
Nova Concorrência Pública para 
arrematação de terrenos

divulgando
Conforme

integra, na página ti da’presente° pSII-1lganl°  na 
tura Municipal de Lages estará roeíí-Çao' a Prefei* 
xima sexta feira, dia ̂ 8,’ às 14 horas2*-00 ?a pró' 
Diretoria de Obras e Viação í i in S  
concorrência pública de lotes de te! 
centes ao patrimônio do Municínio

tuados nas proximidadesdo^ Aeroporto M. n í?  t  
cujos lotes acham-se exceleotemente locaUzàdos
'acências aC6SS0 Pafa ° Centro vidadè l  ad-

mais uma 
no perten-

E!m e x p o s i ç ã o  o  n o v o  
v e í c u lo  V e m a g - F i s s o r e

Acaba de chegar a nossa cidade, encontran
do-se em exposição na conceituada firma Serrana 
Ltda. - \ eiculos e Máquinas, o novo veículo Ve- 
mag-rissore, a última inovação da poderosa orga- 
nizaçao automobilística, Vemag S/A.

O referido veículo veio pilotado diretamente 
de Sao Paulo, pelo abalizado industrial e homem 
de negócios, Sr. Lmilio Laurindo Casarin, um dos 
sócios da Serrana Ltda. - Veículos e Máquinas, 
cuja viagem transcorreu às mil maravilhas, reve
lando assim a grande eficiência deste novo tipo 
de carro da Vemag S/A.

O novo veículo Vemag-Fissore que foi lançado 
no mercado brasileiro, após meio milhão de kls. 
em testes, estará em exposição durante vários 
dias na Serrana Ltda. - Veículos e Máquinas, à 
disposição de todos os senhores interessados, que 
poderão assim admirar as inúmeras qualidades que 
êste modelo apresenta.

t  de Jutho fará carnaval em lã
Em consequência da licença solicitada pelo 

Dr. José Pedro Mendes de Almeida, presidente do 
Clube 1- de Julho, por motivo de saúde, assumiu 
a presidência da mesma entidade, o vice presiden
te, Sr. Remy João Brolhi.

Segundo nos informou o presidente em exer
cício do Veterano Clube l* de Julho, era 1965, a 
sua atual diretoria deverá promover novamente 
os tradicionais festejos de Momo, após alguns a- 
nos de paralização.

Todas as providências deverão ser tomadas 
com respeito à reformas em seu salão social, pa
ra que os mesmos ofereçam toda a segurança pos 
sivel tanto por ocasião dos ensaios, como também 
durante os dias de carnaval.

Ainda, conforme nos informou o presidente 
em exercício, Sr. Remy João Brolhi, na próxima 
temporada de verão já estarão franqueadas aos 
seus associados e proprietários de titulos patnmo 
niais, a piscina de sua séde campestre sita no al
to da Lomba Sêca, considerada uma das mais mo
dernas de todo o Estado.

CORREIO
LAGEANO

Ano XXIV Diretor
José P. Baggio Redator Chefe

Névio S. Fernandes Redação e Oficina
Rua Mal. Deodoro, 294
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Vereador José 
Hélio Guidalli
Acompanhado do seu 

irmão, Sr. Jaci Guidalli, 
seguiu no dia de ontem 
para o nóvel Município 
de Caraboriú, o vereador 
José Hélio Guidalli. com
petente funcionário da 
Fiscalização da Fazenda 
e nosso colaborador so
cial.

O Vereador José Hélio 
Guidalli, que naquela ci
dade foi tratar de assun-

rnanor
visita Rotária a nassa ciiiade

tos particulares, tem o 
seu regresso designado 
para a próxima segunda 
feira.

O  L io n s

a n i v e r s a n a

Com a finalidade de visitar oficialmente o Ro- 
tary Clube de Lages e o Rotary Clube Lages-Nor- 
te, esteve sábado último em nossa cidade, vindo 
do oeste catarinense, o Sr. Osvaldo Heusi, Gover
nador do Distrito 465 de Santa Catarina, e que 
reside atualmente na cidade de Jaraguá do Sul.

O Sr. Osvaldo Heusi, que visitou oficialim-cte, 
também, Rotary Clubes de 18 Municípios da região 
oeste do Estado, fazia-se acompanhar de sua ex- 
ma. esposa d. írma Heusi, de sua filha. Srta. Bea 
triz Heusi e mais uma filha menor.

Sábado à noite, tendo por local, o finíssimo 
salão de reuniões do Grande Hotel Lages, o Sr. 
Osvaldo Heusi e sua familia, foi homenageado 
com um jantar festivo pelo Rotary Clube de La
ges e Rotary Clube Lages-Norte, comparecendo 
ao mesmo as senhoras dos rotarianos locais e al 
guns convidados especiais, entre êles o represen
tante do nosso jornal.

O ógape que transcorreu num clima de ampla 
fidalguia e camaradagem, destacou se pela ama- 
bilidade e atestado de simpatia cora que foi alvo 
o ilustre Governador do Distrito 465, por parte da 
familia rotária da Princesa da Serra

Abordando vários assuntos de rotary, e prin- 
Lions cipalmente sôbre a importância do acontecimento, 

fizeram uso da palavra, Dr. Paulo Sperb Londero,
Be

Transcorreu a 19 do 
corrente o 8- aniversário 
de fundação do 
Clube de Lajes, organi 
zação que vem prestan-i presidente do Rotary Clube Lages-Norte, Dr

D ia  d o  S o l d a d o
O Comandante do Segundo 

rio tem a honra em convidar as autoridades 
rais, estaduais e municipais, milita . 
siásticas, e ao povo de Lajes, em ? , , p  seírUin-

0730 h :

- Entrega de Diplomas E .«Ma
- Desfile da Cia C Sv e ao 

ria Quitéria’
0930 h - Pa rte  esportiva

- Futebol de Salao

[ . K Ü M e  Campo
\ . £ í , e h o " a l âo Oficiais B.I X G

Funil
1100 h - Show artístico

Sgt Btl X S E Pal- 
C b  e Sd X S E

E

do reais e meritórios ser
viços à comunidade la- 
jeana.

A efeméride foi come
morada com uma reunião 
social no Grande Hotel 
Lajes, ocasião em que o 
CL Olavo Pereira Estré
ia fez um letiospecto 
das atividades do Clube, 
durante os oito anos de 
profícua existência.

Na oportunidade foi 
feita particular referência 
aos saudosos companhei
ros Vidal Ramos Júnior 
e Mauro Rodolfo, ex-pre
sidentes do Clube, sempre 
reverenciados pelas mar
cantes atuações em prol 
da comunidade.

Como convidados es
peciais compareceram â 
reunião os estudantes 
Sérgio Almeida, filho do 
CL Nelson Almeida e 
Murilo de Oliveira Ra
mos que, após inteligen
te exposição acêrca de 
suas observações sôbre 
os Estados Unidos, a- 
gradeceu ao Lions Clube 
a colaboração recebida 
quando, distinguido com 
uma bolsa de estudos, 
seguiu para a América 
do Norte.

O Lions Clube de La
jes, em sua ;curta mas 
já brilhante trajetória, 
continua fiel à sua fina
lidade: bem servir desin
teressadamente.

lizário Ramos Neto, Sr. Remy João Brolhi. Dr 
Clovis Albuquerque. Sr. Francisco Sebastião Reis, 
Sr. Antero Aroldi, Sr. Julio Malinverni Filho, per
tencentes a êsses dois tradicionais clubes de ser
viço. Dr Afonso Maximiliano Ribeiro, que como 
palestrante da noite, falou sôbre “Pastagens ar. 
tificiais”, e finalmente o Sr. Osvaldo Heusi, Go
vernador do Distrito 465, que agradeceu as home
nagens tributadas, dissertando também sôbre a 
sua recente viagem aos Estados Unidos, quando 
teve oportunidade de participar da Convenção In 
ternacional de Governadores de Rotary.

Naquela festiva noitada, as senhoras rotaria- 
nas prestaram significativa homenagem aos Papais, 
em regosijo à recente passagem de sua data, rea
lizando-se na oportunidade um sorteio surprêsa, 
que contemplou o rotariano Andrino Meurer. Esta 
reunião que teve carater festivo, foi presidida 
pelo Dr. Aron Kipel, digno presidente do Rotary 
Clube de Lages.

Prefeito de Campo Belo do Sul
regressa de Florianópolis

Acompanhado de sua exraa. esposa e do revdo. 
Frei João da Cruz, Vigário de Campo Belo do 
Sul. regressou de sua viagem à Capital do Estado, 
o Prefeito daquela comuna, Sr. Álvaro Furtado 
Pucci.

Em Florianópolis, o Prefeito Álvaro Furtado 
Pucci e Frei João da Cruz, trataram junto ao Go
vernador Celso Ramos e á várias secretarias de 
Estado, de importantes assuntos relacionados com 
Campo Belo do Sul. cujos assuntos foram todos 
solucionados, merecendo de pronto o atendimento 
do chefe do Executivo catarinense e dos órgãos 
administrativos estaduais.

Assim é que foi das mais proveitosas a via
gem do Prefeito Álvaro Furtado Pucci à capital 
barriga verde, conseguindo uma série de reivindi
cações para o seu Município, que virão impulsio
nar o seu progresso, como uma das comunas mais 
prósperas da região serrana.
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Juízo de Direilo da Primeira Vara 
Cível da Comarca de Lages

0  doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível 
desta ,Comarca de Lages 
Estado de Santa Catarina, 
na íórma 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 conheei 
mento tiverem ou interessar 
possa que, por parte de Se 
bastião Galdino Teles, foi re 
querida uma Ação de Usuca
pião sôbre uma área de te r
ras de 350.000 m82, situada 
no lugar denominado “Canta 
Galo”, no Município de São 
José do Cerrito, nesta cornar 
ca de Lages, com as seguin
tes confrontações: Com Ma- 
noél Joaquim dos Passos 
com Atalibio Neto, João Eris 
e Amador dos Santos,- Ju l
gada a justificação, foi pelo 
MM. Juiz ordenada a citação 
dos confrontantes por man
dado e doe interessados in 
certos e não sabidos por 
Edital publicados, uma vêz 
na Imprensa Oficial do Esta 
do e tiês vêzes na impren 
sa Local.- E para que nin 
gtiém alegue ignorância mui 
to especialmente os interes
sados ausentes e nãosabidos, 
passou-se o presente edital 
que também será afixado na 
fórma da lei e lugar de cos
tume.- Dado e passado nesta 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos quatro 
dias do mês de novembro 
do ano de mil novecentos e 
sessenta e três.- Eu, Luiz 
Carlos Silva Escrivão do Cí
vel, o datilografei, subscreví 
e também assino.-
Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direitog da la  Vara 

Cível
Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível des
ta Comarca de Lages, Es
tado 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 conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que, por parte Je  Ci- 
rilo Rodrigues de Souza, foi 
requerida uma Ação de Usu
capião, sôbre uma área de 
terras  de 322.950 ms2 (trezen
tos e vinte dois mil novecen
tos e cincoenta metros qua
drados), situada no lugar de
nominado « Bôa Vista », no 
município de Anita Garibaldi, 
desta Comarca de Lages, com 
as  seguintes confrontações: 
Ao Norte com Antonio Pi
nheiros ou seus herdeiros e 
Idalino Pinheiro; Ao Sul com 
te rras  de Vergílio Gonçalves 
e Boaventura Mota; ao Oeste 
com terras de Alfredo Mota 
e João Francisco Pereira dos

- A T E N Ç Ã O
Para os seus serviços 

de impressos em geral 
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.

Santos; e ao Oeste com a 
estrada de rodagem, estadual, 
de Anita Garibaldi - Lages, 
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 vêzes na imprensa 
local. - E para que ninguém 
ignorância alegue muito es 
pecialmenle 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 
cidade de Lages, Estado de 
Santa Catarina, aos onze dias 
do mês de novembro do ano 
de mil novecentos e sessen 
ta e três. - Eu, Luiz Carlos 
Silva, Escrivão do Civel o 
datilografei, Bubscreví e tum- 
bém assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

Estado de Santa Catarina 
Diretoria da Fazenda

Aviso aos contribuintes

A Diretoria da Fazenda Munic pai, avisa y 
contribuintes, que durante o mês de Agosto e t 
rá cobrando o imposto de Indústria e Profis$Õe>, 
2’ Semestre

Outrossim, torna ciente que, a partir do nnê< 
de setembro o referido imposto será acrescido ,i v 
multa de 10% e nos meses subsequentes de

Lages, 5 de Agosto de 1964
Jonas Vieira Ramos - Tesoureiro 

Resp. p/ Expediente da Fazenda Municipal
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Conforme vimos notician
do, estão se realizando suces
sivas reuniões com vistas à 
intensificação de uma gigan
tesca campanha em pról do 
prosseguimento das obras do 
Colégio São Judas Tadeu, es- 
í beiecimento modêio què se 
encontra em construção, no 
bairro Copacabana.

Estas reuniões, que fo
ram convocadas pelos Srs 
1.agindo Dall’Asta, diretor da 
Kodo Pinho S/A. Adão de 0- 
liveira, gerente  do “Bamerija- 
d«s” e tíelmiro Pereira  J u 
nior, gerente do ‘Wossobanco ”, 
em ampla consonância com a 
responsável pela construção 
daquele educandário, Irmã 
Regina, bem como, assesso
radas por outras pessoas de 
bem de nossa cidade, vem a-

ingindo os seus fins colima- 
T?8’ P°ls inicio vem con- 
ando com a solidariedade de 

nossa população c  de seus 
poderes públicos.

Ainda, recentemente, a- 
tendendo convite especial do 
sr Lugicdo DalPAsta, um dos 
respbnsáveis pela campanha 
financeira de construção do 
Colégio São Judas Tadeu, cu
ja figura tem sido de uma 
dedicação a toda prova para 
com os altos interesses da
quele educandário, esteve em- 
visita as suas obras no Bairro 
Copacabana, o Prefeito Dr. 
IVolny Delia Rocca e este jor
nal na ocasião representado 
pelo nosso colaborador, Sr. 
José Hélio Guidalli, quando 
foram tomadas várias diretri
zes à cerca dessa monumen

3  clich ê  fixa  unia vista parcial do C olégio São  
Judas Tadeu. ora em  fase de construção, sito na Rua Marechal 
Deodoro, es ;uioa com a Kua Presidente R oosevell, no Bairro 
Copacabana

Um asp ecio  da v is ta  cm preend.da pelo

^ob.y Dell,:. Rocca às f°d iretora  do ^ f e r i d ^ t d u ^ n d T
»m  aos baluartes m áxim os da

eferida cair.oaitha financeira.

V em os no flagran te  
ftoeca em  con tacto  com  a 
Sr. Lugindo D a li’ A sta e 
sé Hélio G uidalli.

•in d »  «
' / ' . “ S i  —  JorD.I, S ,  d«-

tal construção, que em futuro 
muito breve se constituirá em 
legitimo orgulho para os mo
radores daquele Bairro.

Como já informamos em 
edição anterior, o referido es
tabelecimento vem funcionan
do em condições precárias 
com 540 alunos devidamente 
matriculados, sem què se dèm 
a êsses pequenos estudantes 
o conforto que lhes é neces
sário, pois nas salas provisó
rias em que estão alojadas as 
diversas classes, chove em 
tempos ruins, trazendo muitas 
vêzes. malefícios à saúde des
sas crianças.

Assim é, que se torna 
indispensável o apoio de nos
sa população, e mui princi- 
palmenie dos moradores do 
Bairro Copacabana, para que 
se unam em tòrno dessa ini
ciativa, que tem a sua fren
te, a Irmã Regina, diretora do 
mesmo estabelecimento, pois 
o quantum que até b momen
to tem sido arrecadado, são 
insuficientes para atender à 
conclusão em regime de ur
gência desta tão magestosa 
obra.

Por outro lado, está de
terminado para a próxima se 
mana, em local e horário que 
serão prèviameute anunciados, 
a realização de mais uma im
portante reunião, quando e n 
tão, será dada a arrancada 
final com vistas a essa cam
panha financeira.

Sr. ivo Otto Lohmann

Nataliciou no dia de on
tem, o Sr. Ivo Otto Lohmann, 
diretor da Agência Planaltina 
de Veículos S.A., concessio
nária em Lages, da Wiilys 
Overland do Brasil S.A., ele
mento dos mais benquistos 
em nossos meios sociais e 
comerciais

O Sr. Ivo Otto Lohmann, 
que vem se conduzindo com 
todo o dinamismo e abnega
ção à frente dessa poderosa 
organização lageana, grange- 
ando com isso a estima e 
consideração dos seus dignos 
funcionários e amigos, foi 
muito felicitado na data de 
ontem.

Ao registrarmos a pas
sagem de mais um aniversá
rio natalicio do Sr. Ivo Otto 
Lohmann, folgamos e n cum
primentar-lhe, com oi nossos 
votos de muitíssimas felici
dades, para gáudio de seus 
insignes familiares e pessoas 
de suas relações.

Sra. Ecía Chiaradia

Defluiu no dia de ontem, 
o transcurso de mais um a- 
niversário natalicio da distin
ta Sra. d. Ecla Chiaradia, dig
na consorte do Sr. Cacildo 
Chiaradia, do alto comércio e 
indústria dêste Município, e 
progenitora da 
Chiaradia, Miss 
na 1964.

Ao ensejo 
ficativa efeméride, a prezada 
aniversariante foi muito cum
primentada pelos seus amigos 
e parentes que a visitaram 
em sua aprazível residência.

Srta.
Santa

Salete
Catari-

de tão signi-

Difundindo êste aconte
cimento social, destas colu
nas formulamos a Sra, Ecla 
Chiaradia, os nossos votos 
de constantes felicidades.

Do Esporte Clube Internacional

A Diretoria do Esporte Clube Internacional, comunica 
aos seus associados, torcedores e simpatizantes, bem como 
ao público em geral que a cautela que continha o núme
ro 26974, premiado no sortêio de hoje, 19 de agosto de 1944 
do Automóvel Wolkswagen, ano 1964, em plano de so-- 
têio promovido por esta Entidade, foi vendida parcialmen
te, ficando, entretanto, como parte do saldo não colocado 
o bilhete que continha os números 06973 e 26974, sendo 
êste último o premiado.

Comunica, outrossim, que no presente sortêio o Espor
te Clube Internacional obteve o resultado líquido lucro de 
CT$ 5.200. iOO.OO (Cinco milhões e duzentos mil cruzeiros), 
constitue motivo de satisfação para tôda a Diretoria e todos 
os seus simpatizantes, pois parte das metas delineadas pe
la Diretoria no sentido da conclusão do Estádio Próprio, po
derão ser alcançadas com o resultado líquido dêste sorte
io de CrS 5.20o.000,0'J-

Agredece, neste ensêjo, a colaboração emprestada 
por todos os seus amigos que mais uma vez cooperaram 
nesta gigantesca iniciativa.

Os demais prêmios, além do automóvel Wolkswagen, 
serão entregues aos portadores de bilhetes contemplados 
mediante a apresentação dos mesmos e tão logo chegue e 
em nossas mãos a lista oficial dos resultados da extração.

A Diretoria

Indústria e Comercio de 
Madeiras Baiiistella S/A

Lajes, — Santa Catarina 
Assembléia Geral Extraordinária 

Convocação
São convidados os senhores acionistas desta Empresa, 

a fim de sé reunirem em assembléia geral extraordinária, 
ua séde social, à Av. Marechal Floriano, 947, nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa Catarina, às 15 (quinze) horas 
do dia vinte e cinco de agosto de 1.964, para a tenderem  à 
seguinte ordem cô  dia:

1) - Apreciação do boletim de subscrição aprovado 
pela assembléia geral extraordinária de 30 de maio de 
1964.

2 ) - Complementação e encerramento da subscrição.
3 ) - Nomeação dos peritos que avaliarão os bens que 

«ad referendum» da assembléia geral, serão incorporados 
ao capital social e aprovação do respectivo laudo de a- 
valiação.

4 ) - Efetivação do aumento de capital e consequente 
alteração do artigo 5' dos estatutos social.

5 ) - Outros assuntos de interêsse social.

Lages, 8 de agosto de 1.964.

Roland Hans Kumm - Diretor

M itra  Municipal de Liges
Estado de Santa Catarina

Continuação da 6a pãgim

Os terrenos arrem atados cujos pagam entos não forem  
com pletados em trinta (30) dias ficarão liberados perdendo o 
concorrente, a importância paga, correspondente a vinte por 
cento (20%) do valor do terreno, podendo, sendo conveniente 
para a M unicipalidade, ser chamado o segundo proponente, e, 
não interessando mais a êste, o terceiro, (que no caso, deverá 
pagar integralm ente o valor correspondente ao lote (ou lotes) 
que lhe interessar; no caso de não convir para u Prefeitura 
chamar outro proponente ou no caso de o chamado não se in 
teressar, o lote continuará, sem  mais form alidades, em plena 
posse da Prefeitura, podendo ser em outra oportunidade, leva
do a nova concorrência.

Quaisquer reclam ações posteriores ao leilão* deverão ser 
endereçados em petição ao Prefeito, dentro do prazo im 
prorrogável de trinta (30) dias d.\ data da arremataçào

Não serão aceitos lances de concorrentes que não estejam  
munidos de certidão de que nada devem  à Fazenda Municipal. Es 
tas certidões deverão ser requeridas com a necessária antecipação.

Dc acordo com o parágrafo 4' do art 3 da Lei n 182, 
as despesas de legalização dos lotes em nom e dos arrem atan
tes correrão p»r conta exclusiva dos m esm os

Qualquer dúvida que surgir será resolvida com base na 
Lei n' 182 e no Código de Posturas do Município de Lajes.

A cha-se a disposição dos interessados, na Prefeitura, um 
mapa do ioteam ento constante dêste edital, idêntico mapa será 
exib ido aos concorrentes na hora do leilão.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de agosto de 1964.

ASDRUBAL GUEDES DE SOUSA PINTO 
llesp. p/Secretaria
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Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca ,Je Lages
0  doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da la  Vara Cível, desta co
marca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, ele.

Edital do Citação
Faço saber a todos quan

tos o presente edital, virem, 
dêle conhecimento tiverem 
ou interessar possa, que, por 
êste meio cita os terceiros 
interessados (desconhecidos 
que sãp os possíveis detento
res dos títulos) abaixo traus 
critos, na petição inicial do 
seguinte teôr: PETIÇÃO INI
CIAL «Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito Jda la. Vara Cível 
desta Comarca. Ervides Fi- 
dêncio Klauk, .brasileiro, ca 
sado, motorista, domiciliado 
e residente nesta cidade, por 
seu advoga.o que i - i a  subs
creve, mui respeitosameute 
vem à presença de V. Excia. 
para expor e pedir o que 
segue: - 1* que ê creuor 
de João Mendes, brasileiro, 
casado, comerciante, domici
liado e residente nesta cida
de, da importância de CrS
360.000. 00 (trezentos e ses
senta mil cruzeiros! rep re
sentada por seis notas pro

✓  missórias, cada uma do va 
lor de CrS 60.0UU,(.>u (sessenta 
mil cruzeiros) e vencíveis a 
primeira em z5 de dezembro 
próximo e as demais em ca
da 25 dos meses subsequen
tes; 2 - que é credor de lvo 
Corrêa, brasileiro, casado, 
proprietário, domiciliado e 
residente nesta cidade, da 
importância de CrS 295.000,Oj  
(duzentos e noventa e cinco 
mil cruzeiros) representada 
por dez notas promissórias, 
as nove primeiras no valor 
de CrS 3l).liü0,00 (trinta mil 
cruzeiros) cada e vencíveis 
cada dia 11 a partir de de
zembro próximo e a aecnnu 
do valor de CrS 25.000,00 
(vinte e cinco mil cruzeiros) 
vencível em 11 de 6etembro 
de 1964. 3' - que é credor de 
Aracy Pain, brasileiro, casa
do, proprietário, domiciliado 
e residente nesta cidade, da 
importância de CrS 236.000,00 
(duzentos e trinta e seis cru
zeiros, digo, duzentos e trin
ta e seis mil cruzeiros) re 
presentada por quatro notas 
promissórias sendo as duas 
primeiras do valor de CrS
58.000. 00 (cincoenta e oito 
mil cruzeiros) cada e as duas 
outras do valor de CrS , . . .
60.000. 00 (sessenta mil cru
zeiros), cada; 4‘ - que todos 
os créditos enumerados nos 
itens 1', 2• e 3’ perfazem o 
tal, digo, o total de CrS . .
891.000. 00 (oitoeentos e no
venta e um mil cruzeiros) to
dos tendo esta cidade como 
local de pagamento. 5. - que 
no dia 9 do corrente mês e 
ano, em viagem pelo Rio 
Grande do Sul, no município 
de Passo Fundo, perdeu uma 
pasta de couro em a qual se 
continham, além de documen
tos outros e CrS 4o.000,00 
(quarenta mil cruzeiros), em 
moeda corrente, todas as no
tas promissórias acima cita 
das; 6' - que deligenciou por 
todos os meios ao seu alcan
ce para reaver a pasta per 
dida e seu conteúdo, inclusi
ve fazendo anunciar pela im
prensa escrita e falada desta 
e daquela cidade sem, con
tudo, lograr êxito. Face ao 
exposto e t e n d o  e.m  
vista o que preceitua o art. 
36 da lei n' 2.044 de 31 de 
dezembro de 1.908 e o 336 e 
seguintes do Cód. Nac. Proc. 
Civil, Requer. 1 - que, para 
provar o alegado, se digne 
V. Excia. de designar dia e

hora, para serem ouvidas as 
testemunhas constantes do 
rói e que comparecerão in- 
dependentemente de citação 
2‘ - que sejam notificados os 
devedores para falarem a 
respeito; 3 - que seja notifi
cada a Câmara Sindical de 
Corretores para que não se 
ja permitida a negociação 
dos títulos em causa; 4' que 
seja notificado o represen
tante do Ministério Público 
para acompanhar o feito; 5‘ 
- que sejam citados, por e- 
dital, os terceiros interessa
dos (desconhecidos que são 
os possíveis detentores dos 
títulosi para, no prazo de lei, 
alegarem contestando a ação, 
acompanhando-a em seus têr- 
mos até final sob pena de 
revelia; 6’ - Requer, afinal, 
que se houver contestação e 
for julgada improcedente ou 
não tendo havido contesta
ção, se digne V. Excia., na 
primeira hipótese, de mandar 
entregar ao suplicante os tí
tulos e na segunda de decla- 
rá los caducos ordenando que 
se passe novos em substitui
ção. Dá se à presente o va 
lo rd e  Cr$ 891.000.<>0. Rói de 
Testemunhas: Clodoveu Val- 
liatti, Gilio Baccega e José 
Mende6, todos brasileiros, ca
sados, proprietários, domici
liados e residentes nesla ci
dade. Têrmos em que P. e E. 
Deferimento. Lages, 9 de de
zembro de 1963. (ass.) Mario 
Teixeira Carrilho. - DESPA
CHO: «Designe se dia e hora

para a justificação (art. 337 
d ) Cód. Proc. Civil), ciente o 
dr. Promotor Público. I. La 
ges, 9-12-63. (ass ) Abelardo 
da Costa Arantes - Juiz de 
Direito da la  Vara Cível.» - 
Realizada a justificação, com 
a ouvida de testemunhas, ê s 
te Juízo expediu o seguinte 
DESPACHO. - Defiro o pedi 
do constante das letras, digo, 
dos u s. 2'. 3 e ,5- do final da 
petição de fls. 2. Lages, 
7-4-64. - (ass.) Abelardo da 
Costa Arantes - Juiz de Di
reito. - Assim sendo, é expe
dido o presente edital de ci
tação dos possíveis detento
res dos títulos, terceiros in
teressados e desconhecidos 
que são dos referidos títulos, 
para no prazo de lei, contes
tarem a ação. O presente E- 
dital será fixado no lugar de 
costumes. - Dado e passado 
nesta cidade de Lages, Esta
do ue Santa Catarina, aos 
dois dias do mês de maio, 
do ano de mil novecentos e 
sessenta e quatro. - Eu, Luiz 
(. unos Silva, Escrivão do Cí
vel, o datilografei, subscreví 
e também assino.

Abelardo da Costa Arantes
Juiz de Direito da la  Vara 

Cível

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Civel

da Primeira Vara Cível d a i e  passado nesta cidade de 
Comarca de Lajes. Batado ! » ! « . " ■  1»
de Sânta Catarina, na for-1 mes de maio de mil nove.
ma da lei, e tc -  ^ eot? M  e- qualr°-Eu, Luiz C. o il ta ,

O Doutor Abelardo da Cos 
ta Arantes, Juiz de Direito

Edital de Citação

Faz saber aos que o pre
sente edital de citacão, com o 
prazo de trinta (30/ dias. virem 
dêle conhecimento tiverem  
ou interessar possa, que e s 
tando procedendo aos têrmos 
de um Inventário dos bens 
deixados por falecimento de 
João Lopes de Souza e s/ 
esposa Maria Autonia de Sou
za, tendo pelo invent-riante, 
sido descritos bens e her 
deiros filhos, sendo que se 
encontram em lugar incerto 
e nãs rabido, os herdeiros 
netos, filhos do herdeiro Luiz 
Varela de Souza (já falecido) 
pelo que se cham a e cita os 
referidos netos, se houver, 
para no prazo acima men
cionado, a contar de primei 
ra publicação no “Diário ü- 
ficial de Justiça do Estado”, 
dizer sôbre as primeiras de
clarações do inventariante e 
descrições de bens, ficando 
desde logo citados para to
dos os demais têrmos do pro
cesso, até final sentença, sob 
pena de revelia. - E para que 
chegue ao conhecimento de 
quem interessar possa, se 
passou o presente edital, que 
será  publicado na forma le 
gal, afixado no lugar DÚbli- 
co de costume, ficando cópia 
nos autos respectivo. Dado

no serviço contínuo

u,u L m - Escrivão
do Cível, o datilografei, subs
creví e também assino.

Abelardo da Costa Ar..nt

Juiz de Direito da la. Van 
Cível

Luiz C. Silva 

Escrivão do Civel

Ve&i-s? ssrra- 
ria com plíla

Vende-se uma serraria 
completa com serra - fiu 
com volante de 1,35 mts. 
Reíiladeira automática, fab i- 
cação de Schinzel & Irmão*. 
Destopadeira automática com 
corrente. Transmissões -?o- 
-1 ias c demais pertences. 
C om  locomovei de 20!) H!> 
Com registro no I n/F. Ven
de se cambem um trator 
ÇATER.P1U.AR - D- 4 - 
com lamina e guincho.

Tratar na firma Agro I; - 
dustria! Anita GaribilJi Ltch 
Bairro Coral * Lages - S.C

também em curta 
e média distâncias 

Mercedes-Benz 
é melhor negócio!

O transporte em serviço contínuo, em curta e média distâncias, exige 
muito mais de um caminhão, em resistência, economia e durabilidade 
do que o transporte em longa distância. O motor é mantido muitas 
horas em funcionamento, alternando marchas lentas e regimes variaveis 
A combustão total e perfeita que o sistema Mercedes-Benz proporcio
na, combinada com um regime térmico extremamente estável, permite 
grande economia de combustível (que é mais barato) e evita o desgaste 
prematuro do motor. Livre de falhas elétricas e possuidor de um ba
lanceamento original e correto Jntre motor, órgãos de tração e demais 
componentes do veículo, o caminhão Mercedes-Benz Diesel permite 
alcançar, com elevada rentabilidade, máxima eficiência no transporte 
em serviço contínuo, em curta e média como em longa distâncias

Sua boa estrela em qualquer estrada

C O R E M A
Rua

Gia. Rmaifedora üs !fe e íuiom óveis
Manoel Thiago de Castro 174 —  L A  G F  <4 ^

. . . . . .  _ ^anta Catarina
C cn ce ssicn a ria  da Mercedes -  SBe: 2 d r c»-
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0 doutor Abelardo da Cos
ta Arantes. Juiz de Direito 
da Primeira Vara Cível 
desta Comarca de Lages, 
Estado de Santa Catarina,’ 
na forma da lei, etc.

Edital de  Notificação
£az saber a .todos quantos 

d presente Edital de Notifi- 
(>açâo. com o prazo de trin 
ta dias (30), virem, dèle co 
nbecimento tiverem ou in te
ressar possa, que, por êste 
juLo corre uma Ação de 

I Interdição de Incapaz, em 
Í que é Requerente Maria Nil 
i sem Pereira e Requerido 

Ambro6io Albino Pereira, e 
após serem ouvidas duas tes
temunhas e Laudo Médico de 
Sanidade Mental, foi promo
vido por èste, a seguinte sen
tença: VISTOS, etc. Da. Ma
ria Nilsem Pereira , brasilei
ra, viúva, proprietária, domi
ciliada e residente no distri
to de Bocaina do Sul. desta 
Comarca, requer  a interdição 
de seu filho Ambrosio Albino 
Pereira, maior de idade, ale
gando que o mesmo padece 
das faculdades mentais e pe
dindo seja nomeada curadora 
de seu próprio filho, de aco r
do com o disposto no art. 
447, I do Código Civil, obe 
decia a ordem estabelecida 
no art. 454, § l - ado mesmo 
Código. Autuado o pedido, 
que veio devidamente docu
mentado, ordenou-se a c ita
ção do dr. R ep resen tan te  do 
Ministério Público; nomeou- 
8e peritos médicos para  o 
exame de sanidade mental, 
bem como u realização de 
audiência onde 6eria ouvido 
o interditando e as testem u
nhas que comprovassem o 
alegado. Realizado o exame 
médico-legal, os srs. peritos 
apresentaram laudo deta lha
do, em treis  folhas datilogra- 
das, informando que o paci
ente deixava transparecer  
um distúrbio das faculdades 
psíquicas e responderam  a- 
firmativamente aos quesitos 
oferecidos por êste Juízo, 
concluindo que a enfermida
de mental ap resen tada pelo 
interditando, é de tal ordem 
que o incapacita  de reger 
sua pessoa e bens. O pacien
te, interrogado por êste Ju í
zo (fls. 8), demonstrou ter 
momentos de lucidez, porém 
logo em seguida apresenta  
respostas incoerentes, sorrin
do a cada passo, desneces
sariamente e em atitude de 
ingenuidade. Por sua vêz, as 
testemunhas ouvidas na au
diência, informam que o in
terditando é incapaz de por 
si só realizar qualquer ato 
da vida civil, dependendo to
talmente de sua mãe, não po
dendo siquer dirigir-se de 
uma localidade para  outra 
sem o auxilio de outra pes 
sôa. Instruído o feito e com 
vista dos autos, o dr. Promo
tor Público manifestou-se fa
voravelmente à  medida re 
querida, fundando-se na pro
va produzida e laudo médico 
apresentado pelos srs. drs. 
peritos nomeados. Pelo ex 
posto e mais que dos autos 
consta, DECRETO a interdi
ção de AMBROSIO ALBINO 
PEREIRA, declarando-o inca
paz para  adm inistrar seus 
bens e reg e r  sua  pessoa. No
meio como sua curadora a 
sra. Maria Nilsem Pereira, sua 
própria mãe, e de &coJ  
com o disposto no art. 4 > 
nr. I do Código Civil. Intime- 
se desta sentença, o dr. r  
motor Público, a promovente 
do processo e seu Proc 
dor judicial. Publique-se 
decisão por edital, com . 
tervalo de 10 dias e P°

Ü“ !  Í J *  úa PriDi8ira Vaía Citó ta Cmrei *  l» .
5 a pôtrna

da es-justiça^ " 0, diAr,°
Imprensa local P ,™ as na

a s t t r ”
Ç o!l° ,  n° a r*- 103 do dec 
1939 de novembro de

« r v r , " ° c r "
forma da lei. Lages, 26 de a*

doSd°Ldr  1? 83Á (ass ) Abelar- d° v  C' Âta Arantes, Juiz da 
ia. Vara Cível. - e  para que 
chegue ao conhecimento de to- 
dos passou-se o presente E- 
dital de Notificação, na for-
“ a da |,ei e ^ g a r  de costu
me Dado e passado nesta ci
dade de Lages, Estado de 
oanta Catarina, aos vinte e 
oito dias do mês de abril, do 
ano de mil novecentos e ses- 
genta e quatro. - Eu, Luiz 
Carlos Silva, Escrivão do Cí
vel, o datilografei, subscreví 
e também assino.

Abelardo da Costa Arantes 
Juiz de Direito da la. Vara 

Cível
Luiz Carlos Silva 

Escrivão do Cível

O Doutor Abelardo da Cos
ta A rantes, Juiz de D ireito  
da la . Vara Cível da Comar
ca de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc...

Edital de Citação
Faz saber aos que o pre

sente edital de citação, com o 
prazo de trinta (30) dias, virem, 
e dèle conhecim ento tiverem  
«u interessar possa, que estan
do procedendo aos têrm os de 
um inventário dos bens deixa
dos por falecim ento de VIRGÍ
LIO FRANCISCO RAMOS, e 
ALVINA FERNANDES RA
MOS. tendo pelo inventariante, 
sido descritos bens e herdeiros 
filhos, sendo que se encontram  
em lugar incerto e não sabido 
DARCI BAIRROS RAMOS e 
IRACEMA CAVALHEIRO DE 
LIZ RAMOS respectivam ei t s 
esposas dos herdeiros filhos 
ANTENOR JOSÉ RAMOS E 
SEBASTIÃO JOSÉ RAMOS, 
noras dos inventariados, pelo 
que se chama e cita as referi
das pessoas, para no prazo a 
cima mencionado, a contar da 
primeira publicação no “Diário 
Oficial de Justiça do Estado”, 
dizer sôbre as primeiras decla
rações do inventariante e d es
crições de bens, ficando desde 
logo citados para todos os d e
mais têrm os do processo, até 
final sentença, sob pena de re 
velia. E para que chegue ao 
conhecim ento de quem in teres
sar possa, se passou o presente  
edital, que sera publicado na 
forma legal, afixado no lugar 
público de costu.ne, ficando có
pia nos autos respectivos. Dado 
e passado nesta cidade de La-

' assir.o.

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

Luiz Carlos Silva 
Escrivão do Cível

Juízo de Direito da la 
Vara Civel da Cornar 

ca de Lajes
(Vara Privativa dos 

Menores)
O Doutor Abelardo da 
Costa Arantes, Juiz de Di 
reito ua l - Vara Civel (Pri
vativa dos Menores) da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da Lei, etc.,

Edital de Citação.
Faz Saber aos que o pre

sente edital virem, ou dêle 
:iverem conhecimento que, 
com o prazo de 30 (trinta J 
dias, a contar da primeira 
publicação na imprensa, que 
por êste Juizo e Cartório da 
1 Vara Civel, corre uma a- 
ção de abandono de----------  — m enor
e d estitu içã o  de pátrio poder  

ges, Estado de Santa Catarina, do ® enor H am ilton Cláudio  
aos v inte e tres dias do m es da S ilva , filho  de Rute daaos vinte e tres dias do 
de abril de mil novecentos e 
sessenta e quatro. Eu, Luiz C. 
Silva Escrivão do Cível, o d a 
tilografei, subscrevi e também

cer perante êste Juizo e 
contestar a dita ação. sob 
pena de revelia. E, para que 
chegue ao conhecimento da 
mencionada Rute da Sdva. e 
de quem mais interess r 
possa, se passou o presente 
edital que será publicado na 
imprensa local e “Diário 
Oficial” do Estado, com có
pia afixada no local do cos
tume, ficando cópia nos au
tos respectivos. Dado e pas
sado nesta cidade de Lages. 
Estado de Santa Catarina, 
aos vinte e cinco dias dò 
mês de maio do ano de mil 
novecentos sessenta e quatro. 
Eu, Luiz Carlos Silva Escri
vão da 1- Vara Civel que o 
datilografei, datei, subscrevo 
a assino.

Abelardo da Costa Arantes. 
Juiz de Direito da 1- Vara 

Civel.

Luiz Carlos Silva 
Escrivão da 1' Vara Civel

Silva, que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, 
pelo que 6e a chama e cita 
por edital para, no prazo a 
cima mencionado, compare-

— Atenção =
Para os seus servi

ços de fotos em geral, 
revelações de filmes etc. 
procurem o F O T O  
S A N TA  RITA, à Rua 
Hercilio Luz. em frente 
ao Centro Operário.

Rapidez e Perfeição

TJ -v?

r .

S  AW:--\VÚ::\Vn\V
1 iVúVcVúuã̂ '
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• S e ja  dos prim eiros a c ircu lar com  o nôvo

V ocê  já pode escolher o seu B E LC A R  1001. Você já pode aproveitar os requintes de 
conforto e beleza que só o B E L C A R  1001 lhe oferece. É um carro que vale mais 
pela qualidade. Nenhum outro lhe dá tanto pelo seu dinheiro. Tem  classe. Tem  per
sonalidade. Nôvo nas côres, nôvo nas portas, nôvo nas rodas, nôvo no estofamento, 
B E L C A R  1001 está ao seu dispor em novos e acessíveis planos de venda.

B E L C A R  JooJL tem tam bém tòdas as perfe içòes m ecânicas DKW -VEM AG:
exclusivo motor de dois tempos •  exclusiva tração dianteira •  exclusiva roda livre • 
exclusivo chassi super-reforçado • exclusivo sistema de lubrificação que garante óleo 
sempre nôvo no motor. s j

Aguardamos sua visita. Venha conhecer o  nôvo Í ^ X à u ía —  J L o fO Ü L

Senana Ltda. - Veiculos e Máquinas
Rua Coronel Córdova, 794 a 302 - Fone, 582 - Lages - S.C.

Este é o campeão absoluto dos 
500 Quilômetros de Lagos
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CCCEEIC U 6 E A N C

CREDI - YORK
A 60 R A  CHECOU S U A  V E Z

Basta você adquirir um caraet milionário

para ganhar de presente estes maravilhosos prêmios

Lsies valiosos p r ê m i o s  concorrerão 

mensalmente pela Loteria Federal
Seja você um dos felizardos e adquire o seu

CARNET MILIONÁRIO

M M
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jogo tumultuado o Internacional o mm Aniversários e noivado

Diretoria da Fazenda

Damos abaixo a re
lação dos contribuintes 
que deverão compare
cer à Fazenda Municipal, 
a fim de regularizar suas 
situações tributarias.

Custodio Goulart Macha
do
Carlos Mazechi 
Conceição Antunes de 
Lima
Celso Ribeiro Leite 
Celecina Rodrigues de 
Lima
Constancio Antonio Le
mos
Celio Antonio Ribeiro 
Caetana Rodrigues 
Cleto Roa
Cândido da Silva Rosa 
Celso Antonio Ribeiro 
Domiugos de Sousa 
Amaral
H n lfin j Mu rinnu rinc An

Em prosseguimento à 
mais uma etapa do cam
peonato da 3- zona, o 
Internacional venceu do
mingo último, no Estádio 
Municipal Vidal Ramos 
junior a equipe da S. E. R. 
Olinkraft pelo placard de

“ 5p6s um i°e° tumultuado em que a in
disciplina campeou du
rante vários momentos 
da pugna.

O placard foi todo êle 
construído na primeira 
etapa, com tentos de Ni-

YENDE-SE
Conjunto de caldeira  e cilindro em estado novo e em 

pleno funcionamento. Potência 45 HP. Máxima economi™

Os interessados queiram dirigir-se à Auto Pecas Posto 
Coral Ltda. ou pela Caixa Postal. 281 - Lages - S.C. *

Rua Correia Pinto - (Ao lado do Nosso 
Lanche) - Lages - S. Catarina

Viagens e Excursões para qualquer 
região do Pais

Moderna frota de Caminhonetes Kombi

Solicite informações em sua agência no en- 
derêço acima

ninho e Roberto para o 
colorado e Aécio para o 
Olinkraft.

As duas equipps ali
nharam com as seguintes 
constituições: Interna
cional - Edgar, Gringo, 
Airton, Carlinhos. De 
Paula, Roberto, Almir, 
Puskas, Dizo, Nininho e 
Anacleto.

Olinkraft - Luiz Henri
que (Henrique), Maneca, 
Baixinho, l.eoquidio. Re
mi, Fernando, Cleuzon, 
Wilmar, Manzinha, Aé
cio e Jonil.

O arbitro da contenda 
foi o Sr. Benjamim Nas
cimento da Liga Canoi- 
nhense de Futebol, cora 
umt regular atuação. S. 
Sia. expulsou da cancha 
na primeira etapa Airton 
do Internacional e Aécio 
do Olinkraft. Na fase der
radeira mandou para os 
chuveiros o atleta «Jonil 
do Olinkraft por agres 
são à sua pessoa.

A renda do encontro 
somou a importância de 
Cr$ 193.200,00, considera
da boa.

Ocorreu domingo últi 
mo, dia 16, a passagem 
de mais um aniversário 
natalicio do Sr. Aires 
Cruz, diretor do S. C. Cru
zeiro e pessoa bastante

Menino Névio 
Fernandes Filho

Transcorreu terça feira 
última, dia 18, a passa 
gem do 2‘ aniversário na
talicio do menino Névio 
Fernandes Filho, dileto 
filho do Sr. Névio Fer
nandes, Redator Chefe 
desta folha e de su ex- 
ma. esposa d. Leonete 
Lins Fernandes.

Ao ensejo do seu ani
versário natalicio, o pe 
queno nataliciaDte foi 
muito cumprimentado por 
seus parentes e amigui- 
nhos.

Felicitamos o menino 
Névio Fernandes Filho, 
desejando-lhe mil felici
dades.

relacionada em nossos 
meios. Na mesma opor
tunidade, deu se também 
a passagem do aniversá
rio natalicio e noivado da 
Srta. Neiva Juçá Ciüz 
dileta filha do Sr. Aires 
Cruz e de sua exma es
posa d. Maria «Juçá Cruz, 
com o jovem Tadeu A 
paricio Tubbs, filho do 
Sr. Lauro Tubbs e de 
sua exma. esposa d. Ma 
ria Rinaldi Tubbs.

Por ocasião do trans- 
curso daquelas datas na 
talicias, f o i realizada 
uma recepção na séde 
do S. C. Cruzeiro, quan
do os nataliciantes e 
noivos, receberam o s 
cumprimentos cordiais de 
seus parentes e elevado 
circulo de relações e ami
zades.

Aos aniversariantes e 
distintos noivos, envia
mos as nossas calorosas 
felicitações

Prefeitura Municipal 
de Lages

O que há de nôvo no Volkswagen 1964?
, ^'aniolra e  lindas côres do Sedan Volkswagen 

O  tamanho do porta-malas diante ^  6  novas côres do Karmann

fo i aumentado.
Agora v. pode levar uma mala mais.
E é  s ó ?  a
O estofamento dos bancos agora 6 
ddlado de faixa central da tecido, 
de ótima qualidade.
Vantagens: é  mais
calor e muito mais bonito com q
quer tempo. g  yas
E V. vai gostar muito das &

© HIIUB9 ww. --- ~
e  das 6  novas côres do Karmann 

Ghia.
E na K om b i?
Bem , bá novos pisca-piscas dian

teiros.
A tampa do cofre do motor agora 
tem  mola que facilita a ação de

ebrir, fixar e fechar.
E  a Kombi Luxo e a Kombi 6 Por
tas foram equipadas com esguicha-

dor de pára-brisa.
Quase esquecemos de mencionar que 

também a linlia Kombi tem novas 
côres: 3 para a Standard e Furgão 
e 3 combinações de côres para a 

Luxo (realmeníe muito bonitas).
O Volkswagen muda 

pouco, mas se aperfeiçoa 
sempre. Uma questão 

de bem senso.
Faça-nos uma visita.

«estar muito das & nenr» —

REVENDEDOR autorizado .

^ j e / / ^ SS« SmOVe,$ “
Marechal Floriano. 373 -_Fone. 225225 -  Lages - S.

A w e n i d a

jos
Dimas Arceuo 
Domingos Amas 
Dimas Moreira Branco 
Dorli de Oliveira Camar
go
Divino A. Cordova e 
Outra
Dercilio Waltrick de 
Camargo 
Dorvino Oarlon 
Domingos Luiz Capistra- 
no
Deomildo Fração 
Dorvalino Furtado 
Darcinda Ribeiro Martins 
Darcy Granneman 
Darcy Chaves Godoy 
Dimas Daniel de Liz 
Dorval de Oliveira Le
mos
Doratela de Liz 
Degeuor Paes Nunes 
Daroia José Miguel 
Darci Oge Mauir 
Dulcema Cordova Muntz
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Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública, para arrematação 
de terrenos do Patrimônio Municipal sitnados nas 

imediações do Aeroporto "Correia P in to"
De ordem do senhor Prefeito Municipal, levo ao conhecimento de 

todos os interessados e do povo em geral que se acha aberta concorrência 
pública de sessenta e quatro (64) lotes de terrenos pertencentes ao Patri
mônio Municipal e situados nas proximidades do Aeroporto «Correia Pinto» 
desta cidade, que serão oferecidos em leilão e vendidos, a quem mais der, 
por preço igual ou superior ao mínimo estabelecido, no páteo da Diretoria 
de Obras e Viação (DOV), junto ao edifício da Prefeitura, no dia vinte e 
oito (28) do corrente mês de agosto, às 14 horas.

Os lotes a serem alienados nos termos da Lei n‘ 182 de 6 d»e julho 
do corrente ano, são os seguintes que vão descritos somente com dimen
sões laterais, áreas e quadras, uma vêz que todos confrontam com terre
nos pertencentes à área loteada ou com ruas projetadas; ou de esquina são 
assinalados como dessa condição e, por serem de esquina, confrontam pela 
frente, e por uma linha lateral com ruas projetadas; os demais só confron
tam com uma rua projetada pela linha de frente:

Quadra A: Lotes nos. 1 a 5 - doze (12) metros de frente e fundos e 
trinta (30) metros de linhas laterais - área - trezentos e sessenta metros 
quadrados (360 m2); Lotes 1 e 5, esquinas.

Lotes nos. 6 a 9 e 15 a 18 - treze (13) metros de frente e fundos e 
trinta (30) metros de linhas laterais - área trezentos e noventa metros qua
drados (390 m2).

Quadra B: Lotes nos. 1 a 4 e 10 a 14 - doze (12) metros de frente e 
fundos e trinta (30) metros de laterais - área trezentos e sessenta metros 
quadrados (360 m2); lotes 1, 10, e 14 esquinas; lotes nos. 6 a 9 e 15 a 18; 
onze metros e setenta e cinco centímetros (11,75 m) de frente e fundos e 
trinta (30) metros de linhas laterais - área trezentos e cinquenta e dois me
tros e cinquenta decímetros quadrados (352,50 m2).

Quadra C: Lote n- 16 - quatorze (14) metros de frente e fundos e 
trinta (30) metros de linhas laterais - área quatrocentos e vinte metros 
quadrados (420 m2).

Quadra D: Lote m 2 - doze (12) metros de frente; dezesseis metros 
e cinquenta centímetros (16,50 m) de fundos; vinte e nove metros (29m) de 
linha lateral esquerda; trinta metros (30m) de linha lateral direita; área qua
trocentos e vinte e dois metros e cinquenta decímetros quadrados (422,50m2).

Lote n’ 3 - doze metros (12m) de frente; dezenove metros (19m) de 
fundos em linha quebrada; quarenta e sete metros e cinquenta centímetros 
(47,50m) de linhas laterais; - área setecentos e sessenta e quatro metros e 
cinquenta decímetros quadrados (764,50 m2).

Lote n- 4 - doze metros (12m) de frente; quatorze metros e cinquen 
ta centímetros (14,50m) de fundos; trinta metros (30m) de linha 'lateral es
querda; vinte e nove metros (29m) de linha lateral direita; área trezentos e 
setenta e treis metros e setenta e cinco decímetros quadrados (373,75 m2).

Lote n. 6 - doze metros e cinquenta centímetros (I2.50m) de frente; 
dezessete metros e cinquenta centímetros (17,50 m) de fundos; trinta me
tros (30m) de linha lateral esquerda; trinta e quatro metros (3lm) de linha 
lateral direita; - área quatrocentos e sessenta e oito metros quadrados (468 m2).

Lote n. 7 - quinze metros (I5m) de frente; dezesseis metros (16m) de 
fundos; quarenta e treis metros (43m) de linha lateral esquerda; quarenta e 
oito metros (48m) de linha lateral direita; - área seiscentos e cinquenta me
tros quadrados (650 m2).

Lote n- 8 - dezesseis metros de frente; dezesseis metros e cinquenta 
centímetros (16,50 m) de fundos; vinte e sete metros (27m) de linha lateral 
esquerda; trinta metros (30m) de linha lateral direita; área quatrocentos e 
cinquenta e nove metros quadrados (459 m2).

Lote n- 9 - dezessete metros (17m) de frente; quinze metros e cinquen
ta centímetros (15,50m) de fundos; dezenove metros (19m) de linha lateral 
esquerda; vinte e hum metros (2lm) de linha lateral direita; área • trezen
tos e dezoito metros e seteuta e cinco decímetros quadrados (318,75 m2).

Lote n- 10 - dezessete metros e cinquenta centímetros (17,50 m) de 
frente, dezessete metros (17m) de fundos; vinte e hum metros (21m) de li
nha lateral esquerda; viate e treis metros (23m) de linha lateral direita; - 
área trezentos e setenta e oito metros quadrados (378 m2); esquina.

Lote n‘ 11 - treze metros (I3m) de frente; onze metros (llm) de fun
dos; trinta e dois metros e cinquenta centímetros (32,50m) de linha lateral 
esquerda; trinta metros e cinquenta centímetros (30,50 m) de linha lateral 
direita; - área trezentos e sessenta e cinco metros quadrados (365 m2).

Lote n- 12 - doze metros e cinquenta cemi^. 
tros (p’ 50 m) de frente; dezessete metros (i7ffi)d 
fundos! trinta e treis metros (33m) de linha U *  
direita; trinta e sete metros (37m) de linha laterni 
esquerda; - área quinhentos e vinte e sete met,08 
e vinte e cinco decímetros quadiados («>27,25 m-2i

Lote n- 13 - quatorze metros (l4m) de írenlr 
dezesseis metros (16m) de fundos, quarenta e ^ j s 
metros e cinquenta centímetros (46.50 m) de linha 
lateral direita; cinquenta e hum metros (5lm) de 
linha lateral esquerda; área setecentos e vinte e 
dois metros e seteuta e cinco decímetros quadra
dos (722,75 m2).

Lote n. i4 - dezesseis metros (lOm) de frente; 
dezesseis metros e cinquenta centímetros (16,50m) 
de fundos; trinta metros \e cinquenta centímetros 
(30,50 m) de-linha lateral direita; trinta e treis me
tros e cinquenta centímetros (33,50 m) de linha la
teral esquerda; - área quinhentos e déis metros 
quadrados (510 n)2).

Lote n- 15 - treze metros (I3m) de frente; on
ze metros e trinta e cinco centímetros (11,35 m) 
d t fundos; quarenta e sete metros (47m) de linha 
lateral esquerda; quarenta e quatro , metros (44m) 
de linha lateral direita; - área quinhentos e déis 
metros e sessenta e dois decímetros quadrad-s 
(510,62 m2).

Quadra E - Lotes nos. 6 a 10 - doze metros 
(12m) frente e fundos; trinta metros (30m) de linhas 
laterais; - área trezentos e sessenta metros qua
drados (360 m2).

Quadra F - Lotes nos. 6 a 9 - onze metros 
e déis centímetros (ll,l0m) de frente e fundos; 
trinta metros (30m) de linhas laterais; área tre
zentos e trinta e treis metros quadrados (333 mz) 
cada lote; Lotes nos. 10 e 11 - doze metros (I2m> 
de frente e fundos; trinta metros (30m) de linnas 
laterais - área trezentos e sessenta metros qua 
drados (360 m2) cada lote.

Quadra G - Lotes nos. 4 e 5 com doze me
tros (12m) de frente e fundos e trinta metros (30m) 
de linhas laterais - área trezentos e sessenta me
tros quadrados (360 m2) cada lote. Lote 5 é de es
quina; lotes 6 a 9, onze metros e setenta e cinco 
centímetros (11,75 m) de frente e fundos e trinta 
metros (30m) de linhas laterais; - área: trezentos 
e cinquenta e dois metros e cinquenta decímetros 
quadrados (352,50 m2),

Quadra X Lote n- 1 - quinze metros (15m) de 
frente; dezoito metros (I8m) de fundos; vinte e se
te metros (27m) de linha lateral direita e viute e 
oito metros e cinquenta centímetros (28,50m; de 
linha lateral esquerda; - área quotroceutos e qua
renta metros quadrados (440 m2); esquina.

Lote n* 2 - doze metros (12m) de frente; qua
torze metros (14m) de fundos; vinte e oito metros 
e cinquenta centímetros (28,50m) de linha lateral 
direita; trinta metros (30m) de linha lateral esquer 
da: área trezentos e setenta e nove metros e se
tenta e cinco decímetros quadrados (379,75 m2j; 
lote n 3 - doze metros (12m) de frente, doze me
tros e cinquenta centímetros (12.50 m) de fundos, 
trinta e treis metros (33m) de linha lateral direita 
e trinta e dois metros (32m) de linha lateral es
querda, - área quatrocentos e quatorze metros 
quadrados (414 m2).

terrenos oferecidos por ê ste  ed ital não poderão ser ar
n T ™ ,  S por Pfeço inferior a o itocen tos cruzeiros (Cr$ 800.00) 
por m etro quadrado.

r. matA 5scr,t“ ra só será outorgada trinta (30) dias após a ar 
v a W  Hn t * SOmente m ediante prova de pagam ento total do
valor do terreno arrem atado.

eam enio so ser^° registrados e válidos m ediante o pa-
lor da arrematação0 P* °  menOS Vlute por ce n ‘o (2 0 ü/0) do va

tes qIíeU o r / r  ^ r Í °  P° d erá . arrem atar o núm ero de lo
ções da arrem il -CI ando „s e ’ P°rém . in tegralm ente, às condi 
e o s turasdrremataCa0 D° S tèrm0S da n' 182 e de Código de

Continua na 3a págini
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Em piêno fondonamento a SAGI&i 
S/A - Engenfeaiia e Comércio

Conforme é do conheci
mento dos nossos leitores, foi 
inaugurado há vários dias em 
nossa cidade, na Vila Caroli- 
na, a moderna organizando 
SAOESI S/A - Engenharia e 
Comércio, cuja empresa tem 
como seu diretor e Engenhei
ro responsável, o Dr. Wol- 
l :ang Hablitschek, eoadjuvado 
por uih grupo de técnicos 
com longos anos de especia- 
1 zações, além de funcionários 
atentos e cônscio de seus de
veres.

A SAGECI S/A - Enge
nharia e Comércio, que veio 
juntar-se às maiores organi
zações comerciais e industri
ais de nossa cidade encontra-

se excelcntemente situada 
num dos recantos mais prós
peros de nossa urbe, e dis
posta a emprestar o brilho de 
sua eficiência ao progresso 
econômico da terra  de Cor
reia Pinto.

A nóvel cmprêsa que es
tá apta a executar' todo e 
qualquer reparo em tratores, 
motoniveladoras, motores die- 
sel, serviço de tôrno e soldas 
em geral, dispõe ainda de té 
cnicos especializados em se r
viços de caixas e diferenciais

Afim de fazer face à e- 
xecução de tamanhos servi
ços, a SAGECI S/A - Enge 
nharia e Comércio dispõe de 
modernos maquinários impor-

■ »Z  - • ■í-
■ .• V '4nè*h7 f: XM- - ■

O clichê nos mostra o Dr. Wolfgang Hablitschek, diretor e 
Engenheiro responsável da SAGECI S/A - Engenharia e Co
mércio, quando expunha alguns detalhes técnicos a um grupo 
de convidados.

| tados e também das maiores 
; fábricas do País, como sejam 
o Promeca Im 5<>0, inonumen 
tal tôrno mecânico duas mo 
dernissimas prensas hidráu 
licas, com capacidade para 

j 100 e lo toneladas respecti- 
Ivamente; soldador elétrico de 
õOO ampércs; furadeira de 2 
polegauas, alem de outros 
modernos maquinários de e- 
fieientíssima qualidade.

Por ocasião da inaugu
ração daquela firma, o Sr 
Wolfgang Hablitschek foi in
cansável no atendimento dos 
senhores convidados, exp la
nando a todos os mínimos 
detalhes concernentes à suas 
instalações, d e m o n s t r a n d o  
com isso o seu piêno espirito 
de sociabilidade e de conhe
cimento sobre o assunto.

Desta fórma. Lages pode 
orgulhar-se de possuir mais 
uma organização industrial e 
ct m jreial, cuja empresa es- 
tara apta a exécutar qualquer 
serviço do ramo, tanto de 
maquinario leve ou pesado 
prestando inestimáveis servi
ços à nossa indústria madei
reira  e à indústria mecânica.

Destas colunas enviamos 
os nossos parabéns, ao Sr. 
Wolfgang Hablitschek, bem 
como a toda sua equipe de 
técnicos e funcionários, au- 
gurando-lbes os nossos m e
lhores votos de produtivas a 
tiviriades.

* * i

SJkK v
\■

^  V-
t

. ^ m

O flagrante acima nos reproduz um técnico da SAGECI S/A  
- Engenharia e Comércio, em plena atividade no Prom eca Im  
5C0, m oderno tôrno m ecânico, uma das inovações da engenha
ria mecânica.

Academia Militar 
das Agulhas 

Negras
O Comandante do 2 

Batalhão hodoviário co 
mu nica gue se encontrara 
abertas, até 30 Set 64, as 
inscrições para concurso 
de admissão à Academia 
Militar das Agulhas Ne
gras.

Os interessados deve 
rão dirigir-se à Seção de 
Operações e Instrução 
daquela Unidade, para 
melhores informações.

I 2 2 tle AflCvtc tle 1964

Catarinense eleita paia a 
Banco do Brasil

É com o máximo prazer que noticiamos qUe 
em Assembléia Geral realizada no dia .1 do cor
rente, foi eleito para o alto cargo de diretor da 
Carteira de Credito Geral do Banco do Brasil, 0 
Dr. Paulo Konder Bornhausen, que exercia desta
cada função no Departamento Juridico do Banco 
indústria e Comércio de Santa Catarina S/A “INCO”, 
uma das maiores e mais sólidas organizações ban
cárias de Santa Catarina e do Brasil.

O Dr. Paulo Konder Bornhausen, que dirige 
várias e importantes indústrias catarinenses, teve 
também brilhante atuação na Assembléia Legisla
tiva, em cuja casa parlamentar ocupou com gran
de destaque a sua honrosa presidência, além de 
ter exercido com probidade e zêlo a Secretaria do 
Interior e Justiça e a presidência do Instituto Na
cional do Pinho no govêrno Jânio Quadros, em 
cuja autarquia prestou assinalados serviços à e- 
conomia madeireira do País.

Filho do ex-governador e atual Senador Irineu 
Bornhausen, uma das figuras mais destacadas da 
política barriga verde, o Dr. Paulo Konder Bor
nhausen é um jovem idealista e dinâmico, e com 
sua inteligência, fazendo parte da alta direção do 
maior estabelecimento de credito da Nação, pres
tará êle, ao nosso Estado e toda a zona sul, enor
mes serviços, pois a carteira de que é diretor, que 
é a de Crédito Geral, é a que tem sem duvida, 
nesse setor os maiores recursos possíveis.

Ao valoroso homem publico, Dr. Paulo Konder 
Bornhausen, desejamos piêno êxito na alta inves
tidura que acaba de ser guindado.

A objetiva fixa uma tnodernissima luiaúeira , *.imi que a po
derosa organização SAGECI S/A - Engenharia e Comércio, 
conta ioi suas modelares instalações.

Ex-combatentes da 
FEB

Coaviie
De acordo com o que 

ficou deliberado em reu
nião reahzaca no Bata
lhão Rondon, sob a ori
entação uo senhor Coro
nel Comandante, estão 
convidados a participar 
do desfile do dia 7 de 
Setembro, nesta cidade, 
todos os ex-combatentes 
da FEB residentes nesta 
Comarca

Pooto de concentração: 
fim da Avenida Marechal 
Deodoro-iuício da Ave- 
uida Marechal Floriauo

Horário: 8,30
Maiores escla ecimen 

tos com o Major Bauer,1 
no Batalhão Rondon, *ou 
com o Tenente Waldeck, 
no Fórum.

Em consequência da licen
ça solicitada pelo Deputado 
Livadário Nóbrega, do PRP, 
acaba de assumir a Assem
bléia Legislativa do Estado, 
o Sr. Câudido B >mpi, pessoa 
das mais conceituadas no 
6eio das classes produtoras 
locai6 e da sociedade lagea- 
na.

O Deputado Cândido Bim- 
pi, que assumiu a sua cadei
ra no legislativo catarinense 
na última quinta feira, dia 20, 
é o atual presidente do Sin
dicato dos Madeireiros de La
ges, p iesidente interino (ia 
Associação de Pt is e Mes
tres de Lages, além de fazer 
parle ativa de outras entida
des classi8tas da Princesa da 
Serra.

O Deputado Cândido Bampi assumiu a Assembléia Legis
lativa, esperançoso de, naquel i casa  do povo catarinense, 
prestar a sua mais irrestrita  colaboração à coletividade não 
8 6- n0S8a terra, como de toda a região serrana.

Noticiando êste acontecimento, congratulamo nos com o 
Deputado Cândido Bampi, augurando-lhe produtiva ativi
dade na Assembléia Legislativa do Estado

n r H S o d^ÍXeA de c°mparecer à Assembléia Geral
min™ ô In £ ssociaÇão Rural no próximo domingo, as 10 horas.

oue teah»drtí ÍteDS estatutários, o Sr. Presidente.
dtí Várias reuniõeegreSSar d° Ri° ’ 0nde ParticiP0U nn « h lrd lL  l  Culü representantes do Govêr-
T e r r í  d 4 aspéctos do projetado Estatuto da
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feitaNco“  píè°enes t rÍdl“ 6 “  »«"
•Tliíago de castro” vem de e t  h Mus,eu
seguintes donativos cujos doadòres^m *^0 pe ?s 
penhorado, agradece a sua diíeção VGZ

. HS r DGel!° n George Mariani. de Erechim Esta 
t°o Urugúaio"rande ^  Sul'

Sr. Altino \ almórbida, aqui residente e esfor
çado representante, nesta praça, do popular-‘Cor
reto do Povo de Porto Alegre, um quadro con- 
tendo ampla reportagem do naufrágio do grande 
transatlântico ‘litanic', quadro histórico, que re 

’ lembra a horrível tragédia que enlutou inúmeras 
iamilias de passageiros que ptreceiam.

D. Noèmia de Castro Lange, i cálice de vi
dro á fantasia, 1 copo de vidro, também á fanta
sia, um porta copo de metal com gravações e 1 
fino bisquit de salão.

Paulo Roberto Cáon VValtrick, estudante, z? 
cédulas de 1 cruzeiro.

Sr. Manoel Augusto Neves, 1 quadro da arvo
re genealógica de seus descendentes com um car
tão de dedicatória.

Festeiros de São João do Clube ‘*14 de Junho”, 
de 1964, cauequinhas de louça com dizeres alusi 
vos aos festejos.

Prefeitura Municipal de Lages, seis folhetos so
bre leis orçamentárias de 1961, 1963 e 1964 daque
la Prefeitura.

Senhora Gloria Muslera Aroztegui de Montevi- 
déo Uruguay, 1 moeda de 5 cêntimos, de bronze.

Sr. Tolentino José Pinheiro, 1 canástra de cou
ro, antiga, ou mala para guardar roupa, com as 
iniciais de sua finada esposa, em tachiuhas amare 
las, canastras muito em moda no passado, do ano 
de 1908, quando do seu primeiro matrimônio.

Jairo Silva, uma fotografia antiga de um pic 
uic em Painel.

Sr. Cláudio Henrique Basíle, diretor Presiden
te da Sociedade Antiguidades Brasileiras de São 
Paulo, uma riquíssima medalha em bronze, come
morativa do 4* Centenário de São Paulo e no re
verso, Comemoração do 30’ aniversário da. Socie
dade Numismática Paulista, sociedade fundada em 
S. Paulo a 19 de Janeiro de 1924. Por ocasião da 
visita do Sr. Cláudio H. Basíle a êste Museu a 
quem faço especial agradecimento, com satislação 
registro aqui a sua visita, muito cordial e amiga, 
registrando a sua passagem por esta cidade acom
panhado de seus familiares em cujo alegre conví
vio fiquei ciente de que o sr. Cláudio Basíle, ja 
aqui estivera, quando transportou para esta cida
de, em seu carro próprio, o pranteado conterrâneo 
Vidal Ramos Junior, acidentado na estrada d* 
Curitibanos para esta cidade de cujo acidente foi 
Vitima. Ciente do gesto nobre e Ç»valbeiresco

Congregação de Lajes das testemunhas de Jeová
Tivemos em nossa re

dação, a grata visita do 
Sr. Nelson Machado, Mi
nistro presidente da con
gregação local das Tes
temunhas de Jeová, que 
nos informou qua a So
ciedade Tôrre de Vigia 
planeja realizar um con 
gresso, ou assembléia re
gional na vizinha cidade 
de Brusque.
• Mais de 20 pessoas via

jarão de nossa cidade 
para passar dois e meio 
dia naquela cidade, onde 
receberão amplo treina
mento ministerial, a fim 
de poder melhorar sua 
adoração para com o 
Criador.

O Sr. N. Machado sa
lientou que o conheci
mento bíblico é mui efi 
caz para manter ura alto 
nível morai no meio deste 
mundo corrompido. O trei 
namento cristão que as

Testemunhas de Jeová 
têm recebido, se mostrou 
de grande utilidade para 
elas, principalraente atrás

da Cortina de Ferro e 
em paises totalitários, on 
de não se pode ter liber
dade absoluta para alo- 
rar a Deus.

I N D I F E R E N Ç A
Agora que deixaste minha vida,
Num mundo de tristezas e quimera 
^}ue me importa se a ilusão está perdida 
Que me imporia se não sou mais quem eu era

Se a saudade que minh’alma sente agora, 
Conseguir tirar me aos poucos a consciência 
Que me importa tudo, se perto está a hora 
De findar minha tristeza, mas de tirar minha exis

tt , [tênciaUma coisa somente peço a Deus
Que aconteça antes do meu fim 
E que eu possa ver com os olhos meus

Que tu sejas feliz, feliz sim 
E que sejas para alguém dos sonhos teus,
Aquilo, que não fôste para mim.

EDIO VANNI

Posto de Molas Brasil Ltda
Com Fábrica própria de molas para veículos -  Vendas e 
Serviços -  Serviços especializados de adaptações em ge'al 
Arqueamento de molas com nova têmpera - Fabricantes de 

molas para qualquer tipo de veiculo

Maquinário mstíeri o recen temente aifqairido
em São Paulo

Avenida D. Pedro II, s/n° Bairro Coral - Caixa Postal, 300

LAGES SANTA CATARINA

sr. Basíle que se prontificou, de ’mediat°; 
transporte do ferido, cuja assistência médica se 
fazia urgente aqui fica, mais uma vez a minha 
estima eTdm iraíão a tão altruísticos sent.mentos
pelo que, noticio, hoje a sua giata \i»ita.

Thiago Vieira de Castro 
'Presidente
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