
^^Sen a^^^A m ^ ^0_PSD indica os seus candidato: 
presidência d„' ara Federal q Assembléia Legislativa

ao
Sob a presidência do 

cr. Valdo Costa Á v i
la, reuniu-se sexta feira 
última, o diretório mu 
nicipal do Partido Social 
Democrático, numa reu 
nião bastaote importan
te.

Naquela oportunidade, 
o diretório municipal 
pessed: ta. indicou 
seus candidatos ao S 
nado, à Câmara Federa, 
e à Assembléia Legisla 
tiva, para severa levad »s 
à convenção regional, 
que será realizada no 
próximo dia 7 de Julhj, 
na capital do Estado.

Para o Senado, o dir

idicou os nomes dos Srs. 
> putado Joaquim Ramos 

A ferbal Ramos da Silva
tório municipal do PSD e o Deputado Atilio Fonta

na. Para suplente de Se
nador, foi indicado o emi- 
nenn advogado, Desem 
bargador Dr. Mario Te- 
xeira C a r r i l h o ,  
que há vários anos vem 
^mpratando uma larga 
fo ha de serviços ao nos-

> município e ao nosso
Est do.

Para Deputado Fede 
ral, foi indicado o Depu 
tado Osny de Medeiros 
Regis, ex Prefeito Muni
cipal e ex Secretario de 
Educação e Cultura de 
nosso Estado.

venção regional, o nome 
do Sr. Aureo Vidal Ha- 
mos (Nuta), personalida
de das mais conhecidas 
e conceituadas em nos
sos meios sociais, comer
ciais e industriais.

Brevemente a  escolha 
dos candidatos à  C â 

m ara Municipal

K'À r . \■ • f . ifi■*** » "W&

c
L

ORCAO INDEPENDENTE E NOTICIOSO

Brevemente, o diretório 
municipal do Partido So
cial Democrático, deverá 
reunir-se em convenção, 
quando homologará os 

Finalmente, para a As I nomes dos candidatos 
sembléia Legislativa, o ! que concorrerão a Câ 
diretório municipal do mara Municipal 
PSD, deverá levar à con-

Sabe-se que entre ou 
ros, deverão ser homo 

logadas as candidaturas 
dos Srs. Teimo Ramos 
Arruda, Felipe Afonso 
Simão, Dr Cláudio Ra
mos Floriani, Rui Zape- 
lini, José Hélio Guidalli,
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Jatir Varela Ji , í - 
noel Antunes Ramos. Dr. 
Jorge Barroso Filho. Os
car _ chweitzer, alén <le 
outros valores de grande 
pre gio na agremi, iio 
majoritária, nomes (  «
representativos das ti- 
versas classes sociai te 
nossa terra.

Regressaram os torcedores lageanos que

a 0
O Prefeito Dr. Wolny 

Delia Rocca, esteve em 
contacto no dia de on
tem cora a Diretoria de 
Obras e Viação da Pre
feitura Municipal, acer
tando detalhes com res 
peito à construção do 
novo Cemitério Munici
pal.

O chefe do executivo 
lageano, esteve também 
no local onde será loca
lizado o futuro Campo 
Santo, que ficará além 
do Bairro Coral, na Es
trada Lages-Florianopo- 
lis, verificando in totum 
as suas condições.

A planta do novo Ce
mitério Municipal já se 
encontra em mãos do

Prefeito Dr. Wolny Delia 
Rocca, e será dotado de 
tod js os requisitos mo
dernos, com avenidas e 
aletas, equivalente ines 
mo aos cemitérios dos 
centros mais adiantados.

Como se sabe, o Ce
mitério Cruz das Almas, 
situado no final da Ave
nida Marechal Floriano, 
está se tornando peque
no, dado ao crescente 
desenvolvimento de nos
sa cidade, e a constru
ção do novo Cemitério 
além do Bairro Coral, 
virá resolver um grande 
problema que desde há 
muito era reclamado, e 
cuja realização será con-

efi

Feriados Bancários
Como acontece todos os anos com a aproxi

ção do término do primeiro semestre, os dive^

bancos de nossa cidade dev 1 , nrocessa- 
s portas aos seus clientes, a f conforme
i os seus balanços. õeQs das agências
iseguimos apurar juntoas d‘ s Ç bancos deverão 
ícárias de nossa cidade, o 29,
icionar na próxima sexta feira, M »o pe  ̂
nente na parte da manha, e 1 Q fechar
do da tarde os mes“ ° V « eío  e na próxima se- No próximo sábado, d]ia 30 ^na^p  permane.
ada feira, dia 2 de inibo, os xpediente nor- 
‘ão fechados durante todo• P próxima
L voltando à funcionar somente na 
ça feira, dia 3, em seus horários

cotizada, graças à 
c- * it ‘ administração 
P *fe to Dr. W olny Del! 
Rocca.

Gov. C  R instala ener 
gia  eletrica

Sábado último, o Go 
vernador Celso Ramos, 
acompanhado de vários 
assessores, Secretários, 
Deputados e outras au
toridades, instalou sole
nemente a energia ele
trica na localidade de A r
mação de Itopocoroy, 
distrito de Penha. Fala
ram na ocasião o Gover
nador Celso Ramos e 
outros oradores, ressal
tando a importância do 
acontecimento para a- 
quela localidade.

foram
Regressaram domingo 

último, via terrestre, do 
Chile, os seis torcedores 
lageanos que foram à- 
quele país assistir os jo 
gos do Brasil no 7- cam
peonato mundial de fu 
tebol.

A caravana que foi 
ao Chile, e que foi apo- 
teòticamente recepcio
nada em nossa cidade, 
era composta do Gene-iliz regresso 
ral José Pinto Sombra.Sr.' da Serra.

ao Chile
Constantino Bertuzzi, Sr. 
Sélio Melim, Sr. Olimpio 
Santos, Sr. Boanerg js 
Mello Ávila e Sr. Dorniar 
Francisco de Oliveira, 
todos êles pessoas bas
tante relacionadas etn 
nossos meios sociais e 
comerciais.

Desejamos aos espor
tistas acima referidos os 
nossos votos de um fe- 

à Princesa

Conselho de Ministros renunciou 
coletivamente

Perante a Câmara dos Deputados, em sessão 
realizada ontem, foi apresentado oficialmente, o 
pedido de renúncia coletiva do Sr. Tancredo Ne
ves e dos demais membros do gabinete ministe 
rial. Nesta oportunidade, o Sr. Tancredo Neves fex 
um discurso de 45 minutos, em que fez uma aná
lise do seu govêrno, historiando todos os fatos o- 
corridos desde que assumiu a chefia do gabinete 
em setembro do ano passado até o dia de ontem.

Como se sabe, expirou no dia de ontem, o 
prazo de desincompatibilização para todos os minis- 
ros que irão concorrer á vários postos eletivos 
nas próximas eleições de 7 de Outubro.

“V A R IG
5 J

Para FLORIANÓPOLIS, ITAJAl, SÂO PAULO e RIO

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

Para CAXIAS e PÔRTO ALEGRE -

3as.f 5as, e domingos, 12:40 hrs.
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Juizo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lajes
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, me foi djri 
gida a seguinte PETIÇÃO: 
“Exmo Sr Dr. Juiz de Di
reito da Vara Cível da Co
marca de Lajes Por seu 
procurador qus esta subs
creve, Miguel Alves de Mou
ra, brasileiro, solteiro, maior, 
domiciliado e residente em' 
São José do Cerrito, nesta 
Comarca, diz e respeitoso 
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 novecentosl 
metros quadrados), localizada \ 
na Fazeuda da Palmeira, dis 
trite de São José do Cerrito,

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 1.901 (a). Pp. Jorge 
Barroso Filho. “Testemunhas: 
1) Dorvalino Furtado; 2) 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. Pronotor 
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, etc. Julgo por sentença 
a presente justificação em 
que é requerente Miguel A l

ves de Moura, a fim de qu 
produza os efeitos jundmos 
e legais. Façam-se as cita
ções requeridas na miçml, 
do Dr. Promotor Publico e 
dos confrontantes do imóvel 
por mandado; dos interessa
dos incertos por edital, P” 
blicando-se uma vez na im
prensa Oficial do Estado 
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 na 
form i «la lei. Dado e passa
do nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina 
aos vinte e dois dias d,’, 
mês de fevereiro de mil no. 
vecentos o sessenta e dois. 
Eu,Luiz Carlos Silva, Escrivão 
do Cível, o datilografei 1U. 
bscrevi e também assino.

Osmundo Vieira Dutra
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

Juizo de Bireito da Primeira Vaia Civel da C o m  de Lajes
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faço saber a todos quan- 
município de Lajes; 2a.) 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 dêle 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 j 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 seguinte PETIÇÃO: ‘,Exmo. 
suas confrontações semopo-jsr. Dr. Juiz de Direito da 
sição nem interrupção, culti- Vara Cível da Comarca de

O Doutor Osmundo Vieira i entre os marcos n°s 22, 23, 
Dutra, Juiz de Direito da!24, 30, 34 e 31 fixados na 
Primeira Vara Cível da'medição do imóvel Banhado 
Comarca de Lajes, Estado Seco, distrito de C.Alto nes

ta comarca A outra gleba 
tem a área superficial de 
67.971m2 (sessenta e sete mil 
novecentos e setenta e um 
metros quadrados) localiza
da entre os marcos n s 28 
49, 50 e 51 da referida me
dição e divisão; 2 ) Que em
bora ditas glebas tivessem

vando-a enela erigindo benfei
torias o que torna evidente 
seu ‘‘auimuns 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
tuação de fato em que se 
encontra, constante arts 454 
e seguintes do Código de 
Processo Civil, requer a V. 
Excia. se digne deter
minar dia e hora para a jus-

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

contestem o pedido se qui- 
zerem. Finalmente que seja 
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, especiaim*-nte do
cumentos, testemunhas, vis
torias, perícias, arbitramen
tos e depoimentos pessoais

sido partilhadas a outrem, alCun o valor de Cr$ 5.0C(,,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 
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

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, 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, 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

Para seus anúncios pro
cure C O R R E IO  LAGEA- 
N O , Rua Marechal Deo- 
doro, n° 294

- • T'k _______* * — 1 r n r » .  «  »

m
m
m

i
H

1

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

| Ser rana L tda . - Ve í cu l os  e M á g i . i n a c

m

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

L A G E S  Santa Calem" nrr 1
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M i »  « ® ii l l  Gordini
oa pagina

Notável desempenho esportivo „
A Willys-Overland já está ca. v Q1S competições

produzindo um novo carro, o 
Renault Gordini, de 4 portas
e motor de 40 cavalos, de ex
celente comportamento es
portivo, alto padrão de con- _  uultt uesH;la 
torto e moderna linha estéti nas corresponde

s e ^ a ^ s e g S p 10 .aPresenta-
Noturno. CinS Pôreí® "^*2111 
VersaiUes VA" cdae
n.™ ™“ Í e_esas. exter-

uma combi-

C onvocaçà
Convidamos os Senhores Associados nam n aq„ 

bléia Geral Ordinária, que faremos rea liza i no dia Ai h ' 
julho de 1962, domingo, às 9,30 horas, naséde . Í ÍS » i1 .í®  
à rua Pres. Nereu. Ramos P 3, 2- an ^ r n eV c id ad e  Ha 
acordo com o artigo 16° dos Estatutos, para deliberarem’ sô 
bre o seguinte: 80

ORDEM DO DIA
1) - Eleição da Diretoria e Consêlho Fiscal Dara o 

biênio de 1962/64 - (das 9,30 as l l  horas) . P a o
2o) - Aprovar ou recusar a prestação de contas da 

Diretoria.
3o) - Empossar a nova Diretoria eleita (11,15 horas;
AVISO: - Pedimos que as chapas, sejam registradas 

na Secretaria desta Associação, 48 horas antes da realiza
ção da Assembléia

Bernardino N. Gevaerd - Presidente 
Pedro Mello - r  Secretário

nação interna de várias to
nalidades, emprestando ao 
conjunto um sentido moder
no e equilibrado. A par disso 
0 e6tofamento, a tapeçaria e 
os cromados dão especial 
realce e conforto ao veículo.

O "Renault Gordini" pos- 
súe mecânica avançada e 
traz, para os aficionados do 
esporte, uma soma apreciá 
vel de êxitos, pois já obteve 
mais de 80 vitórias em com
petições nos vários continen
tes

MTR apoia Jânio

Fertilizantes isento do 
imposto de Consumo

O Presidente João Goulart 
sancionou lei isentando os 
fertilizantes do pagamento 
de imposto de Consumo.

O Proprio Troféu
Antes de tudo, quero viver 
E assim, quero gosar e sofrer 
Para sentir a verdadeira vida

NOIVADO
Contrataram casamento no 

dia 13 do corrente, 0 distinto 
jovem Ari Vieira de Araújo, 
residente em Curitiba, com a 
srta. Terezinha Pereira Ma
chado, filha adotiva da sra. 
d. Antonina Machado Medei
ros, residente nesta cidade.

Aos venturosos noivos en
viamos as nossas congratu
lações.

Praticamente sem opo
sição a convenção do 
MTK adotou a candida
tura Jânio Quadros aos 
Campog Eliseos, ao mes
mo tempo quelauçou pa
ra vice 0 Brig. Faria Li
ma e 0 prof.A lip io  Cor

rea Netto para o Senado. 
Acredita se que o MTk , 
assim como o PL, com
pletará sua chapa apoi
ando o nome do sena
dor Lino de Mattos co
mo candidato ao Sena 
do.

1 . , I : . . .

O Brasil ganha mais am 
Estado: Acre

O Presidente João Gou
lart, vem de sancionar 
lei do congresso nacio
nal, elevando à catego
ria de Estado da federa
ção, o antigo território

do Acre.

Conta agora a Repú
blica brasileira com vin
te dois Estados, um dis
trito federal e territórios.

PTN com candidato à vi
ce governança paulista

A fim de evitar cisão em euas fileiras, o PTN de São 
Paulo lançou a candidatura do Sr. Fauze Carlos a Vice- 
Governador na chapa do ex-presidente da Republica. A ini
ciativa, tomada em convenção, visa impedir que tanto o 
Secretario da Saude como o Deputado Emilio Carlos a- 
dotem a candidatura situacionista José Bonifácio. Se 0 Sr. 
Fauze Carlos aceitar a indicação de seu nome para con
correr àquele cargo, terá que se afastar da Secretaria da 
Saude, ficando assim 0 PTN fóra do atual govêrno paulis 
ta.

X X X

Quero, no píncaro da gloria 
Dar valôr total a minha historia 
E mfnh'alma curvar-se-á agradecida

X X X

Saberei que, no altíssimo Monumento 
Que construi com horas de alegria e dôr 
Sobre base de carater bem forjado 
Há, marcos de grande sofrimento 
Há também um pouco de explendôr 
Dos dias de prazer, a mim doados

X X X

E, ao olhar minha obra, não resista 
O fluir do pranto de alegria, de um artista 

Que soube bem usar 0 seu cinzel

X X X

Não sentirei o desgosto escarnecido 
Como outros,,*de não poder ter esculpido 
No bronze da vida, o proprio troféu

VILE

I Excursões “V A R IG ”
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 5 de 
julho p. vindouro, com o seguinte itinerário: São Paulo - Lima - Bo
gotá - México - Acapulco - Los Aogeles - Las Vegas Mouterey - 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 L’7 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- I 
tal é calculado de acordo com 0  câmbio IATA  em vigôrnadata da com
pra, Você ganhará inscrevendo se cêdo.

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

— A t e n ç ã o  —

Pede-se a pessoa ou a firma, que adquiriu nma 
[uina de escrever, marca "CÔNSUL”, de*pro
p ina da Remington sita no bairro Loralf.f®  1 1L Farmácia 
f a r  com 0 senhor José Cardoso no prédio da FarmAota

0 aparelho adaptador para contábil » Pjnvoluntá- 
,e a referida máquina, o qual por um descuido mvoluma
10 deixou de acompanhar a referida máq • _____

C A SA  - Vende-se
e-se bôa casa de moradia na Rua Ave_
liações do Engarrafamento Santo Anionio
dente Vargas. .notnlaCÕe8 oeces.árias e está 
sa tem todas as instaiaçoe
1 há 2 anos. r nrdoso ou com 0 mesmo
local com o snr. José Cardoso, ou

1 prédio da Farmácia IAKA-

Ferragem Mauá Ltda.
Completo sortimento de ferragens, 

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

Praça João Costa, 4 - Fone, 489

LAGES -  SANTA C U l l
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Jiizg I  Direita da h .  Vara M  da Comarca da lajas ■
ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Citação
O Dr José Pedro Mendes de 
Almeida, Juiz de Direito 
da 2a. Vara Civel da Co
marca de Lajes, na fo^ma 
da Lei e etc.
Faz saber - aos que o pre- 

Bente edital virem ou dele 
conheei neato tiverem, com o 
prazo de sessenta (6 )) dias, a 
contar l i  primeira puolica- 
ção no Òiar'0 Oficial io 
Estado, que por este c irtorio 
corre uma ação de Investi
gação de Paternidade em 
que é autora Dona Eva ia 
Conceição Arruda, e na qual 
a mesma pede a citação dos 
interessados ausentes, em 
lugar incerto e não sabido, 
de nomes. João da Silva Pa- 
lhano e Maria Benta Pereira 
Palhano, pais do falecido e 
dos irmãos e sobrinhos do 
mesmo Vatonio, Vnaadio, 
Joaquim, Emilio, Olimpio e 
Izaura Pereira Palhano e os 
herdeiros filhos de Sebastião 
Pereira Palhano, de nomes - 
João, José, Maria e Olímpia 
Palhano, todos irmãos e so
brinhos do investigando - 
Liberalino Pereira Palhano - 
nos têrmos da seguinte peti
ção: “ Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da 2a. Vara desta co
marca. Eva da Conceição 
Arruda, também conhecida 
por Eva da Conceição Arru
da Moreira, brasileira, soltei
ra, de prendas domesticas, 
residente e domiciliada nesta 
cidade de Lajes, por seu 
assistente judiciário infra as
sinado, vem. pela presente, 
na qualidade de mãe e tu- 
tora dos menores impúberes 
Osni Rogério Arruda Morei
ra, João Oronir, Milton Cé
sar, Eli de FatimaS Maria He
lena, Waldemir e José Volni, 
expor e requerer a V. Excia. 
o seguinte: 1 - Que viveu 
casada religiosamente,duran 
te quatorze anos, nesta cida
de de Lajes, com Liberalino 
Pereira Palhano, brasileiro, 
solteiro, operário, falecido 
em data de 21 de janeiro de 
1961 (Does. incls. Nrs. 1 e 2). 
2 - Que dessa união resul
tou o nascimento dos meno
res Osní Rogério Arruda Mo
reira, nascido em 10 de Mar
ço de 1948, como se vê do 
incluso têrmo de nascimento 
sob nr. 35.303, a fls. 128v, do 
Livro N" 68, no cartorio do 
Registro Cível, da cidade de 
Lajes ( I jo. mel. 3); J o l)

Oronir. nascido em 24 de ju
lho del949. conforme batiza
do Nr. 11.801,& fls. 109, do 
Livro N- 86; Nilton César, 
nascido em 3 de Agosto de 
1951, conforme batizado N' 
2.576. a fls. 103v, do Livro 
Nr. 97; Eli de Fatima, nasci
da em 30 de novembro de 
1953, conforme batizado nr 
2 437, a fls. 86, do Livro Nr. 
97; Maria Helena, nascida 
em 20 de fevereiro de 1955, 
conforme batizado Nr. 2.077, 
a fls. 123, do Livro Nr. 105; 
Waldemir, nascido em 16 de 
dezembro de 1957, conforme 
balizado Nr. 144, a fls. 90, do 
Livro nr 100 idocs. incls. 
nrs 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. 112, (doc. incl. nr 
10), batizados estes levados 
a efeito nesta cidade de 
Lajes. 3 Que a peticionaria 
sempre se conservou fiel ao 
seu companheiro e protetor, 
ambos tratando con dedica 
ção e carinbo os filhos acima 
mencionados havidos na cons
tância d i UDíâo. 4-Que sendo 
solteira a peticionaria e tam 
bem tendo falecido em esta
do de solt°iro o pai dos me
nores, tenio sempre vivido 
em concubinários sob o mes
mo teto e “ more uxorio”, co
mo se casados óssim a pá 
rentandoum estado matrimo
nial e sustentando uma união 
permanente, apenas aão le 
galizid t com as formalidades 
do casamento civil a inves- 
tigição de pat-riiiide com 
as formalidades, digo, a in
vestigação de paternidade é 
permitida (Cod. Civil, art. 
361, Nrs I e II). - Há, ni es- 
pecie ora figurada, o concu
binato previsto no art 363, 
nrs. I e II, do Codigo Civil. 
Assim, segundo a lição le 
Beviláqua (Cod C iv, vol. II, 
págs. 339 e 340) “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
ta por todo o genero de pro
vas admitidas em direito, 
principalmente pela inquiri
ção de testemunhas, depoi
mento dos reus, e pela jun
tada de documentos que, no 
decorrer da ação, pareçam. 
Isto posto vem a peticionaria,

assistindo e representando 
seus filhos menores impube- 
res, 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 
Silva Palhano e Maria Benta 
Pereira Palhano, bem como 
contra os irmãos e sobrinhos 
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
mo a de outros possíveis in
teressados, a pessoa do re
presentante do Ministério Pú
blico, com a nomeação de 
curador dos ausentes, sob 
pena de revelia, para o fim 
de ser declarado por senten
ça o reconhecimento dos 
menores, filhos naturais de 
Liberalino Pereira Palhano, e 
da peticionaria, de nomes - 
Osni Rogério, João Oronir, 
Nilton Cesar, Eli de Fatima, 
Maria Helena, Waldemir e 
José Volni, nos têrmos do 
art. 363, I e II, do Cod. Civ., 
para todos os efeitos de di
reito. Isento de selos de con
formidade com os arts. 68 e 
seguintes do Codigo de Pro 
cesso CiviL Nestes termos, 
pede deferimento. Lajes, 2 de 
fevereiro de 1962. Cid Couto 
Assistente Judiciário. *‘E para 
que ninguém alegue ignorân
cia, especialmente os interes
sados incertos, passou-se o 
presente edital que será afi
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.

José Pedro Mendes de Al 
meida

Juiz de Direito da 2a. Vari 
Civel

O Escrivão:
Darcy Ribeiro

Inizo de Direito da Primeira Vara Cí
vel da Comarca de Lajes
Edital de Praça

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 (10) horas, no sa
guão do edifício do Fórum 
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 6ôbre 
a avaliação de setenta mil 
cruzeiros, feita neste juizo, o 
seguinte imóvel penborado 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 centímetros qua
drados, situado nesta cidade 
de Lajes, no bairro Copa 
cabana, confrontando de um 
lado, vinte e sete metros, 
com o prolongamento da -ua 
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

projetada “F”, terreno êste 
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 (29 834), uma 
parte somente com a área 
superficial de t.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 descrito, deve 
rá comparecer no lugar, uia. 
mês e hora acima menciona 
dos, sendo entregue a quem 
mais der e melhor laDce 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 que chegue ao conheci
mento de todos, passou-se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei -Dado e 
passado nesta cidade de La
ges, Estado de Santa Catari
na, aos dezenove daas do 
mês de junho do ano de mil 
novecentos e sessenta e dois. 
Eu. Luiz Carlos Silva Escri 
vão o datilografei, subscreví 
e também assino Selos a fi
nal.

Osmu ido Vieira Dutra 
Juiz d’ Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão de Civel e Comércio

— DE -  
PEDRO VANONl

Gasolina ■ Oleos ~ Lubri
ficação e Lavaçào

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para meihor atender os seus amaveis 

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

Lages -  Santa Catarina

T r a n s p o r t a t l o r a  t R e p r e s e n t a t õ e s  O O U T U T S  L I D A .
Avenida Marechal Floriano, 388 -  Fone, 380 - Caixa Postal, 73 - LAGF^ q ,  * -  

T . , , . A - ->anta Catarina
Iransportes em geral de cargas, lotaçoes, mudanças, encomendas, bagagens etc para a  1

Agencias S!LSSl0& f f l . íS M T  Alegre’ saoPaul0' Ri0 de

Servindo ainda as seguintes localidades de Santa Catarina:
Mafra, Canoinhas. Monte Castelo, Lageadinho, esidência Fuck Sontrr r ^ ; i -  ~ ' - t l U í J I  •
*lla Kio |uL Campos Novos. Chapecó Xaxim. Xanxerê. Encruzilhada, Palm iiras A lt? do Norte. Ponte
nto, Kio da Varzea. Painel. Urubtct. Urupema. Bocaina do Sul, Bom Retiro C o n s f  ??“ eií.ao - São  José do Cer 
Lagoa da  hsti\a. Cerro Negro, Anita Garibaldi, Celso Ramos. Ponte Hr» RrU i?.̂ a,0 Cam po Belo do Sul

---------------e Rio Negro, no Parona
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CORREIO  L A G E A N O 5a pá „ \i

Prefeitura Municipal de Lages
DECRETO N- 16

O Prefeito M unicipa^de^aje^no^uso^'
J 8’ 00 ?S p te » “ “  atribuições 

Art. 1 - Fica desdobrada, durante n n «? ETA: 
ta Municipal de Três Portões, no distrito hp r „ ente ano’ a Es(Jola Mis-

Art 2- - Êste Decreto entrará em Í L r  " e,1l PiatJ°-
ção, revogadas as disposições em contrário8 , * ta de 8Ua publica' 

Prefeitura Municipal de Laies em 9c
A s, W olnTlieílã R„Vca " e ,i62 

Prefeito Municpal

e s t a d o  d e  s a n t a  c a t a r in a

Publicado o presente Decreto em 
cretiria da Prefeitura Municipal de Lajes. “ 6 março (,e 1962>

Ass. Felipe Afonso Simão 
Secretário

na Se-

L E I  N -  66
de 26 de março de 196?

Autoriza o Executivo Municipal firmar convênio com o Gabinete 
de Planejamento do Plano de Metas do Governo de Santa Catarin» 
para construção de doze (12) Salas de Aula no Município de L^ges

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de La^es
„  F l^\?rvrniT* *  t0d°8 08 babitaate8 deste Município que a Câmara Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte

« n- „  . LEI:
Art. 1 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar com o 

Gab. tete de Hanejamento do Plano de Matas do Governo de Santa 
Catirina, (PLAMEG), um convênio para a construção de doze (12) salas 
de aulas uo município de Lages.

Art 2' - Para a execução das obras em aprêço, o Gabinete de Planejamento do Plano de Metas do Governo concorrerá com a im
portância ie dois milhões e cento e sessenta nil cruzeiros (C r$ ..........
2 160 j >0, ' ). o restante correrá à conta da Pr Meitura Municipal.

Art. 3 - Para atender as despesas decorrentes desta Lei. ficará 
o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o necessário >édito.

Art. 4• - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 26 de março de 1962 
Wolny Delia Rocca ^
Prefeito Municipal '  . >

Registrada e publicada a presente Lei, na Secretaria da Prefei
tura aos 26 de março do ano de 1.962.

Felipe Afonso Simão 
Secretário

LEI N 67
de 26 de março de 1952

Autoriza abertura de crédito egpecial e dá outras
providências

Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de Lages.
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 

Municipal VOTOU e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art. r  - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Cré
dito Especial na importância de trezentos e treis mil e oitocentos e dez 
cruzeiros (Cr$ 303.810,00), para ocorrer ao pagamento de serviços pres
tados à esta Prefeitura, pela firma Roberto Baggio & Cia,, na reconstr t- 
ção com trator de sua propriedade, da estrada que vai do Tanque à 
Costa do Rio Canoas, no distrito do Cêrro Negro, hoje pertencente ao 
Município de Campo Bélo do Sul, incluindo-se fornecimento de madeir :s 
e mão de obra aplicada na reforraa de pontes na mesma estrada.

Art. 2- - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicaçí .o 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 26 de março de 1962.
Wolny Delia Rocca 
Prefeito Mun1 -ip ü

Registrada e p íblicada a pre-ent j3í, n,t Secre da Preft i- 
tura aos 26 de março lo ano de 196.'

Felipe Afo ac. i não 
Secr. tári

Prosseguiu o 
Campeonato
Com dois jogos, pros

seguiu sábado e domin 
go último, o campeona
to citadino correspon 
dente à atual tempora
da.

Na tarde de sábado, 
no Estádio Municipal Vi- 
pal Ramos Junior, o 
Guarany e o Olinkraft 
empataram em dois ten
tos. Enquanto isto, no 
domingo o Internacional 
massacrou o onze do 
Pinheiros pelo e s q u i s i t o  
placard de 10 a 2.

Com o resultado veri
ficado no sábado, o Gua 
rany é o virtual campeão 
lageano de 1962.

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 
C asse

Preços sem concorrência 

Representante

Vicente Pascale
Com. e Repres.

Rua Corrêia Pinto n 
Fone-228 - Cxa. Postal 28 
End. Telegráfico - 1NDU 

Lages  - Santa Catarina

Símbolo do sucesso

Novas côres, selecionadas cuidadosamente. Interior redesenha
do para maior conforto. Potência e desempenho superiores. 
Sóbrio, elegante, resistente. O seu padrão de automóvel.
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General José Pinto Sombra
Regressou domingo à 

tarde do Chile, para on
de havia seguido no fim 
de M no último, o Gene- 
r«* 1 José Pinto Sombra, 
p< so í bastante destaca- 
d em nossos meios so
ei s, rurais e políticos.

O General José Pinto 
Sombra, foi também um 
dos componentes da ca 
ravana de nossa cidade 
que foi ao país andin< 
assistir os jogos d i Co 
pa do Mundo, tendo í 
felicidade de ver o nos-

r « R E I O  L A u E í
1 acres, 27 de Junho de 1962

i N O
Sr. Constantino Bertuzz

Após uma permanência ,de aproximadamente 
um mês em terras andinas, regressou domingo 
último a nossa cidade, o Sr. Constantino Bertuzzi, 
pertencente ao alto comércio desta praça, e pes
soa altamente conceituada em nossos meios 
sociais.

O Sr. Constantino Bertuzzi, foi um dos in
tegrantes da caravana lageana que deslocou se ao 
Chile para assistir o 7* campeonato mundial de 
futebol, do qual o Brasil foi o grande vencedor.

Ao Sr. Constantino Bertuzzi, que veio encan- 
tadissimo com as terras chilenas, almejamos os 
nossos votos de um feliz regresso.

i á  a t a n g í
Conforme conseguimos 

apurar junto ao Sr. Val- 
do Costa A vila, presiden
te do diretório municipal 
do Partido Social Demo
crático, foi adiada para 
o próximo dia 7 de ju 
lho a convenção regional 
pessedista, que será rea
lizada em Florianópolis.

Naquela oportunidade,

Regional do P. S. 0.
com o comparecimento 
de todos os membros do 
diretório regional, serão 
homologados oscandida 
tos que concorrerão ao 
Senado, à Deputação Fe
deral e à Assembléia 
Legislativa nas próxi
mas eleições de 7 de 
Outubro.

so selecionado sagrar-se 
pela segund. vez < o e- 
culiva campeão mum ial 
de futebol.

O General José Pinto 
Sombra e seus com i-

'% | V

nheiros, à sua chegada 
em nossa cidade, foram 
alvo de significativa re
cepção que lhes foram 
tributadas por seus fa 
miliares e amigos

Desejamos ao General 
José Pinto Sombra, os 
nossos augúrios de um 
feliz regresso à nossa 
terra.

i s t a u t t i  Eleito
ral enter a se 

amanhã
Como é do conheci

mento geral, encerra se 
no dia de amanhã, o 
prazo para qualificação 
eleitoral e as transferên
cias de titulos. Para tan
to, o movimento no Fó
rum local tem sido dos 
mais intensos nestes úl
timos dias.

ikretária da ONU 
visitará o Brasil
O Sr. UThant, Secreta

rio Geral da Orgaiização 
das Nações Unidas, aten
dendo a um convite do 
govêrno brasileiro, visi
tará o nosso país no 
próximo mês de Agosto, 
ocorrendo após a visita 
do Presidente Kennedy 
dos Estados Unidos.

O Itamaraty já começou 
a trabalhar na prepara
ção do programa de re
cepção ao Secretario Ge
ral da ONU.

Indústria e
Madeiras Battistella S.A.

Assembléia ge ra^aordm ar.a

Silo convidados os senhores acionistas desta 
- « Hm de se reunirem na séde social si-
r f  Avenida Marechal Floriano, 947, às quatorze 
forts do dia 7 (sete) de julho do corrente, -m 
issembléia geral extraordinária, para tenderem

l , e f t " inte O rdem  d o  D ia  . . .
t.i Anreciacão do boletim de suosençao a- 

rrovado pelaássembleia geral de 30 de abril do

01P-) . Complementação da subscrição. _
3 ) . Nomeação dos peritos que deverão va

iar os b ns que serão pelos subscritores e ad 
ferendum da assembléia, incorporados a Empre

sa.
4 ) Outros assuntos de interesse social. 

Laies. 25 de junho de 1962.

Entre duas coisas, prefira a melhor

Consórcio IA C -  Cruzeiro do Sul
—  às 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.

Novo Horário Diário Noturno do 
m m  CURITIBA LAJES 1101.
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