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em ação contra os 
famigerados bicheiros

Apesar dos últimos acontecimentos que houve 
em nossa cidade, onde vimos um verdadeiro far- 
west em plêno centro, quando poderia ter causa
do mortes em pessoas que nada tinham que ver 
com esta bandalheira que é o tal jogo do bicho, 
ou por motivos trazido por êle, vem aquela histó
ria de que um passou o outro para tráz na hora 
do acêrto.

Mas com êsse escarcel, ao menos parecia à 
primeira vista, de que a turma da papeleta ia dar 
uma folga no negócio, mas que nada, a operação 
da papeleta continuava solta em nossa cidade, pois 
dizem êles da papeleta, que os otários estão sem
pre aí para fazer sua fézinha.

Acontece que o Dr. João Martins,- Delegado 
Regional era nossa cidade estava de ôlho na tur
ma e depois de muito trabalho conseguiu pôr a 
mão na cambuca em cheio, embora que, isso em 
apenas um local que foi apanhado, mas é necessá
rio que esta campanha continue, a fim de que ou
tros locais sejam também atingidos pela medida, 
seja contra quem fôr e doa a quem doer.

Segundo estamos informados, os que foram a- 
panhados há dias, não apenas foram fazer passeios 
na Delegacia, como ainda continuam presos.

I
Assim é, que essas providências devem conti

nuar dentro da lei e nunca fazendo com que esta 
por injunções de qualquer natureza seja burlada, 
pois se assim fôr cairemos no ridículo perante a 
opinião pública.

Este jornal que sempre esteve à testa da cam 
panha contra o jogo, dest&s colunas aplaude essas 
atitudes policiais, mas também apela para que se
jam aplicadas a rigôr a todos aqueles que tentem 
estar com o bloquinho em cima do balcão ou em 
baixo dêle, com a finalidade de proporcionar jogo 
á todos aqueles que por qualquer modo ali se a- 
proximem.

Ao nosso ver é assunto facílimo acabar com 
isso principalmente dentro dos bares, calés e ar
mazéns, pois a policia tem meios concretos para 
isso, e ainda mais que a lei faculta a qualquer ci
dadão prender qualquer contraventor que esteja 
aplicando a papeleta.

Assim é, que ficaremos atentos à essa campa 
nha meritória de acabar com estas anarquias que 
campeavam solto em nossa cidade, poiem Ç t̂no 
dissemos acima, isto tem que atingir a todos índis- 
tintamente, pois se houver alguma moleza e í 
terminados casos, nossas autoridades p '
certos, que botaremos a bôea no mune o, * 1  -
tra quem fôr, pois em assunto de ( ; trocar
Prevalescer qualquer injunçao que venha tiocai
seus objetivos.

Reunião dos comandan

tes das unidades de en

genharia de construção 

empenhadas no tronco

principal sul (TPS)

No dia 20 do corrente, 
sob a presidência do Gen 
Paulo Leite de Rezende, 
Diretor de Vias de Trans
porte do Exército, reali 
zou-se, no quartel do 2o 
Batalhão Rodoviário, uma 
reunião dos Comandan
tes das Unidades de En- 
genhariaj de Construção 
empenhadas no i’PS, ten
do sido assentadas me
didas para a conclusão 
da infraestrutura do tre
cho Rio Ponte Alta do 
Norte-Lajes, a fim de per
mitir ainda no corrente 
ano, a chegada, a Lajes, 
da ponta dos trilhos do 
TPS, antigo anseio da 
população lajeana, que 
vê, naquele empreendi
mento, com jnstificada 
razão, possibilidades de 
maior desenvolvimento 
econômico para a região 
serrana.

Também foram acer
tadas providências de ca
ráter administrativo, re
lacionados com os Pla
nos de Trabalho, daque 
las Unidades, para o cor
rente ano.

Em Lages o Encontro Estadual 
de Estudantes Secundários
Durante os dias 6, 7, ‘8 e 9 de junho próximo, 

com o patrocinio da União Catarinense de Estu
dantes Secundários e da União Lageana de Estu
dantes, estará realizando-se nesta cidade, o 1* En
contro Estadual de Estudantes Secundários.

Aproveitando sua estada em Lages o dirigen
te uceano Ariel Bottaro Filho, manteve os primei
ros contactos com os dirigentes da ULE, visando o 
amplo sucesso dessa realização conjunta da UCES 
e da entidade estudantil da Princesa da Serra.

Freiras não mais usarão
iras da ordem 
me de Sion, de 
o, vão trocar o

uso do hábito por indu
mentária nova revolucio 
nária. Deutro de poucos

Aumentou c 
prêço do cigarro

Novo aumento de 20 
a 30 por cento acaba de 
verificar-se na indústria 
do fumo, com os consu 
midores pagando Crí 10 
e 20 por maço de cigar
ro. Assim é que o Bever- 
ly passou a custar 50 
cruzeiros; Continental e 
Lincoln, 60 cruzeiros; Ho
llywood e Luiz XV, 80 
cruzeiros e Minister e 
Cônsul, 100 cruzeiros.

dias passarão a vestir 
saia e casaquinho. Na 
cabeça invés de véu u- 
sarão lenços de sêda. Um 
costureiro francês radi
cado no Brasil há dois 
anos, será o autor dos 
modelos para as freiras 
de Sion.

Aumentou a receita 
federal em 1962

Segundo dados fornecidos pela Contãdoria Geral d;i 
República e divulgados pelo Serviço de Estatística Eco
nômica e Financeira do Ministério da Fazenda, a recei
ta arrecadada pela União se elevou a 511.829 milhões 
de cruzeiros, o que representou um aumento de 61,2% 
em relação à receita de 1961.

Destaca-se nesse aumento o verificado no impostu 
de consumo (65,6%) que influiu decisivamente no au
mento geral da receita. E também, significativo o fato 
da arrecadação do imposto sobre a renda ter crescido 
de apenas 38,1 % o que, em confronto com os outros 
impostos, pode-se tomar como aspecto negativo na exe
cução da receita orçamentária.

Das variações observadas em 1962 em relação a 
1961, resultaram modificações no que respeita às parti
cipações dos principais impoStos no total da receita. De 
fato, embora não alterando posições, houve aumento nas 
participações percentuais de diversos impostos principal
mente na do imposto de consumo (de 38,6%, em 1961 
para 39.9% em 1962), assim como, queda da cota cor
respondente ao imposto sobre a renda (cerca de \°/o em 
1962 em relação a 1961.)Bingo Monstro

•
Hoje, às 20 horas, no Clube U de Julho, será 

realizado um Bingo Monstro, cuja renda reverterá 
em beneficio do Hospital Infantil Seára do Bem.

Os prêmios a serem sorteados são os seguin
tes:
r  prêmio - grande atração - 1 forno elétrico no 

valor de Crí 30.000,00 
2 » - 1 leitôa
3' » - uma máquina de moer carne no valor

de Crí 4.000,00
» - uma bandeja artística no valor de

Crí 3.000,0(1
» - um conjunto de jarra Branca de Neve

no valor de Cri 2.000,00

4-

5“

Viagem do Prefeito de São José do Cerrito a 
Capital do Estado

A fim de tratar de importantes assuntos do interesse 
do Município de Sào José do Cerrito, seguiu viageui à Ca
pital do Estado, em princípios desta semana, o prefeito Jo- 
nas Corrêa Garcia. Segundo nos foi informado, o sr. .lonas 
Corrêa Garcia fará, em Florianópolis, várias reivindicações 
para Silo José do Cerrito junto às Secretarias e repartições 
do Estado, prevendo-se que sua viagem seja muito provei
tosa para o Município que tãu eficientemente dirige.
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O doutor Paulo Peregrino 
Ferreira, Juiz de Direito em 
exercício na Primeira Vara 
Cível da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Edital de Citação

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de trinta (30) 
dias, virem dèle eonhecimen 
to tiverem ou interessar pos- 
>a, que, por parte de BRIGI- 
I)A MARIA RIBEIRO, brasi
leira, viúva, doméstica, domi
ciliada e residente no distri
to de Capão Alto, nesta Co
marca, me foi dirigida a se
guinte PETIÇÃO INICIAL: 
tExmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Vara Cível da Cornar 
ca de Lajee. - Por seu pro
curador que esta subscreve, 
Brigida Maria Ribeiro, brasi
leira, viuva, doméstica, domi
ciliada e residente no distrito 
de Capão Alto, nesta Comar 
oa, diz e respeitosamente re- 
qner a V. Excia. o seguinte: 
Io) Que há mais de vinte anos 
ocupa uma gleba de campos 
e matos com a área superfi
cial de 84.367 m2 (oitenta e 
quatro mil trezentos e ses
senta e sete metros quadra
dos), 6ituada no lugar deno 
minado «Reserva», no distri
to de Capão Alto, nesta Co
marca de Lajes: 2o. Que a 
gleba tem as seguintes con
frontações: Com sucessores 
de Luiz Neves da Silva, An
tenor de Liz Pires, Vergílio 
Mendes Ouriques e Estrada 
Capão Alto - Vacas Gordas; 
e está tôda fechada; 3o. Que 
durante todo êsse lapso de 
tempo esteve na posse mansa 
e pacífica da gleba,sem interu- 
pção nem oposição de quem 
quer que seja, nela tendo sua 
morada, semoventee, benfei
torias e plantações com o 
mais absoluto «animus domi 
ni»; 4o. Que, ante o exposto, 
acha-se períeitamente confi
gurado em seu favor, o su
porte fáctico necessário da 
Prescrição Aquisitiva, na for
ma do art. 550 do Código 
Civil. Assim, pretendendo le 
gitimar a situação de fato 
em que se encontra, conso
ante arts. 454 e seguintes do 
Código de Processo Civil, re
quer a V. Excia. se digne de
terminar diae hora para jus
tificação dos fatos alegados 
cem a citação do Represen
tante do Ministério Público. 
Que seja, finalmente, julgada 
procedente a Ação nos ter-

liara Cível da Comarca de Lajes - Santa Catarina
mos qqui fixados, protestando 
á suplicante pela produção 
de tòdo o gênero de provas 
em direito permitidas, espe
cialmente testemunhas, vis
torias, pericias e Depoimen
tos Pessoais. Dá-se o presen
te o valor de Cr$ 2.100,00 
para efeitos de |Taxas Judi
ciária. Lajee, 3 de janeiro de 
1963. (a.) Pp. Jorge Barroso 
Filho». - Testemunhas: 1. Ver- 
gilio Mendes Ouriques; 2. Jus- 
tino Antunes dos Santos, bra
sileiros, casados, proprietá
rios, domiciliados e residen
tes nesta comarca. DESPA
CHO: «Designe-se data para 
a justificação preliminar. - 
Intimem-se. Lajes, 4-1-63 (a.) 
Paulo Peregrino Ferreira, 
Juiz de Direito». Feita a jus
tificação com a ouvida de 
testemunhas, proferiu èste 
Juízo, o seguinte DESPACHO: 
«Vistos, etc... I-A autora ins
truiu suficientemente a peti
ção inicial efez prova liminar

que ocupa, observando os 
requisitos ^legais; II - Ouvido 
o M. P., por seu representan
te previamente notificado, não 
se opôs êle à prova produzi
da. - Em face do exposto, 
julgo por sentença para que 
produza os seus devidos e 
legais efeitos a justificação 
previa de posse da autora 
Brigida Maria Ribeiro 6õbre 
o imóvel denominado Reser
va no distrito de Capão Alto, 
neste município e em conse
quência Jetermíno: Io - Ci
tação pessoal com o prazo 
de 10 dias, dos confrontantes 
e suas mulheres, se casados 
forem, bem como o dr. Pro
motor Público da la. Vara 
Cível. 2o - Citação com o 
prazo de trinta f30) dias de 
todos interessados incertos, 
por meios de edital, que será 
publicado por tres vezes na 
imprensa local e uma vez no 
Diário Oficial do Estado. 3” 
Que se oficie ao sr. Repre

bastante da posse das terras sentante do Dominio da União,

M o d e r n a  C i r u r g i a  d a  S u r d e z

D r. W i l s o n  C id r a l
Clínica e cirurgia dos ouvidos 

Audiometria em câmara insonorizada 
Estapedectomia com enxêrto de veia e 

prótese de polietileno.
Consultório: Des. W estphalen, 15 *

9o andar, conj. 3 Fone 4-5043
Hora Marcada das 08,00 às 18,00 hs.

Curitiba — P aran á

em Florianópolis, dando-lhe 
ciência da presente açao. pa 
ra que todos dela tomem co
nhecimento e possam contes
tá-la, se o quizerem, no pra
zo estabelecido. Reg. In '
Custas no final. Lajes, 31 de 
janeiro de 1963, (a.) Paulo Pe
regrino Ferreira|- Juiz de Di
reito em exerc. na la. Vara 
Cível». - E para que ninguém 
alegue ignorância,muito espe
cialmente os interessados in
certos. passou se o presente 
edital de citação, que será 
publicado e afixado na forma

da lei. - Dado e passado ues- 
ta cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos nove dias 
do mes de fevereiro de mil 
novecentos e sessenta e tres 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri
vão o datilografei, subscreví 
e assino.

Paulo Peregrino Ferreira 
Juiz de Direito em exerc. na 

la. Vara Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Escrivania 

Civel

J u s t i ç a  d o  T r a b a l h o
Juizo de Direito da Primeira Vara Civel 

da Comarca de Lages

4 D V C G 4 U C
RUA CORONEL C óR D O V A  -  319 

(E M  FRENTE AO C O R R E IO )
CaiifcHN, Civis - crim inais  

Trabalhistas - fiscais e 
qualquer trabalho na esfera  

admin istrativa.

O Dr Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
Primeira Vara Cível da Co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na fórma 
da lei etc . . .

t

E d i t a i s  d e  
N o t i f i c a ç ã o

Faz saber a quem interes
sar possa e tendo em vista o 
disposto nos paragrafos 1 
2‘ do artigo 841 da C. L. T. 
foi designado o dia 26-7-1963 
ás 10 horas, na sala de au 
diência8 dèste Juizo, no Edi 
ficio do Forum Nereu Ramos, 
para ter lugar a audiência de 
Conciliação e Julgamento, nos 
autos da Reclamatória Tra 
balhista, requerida por Eras
mo Hanzem contra, De Conto 
Bozzeto & Cia. Ltda. do que 
ficam as partes notificadas 
A falta de comparecimento 
dos litigantes, importa no ar
quivamento ou revelia na fór
ma do disposto do artigo n. 
844 da C. L. T.
E para que êstes não aleguem 
ignorância passou-se o pre
sente Edital, que será publi
cado duas vêzes na Impren
sa Local, e afixado no lugar 
público de costume, no Sa
guão do Forum. Lages, vinte 
e quatro dias do mes de maio 
de 1963, Eu, Luiz Carlos Sil
va, Escrivão da la. Vara Cí
vel, o datilografei, subscreví 
e também assino.

Juiz de Direito da la. Vara 
Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Civel

Faz saber a quem interes
sar possa e tendo em vista 
o disposto nos paragrafos 1 
e 2 do artigo 841 da C. L. T. 
foi designado o dia 29 7-1963 
ás 10 horas, na sala de au
diências dêste Juizo, no Edi
fício do Forum Nereu Ramos, 
para ter lugar a audiência 
de Conciliação e Julgamento, 
nos autos da Reclamatória 
Trabalhista, requerida por 
Sebastião Souza Lopes con
tra Jani Lisboa Ramos e Pau
lo Smith do que ficam as 
partes notificadas. A falta de 
comparecimento dos litigan
tes, importa no arquivamen
to ou revelia na forma do 
disposto do artigo n' 844 da 
C. L. T.

E para que êstes não ale
guem ignorância passou-se o 
presente Edital, que será pu
blicado duas vezes na Im
prensa Local, e afixado no 
lugar publico do costume, no 
Saguão do Forum. Lages, 
vinte e quatro dias de maio 
de 1963. Eu, Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la  Vara Civel.

datilografei, subscreví e 
também aassino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da 1a Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva
Abelardo da Coara Aramea Escrivão* da > 7 V « C W

Paia um transporte seguro e emouiico adquira o iamoso F .  n . m .
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de bste a oeste

Concessionário F.N.M. e JK nesta região-

RODO PINHO S.A
VEKULOt E MAQUINAS

LAGES — Av. Presidente Vargas, 1437 - Fone, 537 - Entf. Tel. Rodopinho - Caixa Postal
312 —

santa  Catarina
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izo de Direito da Primeira Vara Civel da Comarca de Lages
doutor Píi 4I o Peregri- 
Ferreira. Juiz de Direi- 
em exercício na primei- 
Vara Cível da Comarca 
Lajes, Estado de Santa

atarina, na forma da lei,

etc.-

Ec*ital de Citação

l^az saber a todos quan
tos o presente edital virem,

Posto
— DE -

PEDRO VANONI
olina, O leos, Lubri 

ficação  e L a v a ç c o
Mantém anexo uma oficina 
para melhor atender os 

clientes
mecamca 

seus amaveis
Rua Correia Pinto - Esquina Emiíiano Ramos 

Lages - Santa Catarina
Fone, 319

dêle conhecimento tiverem 
ou interessar possa que, por 
èste meio cita a N\GIBE 
BARBIERI BUATIM, atual
mente em lugar incerto e não 
sabido, para no prazo de vin
te e quatro horas, a contar 
do término do prazo de trin
ta ( ' •) dias, dêste edital, pa

gar a quantia de Cr$ 320.000.00 
(trezentos e vinte mil cruzei
ros), acrescida dos juros le
gais, honorários de advoga
do, oustas e despesas, sob 
pena de penhora, em conse
quência da ação executiva 
que lhe move Thomaz Costa, 
nos termos da seguinte PE-

Dr. Amelio Nercolini
ADVOGADO E ECONOMISTA

DIREITO FISCAL -  CIVIL -  COMERCIAL  

PENAL E TR A B A LH O

GALERIA DR. ACCACIO - Sala 1

Caixa Postal, 180 - Fone 532

LAGES —0— SANTA CATARINA

Vertia  ver os melhoramentos Volkswagen:

a Kombi agora  tem mais 1, 2, 3, 4 janelas

Sedan tem janelas traseiras que se abrem
A Kombi. 1 * 0 ,.1 2, 3, 4, 5,6... 15 |onelas Ou

16 se v. contor o pára-brisa. (Existe 
algum outro carro com tantas |CJ- 
nelas?) Olhe a vontade. V. so ve 
janelas. Houve aumento de 7.184 
cm? nas janelas , isto e, visibilidade
' ^ ' í S Ô Í S .  foi aumentado 
em 69 .D e l .690 cm? passou para
2.260 cm2. . , •_A Kombi agora e ainda

" de dirigir.fá

O Sedan.Era necessário um melhor areja
mento no banco de trás.

Pois bem, aí está.As janelas laterais traseiras 
agora se abrem, num movimento 
basculante.Dê a notícia às pessoas que via
jam atrás. ,Outra coisa : o esguichador de 
água no pára-brisa agora é auto
mático. _ . .Basta apertar um botão no painel.

melhoramentosVenha ver.
São poucos os 

que v. pode ver.
Mas v. vai sentir os inúmeros 

aperfeiçoamentos que são introdu
zidos constantemente na Kombi 
e no Sedan. Jamais para torná-los 
apenas "diferentes", mas sempre 
para torná-los ainda 
melhores.

Visite-nos.
Faremos uma « vendedordemonstração. autorizado

i Cl l

L A J E S  S /A  - A u to m ó v e i s  e  A c e s s ó r io s  
Avenida Marechal Floríano, 373 - Fone, 252 

Lages * Santa Catarina

TIÇÃO INICIAL: -Exmo. Sr 
Dr. Juiz de Direito da Vara 
Cível da Comarca de Laies,- 
Thomaz Costa, brasileiro, ca
sado, residente na cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, 
à rua Tibagí n. 422, apto. 2. 
por seu procurador bastante 
'doc. junto), abaixo assinado, 
advogado regularmente jns- 
crito na O.A.B., 6ecção f de 
Santa Catarina, vem expor e 
requerer a V. Excia. o se
guinte: Io) - Que é credor 
de dona Nagibe Barbieri Bua- 
tim, que também assina Na
gibe Eliza Barbieri e Nagibe 
Buatim, viuva, residente nes
ta cidade, da quantia de CrS 
320.000,00 (trezentos e vint*‘ 
mil cruzeiros). 2o) - Que a 
referida quantia é represen
tada por 6 (seis) notas pro
missórias (does. junto), com 
firma reconhecida e todas 
vencidas. 3o) - que, não ten
do sido possível receber ami
gavelmente a referida quan
tia, quer fazê-la citar em a- 
ção executiva para cobrança 
de seu crédito 4o) - Que, as 
sim, pede com fundamento 
no art. 298, n. XIII do Código 
de Processo Civil, a citação 
da devedora, para, no prazo 
de 24 horas, pagar a quantia 
referida, juros de mora, cus 
tas e honorários de advoga
do na b*rse de 20%. sob pe
na de, não o fazendo, proce
der-se à penhora de tantos 
de seus bens, quantos bastem 
para a solução da dívida e 
acessórios ficando citada pa 
ra todos os termos da ação, 
até final, pena de revelia. 
Protesta-se por todos os me
ies de prova em direito per
mitidos, inclusive depoimento 
pessoal da devedora, perícia 
e testemunhas. Termos em 
que, espera deferimento. - 
Lajes. 9 de janeiro, digo, 9 
de junho de 1962. (a ) Pp. 
Hélio Ramos Vieira’’. DES
PACHO: "A Expeça-se man
dado, na forma requerida. - 
Lajes, 9 6 62. (a.) O. Dutra". 
Feita a citação por mandado, 
e não tendo sido ^encontrada 
a devedora, recebeu êste Juí
zo. a seguinte PFT1ÇÃO DE 
FLS. 14: "Exmo. Sr. Juiz de 
Direito da la. Vara Cível. - 
Thomaz Costa, por seu pro
curador nos autos da Ação 
Executiva Cambial movida 
nêste Juízo contra Nagibe 
Barbieri Buatim, vem, em fa
ce da "certidão" de fls. do 
sr. Oficial de Justiça, respei
tosamente requerer se digne 
determinar a citação da ré 
por edital, na forma da lei, 
com as devidas publicações. 
Termos em que, j. esta aos 
autos P. Deferimento - Lajes, 
28 de Dezembro de 1962. (a.) 
Pp. Helio Ramos Vieira". ' 
DESPACHO: "Nos autos sim - 
Em 28-12-62. (a.) Paulo Pere
grino Ferreira". Em virtude 
do que, é expedido o presen
te edital de citação de Nagi
be Barbieri Buatim, nos ter
mos e para os fins constan
tes das petições e despachos 
acima transcritos. - O pre
sente edital será publicado 
na forma da lei. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes. 
Estado de Santa Catarina, aos 
vinte e dois dias do mes de 
janeiro de mil novecentos e 
sessenta e tres (22-1-63). Eu 
Luiz Carlos Silva, Escrivão da 
la. Escrivania Civel o datilo
grafei, subscrevi e assino.

Paulo Peregrino Ferreira 
Juiz de Direito em exerc. na 

la. Vara Cível.

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

.Cível
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— J u s t i ç a  d o  T r a b a l h o  —
Juizo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lages

O Dr. Abelardo da Costa 
Arantes, Juiz de Direito da 
1a. Vara Citei da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 
Catarina, na fôrma da lei. 
etc. . .

Editais de 
Notificação

Faz saber a quem interes
sar possa e tendo em vista o 
disposto nos paragrafos r  e 
2‘ do arl. ,x41 da C. L. T. foi 
designado o dia 1’ de Julho 
de 1963 às 10 horas, na sala

de audiências dêste Juízo, no prensa Local, e afixado no
Edifício do Forum Nereu Ra 
mos, para ter lugar a audiên
cia de Conciliação e Julga
mento nos autos da Reclama- 
tória Trabalhista, requerida 
por Sebastião José Coelho 
contra. Industria e ^Comércio 
Claudino Ltda. de que ficam as ass no 
partes notificadas. A falta de 
eomparecimenlo dos litigan
tes, importa no arquivamento 
ou revelia na fôrma do dis 
posto do artigo nu 844 da 
C. L. T.

E para que estes não ale
guem, ignorância passou-se 
o presente Edital, que será 
publicado duas vêzes na Im-

Saguão do Forum, no lugar 
público de costume. Lages, 
vinte de maio de mil nove
centos e sessenta e tres. Eu, 
Luiz Carlos Silva, Escrivão 
da la. Vara Cível, o datilo 
grafei, subscreví e também

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Civel

D ara  as suas refeições
V  A  A O

0. fionlo. p.lefre.nido. p,a\a ieu paíadat

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

B A I R R O  C O R A »

Lages Santa Catarina

C iiu m ã c  -  Dentista
< linica - Cirurgia -  Prótese em Geral - Raio X  

Infra-Vermelho -  Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade- gora dotado de moderno Aparelho 
BORDBN A'ROTOR KAVO  BR - 658

Consultório: Rua Cel. Córdova, rr 315 -  (Em frente 
ao Correio i -  Fone, 283

Lages — Santa Catarina

Faz saber a quem| interes
sar possa e tendo em vista 
o disposto nos paragrafos 
I' e 2' do art. 841 da C.L.T. 
foi designado o dia 15 de 
Julho de 1963 ás 10 horas, 
na sala de audiências deste 
Juizo, no Eiificio do Forum 
Nereu Ramos para ter lugar 
a audiência de Conciliação e 
Julgamento nos autos da Re 
clamatória Trabalhista, re
querida por, Agenor Limado 

i Nascimento contra, José do 
Carmo do que ficam as par
tes notificadas. A falta de 
comparecimento dos litigan 
tes, importa no arquivamen
to ou revelia na forma do 
disposto do artigo n 844 da 
C. L. T.

E para que êsies não ale
guem ignorância passou-se 
o presente Edital, que será 
publicado duas vezes na Im 
prensa Local, e afixado no 
Saguão do Forum, no lugar 
público de costume. Lages,

I vinte dias do mes de maio de 
mil novecentos e sessenta 
e tres.

Eu, Luiz Carlos Silva, Es
crivão da la. Vara Civel, e 
datilografei, subscreví e tam
bém assino,

Abelardo da Costa Arantes
Juiz de Direito da la. Vara j Conciliação e Julgamente nos 

Civel ' autos da Reclamatória Tra-

Faz saber a quem interes
sar possa e tendo em vis 
ta o disposto nos paragrafos 
p e 2' do art. 841 da C. 
L. T. foi designado o dia, 16 
de Julho de 1963 às ,10 
horas, na sala de audiências 
dêste Juizo, no Edifício do 
Forum Nereu Ramos, para 
ter lugar a audiência de Con
ciliação e Julgamento nos 
outos da Reclamatória 1 ra- 
brlhista, requerida por, Anto- 
nic Ribeiro Borges contra. 
Santo Tessaro do que ficam 
as partes notificadas. A falta 
de comparecimento dos liti
gantes, importa no arquiva 
mento ou revelia na forma 
do disposto do artigo 844 da 
da C. L. T.

E para que êstes não ale 
guem, ignorância passou-se 
o presente Edital, que será 
publicado duas vêzes na Im
prensa Local, e afixado no 
Saguão do Forum, no lugar 
publico de costume Lages, 
vinte de maio de mil nove
centos e sessenta de trêz Eu, 
Luiz Carlos, -ilva Escrivão da 
laj Vara Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Escrivania 

Civel

balhista, requerida por j oS 
Maria Rodrigues contra ° 
Prefeitura Municipal de Laiaa 
do que ficam as partes ndu 
ficadas. A falta de comparè 
cimento dos litigantes, irnnor 
ta no arquivamento ou reVe 
lia na fôrma do disposto s, 
artigo n. 844 da C. L. T. ° 

E para que êstes não ale- 
guem ignorância passou-se o 
presente Edital, que será pu. 
blicado duas vêzes na Impren
sa Local, e afixado no lugar 
público de costume, no Sa
guão do Forum. Lages, vinte 
de maio de mil novecentos e
sessenta e três. Eu, Luiz Car
los Silva. Escrivão da la. ya. 
ra Cível, o datilografei, subs
creví e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Civel

Faz saber a quem interes- 
sar possa e tendo em vista o 
disposto nos paragrafos 1. e 
2. do artigo 841 da C. L T. 
foi designado o dia, 18/7/de 
1963 ás 10 horas, na sala de 
audiências dêste Juizo, do 
Edifício do Forum Nereu Ra
mos, para ter lugar a audi
ência de Conciliação e Jul
gamento nos autos da Recla
matória Trabalhista, requeri
da por Jaime Luiz Farias

equer 
Faria

contra a Firma de Agostinho 
Copetti do que ficam as par 
tes notificadas. A falta de 

Faz saber a quem interes- comparecimento dos litigan-
sar possa e tendo em vista o 
disposto nos paragrafos 1* e 
2' do artigo 841 da C L. T. foi 
designado o dia, 17/7/de 1963 
ás 10 horas, na sala de audi
ências dêste Juízo, no Edifí
cio do Forum Nereu Ramos, 
para ter lugar a audiência de

tes, importa no arquivamento 
ou revelia na fôrma do dis
posto do artigo n- 844 da 
C. L. T.

E para que êstes não ale
guem ignorância passou-se o 
presente Edital, que será pu
blicado duas vêzes na Im-

(Continua na 5a pagina)

i

O clichê lixa o ultra-moaerno aparelho OKTRO- 
RATER, recém adquirido pela conceituada Joalheria 
e Otica Mondadori, e que tem a propriedade de indi
car a capacidade dos olhos..

Costa - (Edifício Dr. Acacio)

ianta Catarina

— DE —

D O i l i f à D p  m o n d a d o r i

Praça João

L 4 6 C Í

Examine os seus olhos periodicamente
Uma cortezia da Joalheria 

e Ótica Mondadori
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Lusa Local, e afixado no 
Cjrar público de costume, no 
Eiguão do Forum. Lages, 
late dias do mes de maio 
h ano de mil novecentos e 
bssenta e tres Eu. Luiz
arlos Silva, Escrivão da 
i Vara Civel, o datilogra

fa subscreví e também assino.

Jjelardo da Costa Arantes 
fiz de Direito da la. Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
^crivão da la. Escrivania 

Civel

IFaz saber a quem interes- 
r possa e tendo em vista o 
sposto nos paragrafos r  2- 
artigo S41 da C. L T. foi 

^signado o dia, 19/7/de 1^63 
10 horas, na 6ala de 

[idiêneias dêste Juizo, no 
jificio do Forum Nereu Ra- 
os, para ter lugar a audièn 
a de Conciliação e Julga- 
ento nos autos da Reclama 
ria Trabalhista, requerida 
or, Jcsé Joseli Varela con-

(a, José Iran Vargas do que 
cam as partes notificadas. 
A falta de comparecimen-

!) dos litigantes, importa 
o arquivamento ou revelia 
a forma do disposto do ar- 
go n‘ 844 da C.L.T.
E para que êstes não ale

guem ignorância passou-se o 
ireseníe Edital, que será pu- 
dicado duas vêzes na Im- 
)rensa Local e afixado no 
ugar publico de costume, no 
pguão do Forum. Lages, 
|nte de maio de mil nove- 
lentos e sessenta e trez. Eu, 
(jUíz Carlos Silva, Escrivão 

la Vara Civel o datilo
grafei. subscreví e também 
assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Escrivania 

Civel

ina>

as partes notificadas. A falta 
de comparecimento dos liti
gantes, importa no arquiva
mento ou revelia na fórma 
do disposto do artigo n. 844 
da C. L. T.

E para que êstes não ale
guem ignorância passou-se o 
presente Edital, que será pu
blicado duas vêzes na Im
prensa Local, e afixado no 
Saguão do Forum, no lugar 
publico de costume Lages, 
vinte dias do me6 de maio 
de mil novecentos e sessen
ta e tres Eu, Luiz Carlos Sil
va, Escrivão da la. Escriva
nia ( ivel o datilografei, subs
creví e também assino.

%
Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel

Luiz Carlo6 Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Civel

Faz saber a quem interes
sar possa e tendo em vista o 
disposto nos paragrafos 1* e 
2. do artigo 841 da C. L. T. 
foi designado o dia, 22,'7/de 
1963 ás 10 horas, na sala de 
audiências dêste Juizo, no 
Edifício do Forum Nereu Ra 
mos. para ter lugar a audi
ência de Conciliação e Jul
gamento nos autos da Recla- 
matória Trabalhista, requeri
da por Antonio Marques Sto- 
fioi contra Industria de Ma
deiras Fratense do que ficam

Faz saber a quem interes
sar possa e tendo em vista o 
disposto nos paragrafos 1. e 
2. do art. 841 da C. L. T. foi 
designado o dia 23/7/de 1963 
ás 10 horas, na sala de audi
ências dêste Juizo, no Edifí
cio do Forum Nereu Ramos, 
para ter lugar a audiência de 
Conciliação e Julgamento nos 
autos da Reclamatória Traba
lhista. requerida por, Soeli 
Rodrigues Moraes contra, Si-

biza Sirotski, Birmamm do 
que ficam as partes notifica
das. A falta de compareci
mento dos litigantes, importa 
no arquivamento ou revelia 
na fórma do disposto do arti
go n- 844 da C. L. T.

E para que êstes não ale
guem ignorância passou-se o 
presente Edital, que será pu
blicado duas vêzes na Im
prensa Local, e afixado no 
Saguão do Forum. no »-lugar 
publico de costume. Lages, 
vinte dias de maio do ano 
mil novecentos e sessenta e 
tres. Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão da la. Escrivania 
Civel, o datilografei, subscre
ví e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão da la. Escrivania 
Civel

Faz saber a quem interes
sar possa e tendo em vista 
o disposto nos paragrafos 1' 
e 2’ do artigo 841 da C L.T. 
foi designado o dia, 24-7-1963 
às 10 horas, na sala do au 
diências dê6te Juizo, no Edi 
ficio do Forum Nereu Ramos, 
para ter lugar audiência de 
Conciliação e Julgamento nos 
autos da Reclamatória Tra
balhista, requerida por, Sa
turnino Sebastião da Luz 
contra, Reinoldo Cherubini & 
Cia Ltda da que ficam as 
partes notificadas. A falta de 
comparecimento dos litigan 
tes, importa na arquivamen
to ou revelia no forma do

Rodo Pinho S/fl Veículos e 
Miqutnas

Assembléia Geral Extraordinária 
c o n v o c a ç ã o

Ficara convidados os senhores acionistas de 
RODO PINHO S/A. — Veículos e Máquinas, para 
se reunirem em assembléia geral extraordinária, 
que se realizará no dia 15 de junho de 1963, às 
16 horas, na séde social sita à Avenida Presiden
te Vargas n- 1437, nesta cidade de Lages, afim de 
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) - Aumento do capital social;
2) - alteração do estatuto social;
3) - outros assuntos de interêsse da sociedade.

LAGES, 13 de maio de 1963

LUGINDO D A LL’A ST A - Diretor Comercial
STEFANO PAOLO TEALDI - Diretor Técnico

disposto do artigo n- 844 da
C. L. T.

E para que êstes não ale
guem ignorância passou-se 
o presente Edital, que será 
publicado duas vezes na Im 
prensa Local, e afixado no 
Saguão do Forum, no lugar 
público de costume. Lages, 
vinte dias do mes de maio de 
mil novecmtos e sessenta ei

tres Eu. Luís Carl is Silva. Es' 
crivão da 1 Escrivania Civel 
o datilografei, sabscrevi é 
também assino.

Abelardo da Cosí-a Arantes 
Juiz de Direito dn 1a Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Escrivania 

Civel
ã # %

PARAFUSOS
^AÇO • FERRO S A.E - U. S. S. - M A D E I R A

PORCAS

ARRUELAS

GRAXEIRAS

CONEXÕESy

ROLAMENTOS

L I XAS

CONTRA-PINOS

, GALVANIZADAS

Uarce R egiatrade

SCHÜLER S. A. — Com. e Ind.
CAIXA POSTAI N o 830 

TELEFONES 2-1877 -  2-3116

RUA C R I S T O V Ã O  C O L O M B O  
-  P O R T O  A L E G R E  -

TELEG.
FONOG
WESTERN INDlO 

N.° 1517

T O B A T T A
Tenha um mundo de eficiência em suas mãos 

O MICRO TRATOR
-  T C B 4 T T À  -

A maravilha da técnica japoneza, agora 
fabricado no Brasil.

PRESTA SERVIÇOS DE:
ARAR — PUXAR AGUA
GRADEAR — MOVER MOINHO
SULCAR — FORNECER LUZ
ROÇAR — SERRAR LENHA
PULVERIZAR — IRRIGAR

CUSTANDO APENA3 A QUARTA PARTE DO PRECO 
DOS DEMAIS TRATORES

Distribuidor Fxclusivo:

VICENTE PASCALE - Comércio e Representações
R u a  Carre ia  P in to  122 -  C *. Postal 28 - Fone 228 - L A G E S  -  SC .

0 Inverno Chegou...
Enfrente 0S rigores do frio. e adquira hoje mesmo na tradicional CASA REMHEB.

Sobretudos, japonas, malhas, pull-overs, mantas etc.
- * ii P«tacâe cie inverno, e ner nrèçcs b a stan te  razoáve is.I i'í nrios nau» tj v

Visita hojs mesmo a Conceituada C A /A  E E N N E E e  certifique-se
do variadíssimo estoque de inverno

nPN lN FR  de Hélios Moreira Cesar & Cia — Rua Cel. Córdova —  Fone, 440
CASA K - CA M T  A r-A T A  RI NA

LAGES
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O objetivo era estabelecer a primeira ligação rodoviária 
entre Sào Paulo e o Acre. Distância: 4.150 km. Problema 
fundamental: caminhos rústicos na maior parte do trecho 
amazônico; obstáculos de tôda espécie no restante 
do percurso. Solução: caminhões Ford, naturalmente.

I » \  H *

•* • ,'v».

GRAUS!
, Rumo: S; PAULO — ÀCRE! 

Caminhão: FORO ^  ..

Antecipando-se á conclusSo da B R -2 9 .  a caravana Ford percorreu lodo o seu leito-pilôto, travando contato direto 
com as gigantescas dificuldades com que se defronta a heróica engenharia brasileira, na conquista da selva virgem.

Kl
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te, Jazendo divisa com terras
V I v in KÍYar'-pelos raarco8 , ’ ' J/L /X ate o marco X
plantado a margem do Rio 
< anoas, dèste pelo mesmo 
Kio ( anoas até encontrar o 
marco XIV no ponto de par
tida. conforme croquís anexo 
(doc n 2); 3’ Que, durante 
todo esse lapso de tempo es

TUIZO DE D IR E IT O  
nA  p r i m e i r a  V A R A  
CÍVEL DA C O M A R C A  
W DE L A G E S

0 doutor Paulo Peregrino 
Ferreira, Juiz de Direito em 
exercício na Primeira Vara 
Cível da Comarca de La
jes. Estado de Santa Cata-(teve na posse mansa e paci- 
rina. na lorma da lei, etc. • tica da gleba, sem interrup

ção nem oposição de quem 
quer que seja, nela tendo sua 
morada, semoventes, benfei
torias e plantações, com ab
soluto |"animus domini'’ 4" 
Que, a gleba está tòda fecha
da, o que torna mais eviden
te a sua- intenção de dono; 
õ\ Que, ante o exposto, acha- 
se perfeitamente configurado 
em seu favor, o suporte fác- 
tivo necessário da prescrição 
aquis tiva na forma do art. 
õõO do Código Civil. - Assim, 
pretendendo legitimar a situa
ção de fato em que se en
contra, consoante arts. 454 e 
seguintes do Cód. de Proc. 
Civil, requer a V. Exia. se 
cigne determinar dia e hora 
para a justificação dos fatos 
alegados, com a citação do 
Representante do Ministério 
Público. - Que seja citado por 
mandado o confrontante do 
imóvel e por editais terceiros 
incertos e ignorados a fim de 
que possam contestar o pe
dido se quizerem. Que seja, 
finalmente, julgada proceden
te a Ação, nos lermos aqui 
fixados, protestando o Supli
cante pela produção de todo 
o gênero de provas em direi
to permitidos, especialmente 
testemunhas vistorias, perí
cias e Depoimentos Pessoais 
Dá-se a presente o valor de 
Cr$ lü.i‘00,00 para efeito dej 
Taxa Lajes, 21 de Dezembro 
de 1962. - (ad Pp Jorge Bar 
roso Filho”. Testemunhas; 1

Edital de Ci ação

Faz saber a todos quantos 
0 presente edital de citação 
com o prazo de trinta dias, 
virem dèle conhecimento ti 
verem ou interessar possa, 
que por parte de DIMAS JO
SÉ GARCIA, brasileiro casa
do, proprietário, domiciliado 
e residente no município de 
São José do Cerrito, me foi 
dirigida a seguinte PETIÇÃO 
INICIAL: “Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da Vara Cível da 
Comarca de Lajes. - Por seu 
procurador que esta subscre
ve, Dimas José Garcia, bra
sileiro. casado, proprietário, 
domiciliado e residente no 
município de São José do 
Cerrito, nesta Comarca de 
Lajes, diz e respeitosamente 
requer a V. Exia. o seguin
te: 1'. Que, há mais de vinte 
anos, ocupa uma gleba de 
terras eom a área superficial 
de 500.000 m2 (quinhentos mil 
metros quadrados) mais ou 
menos, localizada no lugar 
denominado “Fazenda dos He- 
leodoros", município de São 
José do Cerrito, nesta Comar
ca de Lajes; 2\ Que a gleba 
tem as seguintes confronta
ções: Do marco n‘ XIV colo
cado á margem do Rio Ca 
noas. até outro marco de 
pedra onde começa uma cer
ca de arame, com terras d e !
José Rosar; deste, pela cêrca a ^  ó i' Ade arame, ainda com terras PaíríeiG José Garem 2 José
de José Rosar, até um marco , Rosar.’ J * K  .de bugre. dai. pelo lageado Proprietários, domiciliados e
do Monjolo, passando pelo j residentes em São Jose do 
marco II, até o marco IV; des-1 Cerrito. DESPACHO:’’ A. Co

lmo requer Em 21-12-62. (a.) 
| Paulo Peregrino Ferreira”. 
Realizada a justificaçã ) com 
a ouvida de testemunhas, pra- 
feriu êste Juízo, o seguinte 
DESPACHO. "VISTOS; etc... 
1' O autor instruiu suficien
temente a petição inicial e 
fez prova bastante da posse 
das terras que ocupa, obser
vando-se os requisitos legais. 
2- Ouvido o Ministério Públi
co, por seu representante, 
previamente notificado não 
se opôs êle a prova produ 
zida. Em face de exposto. 
Julgo por sentença para que 
produza os seus devidos e 
legais efeitos a justificação 
prévia de posse do autor Di[ 
mas José Garcia sôbre o imó
vel denominado Fazenda dos 
Heleodoros localizado no mu
nicípio de São José do Cerri
to, nesta comarca, em conse
quência determino: 1) Cita
ção pessoal com o prazo de 
10 (dez) dias dos confrontan- 
tes e suas mulheres, se ca
sados forem, bem como a do 
dr. Promotor Público. 2.) Ci
tação com o prazojde 30 (trin
ta) dias de todos os incertos 
por meio de edital, que será 
publicado uma vez no Diario- 
Oficial do Estado e tres ve 
zes na Imprensa local. 3) 
Que se oficie ao’sr. represen
tante do Daminio da União 
em Florianópolis, dando-lhe 
ciência da presente ação, pa
ra que tenham conhecimen
to e possam contestá-la. se 
o quizerem, no prazo estabe
lecido. Reg. Int. Custas no 
finsl. Lajes, 22 de janeiro de 
1963. (a.) Paulo Peregrino 
Ferreira Juiz de Direito em 
exerc. na la. Vara Cível”. E 
para que ninguém possa ale
gar inorância, muito espe 
cialmente os i n c e r t o s  
passou-se e presente e 
ditai de citação, que será pu
blicado e afixado na forma 
da lei. Dado e passado ne6ta 
cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catatina, aos doze dias 
do mes de fevereiro de mil

novecentos e sessenta e tres. 
tu , Luiz Carlos Silva, Escri
vão o datilografei, subscreví 
e assino.

Paulo Peregrino Ferreira 
Juiz de Direito em exerc. na 

la. Vara Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Cível

M D IO
P R I V A T I V O " '

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de ...

•São, de fato, numerosos aparelhos 

independentes instolcdos com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolho individual das omissoros.

ÉKKÊ»
M o n o s  rOdios sóo  opaielho* 
dc  odo pnléncío com »clefl- 

vidode porloild • qu« 
o  garantia do - *

v,
• - . ... ..

--------- End. Teleg. "WELPE” • Pôrto Alegre
Avenida Farrapos, 45

Juizo de Direito da Segunda 

Vara Cível da Comarca de 

Lages

O doutor José Pedro Men
des de Almeida. Juiz de Di
reito da Segunda Vara Cível 
da Comarca de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Edital de Citação

Faço saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de trinta (30) dias, 
virem dêle conhecimento tive 
rem, ou interessar possa que, 
por parte de ALFREDO RO
DRIGUES DA CRUZ e SUA  
MULHER, brasileiros, casados, 
proprietários, domiciliados e re
sidentes em São José do Cer
rito, nesta comarca, me foi di 
rigida a seguinte PETIÇÃO 
INICIAL: «Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da 2a Vara da Co
marca de Lajes - Alfredo Ro
drigues da Cruz e sua mulher, 
brasileiros, casados, proprietá
rios, domiciliados e residentes 
em S. José do Cerrito, nesta 
Comarca, por seu advogado, 
ut documento anexo, de man
dato, expõem e requerem: - 
Que, há mais de sessenta anos, 
seus antecessores adquiram uma 
parte de terras de Antonio Fo
gaça de Almeida e sua mulher, 
de uma área pouco mais ou 
menos de um milhão e qui
nhentos mil metros quadrados 
(1.500,000 m2) no lugar deno
minado Fazenda dos Geremias 
ou Coxilha dos Geremias, no 
Distrito de S. José do Cerrito, 
nesta Csmarca. Que esta área 
de terras Antonio Fogaça de 
Almeida e sua mulher vende
ram a Geremias Rodrigues da 
Cruz, pai de Manoel Rodrigues 
da Cruz, de quem os AA. eiam  
filhos como se vê das certidões 
anexas - Que, estn área de 
terras tem atualmente as se 
guintes confrontações, confron
tando ao norte com os herdei
ros de Octscilio Costa Godiuho, 
ao oeste com Precedino Cor
rêa, a leste com Sebastião Al
ves Corrêa e ao sul com o rio 
Goiabeira. - Que - os AA. vem  
possuindo tranquilamente esta 
área de terras, sem oposição, 
ininterruptamente, mansa e pa
cificamente, sem que alguém  
lhes pertube a posse imemoriá- 
vel, onde mantem criações ro 
ças, como sendo do domínio 
particular. - Que já em data 
de 25 de junho de 1925, no 
cartorio do então notário Fer 
nando Afonso de Ataide, foi 
feito o lançamento de uma es
critura particular de Antonio 
Fogaça de Almeida para Ma 
noel Rodrigues da Cruz avô 
paterno dos AA. escritura esta 
que data de 3 de dezembro de 
1882. Que êste documento de
monstra perfeitamente a posse 
dos antecessores dos AA. cm 
terreno do domínio particular 
e de há muito a nossa jurispru
dência fixou torrencialmente o 
princípio de que o usucapião é 
modo derivado de adquirir Dir. 
Coisas, Vol. Io, § 14, nota 15; 
Man, Cód. Civ., pag. 136 - La- 
faiete e Sá Pereira; Dir Cem. 
6o, la . parte, n° 9, nota 2 - C 
Mendes. - e assim sendo, ob
jetivando legitimar esta situa
ção de fato, os AA. de acõrdo 
com os arts. 454 usque 456 do 
Cód. Nac. Proc. Civ. requerem

preliminarmente, a V E? a 
que se digne designar dia e 
hora para que se proceda ci- 
entificado o sr. Dr. Promotor 
Público da Comarca, à justifi
cação Ab Initio com os depoi
mentos das testemunhas Virgí
lio Costa Moreira e Antonio 
Gracia, digo. Antonio Luiz Gar
cia, brasileiros, casados, lavra
dores domiciliados e residentes 
no Distrito de S. José do Cer
rito, nesta Comarca, e, uma 
vez provada, sejam citados, por 
edital com o prazo de trinta 
dias, todos os interessados ia 
certos e não sabidos, para n> 
prazo legal apresentarem a de
fesa que tiverem, sob pena de 
uma Vez provado o alegado, 
ser julgada procedente a pre
sente ação, o que esperam a- 
conteça, expedindo-se o manda
do autorizando a transcrição do 
imóvel. - lndica-se como meio 
de prova os depoimentos pes
soais dos contestantes, depoi
mentos de testemunhas, junta
das de documentos, vistorias e 
mais provas que se julgarem  
necessárias ao esclarecimento 
do alegado • Dão ao presente 
feito o valor de dois mil e cem 
crazeiros (Cr$ 2.100,00) para 
efeito de taxa judiciária. Nes
tes termos: P. Deferimento. - 
Lajes, 13 de março de 1961. 
( a ) Mario Teixeira Carrilho. 
«DESPACHO: «R. hoje. - A 
Designe o sr. Escrivão, dia e 
hora para a justificação. - Lajes, 
14 março - 1961. (a.) Jose
Pedro Mendes de Almeida»- - 
Realizada a justificação com a 
ouvida de testemunhas, profe
riu êste Juizo o seguinte DES
PACHO: «Vistos, etc - O au
tor instruiu suficientemente a 
petição inicial e fez prova bas
tante da posse das terras que 
ocupa, observando os requisi
tos legais. - Ouvido o Miuisté 
rio Público por seu represen
tante, previamente notificado, 
não se opôs au pedido, digo, 
não se opôs êle a prova produ
zida. - Em face do exposto, 
julgo por sentença, para que 
produza os seus devidos e le
gais efeitos, a justificação pre 
via de posse do Autor Alfredo 
Rodrigues *da Cruz, sobre o 
imóvel denominado Fazenda 
dos Geremias ou Coxilha dos 
Geremias. no município de São 
José do Cerrito, e em conse
quência determino! Io) —  Cita
ção pessoal com o prazo de dez 
(10) dias dos confrontantes e 
suas mulheres se casados fo
rem, bem como do Dr. Promo
tor Público da 2a. Vara Cível. 
2o) - Citação cora o prazo de 
30 (trinta) dias de todos os in
teressados incertos, por edital 
que será publicado uma vez no 
Diário Oficial do Estado e tres 
na Imprensa local .,Correio La- 
geano. 3°) - Que se oficie ao 
sr. Representante do Domínio 
da União, em Florianópolis, 
dando-lhe ciência da presente 
ação e para que dela tenham 
conhecimento e possam contes
tá-la, se o quizerem, no prazo 
çstabelecido Reg. Int. - Custas 
no final. Lajes, 17 de outubro 
de 1962. (a.) José Pedro Men
des de Almeida Juiz de Direi
to da 2a Vara Cível». E para 
que ninguém alegue ignorân
cia, muito especialmente os in
teressados incertos e não sabi
dos, passou-se o presente edi
tal, que será publicado e afixa
do na forma da lei. • Dado e 
passado nesta cidade de Lajes. 
Estado de Santa Catarina, aos 
trinta dias do mes de outubro 
de mil novecentos c sessenta e 
dois. - Eu. Luiz Carlos Silva, 
Escrivão o datilografei, subscre
ví e assino.

Jose Pedro Mendes de Almeida 
Juiz de Direito da 2a Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da 1» KBcrivania 

Cível
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Decreto H.3 .F. 3- O I M  E n l a c e s
DISPÕE sôbre guias especiais, provê sô 

bre centralização de escrita fiscal, e autoriza a 
SECRETARIA da FAZENDA a celebrar convênio 
cora PREFEITURAS MUNICIPAIS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, no uso das atribuições que por lei 
lhe são conferidas.

DECRETA
Art. V - As quartas vias das guias especiais 

a que se refere o artigo 1, do decreto n’ 14 08-61/321 
serão raensalmente encaminhadas às Prefeituras 
Municipais pela Exatoria Estadual que procedeu 
ao recolhimentos dos tributos.

Parágrafo Ünico - Pelo não cumprimento do 
disposto neste artigo, será administrativamente 
responsabilizado o exator estadual.

Art. 2‘ - O Imposto sôbre Vendas e Consig
nações será recolhido a Exatoria Estadual da lo
calidade em que se situar o Estabelecimento que 
efetuou a operação por èle alcançada.

Parágrafo Ünico - A infração ao disposto nes
te artigo sujeitará o infrator às penalidades combi
nadas pelo artigo 1', da lei n. 2957, de 23-12-61.

Artigo 3’ - Ficam mantidas as atuais centrali
zações de escrita fiscal, ressalvado o disposto no 
artigo 2\ deste decreto.

Artigo 4‘ - A Concessão de novas centraliza
ções obedecerá o prescrito pelo Capitulo II, Titulo 
111, do Regulamento que baixou com o decreto n’ 
573, de 3 6 958, bem como, consignará a ressalva 
mencionada no artigo anterior.

Art. 5’ - O estabelecimento centralizador man 
terá, para cada estabelecimento cuja escrita fis
cal for centralizada, livro “Registro de Pagamen
to de Imposto Sôbre Vendas e Consignações, pa 
ra controle da verba adquirida e empregada.

Art. 6* - Fica a Secretaria da Fazenda autori 
zada a firmar convênio com as Prefeituras Muni 
cipais, dispondo sôbre colaboração recíproca, no 
que tange aos trabalhos fiscais em ambas as es 
feras.

Art. 7* - êste Decreto entra em vigor 90 (no
venta) dias após a data da sua publicação.

Art. 8- - São revogadas as disposições em con 
trário.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, aos 23 
de abril de 1963.

CELSO RAMOS 
EUGENIO DOIN VIEIRA

Realizou-se quarta fei 
ra última, na Matriz E- 
vangélica Luterana, em 
Porto Alegre, o enlace 
matrimonial do distinto 
jovem Mauro Sell, filho 
do Sr. Erich Sell, do al
to comércio desta praça, 
e de sua exma. esposa 
d. Nina Rambusch Sell, 
com a prendada srta 
Carmelita Cunha dileta 
filha do Sr. Garibaldi Ro
drigues da Cunha e de 
sua exma. consorte d. 
Flora B. de Andrade Cu
nha, residentes naquela 
capital.

Ao nóvel casal, exten 
sivos aos senhores pais 
enviamos as nossas fe
licitações.

X X X X X X

Realiza-se hoje às 18 
horas, na Catedral Dio
cesana, a união conjugal 
do distinto jovem Darci 
Cattani, filho do Sr. e 
Sra. Luiz Cattani, resi
dentes na cidade de Vi
deira, neste Estado, com 
a simpática srta. Neusa 
Campos, dileta filha do 
Sr. e Sra. Protasio Cam
pos, pessoas estas alta 
mente conceituadas na 
sociedade lageana.

Ao venturoso par, bem 
como aos senhores pro- 
genitores externamos os 
nossos sinceros cumpri 
mentos.

C C I N E  H A R A J C / i R A
apresenta amanhã (domingo)is 2. 5@8 horasa emocionante pelicula religiosa da M G. M.DOS

com Jeffrey Hunter, Siobhan Mckenna, Hurd Hatfield e outros
UMA H lò T Ô R IA  DE JE5US E SUA PALAVRA IN SP IR AD O R  A

Aviso ao Público Lageano
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, sem pre procurando servir, cada  vez 

m elhor o público  viajante da região serra de Santa C atarina, depois de rein iciar 
os seus voôs para JOAÇABA, capita l do Oeste Catarinense, volta  agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, capita l do visinho Estado do R io Grande do Sul.

Assim  é que, sendo atualm ente  a ú n ica  C om panhia de Aviação C om ercia l a  
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, que sem pre procurou  

servir a zona da Serra, ligando-a  a todas as cidades do Pais, o ferece agora ao 
público  via jante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

2as. 4as. e 6as. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 08 00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba, 

Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 
às 10:20, para: Rio do Sul. Fpolis., Itajai, Join

ville e São Paulo.
Está portanto, e público viajante da Região Serrana de parabéns, com as 

novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que continua a ser a pio
neira da Aviação Comercial em nossa Região.

Maiores informações e vendas de passagens, dirijam-se à agência do 
Consórcio TAC — CRUZEIRO OO SUL. à Rua Presidente 

Nereu Ramos, n® 84 ou pelos teleíoneB nrs. 214 e 237.

3as. 5as. e sabado:

CORREIO LAGEANO
• H.ii< «le

Clube “ T  de Julho“
ano levaram a efeito nos salões da ti adicional so
ciedade magnífico «aráu dansante que, pelo 8eo j 
brilho e explendor, excedeu a expectatna dos qnç ] 
a ê le  assistiram em a noite de 19 do corrente.

Nessa memorável e festiva noitada, em queos 
esforçados festeiros nada pouparam para o seu
maior brilhantismo, houve também, espetacular des
file de modas, apresentado por Tecidos e Artefa. 
tos Kalil Sehbe, Sociedade Anônima, de Caxias do 
Sul popular e conceituadíssima firma que muito 
orgulha a indústria de confecções na progressiva 
Pérola das Colonias, no visinho Estado do Rj0 
Grande do Sul nas conhecidas e afamadas «Con 
fecções Alfred».

Desfilaram com rara elegância e beleza as se 
nhorinhas: Ena Castro Krebs, Shirley Donato, Te- 
rezinha Schweitzer, Marlene V altrick Borges, Mar
eia Lenzi, Salete Chiaradia, Véra Mareia Fiúza, 
Marta Grazziottin e Mercedes Bággio, destacados 
elementos da sociedade lageana que. naquela noi 
te, receberam da selecta assistência, que superlo
tava seus amplos salões, demoradas e merecidas 
palmas.

Logo após o impressionante desfile de modas, 
realizou-se a primeira apuração do concurso para 
a «Rainha de São João» de 1963, das candidatas: 
cujo resultado é o seguinte:

1- lugar - Carmem Lucia Waltrick com 10.200
2- » Leocadia Mari Ribeiro » 6.300
3- » Arleide Aparecida Ramos » 6.000
4- » Maria Aparecida Steffen » 4.800
5‘ » Rute Maria Silveira » 4.590
6- » Maria Luiza Chiaradia » 4.110
T » Yedda Jane de Almeida » 3.000
8* » Nilse Vieira Arouca » 1.500

A 31 do corrente, haverá nos salões da be 
quista sociedade, mais uma soirée dançante, pr 
movida pelos festeiros de São João, na qual sei 
feita a ultima apuração às concorrentes ao titii 
de Rainha de «São João de 1963», para cuja nc 
tada será contratada conhecido e afamado iaí 
de fora.

A soirée de 19, cujo êxito surpreendeu a ti 
aos os senhores socios e pessoas convidadas, cai 
sou viva, impressão aos que a ela compartilharan 
confirmando, desse modo, o esforço e a dedicaçã 

s senhores festeiros em dar melhor relevo a 
s as joaninas, tão populares e concorridas ei 

j p °8f 08 meios sociais, que se realizarão, cora 
de costume, na noite de 23 para 24 do p. mês.

n u m n f  raÜP danças, Que se desenrolarac
do 9  »fínnHnte ale8ria e entusiasmo, o conbeci
t i L aarntldUco;COD3Unt0 SÍDC0pad0-  dos noSS0;

c io D rm n h a V 0,? f®8t,eir08 de São João do tradi 
cançado 1 de du h0, Pel°  magnífico êxito al-

____________  T . V. C.

^  ViUan e<ut\o ía m io ^ í  t

maM^a £ o p ^  SatnioKqi
Têm o p ra z e r  ..
de suas relacõec P(?rhcipar aos amigos e pessoa 

< o nascimento de seus filhos
MARCO ANTONIO • MARCO AURÉLIO

do corrente em ^ ^ ges^ 6 Tereza Rarnos* dia
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