assim 
um colorido todo especial a 
esta magnífica festa promo
vida pela popular emissora 
da Rua Presidente Nereu Ra
mos. Como atrações princi
pais teremos, as presenças 
de Walter Broda e Bebeto 
da Radio Farroupilha de Por 
to Alegre, a famosa Bandinha 
Hawai da TV Piratini, tam
bém da capital gaúcha e 
Nhô Belarmino e Nhá Gabrié- 
la da Radio Guairacá de 
Curitiba, além de vários ur 
tistas da Radio Clube de La 
ges, que estarão promovendo 
um espetacular show artis- 
ico, jamais visto em nos- 
a cidade.

Cluhe t Ao Jo io  
promove grandiosa 

festa jniiina
O Veterano Clube 1 de Ju

lho, associando-se às festivi
dades de São João, elaborou 
um amplo programa come
morativo, que constará de 
inúmeras atrações.

As festividades serão ini 
ciadas com a recepção que 
farão hoje às 20 horas na 
Praça João Costa à rainha 
de São João, srta. Marlene 
Waltrick. A seguir a Ban
dinha Concordia de Porto 
Alegre, contratada especial
mente para abrilhantar as 
festividades juninas do Clube 
1* de Julho, fará uma audi
ção naquele local. Às 21 ho 
ras será iniciado o baile ju 
nino, e às 24 horas será rea
lizado um magnífico show, 
que contará com a participa 
ção dos famosos artistas do 
radio, televisão e cinema I 
nacional, Ronald Golias e 
Carlos Manoel de Nobrega.

Estas promoções juninas 
do Clube 1- de Julho, estão 
despertando amplo interêsse, 
não 6ó entre os seus asso
ciados como também pela 
nossa população, pois a di
retoria daquele clube sempre 
se esmerou em apresentar 
ótimos espetáculos.

Haverá corridas de facho, 
competições de canoa, bnn 
cadeiras de pau de sebo, 
além de uma suntuosa foguei
ra e outras atrações. Na oca
sião das festividades juninas 
da Radio Clube de Lages, 
será feita uma farta distribui 
ção de bergamota, pinhão, 
pipoca, batata dôce etc. a 
todos aqueles que se encon
trarem no local.

Não faltará também, na 
oportunidade o tradicional 
casamento da roça, que e >ns-

gal loidas.

O São João da Radio Ciu- 
be de Lages será iniciado às 
19 horas devendo prolongir- 
se até às 24 horas, com cin
co h >ras de risos e atrações.

Após o encerramento dei- 
«8*- atividades, a Radio Cl j- 
be f uma ampla coberiu‘a
das tas de São João le
todo -i clubes recreativig
da C ade.

E cos do Cinque 1 tenárn 
do G. E. Vidal Ramos

Ainda sôbre as comemorações do cinquentenário de 
fundação Io Grupo Escolar Vidal Ramos em nossa cidade, 
são as duas fotos acima estampadas: Na primeira um as 
pecto da al goria feita pelo Sr. Alfredo Montenegro, onde 
aparecem a antiga e a atual séde do G.E. Vidal Ramos, e 
na outr um flagrante da “ Marche aux Flambeax’', pelos 
alunos daquele estabelecimento escolar.

K m  Horário Diário Noturno Ao 
EXPRESSO CURITIBA LAIES LIDA.
A Emprêsa avisa que a partir do próximo dia 
1 de Julho, iniciará um novo horário noturno, 
que è o seguinte:

Partidas At Lajes às a  horas 
Partidas de to A  às 18 horas
Contando com a colaboração de todos, a Em- 
prêsa agradece.

O  Cine M r r r m n r f r r r  apresenta amanhã (demingo) 
V^ AAAC A ; U Í U JÜ U r a  às 7 e 9,15 horos

a espetacular película da Columbia Pictures em Eastmancolor

As Viagens de Gulliver
com Kerwin Malhews, Jo MorroW 

e June Thorbum
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