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Cel. Floriano Mõller, Cmt. do Batalhão Rondon receberá
a

Está previsto para o dia de 
amanhã, a viagem ao Para
guai do Coronel Floriano 
Mõller, benquisto e bravo 
ComaudaDte do Batalhão Ron
don. que far-se-á acompanhar 
do Major Hallo Rinck Ribeiro, 
chefe de Relações Públicas 
daquela guapa Unidade Mili
tar.

No Estado do Paraná, a-J 
queles dois ilustres oficiais| 
do nosso Exército, visitarão 
as obras da BR 35, trecho 
compreendido entre os muni
cípios de Ponta Grossa e 
Foz do Iguaçu, num total de 
58u quilômetros, percurso es
te que serão acompanhados 
do Comandante do C.E.R.l, 
a quem está afeta a constru
ção e pavimentação dessa 
impoitante rodovia.

Nessa oportunidade, o Co
ronel Floriano Mõller e o 
Major Hallo Rinck Ribeiro,fa
rão um estudo pormenoriza
do daquela revelante obra 
rodoviária, c liem o f ar t o  
material a respeito de sua 
construção.

A chegada dos mesmos a 
Foz do lguaçú, ettá marcada 
para a próxima quarti feira, 
dia 18. devendo na cidade 
paragia a de PortoJPresidente 
Stroè6sner, próximo aquela 
localidade do extremo oeste 
paranaense, serem recepcio
nados pelo ^Comandante em 
Chefe da6 Forças Armadas 
do Paraguai, Gen. Dom Juan

Em São Paulo o
i;

ompanhado de sua eximi, 
sa, seguiu domingo últi- 
iara São Paulo, por via 
6tre, devendo retornar 
ia de hoje à Princesa 
erra, o Sr. Rubens Al- 
a, diretor presidente da 
mada firma Tecidos A 

S/A, proprietária das 
eituadas Casas Almeida 
ja A Brasileira.
capital bandeirante, o 

tubens Almeida foi adqui- 
m grande sortimento de 
ladorias para as suas lo- 
le Lages, bem como pa- 
filial de Joaçaba, bre- 

ínte a ser inaugurada, 
ata-se de vastíssimo es- 
s de mercadorias para 
staçõee da primavera e 
erão.e também para fazer 
e às festividades de Na- 
Ano Novo que se avi- 

ira.
ticiando êste acontecí- 
o, destas colunas formu- 
s ao Sr. Rubens Alinei- 
conce-ituado homem (>e 
cios desta região e a sua 
a esposa, os nossos vo- 
le feliz regresso à Prin 
da Serra.

Manuel Careaga e por outros 
oficiais daquele país.

Em Assunção, aquele emi
nente oficial das Forças Ar
madas dd Paraguai, que aqui 
já esteve em visita às insta
lações e as obra rodo-ferro
viárias à cargo do Batalhão 
Rondon, condecorará o Coro
nel Floriano Mõller com a 
Medalha de Engenharia do 
Exército Paraguaio, em vir
tude dos seus altos méritos 
militares e da viva simpatia 
demonstrada aos engenheiros 
guaranis que aqui estiveram 
nos primeiros mêses de 190?.

Nessa festividade em As

sunção, o Major Hallo Rinck 
Ribeiro, estará representando 
o Tte. Cel. Carlos Henrique 
Rupp. ex Sub Comandante 
do Batalhão Rondon, e ora 
no Rio de Janeiro.

Por sua vez, o Coronel 
I Floriano Mõller, irá condeco 
rar o Gen Dom Juan Manuel 
Careaga em função dos rele 
vantes serviços que já pres
tou à engenharia do nosso 
país, e em distinção à gran
de estima que o citado ofici
al Paraguaio goza no seio 
do Batalhão Rondon, bem 
como em todas as unidades 
militares da Federação.

n  r l i c h é  reproauz o momento solene em que 
?  Dr Wolny Delia Rocca. Prefeito Municipal, 
friia entrega em nome dos seus munícipes. 

a Bandeira Nacional ao Coronel Floriano 
Mõller, Comandante do Batalhao Rondon.

s p i f o x  J f i k j o , õ n a n a z i ,
Qeoaz C luc^ns to  e S a u c m a z i

Participam aos amigos e parentes de se-ts pais Lugin- 

do Dali’Asta e Aurelia Battistella DallAsta, o nascimento 
°de seu irmãozinho LUG1NDO DALLASTA JUNIOR, 

ocorrido dia 11 do corrente, às 19,30 horas.

Lages, H  de Setembro de 1963

2' aniversário de 
falecimento do Sr. 
Vidal Ramos Junior

A ampulheta do tempo registra no dia de ama
nhã, a passagem do segundo aniversário do trá
gico desaparecimento do inesquecível homem pú
blico, Sr. Vidal Kamos Junior.

a sua morte, em consequências tão trágicas, 
deixou uma lacuna irreparável nos corações dos 
seus inúmeros amigos e correligionários.

Descendente de uma 
das famílias mais tradi
cionais de nossa terra, 
o saudoso Sr. Vidal Ra
mos Junior, deu o má
ximo de seus esforços 
para o progresso da 
Princesa da Serra, atra
vés dos seus honrosos 
mandatos nos destinos 
do Município, e também 
em iniciativas particula
res, quando a sua pessoa 
era solicitada a contri
buir.

Decorrido poucos anos 
de sua morte, as suas o- 
bras e as suas decisões

*"*■---------------------------------ainda são hoje seguidas
pelos seus sucessores diretos, fazendo com que o 
seu nome e a sua memória seja o guia espiritual 
a orientar-lhes as suas ações.

Reverenciando a sua culta memória.os seus a- 
migos e correligiom rios, mandaram celebrar uma 
sanla missa hoje às 8 horas da manhã, no Pala- 
cio Episcopal, quando lá compareceu elevado nú
mero de pessoas.

Para amanhã, às 10 horas, está marcada 
uma visita ao seu túmulo, no Cemitério Cruz das 
Almas, quando deverão comparecer àquela necró- 
pole os seus inúmeros amigos e admiradores, a- 
lém das autoridades constituídas do nosso muni
cípio, que lá vão levar ao ilustre e saudoso Sr. 
Vidal Ramos Junior, as suas orações e os seus 
preitos de reconhecimentos por tudo que o mes
mo realizou em vida em pról da nossa terra.

-  AGRADECIMENTO —
O Clube Soroptimista vem por meio‘ deste expressar 

püblicaraente o seu agradecimento ao generoso povo de La
ges, que tão solicitamente colaborou em sua campanha pa
ra minorar os sofrimentos de nosso9 irmãos do Paraná, 
vitima dos terríveis incêndios que assolaram aquele Estado 
prometendo na próxima edição publicar em dados exatos 
o montante da quantia recolhida. A importância foi reme
tida pelo Banco do Brasil ao Clube Soroptimista de Curi
tiba, a fim de ser por êle encaminhado à Comissão pró 
flagelados do Paraná.

s i V  ! S  0
A Olinkraft S/A - Celulose e Papel, estabeleci

da em Igaras, em vista dos prejuízos que vem so

frendo em seus terrenos, de forma especial nas 

suas plantações de pinheiros, avisa a quem possa 

interessar que todo e qualquer animal, especial

mente vacuns e cavalares, que forem encontrados 

em suas propriedades serão apreendidos. Avisa 

mais, que reserva-se o direito de retê-los em seu 

poder até que seja indenizada pelos prejuízos que 

os mesmos causarem.
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lu izi de Direitn da Primeira Vaia Civel da Comarca de
O L)r. Abelardo da Costa 
Arantes Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lages Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei etc . . .

Edital de Citação
Faz saber a todos quanto o 

presente Edital de Citação 
com o prazo de trinta dias, 
virem e dêle conhecimento 
tiverem ou interessar possa 
que, por parte de GETULIO 
TELLES VARGAS foi reque
rido uma Ação de USUCA
PIÃO sôbre uma área de ter 
ra com 1.000.00 m2. situada 
no lugar denominado RINCÃO 
DOS ALBINOS no município 
de São José do Cerrito, com 
as seguintes confrontações, 
com terras de Laudelina de 
Souza Medeiros e Leopoldo 
de Souza Medeiros. Julgada 
a justificação, foi pelo MM. 
Juiz ordenada a citação dos 
confrontantes por mandado e 
dos interessados incertos e 
não sabidos por Edital publi
cados, uma vêz na Imprensa

Oficial do Estado e tres ve
zes na Imprensa local. E pa
ra que ninguém alegue igno
rância. muito especialmente 

interessados ausentes e08
não sabidos, passou-se o pre 
sente Edital que também se

rá afixado na forma da lei e 
lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de La
ges Estado de Santa Catari 
na aos dois dias do m^s de 
setembro do anc de mil no 
vecentos e sessenta e tres. -

1

Escritório de Informações. 
Representações e Imobiliário

Resp-Oscar W-Beller Fiscal da Fazenda Apos. 
Encarrega se de:

Transações imobiliárias, inclusive locaçao 
de imóveis.

2- Assuntos junto às Repartições Publicas,
como: _
Pagamento de impostos, Reclamações; De
fesas, Inscrições e registros de firmas, 
Despachos, etc.

3‘ Seguros e Representações.
NOTA: Incumbe-se, outrossim, de assuntos li

gados às Repartições Públicas da Ca* 
pitai do Estado, onde mantém corres
pondente especial.

Escritório provisório: - Rua Cel. Córdova, 853
Horário: - Das 9 às 11 horas, exceto aos sábados.

Eu Luiz Carlos Silva Escri 
vãò do Cível, o datilografei, 
subscreví e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Cível

O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível, 
desta Comarca de Lages, 
Estado de Santa ( atarina, 
na fórma 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 conhecimen
to tiverem ou interessar pos- 
sa, que por parte de JOAO 
BATISTA VIEIRA, foi reque
rido uma ação de Usucapião 
sôbre uma gleba de terras, 
com a área superficial de 
204.000,00 ms2, situada no lu

Ja está em nossa loja o nóvo astro da indústria automobilística brasileira — o Aero-Willys 
2 6 0 0  — que estabelece uma superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo 
arrojado, em harmonia com as linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire 
sua elegância e o conforto interno que èle oferece. Você se convencerá de que o Aero- 
Willys 2 6 0 0  é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no pais

2600
PEÇS ÜLiíJ BEMOüSTRBCâO EM

um  carro a

Concessionário exclusivo:
Agência P lanaltina de Veico*os S /A

Avenida Preildenie Vargas, 1898 End. Tel. Pl.naltina Fone 4 4 4  
Caiia Postai. 333 *

Lages — Santa Catarina

gar denominado Mortandad 
no distrito de Painél, des 
Comarca de Lages, com 
seguintes confrontações p 
um lado, com Manoél Ant 
nes Pessoa e Donato Padilh 
Julgada a justificação, foi p 
lo MM. Juiz ordenada a ci 
ção dos confrontantes p 
mandado e dos interessad 
incertos e não sabidos p 
Edital publicados, uma v 
na Imprensa Oficial do Est 
do e três vêzes na Impren 
Local. - E para que ningué 
alegue ignorância, muito e 
pecialmente os interessad 
ausentes e não sabidos, pa 
sou-se o presento Edital q 
também será afixado na fó 
ma da lei, e lugar de cost 
me. - Dado e passado nes 
cidade de Lages, aos do 
dias do mês de setembro d 
ano de mil novecentos e se 
senta e três. Eu, Luiz Carl 
Silva, Escrivão do Cível, 
datilografei, subscreví e ta 
bém assino.

Abelardo da Costa Arant

Juiz de Direito da la Va 
Cível

Luiz Carlos Silva

Escrivão do Cível

O Dr. Abelardo da Co 
Àrantes Juiz de Direito 
Primeira Vara Civel da 
marca de Lages Estado 
Santa Catarina, na for 
da lei etc . . .

Edital de Citação

Faz saber a todos qua 
o presente Edital de Citaç 
com o prazo de triDta di 
virem e dêle conhecime 
tiverem ou interessar pos 
que, por parte de JUVL 
RIBEIRO DE MORAES 
requerida uma Ação de US 
CAP1ÃO sobre uma área 
terra de 242 0ü0m2 situada 
lugar denominado Poço Gr 
de no município de São Jo 
do Cerrito, confrontando p 
um lado com terras do a‘ 
Lageado Poço Grande c 
Hercilio Domingues Ribeir 
Ari Pires de Camargo. Jul 
da a justificação, foi pelo) 
Juiz ordenada a citação 
confrontantes por mandad 
dos interessados incerto 
não sabidos, passou-se op 
sente Edital que também 
rá afixado na forma da le 
lugar de costume. Dad 
passado nesta cidade de 
ges Estado de Santa Ca 
aos dois dias do mês de 
tembro de mil novecent 
sessenta e tres. - Eu, 
Carlos Silva, Escrivão do 
vel, o datilografei, 6ubsc 
e também assino.

Abelardo da Costa Ara

Juiz de Direito da la \ 
Cível

Luiz Carlos Silva

Escrivão da |la. Escri 
Cível

QUEM NÃO ANUN 

-  Se Esconde
Para seus anúncios pfo 
CORREIO LACE/ 

Rua Mal. Deodoro, n'
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e  « Í O C I E T y »
L H. QDresentn

No dia 5 de setembro a 
noite mais amena deste iní
cio de primavera, realizou-se 
na Catedral Diocesana, o en
lace matrimonial da Srta* Su- 
zana Sbruzzi, dileta filha do 
casal Sr. e Sra. Dr. Nilo 
Sbruzzi, renomado cirurgião 
dentista, figura de destaque 
da sociedade lageana, com o 
jovem Celso Muxfeldt, filho 
do Sr. e Sra. Oscar Muxfeldt, 
industrialista, pertencente a 
alta sociedade curitibana.

As 19 horas, foi oficiada 
solene missa por sua Excia 
Revma Dom Daniel Hostim! 
nosso querido bispo, antece
dendo à benção nupcial. Pa- 
raninfaram o ato religioso por 
parte do noivo: o Sr. 
Rogério Luiz Martins Sbruz
zi e noiva Srta. Clarisse Mux
feldt, Sr. e Sra. Hélio Pinto e 
o Sr. e Sra. Dr. Carlos Alber
to Pinto. Por parte da noiva: 
Sr. e Sra. Antonio Atanazio, 
Sr. e Sra. Dr. Wolny Delia 
Rocca, Sr. e Sra. Caio Sbruz
zi, Sr. Clovis Muxfeldt 
e Srta. Míriam Reuter. Após 
as cerimônias, os convidados 
foram recepcionados no sa
lão de festas do Clube 14 de 
Junho, ricamente decorado 
para êste acontecimento. Im
portantes personalidades so
ciais da capital Paranaense, 
florianopoiUana e de outras 
cidades Gaúchas e Catarinen
ses estiveram presentes Dos 
visitantes anotei os seguin
tes: Sr e Sra, Dr Álvaro Al-

apresenta 
a  sociedade em revista

Enlace Suzana - Celso - 
Salete Chiaradia eleita Rainha 
Debutantes no Serrano - 
Schirley e Reynaldo confirmam - 
Outras notas -

O casal de nubentes se
guiu viagem para o norte 
e nordeste do país, visitando
feiraslnCÍPaÍS cidades bra8i' 

—  o  —

O serviço de banquete es
teve a cargo da equipe E- 
duardo Rosa de Florianópo
lis, foi o máximo em tu
do, tanto na apresentação e 
enfeites como no paladar, que 
tinha a enorme variedade 
que a seguir enumero:

Menú
Cascata de camarões 
Maionése de camarões 
Camarões a Mary Stuart 
Reast beef a Inglêsa 
Strogonoff de filét mignon 
Carne Chinesa 
Fiambre assado a América 
Lingua de vaca a Francesa 
Perú a Diplomata 
Risoto de f r a n g u i n h o  de 
granja
Salada Russa
Sarrabulho de perú a Baiana 
Pato assado a Califórnia

Sobremesas:
Doces diversos 
Bolo nupcial

Bebidas:
Champanhe Granja União
Whisky Maclean's
Vinhos
Refrigerantes
Agua mineral

Salete Chiaradia, Naira Va 
lente e Regina Narcizo acon 
tecerão no tradicional «Re- 
veillon».

A foto est mpa o momento em que S. Exma. Rvdma. Dom 
Daniel Hostin realizava o ato religioso

rque, Sr. e Sra. Cé- 
ereira Olivèira, Sr. e 
Antonio Atanazio, Sra. 
rruppel, Sra. Nair Al- 
rque, Sr. e Sra. Dr. 
i Alberto Pinto,Sr. e Sra 
lélio Pinto, Sr. Francis- 
mpeu e noiva Srta. 4 a- 
>neto Pinto, Sr Sérgio 
m, Sr. José Piccoli, Dr.

Luiz Cavalcante de 
uerque, Dr Cleverson 
ira e noiva Srta. Glória 
Leitão, Dr. Álvaro Al- 
rque Filho. Sr. Pericles 
a, Sr. João Muxfeldt, 
rereza Muxfeldt, Sr. e 
)r. Manoel Ribeiro Mar- 
ira. Adacira Martins de 
ra Sr e Sra. Afonso 
ld,’ Dr. H é l i o  
o Martins, Ten. Valmor 
ido e noiva Srta. I e ê ' 
Martins de Oliveira, Sr. 
José Soares, Sr. Tulio 

is Vva. Alzina Marto- 
Sr. e Sra. Rui Martora- 
ir. e Sra. Carlos Con- 
Da jovem Guarda des- 
: Srtas. Katia PereJ/a 
ra. Elisabetb May la- 
Cristina Atanásio, ba- 

•uppel. De nossa cidad , 
iedade mais represen- 
da Princesa da Serra, 

s presente a êste impor-
QnnnfopimPntO SOClftl'

A elegante e Srta. Salete 
Chiaradia dileta filha do ca
sal Sr. e Sra. Cacildo Chia
radia é a nova soberana do 
Clube 14 de Junho. Eleita 
com expressiva votação, Sa 
lete conseguiu com sua gra
ça e beleza eleger-se no 
magnífico Sarau que aquela 
tradicional sociedade ofere 
ceu aos seus associados no 
Dia da Pátria.

— o—
As Srtas. Regina Narcizo 

e Naira Valente, muito bem 
votadas, também, foram elei
tas princeza8. Desfilaram 
a*nda as Srtas. Bernadete 
Albuquerque, Zelia Malinver- 
ne, Luiza CasagrandeJ e 
Marlene Cozer.

—o —
A Srta. Tania Ferreira,que 

circula muito feliz em seu 
novo Sinca Chambord e atual 
Rainha do Clube 14, entrega
rá a corôa à sua sucessora, 
Srta. Salete Chiaradia.

— o—
Fui informado pelo Dr.

Renato Valente, digno pre- ttenau» ag íegtl_
noroacao das Srtas

O clichê ilustra a Srla. Salete 
Chiaradia fino ornamento de 
nossa sociedade eleita rainha 

do clube 14 de Junho
O Clube 14 de Junho para- 

lizará temporariamente suas 
atividades sociais, para a 
conclusão da parte nova do 
salão de festas.

—o—
Viajou para Florianópolis 

a Srta. Telma Hoeschel.
—o —

Ficam convidados todos os 
leitores desta coluna, para 
assistir o «fenômeno da musi 
caamericaDa, Ray Charles. O 
«colored» estará na Guana
bara nos dias 17,18 e 19 des
te mês de setembro. Nestes 
três dias vocês terão opor
tunidade de ouvir Ray Char
les, que passou a ser conhe
cido e aplaudido por todos 
os brasileiros depois de seu 
estrondoso êxito com «Stella 
By Starlight».

—  o -

Aniversariou dia 8 p/ pas
sado o Sr. Valdo Costa 
Ávila, digno presidente do 
Partido social Democrático 
de nosso município. Asso 
ciando-se as homenagens que 
foram prestadas na ocasião, 
ao ilustre chefe politico, es 
ta coluna envia os mais ca 
lorosos votos de saúde e fe
licidade.

O flagrante fixa a Srta. Salete 
Chiaradia ladeada pelas prin

cesas eleitas, Srtas. Regina 
Narcizo e Naira Valente

O Clube das Soroptimistas 
continua como sempre, sua 
campanha filantrópica. No

inicio da semana a diretoria 
daquela simpática sociedade, 
remeteu ao Governo Para
naense a importância de Cr$ 
150.000,00, destinados a ate
nuar o sofrimento das vitimas 
do pavoroso incêndio que la
vra no vizinho Estado. Con- 
gratulamo-nos por tão louvá
vel gesto.

— o—
Guiados pelo mesmo espi 

rito humanitário, também os 
alunos do Colégio Estadual 
«Vidal Ramos» estarão promo
vendo grandes festejos po
pulares e interessantes dis 
putas esportivas, cuja renda 
será remetida às autori
dades do Paraná para os fla
gelados. Hoje teremos a o- 
portunidade de ver na qua
dra de esporte do Instituto 
de Educação, a seleção de 
basquete que representou 
Lages nos 4°s jogos abertos 
de Joinville. Amanhã haverá 
animada quermesse. Convi 
damos todos os lageanos pa
ra prestigiarem estas festivi
dades, dando irrestrito apoio.

—o
Vem de ser nomeado por 

ato do Exmo. Governador 
Celso Ramos para a direção 
do S.E.N.A.I. nosso particular 
amigo professor Evaldo 
Henckemaier. Parabéns

— o
O Bar Marrocos contin a

daremos o nome de sua ma
jestade. Aguardem.

—  o  —

Por falar em «Debs», lem
bramos às meninas moças do 
Serrano Tenis Clube, que as 
inscrições e maiores detalhes 
para o desfile, poderão ser 
efetuadas com a Exma. Sra. 
Ivone Cordeiro em sua resi
dência à Rua Pres. Nereu 
Ramos, 326; 2' andar-

— o —

Muito oportuno o convite 
que a direção do Clube 14 
fez ao CTG Vaqueanos da 
Fronteira de Alegrete (RGS) 
no Sarau da Patria, pois, de
ram um «Show» de danças 
folclóricas e recitaram uma 
beleza de poesias gauches- 
cas. Agradou em cheio.

- o —

O Dr. Hélio Ramos Vieira, 
também acontece num no
víssimo Aero Willis 2600. Pa
rabéns.

o—
Esta coluna assinala com 

destaque a passagem de mais 
um aniversário natalício do 
Dr. Jorge Barroso Filho, ad
vogado vastamente conheci
do nos meios sociais, políti
cos e forenses desta cidade. 
Aconteceu dia 11. Desejamos 
felicidades.

—  o  —

clichê fixa o momento que os nubentes cortavam 
o bolo nupcial

sendo ponto de reunião da 
nossa jovena guarda.

—o—
Em palestra que este colu

nista manteve |com o Sr. 
Vicente de Paulo Alves Cor
deiro, dinâmico presidente do 
Serrano Tenis Clube, foi in 
formado de que as obras da 
majestosa sede encontra-se 
em fase de conclusão. Ainda 
este mês, estará terminada 
a lindíssima piscina (semi 
olimpica) toda revestida em 
vidrado azul. As cortinas ad
quiridas em São Paulo, que 
serão colocadas em 55 jane
las, deverão chegar ainda 
esta semana. A inauguração 
será mesmo no dia 31/12/1963 

Nas próximas Edições da
remos maiores detalhes des 
te acontecimento, que será 
sem duvida, o ponto alto des
te fim de ano para a socie
dade lageana.

—o—
Por ocasião do Io baile 

que o Serrano Tenis JClube 
promoverá na noite de 31 de 
dezembro, alem do desfile 
das debutantes, será escolhi
da a rainha daquela socie
dade. Nuir !ut'i<*o próximo,

Realizou-se no dia 11 des
te, o noivado da Srta. Schir
ley Donato dileta filha do 
casal Sr. e Sra Florindo Do
nato, com o Sr Reynaldo No
gueira da Costa da socieda
de Paulistana. Aos noivos en
viamos nossos parabéns e 
felicidade.

— o —

Noticiamos com muita sa
tisfação o enlace matrimo
nial dia 28 próximo vindou
ro da Srta. Rosy Ramos Lis
boa com o Sr. Péricles Calii 
Hassun.

— o —

Recebi e agradeço convite 
recebido do Sr. e Sra. Mau
ro Nerbas e do Sr. e Sra. 
João José Fernandes para a 
benção nupcial de seus filhos 
Suzana e Adilson a realizar- 
se dia 28 deste às dezessete 
horas na Catedral de Lages.

—o—

Por hoje é só, agradeço a 
companhia de .vocês desejo 
um bom domingo a todos.
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S I MC A  C H A M B O R D  é o cairo biasileiro definitivamente aprovado
A  m a rc a  m ais v itc r ic sa  nas ú lt im a s  com petições a u to m o b ilís t ic a s  em  nos^o país

ELEGANTE — VELOZ -  MACIO
Revendedor SIMCA nesta praça:

COREMA -  Cia. Revendedora de Motores e Automóveis

Bua Manoel Thiago de Castro. 174 - Lages * Santa Catarina
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Juizo de Direito  ̂ da 
Primeira Vara Cive). 
da Comarca de Lcget

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

Edital de Citação
Faz saber a todos quanto o 

presente Edital de Citação 
com o prazo de trinta (30) 
dias, virem e dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa que, por parte de MA
RIA ANGÉLICA DA CONCEl 
ÇÃO foi requerida uma Ação 
de USUCAPIÃO sobre uma 
área de terra de 100.000, m2 
metros quadrados situada no 
lugar denominado FACHINAL 
no distrito de Correia Pinto 
nesta Comarca com as se
guintes confrontações:- Com 
Henrique da Silva Wolff e 
Isauro Wolff. Julgada a jus
tificação, foi pelo MM. Juiz 
ordenada a citação dos con- 
frontante6 por mandado e dos 
interessados incertos e não 
sabidos p ir Edital publica
dos, uma vez na Imprensa 
Oficial do Estado e trea ve- 
vez na Imprensa local. E pa
ra que ninguém alegue igno
rância, muito especialmente 
os interessados ausentes e 
não sabidos, passou-se o pre
sente Edital que também se
rá afixado na forma da lei e 
lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de La 
ges Estado de Santa Catarina 
aos dois dias do mes de se 
tembro de mil novecentos e 
sessenta e tres. Eu, Luiz Car
los Silva, Escrivão do Cível, 
o datilografei, subscreví e 
também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la Escrivania 

Cível

Guarany x Nevada o en
contro de amanhã

O campeonato lageano de 
futebol terá prosseguimento! 
amanhã à tarde, no Esiadio 
Municipal Vidal Ramos Ju
nior, com o confronto entre 
as equipes do Guarany de 
nossa cidade e do Nevada 
de São Joaquim.

O quadro bugrino que se 
encontra na segunda coloca 
ção, ao lado do Olinkraft, 
goza de amplo favoritismo, 
muito embora o Nevada deve 
oferecer tenaz resistência ao 
elenco bugrino

Com isso, espera o Guara- 
ny conseguir a sua almejada 
reabilitação, do seu último 
insucesso contra o Olinkraft, 
quando foi derrotado por 
3 a 0 em Igarras.

i i  m m  m m
MPM-2R628

ENTE
Ao comprar sua Roupa Renner (ou três 

Calças Renner) você receberá uma caixa 

lacrada contendo o seu isqueiro-brinde. 

Abra a caixa. Se o isqueiro tiver gra

vada a Etiqueta Renner em AZU L, a 

sua nova Roupa Renner será também 

presente do Revendedor Renner.

Vista-se ponto por ponto no rigor da 

moda, com ROUPA RENNER-pronta ou 
sob medida.

★  Variedade de tecidos e padrões

★  Corte atual, correto, elegante

'Ar Qualidade garantida pela Etiquêta

. . .  E ganhe três 
vêzes: na elegância, 

no isqueiro-brinde, 
e na ETIQUETA  

AZUL
K.v,‘ -

se fôr

AZUL
A ETIQUÊTA
Renner

DO
ISQUEIRO- 

BRINDE

NO
REVENDEDOR
Renner
DESTA 3*
CIDADE

. 'V

ü e l i c s  M ç r e i r a
Rua Coru.se! Górdova - Fone 440

C e s a r  Sk C i a
" Lages - Santa Catarina
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[adeirense do Brasil S/A. Indústria 
e Exportação de Madeiras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

SSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - va. convocacão ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os -------. . .  v ____ ,J .........uonvocaçao[ São convidados os senhores 

■em Assembléia Geral Ordinária a 6e reunlrem
Ipróximo dia 24 de setembro do convocação, n<
Iséde social em Lajes, Estado de q p5fDte’ ás 13 l10ras. na 
falta de número na Áslembleia m n í " " ! ’ em Vlrtude dt“ 

Ibril do corrente ano, a fim de d iscutire?^  h 30 de a 
I bre a seguinte ordem do dia: em e dellberarem so

a> lAa C a d5a° Dlretaó ?“aÇe P aT èL r^ '" n °  6 íJCTdM' rereferente an evoro  6 ” arecer do Conselho Fiscal, 
bro de 196°] XerC1C,° encerrado em 31 de dezem

b) Eleição do Conselho Fiscal para 1963

c) Interesses gerais 
Lages, 22 de agosto de 1963

Amadeu Antonio Ferreira - Diretor

Velimir Daic - Diretor

M adeirense do B rasil S / A .  In dú stria  e 
E xp ortação  de M adeiras

Dr. Aron Kipel
A L T A  CIRURGIA

Doenças de Senhoras -  Vias urinárias - 
Diagnostico precoce do câncer na mulher

Residência: Parque Jonas Ramos. 193 - Fone, 415

Consultório: Rua Hercilio Luz. 12
Horário, das 10 às 12 horas e das 

13,30 às 18 horas
LAGES - SANTA CATARINA

D r . T  e l m o  R o d r ig u e s  
S a r m e n t o

Dermatologia — Testes Alérgicos

Consultas das 15 às 17 horas
C O N S U L T Ó R I O :  R U A  A R I S T I L I A N O  

R A M O S ,  234

Lages — Santa Catarina

Dr. AÍRTON R. RAM OS
Especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta

Consultório: Praça loão Costa, 10 
Io andar

Lages -  Santa Catarina

São convidados os senhores acionistas a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 24 de 
setembro do corrente ano, às 15 horas na séde social de 
Lajes, Estado de Santa Catarina, para discutirem e delibe
rarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Proposta da Diretoria solicitando autorização espe
cial para a venda do patrimônio da Empreza.

b) Interesses gerais
Lajes, 22 de agosto de 1963 

Velimir Daic - Diretor 
Amadeu Antonio Ferreira - Diretor

A E V C e A E C
R U A  CO R O N EL C Ó R D O V A - 319

( E M  F R E N T E  AO C O R R E I O )
CaiiMHN, C iv is  - criminai*

Tralít*Ilii-tn* - fi*cai* e
q u alqu er  trabalho na e*fera

ad mi <i i*t rali va.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
(Le^ em harsadcr 4 pc$entadc)

A d v o g a d o
Rua Hercilio Luz, 372 

Fone, 226 * Caixa Postal 19

Lages — Santa Catarina

C iru ra iãc  - Dentista
Clinica - Cirurgia - Prótese em Geral - Raio X  

Infra-Vermelho - Preparo de Cavidades pela Alta 
Velocidade - Agora dotado de moderno Aparelho 
B O R D EN  A IR O T O R  K A V O  BR - 655

Consultório: Rua Cel. Córdova, n* 315 - (Em frente 
ao Correio) - Fone, 283

Lages — Santa Catarina

j Juízo de Direto da 
Primeira Vaia Civei 
ia  Comarca de Lages

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

Edital de Citação
Faz saber a todos quanto o 

presente Edital de Citação 
eom o prazo de trinta (30) 
iias, virem e dêle conbeci- 
nento tiverem ou interessar 
possa, que por parte de LAU- 
tiENDO SILVEIRA B1TEN- 
COURT e OLINTO SILVEIRA 
31TTENCOURT foi requerida 
uma Ação de USUCAPIÃO o 
primeiro sôbre uma área de 
.erra com 500.' 00 m2 no lu
gar denominado FAZENDA 
•‘)OS GOIS no município de 
São José do Cerrito com as 
seguintes confrontações: Com 
(.erras de Olinto Silveira Bit- 
encourt, com terras de Se- 
oastião Rodrigues de Almeida 
j com terras dos Gaspar, o 
-egundo sobre uma área de 
erras com 413.557 m2 situado 
ia FAZENDA DOS GOIS no 
nunicipio de São José do 
Jerrito desta Comarca de La 
ges, confrontando com terras 
Io mesmo Olinto Silveira Bit 
tencourt com terras de Lau- 
indii Silveira Bittencourt, com 
erras dos Gaspar e com ter

ras de Sebastião Rodrigues 
de Almeida. Julgada a justi
ficação, foi pelo MM. Juiz 
ordenada a citação dos con- 
frontantes por mandado e dos 
interessados incertos e não 
■sabidos por Edital publicados, 
uma vêz na Imprensa Oficial 
lo Estado e três vezes na 
Imprensa local. E para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito especialmente os inte
ressados ausentes e não sa
bidos, passou-se o presente 
Edital que também será afi
xado na forma da lei e lugar 
de costume. Dado e passado 
nesta cidade de Lages aos 
dois dias do mes de setembro 
de mil novecentos e sessenta 
e três. Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscreví e também 
assino.
Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civei
Luiz Carlos Silva 

Escrivão da Primeira Escri- 
vania Cível

Morreu antes de suicidar se
Frederik Gating, de 57 anos, morador em Londres, escreveu, na semana passada, 

uma longa carta explicando por que resolvera suicidir-se tomando veneno. Antes, porém 
de praticar seu gesto extremo, morreu de emoção.

Paia uni transporte seonro e econômico adquira o íamoso r. N. M.
0 caminhão que domina nossas estradas de norte a sul e de teste a oeste 

Concessionáiio F.N.M. e JK nesta região:

r o d o  p i n h o  s . a

v e íc u lo s  e m a q u i n a s

s ã

LAGES

m
— Av.

14 7̂ _ Fone 537 - End. Tel. Rodopinho - Caixa Postal, 312 — SANTA CATARINAPresidente vargas,
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Destacada atuação de lages nos 4 s logos Mortos de S.C.
Regressaram a nossa cida

de, a delegação de Lages, 
que sob a chefia do Verea
dor < laudio Ramos Floriani, 
participou dos 4us Jugos A- 
bertos de Santa Catarina, le
vados a efeito em 'Joinville, 
nu periodo de 31 de agosto 
à 8 de setembro do corrente.

A delegação de Lages, cum
priu destacada atuação uas 
várias competições esporti
vas, saindo-se regularmente 
em outras, como se depreen
de pela sua campanha que 
abaixo reportamos.

Em basquetebol, Lages der
rotou Itajaí por 52 a 21, e foi 
derrotado por Indaial por 37 
a 34, e por Brusque por 50

a 49.
Em Tenis de mesa mascu

lino, Lages derrotou Joaçaba 
por 5 a 1, e foi derrotada 
por 5 a 0 era duas oportuni
dades para Porto União e 
Joinville, e 5 a 2 por Blume
nau.

Em ciclismo, Lages con
quistou a sua melhor posição 
naquelçs jogos ao vencer a- 
quela competição, num per
curso de 84 quilômetros, e 
ohteve a la posição na clas
sificação. Antonio Corrêa, 
conquistou a primeira co lo 
cação, cabeudo ainda, o se
gundo posto daquela prova, 
por intermédio de Jair Carlon.

Em atletismo masculino, o

l atleta Egydio Piloto Netto.de 
Lages, conquistou o primeiro 
lugar em salto em altura, 
com a marca de lm75, esta
belecendo novo record dos 
Jogos Abertos de Santa Ca
tarina. Nos 200 metros rasos, 
final de atletismo masculino, 
os atletas lageanos, Pio W. 
de Almeida e José Carlos 
Pacheco, lograram conseguir 
o 3- e 6 posto, respectiva
mente. Coletivamente, lau
reou em 5 lugar em atletis
mo masculino, conquistando 
20 pontos.

Finalmente em xadrez, fo
mos derrotados fpor Joaçaba 
por 3 a 0.

I

Seu gado ganha pêso mesmo 
durante a sêca, com

TM-25 com Vitamina A
l . Engorda de bovinos e ovinos com ganhos extras de até 

90%, em casos de deficiência de Vitamina "A " (época da 
sêca, regiões de pastagem pobre, animais tratados a ração 
concentrada, etc.)

m . Aumento substância! da produção leiteira.
a. Aumento de natalidade de até 60%.
«. Prevenção e tratamento da "peste de rachar”  e "peste de 

secar” .
s. Prevenção às sequelas da Aftosa. Melhoria da quantidade 

e qualidade da lã dos ovinos.

Vitamina V)

Balde com 10 quilos

PFIZER CORPORATION DO BRASIL

C u r it ib a— Paraná — Rua Augusto S te llfe ld . 1212/12)6— Ca ixa Posta l 259t — Fone: 4-7851

Aviso ao Público Lageano
O C onsórcio TAC - CRU ZEIRO DO SUL, sem pre procu ran do servir, cad a  vez 

m elhor o p ú b lico  v ia jante da região serra de Santa C atarina, depois de re in iciar 
os seus voôs para JOAÇABA, cap ita l do Oeste C atarinense, volta  agora a servir 
esta região, com  PORTO ALEGRE, cap ita l do visinho Estado do R io G rande do Sul.

Assim  é qu e, sendo a tu o lm en te  a ú n ica  C om panh ia  de A viação C om ercia l a  
servir nossa cidade, o C onsórcio TAC - CRU ZEIRO DO SUL, qu e  sem pre procu rou  

servir a zona  da Serra, ligan d o-a  a todas as cidades do País, o ferece  agora ao 
p ú b lico  v ia jante , os seguintes voos, nos dias e hordrios abaixo:

2as. 4as. e fias. 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.

3as. 5as. e sabado: às 08:00, para: Fpolis, Itajaí, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio]

] às 10:20, para: Rio do Sul, Fpolis., Itajaí, Join
ville e São Paulo.

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabeDS, com as 
novas linhas do Consójwio 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 DO SUL, à Rua Presidente 
Nereu Ramos, n° 84 ou pelos telefones nrs. 214 e 237.

Soropíi mistas colaboram com os 
flagelados doParaoá

Campanha digna de méri
tos, e que desde o seu inicio 

ap >io integralcontou com o 
de nossa população, íoi ins 
tituida pelo Clube Soroptimis- 
ta ,de Lages em beneficio 
dos flagelados dos terríveis 
incêndios que vem irrompen
do no Paraná, onde centenas 
de pessoas ficaram ao desa 
brigo e com número bastan
te elevado de vitimas.

Tendo a frente a sua di 
nâmica presidente, Sra. Inês 
Leal Gamborgi e bem coad-

ria e associados, o Clube So 
roptimista de Lages vem rea 
lizando desde o dia 7 último 
grande campanha de arreca 
dação financeira, tendo já 
movimentado uma considera 
v p I soma era dinheiro.

Destas colunas |levamos os 
nossos parabéns ao Clube So- 
roptimlsta de Lages por es
sa louvável iniciativa, que vi* 
sou unicamente levar a con
tribuição do povo generoso de 
nossa terra aos nossos irmãos 
do Paraná, irremediàvelmenL,eui UttUiUuiBi -  ----- --------- I - .“•'-u

juvada por outras valorosas te sacudidos portão violenta 
componentes de sua direto-1 catástrofe.

a g r a d e c i m e n t o
o  Patrão de CTG do Bar- 

bicacho Colorado agradece 
a inestimável colaboração 
que lhe foi dada pelo Segun
do Batalhão Rodoviário, o 
Batalhão Rondon, >a realiza
ção do Fandango da Patria, 
que 6e constituiu em festa de 
exito sem precedentes. Agra
dece em particular ao se 
nhor coronel Floriano Mõller 
comandante de BatalhãoJRon- 
don e Patrão de Honra dos 
Bois de Bota, bem como ao 
Major Hallo e r ao Capitão

Devanir Pinto, ao Presidente 
do Clube r  de Julho e seus 
campanheiros de diretoria, e 
a todos os Bois de Bota que 
seja no Desfile como no 
Fandango, empenharam-se da 
tarefa altamente civica de 
dar o maior brilho possível 
às comemorações do Dia da 
Pátria. Finalmente, agradece 
a magnífica apresentação o- 
ferecida pelo < TG Vaqueano 
da Fronteira, sob o comando 
do Tte Sejanes Dornelles, e 
ao grande povo lageano em 
geral.

Jovem  Catarinense
Seja Sargento da Policia Militar do Estado de 

Santa Catarina, fazendo o curso de formação no , 
à °  Batalhão de Policia Militar na cidade de Canoi- 
nhas e tenha as seguintes vantagens: -

Vencimento de Cr $25.000,00 mensais, durante os 
nove meses de duração do curso

Todos fardamentos por conta do Estado
Vencimento de Cr$ 40.000.00 mensais quando 

formar se.
Você não precisa de curso algum.
Melhores informações na Delegacia Regional 

de Policia desta Cidade.

V C N C E - I E
Caldeiras vapor usadas, recondicionadas, di

versos tipos. Próprios para industria. Prêço espe
cial. Financia-se. Capacidade até 500 HP. Tratar 
em Porto Alegre, Rua Casimiro de Abreu, 173 ou 
nesta redação.

P i n i c a r a  «0 I s s o  Pãn» 1 1 .
Equipada com os modernos maquinários SIAM

— Pães quentes à toda hora -
b isÇOIt o s  - BOLACHAS - DOCES 

FRIOS - CONSERVAS ETC.
Rua Correia Pinto, 41 — LAGES — Santa Catarina

P a ra  as suas refeições
VA AO

» •

Q. panto. plefelLdo- paia. itu patadal

Avenida Camões (Ao lado do Cine Avenida)

b a ir r o  c o r a l

^ a9es —  Santa Catarina
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0 Dr. Abelardo da Costa 
Arames Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lages Estado dc 
Santa Catarina, na forma 
da lei etc . . .

Edital de Citação
Faz saber a todos quanto 0 

presente Edital de Citação 
com o prazo de trinta dias 
virem e dêle conhecimento 
tiverem ou interessar possa 
que, por parte de MANOEL 
JOAQUIM DOS SANTOS foi 
requerido uma Ação de USU
CAPIÃO numa área de terra 
com 50 )00!) m2, quinhentos 
mil metros quadrados, mais 
ou menos situada no lugar 
denominado MINEIROS no 
município de São José do 
Cerrito, com as seguintes 
confrontações-: Com sucesso
res de Graciliano Amado, 
Carmosino Costa Brandina 
Gonçalves, com Osvaldo Ma- 
riano, com Dorgelo dos San
tos, com sucessores de Ota- 
cilio Godinho, com Joaquim 
da Cruz, com José João Go
dinho e com Oliveira Luz. 
Julgada a justificação, foi pe
lo MM. Juiz ordenada a cita
ção dos confrontantes por 
mandado e dos interessados 
incertos e não sabidos por 
Edital publicados, uma vêz 
na Imprensa Oficial do Esta
do e tres vezes na Imprensa 
local. E para que ninguém 
alegue ignorância, muito es
pecialmente oe interessados 
ausentes e não sabidos, pas
sou-se 0 presente Edital que 
também 6erá afixado na for
ma da lei e lugar de costu
me. Dado e passado nesta 
cidade de Lages Estado de 
Santa Catarina aos dois dias 
do mês de setembro de mil 
novecentos e sessenta e tres. 
Eu, Luiz Carlos Silva, Escri 
vão do Cível, o datilografei, 
subscrevi, e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Cível

in f la  Vara Citei da larii
es-n! ,oUf  Ignorância, muito c

ausen/pe D*e -°S intere8sados
sou SP n 6 na° sabid08’ Pas- . Presente Edital que
também, será aí'xado na fór-
mp dan C!; e lugar de C08tu-'  Dado e passado nesta
ri de- Lages- 308 doisdias do mes de setembro do
ano de mil novecentos e ses- 
senta e três. Eu, Luiz Carlos 
ôiiva, Escrivão do Cível, 0 
datilografei, subscreví e tam
bém assino.

Abelardo da Costa Arantes

Juiz de Direito da la Vara 
Lível

Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Cível

O Dr. Abelardo da Costa 
Arantes Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lages Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da Lei etc...

Edital de Citação
Faz saber a todos quantos 

0 presente Edital de Citação 
com 0 prazo de trinta dias, 
virem e dele conhecimento 
tiverem ou interessar possa 
que, por parte de ARISTIDES 
INÁCIO DA LUZ e AUGUSTO
Ma r t in s  d a  c r u z  foi re-
queriJo uma Ação de USU
CAPIÃO sobre uma gleba de 
terras com 122.283 m2 cento 
e vinte e dois mil duzentos e 
oitenta e tres metros quadra
dos localizada no lugar CAN
TA GALO, FAZENDA DOS 
ALVES no distrito de Correia 
Pinto nesta comarca de La
ges, cora as seguintes con
frontações: Por um lado com 
Aristides Inácio com Pedro 
d& Luz Capestrano e com Au
gusto Martins da Cruz e com 
José Pereira. Julgada a 
j u s t i f i c a ç ã o ,  foi P<;10 
MM. Juiz ordena da a cita-

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

Edital de Citação
Faz saber a -todos quanto 

0 presente Edital de Citação 
com o prazo de trinta dias, 
virem e dele conhecimento 
tiverem ou interessar possa 
que, por parte de VALDE- 
VINO ANTUNES DOS SAN
TOS foi requerido uma Ação 
de USUCAPIÃO de uma área 
de terra de 75.000 m2, seten
ta e cinco mil metros qua
drados, situada no * lugar de
nominado RESERVA no dis
trito de Capão Alto nesta 
Comarca, com as seguintes 
confrontações: - Com terras 
de Lauro Antunes da Silva, 
com terras de João Amado; 
com terras de Gertrudes Ne
ves; com terras de Antonio 
Madruga até encontrar 0 
p o n t o  de pirtida. Julgada 
a justificação, foi pelo MM. 
Juiz ordenada a citação dos 
confrontantes por mandado e 
dos interessados incertos e 
não sabidos por Edital publi
cados, uma vêz na Imprensa 
Oficial do Estado e tres ve
zes na Imrrensa local. E pa 
ra que ninguém alegue igno
rância, muito especialmente 
os interessados ausentes e 
não sabidos, passou-se o pre 
sente Edital que também se
rá afixado na forma da lei e 
lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de La
ges Estado de Santa Catari 
na aos dois dias do mês de 
setembro do anc de mil no 
vecentos e sessenta e tres. - 
Eu Luiz Carlos Silva Escri
vão do Cível, 0 datilografei, 
subscreví e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Cível

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

Edital de Citação

vinte alqueires situado no lu
gar denominado FAZENDA 
DO XAXIM no município de 
Campo Belo do Sul nesta Co
marca com as seguintes con 
frontações: Com terras de Jo
sué Padilha, Ataliba Ferreira, 
Moysés Moraes dos Santos, 
Sebastião Pires. Julgada a 
justificação foi pelo MM. Juiz 
ordenada a citação dos con
frontantes por mandado e dos 
interessados incertos e não 
sabidos por Edital publicados, 
uma vêz na Imprensa Oficial 
do Estado e três vezes na 
Imprensa local. E para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito especialmente os inte 
ressados ausentes e não sabi
dos, passou-se o presente E- 
dital que também será afixa
do na forma da lei e lugar de 
costume. Dado e passado nes
ta cidade de Lages aos dois 
dias do mes de setembro de 
mil novecentos e sessenta e 
tres. Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Civel, 0 datilo
grafei, subscrevi e também 
assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Civel
Luiz Carlos Silva 

Escrivão da la. Escrivania 
Civel

O doutor Abelardo de Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível 
desta Comarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina, 
na fórma da lei, etc.

Edital de Citação
Faço saber a todos quantos 

o presente edital de citação 
com 0 prazo de trinta (30) 
dias, virem, dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa, que por parte de JOÃO 
FRANCISCO DE SOUZA, foi 
requerido uma Ação de Usu
capião, sôbre uma gleba de 
terra com a área superficial 
de 800 000, ms2, situada no 
lugar denominado Otacílio 
Costa nêste Município, com 
as seguintes cenfrontações: 
por um lado, com o Rio Pon
te Alta, por outro lado com 
João Carlos Medeiros - com 
Alcides Córdova e João Ma
ria do Amarante e pelo ou
tro lado com Doralina Domin- 
gues da Silva, José Maria 
Domingues da Silva e Sebas

tião Domingues da Silva. Jul
gada a justificação, foi pelo 
MM. Juiz ordenada a citação 
dos confrontantes por manda
do e dos interessados incer
tos e não sabidos por Edital 
publicados, uma vêz na Im
prensa Oficial do Estado e 
três vêzes na Imprensa Lo
cal. E para que ninguém ale
gue ignorância, muito espe
cialmente os interessados au
sentes e não sabidos, passou- 
se o presente Edital que 
também será fixado na fórma 
da lei e lugar de costume. 
Dado e passado ne6ta cidade 
de Lages aos dois dias do 
mês de setembro do ano de 
mil novecentos e sessenta e 
três. Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscreví e também 
assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

Faz saber a todos quanto 
o presente Edital de Citação 
0 P nrazo de trinta dias,

Vào dos confrontantes P " !® ? ®  e‘ ‘ dêle conhecimento 
Mandado e dos interessados vir m QU jnteressar possa
incertos e não sabidos por «verem de João Maria
Edital publicados, uma vez Q3 - • da Silva foi requeri
da Imprensa Oficial do Esta- a \ç&o de USUCAI I.
d° e três vêzes na Imprensa d área de terra < *
Local. E para que ninguém sobre um

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

Edital de Citação

Faz saber a todos quanto 
o presente Edital de Citação 
com o prazo de trinta dias 
virem e dêle conhecimento 
tiverem ou interessar possa 
que, por parte de MANOEL 
JOAQUIM DOS SANTOS foi 
requerido uma Ação de USU
CAPIÃO numa área de terra 
com 50Ü.P00 m2, quinhentos 
mil metros quadrados, mais 
ou menos situada no lugar 
denominado MINEIROS no 
município de São José do 
Cerrito, com as seguintes 
confrontações: Com sucesso 
res de Graciliano Amado, 
Carmosino Costa, Brandina 
Gonçalves, com Osvaldo Ma- 
riano, com Dorgelo dos San
tos, com sucessores ce Ota 
cilio Godinho, com Joaquim 
da Cruz com José João Go
dinho e com Oliveira Luz. 
Julgada a justificação, foi pe
lo MM. Juiz ordenada a cita
ção dos confrontantes por 
mandado e dos interessados 
incertos e não sabidos por 
Edital publicados, uma vêz 
na Imprensa Oficial do Esta 
do e três vezes na Imprensa 
local. E para que ninguém 
alegue ignorância, muito es
pecialmente os interessados 
ausentes e não sabidos, pas- 
sou-se o presente Edital que 
também será afixado na for
ma da lei e lugar de costu
me. Dado e passado nesta ci 
dade de Lages Estado de 
Santa Catarina aos dois dias 
do mês de setembro de mil 
novecentos e sessenta e tres. 
Eu, Luiz Carlos silva, Escri
vão do Cível. O datilografei, 
subscreví, e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da la. Escrivania 

Cível

O Dr. Abelardo da Costa 
Arantes Juiz de Direito da 
Primeira Vara Civel da Co
marca de Lages Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei etc . . .
Edital de Citação

Faz saber a todos quanto o 
presente Edital de Citação 
com o prazo de trinta dias, 
virem e dêle conhecimento 
tiverem ou interessar possa 
no prazo de trinta dias que, 
por parte de PATROCÍNIO 
SUBTIL DE AGUIAR foi re
querido uma áção de USU
CAPIÃO de uma gleba de 
terra c >m a área de 1.700.000 
m2 um mil e setecentos me 
tros quadrados, situada no 
lugar denominado COSTA DO 
RIO CANOAS, município de 
Anita Garibaldi, com as se
guintes confrontações:- Com 
terras de João Pereira; com 
terras de Livino Waltrick 
com terras de Oliveira Con 
rado com terras de José Soa
res; com terras de José Ma
ria da Silva Mota até encon

trar com terras de João Perei
ra, no ponto de partida Julga
da a justificação, foi pelo MM. 
Juiz ordenada a citação dos 
confrontantes por mandado e 
dos interessados incertos e 
não sabidos, por Edital publi
cados, uma vêz na Imprensa 
Oficial do Estado e três ve
zes na Imprensa local. E pa
ra que ninguém alegue ig
norância, muito especialmen
te os interessados ausentes e 
não sabidos, passou-se o pre
sente Edital que também se 
rá afixado na forma da lei e 
lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de La
ges Estado de Santa Catarina 
aos dois dias do mês de se
tembro de mil novecentos e 
sessenta e tres. - Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do C í- 
vel, o datilografei, subscrevi 
e também assino.
Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Cível
Luiz Carlos Silva 

Escrivão da la. Escrivania 
Cível

O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível, 
desta Comarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina, 
na fórma da lei, etc.

Edital de Citação
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de citação, 
com o prazo de trinta (30) 
dias. virem dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa que, por parte de LAURO 
ANTUNES BRANCO, foi re
querido uma Ação de Usuca
pião sôbre uma área de ter
ras de 200.000 m2, situada no 
lugar denominado Lageadinho 
ou Tigre, no distrito de Cer
ro Negro, município de Cam
po Belo do Sul, com as se
guintes confrontações, com 
Sebastião Correia Vieira e o 
requerente; com Ivo Vieira 
Branco; João Xavier Freitas 
e Ana Nunes Garcia. - Julga

da a justificação, foi pelo 
MM. Juiz ordenada a citação 
dos confrontantes por man
dado e dos interessados in
certos e não sabidos por E- 
dital publicados, uma vez na 
imprensa Oficial do Estado e 
tres vezes na imprensa Lo- 
cal.E para que ninguém alegue 
ignorância, muito especial
mente os interessados ausen
tes e não sabidos, passou-se 
o presente edital que também 
será afixado na forma da lei 
e lugar de costume. Dado e 
passado nesta cidade de La
ges, aos vinte e cinco dias 
do mês de Julho do ano de 
mil novecentos e sessenta e 
tres. - Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscrevi e também 
assino.
Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la Vara 

Cível
Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

Caminhões precisam-se
A Exportadora de Madeiras Fontanive Ltda., 

estabelecida no bairro Coral, necessita de cami
nhões para o transporte de madeiras. Os interes
sados queiram dirigir se à referida firma onde 
obterão maiores esclarecimentos.
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Aceleradas as obras da Praça 
*----------  João Ribeiro ------ -—

Definiu na última quarta 
íeira, dia 11, a passapem de 
mais uma data nalalicia do 
l)r. Jorge Barroso Fillio, ta
lentoso advogado do fôro de 
nossa comarca e elemento, 
que pelas suas qualidades, 
gosa de grande estima nos 
meios sociais e políticos da 
Princesa da Serra.

Por ocasião do seu natali- 
cio, o Dr. Jorge Barroso Fi
lho recepcionou a familia fo
rense de nossa terra, amigos 
e correligionários, que o fo
ram cumprimentar por tão 
efusiva efeméride.

Aos inúmeros abraços que 
recebeu naquela oportunida
de, enviamos ao distinto na- 
taliciante os nossos votos de 
inúmeras felicidades, cerca
do de alegrias e venturas.

Sr. Tharcisio 
Torteli

Acompanhado do Dr. Jorge 
Barroso Filho, benquisto e 
competente advogado do fô
ro local, esteve em visita 
a nossa redação,' o Sr. Thar
cisio Torteli, que em nosso 
município exercerá as fun 
ções de geren e administrati
vo da progressista firma 
Olinkraft S/A - Celulose e 
Papel, estabelecida em Igaras

Há alguns anos atrás, o 
Sr. Tharcisio Torteli já exer
cera outras funções naquela 
conceituada organização, ten 
do posteriormente se transferi 
do para São Paulo.de onde re 
tornou a Lages acompanha
do de sua exma. familia.

Agradecidos pela honrosa 
visita, destas colunas formu
lamos ao Sr. Tharcisio Tor
teli, os nossos votos de uma 
feliz residência em nosso j 
município.

— —  ATENÇÃO ———
Para os seus serviços 

<’e impressos em geral 
! rocurem A PÉROLA 
DE LAGES.

Encontram-se b a s t a n t e  
adiantadas as obras de remo
delação do jardim da Praça 
João Ribeiro, um dos logra
douros mais pitorescos de 
nossa urbe.

A citada obra, que é uma 
das maiores realizações do 
Prefeito Dr. Wolny Delia Roc 
ca, está obedecendo à super
visão do Engenheiro Arqui
teto Dr João A. Preto de 
Oliveira, dinâmico diretor da 
D.O.V. da Prefeitura ^Munici- 
pal, que tem sido incansável 
na orientação daqueles tra
balhos.

Foram coroadas de inteiro 
êxito' as diversas apresen
tações da Invernada Artísti
ca Vaqueanos da Fronteira 
da cidade de Alegrete em 
Lages, que aqui vieram no 
decorrer da Semana da Pá
tria, em atenção a um gen
til convite que foi formulado, 
pelo Coronel Floriano Müller 
Comandante do Batalhão Ron- 
don e do Centro de Tradi
ções Gaúchas do Barbicacho 
Colorado, entidade essa que 
tem como Patrão a figura do 
Dr. Afonso Alberto Ribeiro 
Netto.

Inicialmente, os Vaqueanos 
da Fronteira exibiram-se 
dia 5 à noite no Cine

Até o fim do ano, o traba
lho de remodelação do jar
dim da Praça João Ribeiro, 
deverá estar concluído, isto 
porque uma equipe de ope 
rários da Municipalidade la- 
geana, vem agindo diária 
mente naquele setor, fazendo 
com que ditas obras sofram 
um grande aceleramento.

Devido ao alto custo da o- 
bra, o Jardim da Praça João 
Ribeiro sofrerá remodelações 
condignas e modernizadas, 
para que o mesmo, após con
cluído seja um dos mais be
los do Estado.

Teatro Tamoio, onde foram 
verdadeiramente aplaudidos.

A principal apresentação 
dos mesmos, deu-se no Fan 
dango da Pátria, realizado no 
Clube V de Julho, organiza
do em conjunto pelo Bata
lhão Rondon e pelo CTG do 
Barbicacho Colorado, festivi
dade essa que alcançou su
cesso imprevisível, pois pela 
primeira vez havia sido rea
lizada em Lages.

Nas diversas apresentações 
efetuadas nas rádios locais e 
no desfile do Dia da Pátria, 
a Invernada Artística Vaque
anos da Fronteira receberam 
calorosos aplausos e moções 
de simpatia

O i stantâneo fixa o benquisto casal, Sr. A- 
dolfo Martins e sua exma. esposa d. Izabel 
Martins, tradicional familia joaquinense, hoje 
radicada em nossa cidade, em sua residên
cia, cercada pelos filhos numa festa intima 

realizada dia 6 do corrente.

O clichê fixa ainda o casal Sr. Adolfo Martins 
e sua digna consorte d. Izabel Martins, 

ladeado pelos seus filhos, genros e noras.

Vaqueanos da Fronteira de Alegrete
alcançaram sucesso em Lages

| €  C I N E  H A C A J C A C A
apresenta amanhã (domingo) às í  0 9.15 horas

a grandiosa produção

I 5 mulheres marcadas
COM S1J.VANA m a n g a n o
Im p ré p rio  p a ia  m enores de 18  anos

CORREIO LAGEANO
I i f K .  1 4  de  fe te m h r c  de i o b ,

Presidente João Goulart inaugu
rará novos maijiiinários da Fa- 

brica Nacional de Motores
No decorrer dêste mês, o Presidente João 

Goulart, visitará a Fabrica Nacional de Motores 
conceituada industria automobilística nacional, fa
bricante dos famosos veiculos bNM e JK, onde 
inaugurará os seus novissimos maquinários.

Os novos e modernos maquinários, da Fabrica 
Nacional de Motores, que é a última palavra no 
gênero, estão avaliados em 5 bilhões e 500 mi
lhões de cruzeiros, soma avultada que_ por si só 
já representa o vulto dessa inauguiação.

Com a instalação desses novo maquinários, 
a Fabrica Nacional de Motores, está apta a au
mentar ainda mais a sua produção diária de vei
culos, possibilitando !assim colocar-se entre as 
primeiras organizações no gênero, e proporcio
nar melhores cotas aos seus inúmeros revende
dores espalhados por todo o país.

inaugurado em Som Jardim o 
G. E. fidoifo José Martins

Realizou-se dia 7 último, 
na localidade de Bom Jar
dim, distrito de São Joaquim, 
a solene inauguração do 
Grupo Escolar Adolfo José 
Martins,.em homenagem ao 
pioneiro do ensino naquela 
região.

O Sr. Adolfo José Martins, 
que reside em nossa cidade, 
onde mantém um vastíssimo 
ci rcul ) de relações e amiza
des, desenvolve uma grande 
atividade naquela localidade 
do hinterland joaquinense, 
tanto nos setores rurais c o 
mo comerciais, e além disso 
tem sido um grande incenti- 
vador das causas educacio

nais, o que lhe valeu esta 
homenagem por parte do po
vo de Bom Jardim

Por ocasião das solenida- 
des, em que estiveram pre
sentes, além do homenagea
do, os seus dignos familiares 
e pessoas amigas, falaram 
vários oradores inaltecendo 
o acontecimento e as gran
des qualidades do Sr. Adolfo 
José Martins.

Finalmente, falou o Sr. A- 
dolfo José Martins, que numa 
oração muito simples agra 
deceu a esta tão sincera ho
menagem que lhe era outor
gada naquele momento.

om unicação
O Serrano 1’enis Clube comunica aos seus as

sociados que estão abertas as inscrições para as 
senhor:tas que desejarem debutar no baile inau
gural dêste clube, a ser realizado dia 31 de de
zembro próximo. As inscrições serão feitas na re
sidência do Presidente à rua Presidente Nereu
Ramos n° 326, 2* Andar.

A DIRETORIA

B V I $ 0
A Emprêsa de Ônibus Nossa Senhora da 

5,‘ f   ̂ A e a Globo Passagens e Turismo «GL< 
iLR»,  avisam a distiuta população desta ci 
' localidades vizinhas, que dentro de poucos 
abrirao uma agência para vendas de passa  ̂
a , a Coronel Córdova (antiga agência da Va 
onde funcionarão também com eficiente sei 
* 1 udio comunicações, que será utilizado pari
oi maço es úteis entre as várias localidades si 

1 os pela sua vasta rede de linhas.

Outrossim, informam que será instalado i 
xo um completo serviço de informações pan 
senhores passageiros.

Lages, Setembro de 1963.
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