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a * t í ° - i íeS diplomáticas informaram hoje que são 
destituídas de qualquer fundamento as ’ versões 
segundo as quais, o Brasil rompería relações di 
plomaticas e comerciais com o Uruguai em de 
correncia dos últimos casos havidos com os exT 
lados políticos brasileiros naquele País.

Xem o recente atentado ao Serviço de Propa
ganda e Bxpansao Comercial em Montevidéu fe 
nu a velha amizade uruguaio-brasileira. que ape
nas aguarda uma nota oficiosa do govêrno do 
Uruguai em tôrno do assunto

b *  1 rána
Xo próximo dia lr, sexta-feira, às 9 horas da 

manha o deputado Laerte Ramos Vieira fará uma 
conferência na Associação Rural sôbre o Estatuto 
da Terra, lei que implantou a Reforma Agrária no 
Brasil.

Entre os aspectos a serem abordados pelo 
ilustre representante de Santa Catarina na Câma
ra Federal, figuram as questões relacionadas com 
o imposto territorial, a declaração do valor das 
terras para pagameuto do imposto de renda e 
demais aspéctos da situação nova criada por 
aquele diploma legal.

O Governador Magalhaes Pinto vem de iniciar 
conversação com vário governadores, visando a 
uma reunião de chefes de Executivos estaduais, a 
realizar-se nos dias 20, 2 1  e 22 de Fevereiro

O Governador Magalhães Pinto foi encarrega
do pelos governadores do Nordeste de iniciar son
dagens com os demais chefes de Executivos dos 
Estados nêsse sentido.
Acrediti-^e que na reuoião serão debatidos assun
tos da politica econômico financeira do Govêrno 
federal e a realização das eleições nas datas cons
titucionalmente fixadas.

Jub ileu de Diretor
José P. Baggio

Pedaior v^nete
Nevio S. Fernandos Redação e Oíicina [Fone

Rua Mal. Deodoro. 2941 397
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Embora com data fixada o novo Sa
lário Mínimo não será conhecido já

Declarou o Ministro do 
Trabalho, em entrevista 
concedida à imprensa, 
que «o salário minimo 
já tem a sua data mar
cada, mas não posso di
vulga lo, por não estar 
autorizado pelo presiden
te da República; porém, 
asseguro que, a partir de 
agora, o Ministério do 
Trabalho, através do De
partamento de Emprego

— O descon o do Imposto de Renda na fonte para as 
pesso is físicas se efetua a partir da renda liquida de Cr$ 
8< mil p >r mês, estando isentos todos igual e Cr$ 84 mil.

Nos ct sos de salários computa-se o mesmo como ren
dimento liruto, do qual se deduzem as contribuições aos 
IAPh, e, des casados, mais 42 mil pela esposa e Cr$ 31.500 
por filho, ou qualquer dependente (mensalmente), dando, 
então a renda liquida tributável.

A iuovaçüo que traz a nova lei é que o desconto na 
fonte abrange qualquer importância elevada enquanto a le 
gislação anterior o limitava.

Entretanto, os que tiverem rendimento de trabalho ate 
Cr$ 6 milhões não estão sujeitos a apresentação de decla
ração ao Departamento de Imposto de Renda. Assim mes
mo que, somados aos do trabalho não atinjam aquele teto, 
ficam igualmeute isentos da declaração, desde que as 
rendas dessas outras origens não ultrapassem de 3% as do
trabalho, .___

Para as pessoas físicas cujas receitas não provenham 
do trabalho assalariado a isenção do tributo só se dará 
quando, feitas as deduções e os abatimentos de lei, a ren
da liquida anual não exceda de Cr$ 1 .()08.0(> >

Até essi quantia bruta não haverá declaração, so
mente exigida se fôr ultrapassada a cifra.

O ex presidente Juscelino Kubítschek marcou para 26 
de fevereiro^ sua viagem aos Estados Unidos para inlc.ar 
a 8 de março a série da conferências contra adas sobre 
"s problemas do desenvolvimento brasileiro. Durante trm 
dias percorrerá vários Eatad°s;  gaDhand Marcia
lho 87 mil dólares A informação é psnôfl0 a
Barbará, que voltou ao Rio, em companhia do esposo, a 
pós passar, como prometera 
t m os «velhos» em Paris.

noite de 31 de dezembro

Médico Eaggsno 
falece em de
sastre na estra
da Florianópolis 

Biguaçú
Fatal acidente automo 

bilístico verificou se no 
último domingo, por vol
ta das 8 horas da manhã, 
na estrada Florianópolis 
Biguaçú, com um carro 
Interlagos, dirigido pelo 
seu proprietário, Dr. Ro
gério Pinto de Arruda, 
médico lageano, residen 
te na capital do Estado.

Dirigia-se o citado veí 
culo para o Município de 
Praia de Camburíú, quan 
do naquele trecho o mes 
mo capotou espetacular 
mente, ocasionando a 
morte instantânea do Dr 
Rogério Pinto de Arruda 
e ferimentos graves em 
um seu companheiro de 
viagem de nome Felipe

O Dr. Rogério Pinto de 
Arruda, era filho do co 
nhecido clínico Dr. Joa 
quim Pinto de Arruda 
de tradicional família 
desta região, atualmenU 
residindo em Florianó 
polis, e há pouco iempo 
havia se diplomado em 
medicina.

O passamento trágico 
do Dr. Rogério Pinto de 
Arruda, que contava ape 
nas 26 anos de idade 
causou grande conster 
nação na sociedade la 
geana, onde o mesmo 
era muito ligado por la
ços fraternos de amiza
de.

e Salário, recentemente «O govêrno não instituiu 
instalado, já iniciou os o financiamento do 13- 
estudos para a sua re- salário, porque êste está 
vis^0>>- em plena vigência, tendo

^ acrescentou: «No mo- seu custo calculado nos 
mento, está havendo al- prêços. Acentuou que não 
guma especulação em e preciso, então, as em- 
tôrno do salário mínimo, prêsas comparecerem ao 
mas  ̂posso assegurar que Banco do Brasil para 
o Ministério já iniciou pedir ajuda, 
estudos e seu reajusta-; Revelou apenas que 
mento se fará o mais cinco por cento dos em- 
breve possível. A data pregadores não pagaram 
da fixação dos novos o 13' salário em todo o 
mínimo já foi estabelecí- território nacional, se
da pelo presidente da^Re- gundo telegramas chega- 
pública e quinze dias an- dos ao Ministério, 
tes da sua decretação o
trabalho estará 
do»

conclui- Disse que os trabalha
dores devem ir à Justi
ça, a fim de obrigar os 

Falando sôbre o 13° empregadores faltosos a 
salário, o ministro Arnal- pagarem o que lhes é 
do Sussekind, frisou que devido por lei.

A Rádio Clube de Lages em combinação com 
o Clube 14 de Junho, estão anunciando para o 
próximo dia 30, a apresentação em i.ages da fa
mosa Escola de Samba de Herivelto Mar in; e suas 
cabrochas, o conhecidíssimo Trio de Ouro, forma
do por Herivelto Martins, Raul Sampaio e Lourdi- 
nha Bitencourt, Russinho e seu piston mágico, o 
humorista Silvio Junior, num verdadeiro shovv, 
cognominado Carnaval Carioca 1905.

Naquele dia, estas monumentais atrações da 
TV e rádio da Guanabara, estarão se apresentan
do no Clube 14 de Junho, num magnífico baile, e 
no mesmo dia, numa promoção da Ridio Clube 
de Lages, estarão se exibindo num magnífico show 
num dos c i n e m a s  de Lages a ser prèviamente 
anunciado.

Portanto pela primeira v p z . o público lageano 
estará apreciando êstes verdadeiro» magnatas <lo 
rádio e TV nacional, graças à uma promoção dig
na e conjunta da Rádio Clube de Lages e Clube 
14 de Junho.

Sansão e Dalila valia aa cartaz
A monumental pelicula '‘Sansão e Dalila” , que 

tanto sucesso alcançou em épocas passadas era 
nossos cinemas, voltou novamente ao cartaz pois 
será exibido amanhã à noite, no Cin • Teatro 
Tamoio

Trata se de um dos maiores sucessos cinema
tográficos, raagistralmente interpretado por \ ietor 
Mature, no papel principal de Sansão e Hedy 
Laraair. como Dalila.

05362915
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Câmara Municipal de Lajes
Eslado de Santa Catarina

T 4 E E L 4
Que estabelece as bases para a cobrança do 

Imposto Territorial Urbano

Valôres das Ruas (C id a d e  de Laies)

Especificação Aliquota Cr$ mí

RUA 7 DE SETEMBRO
Pça Leoberto Leal até Cândido Ramos 
Cândido Ramos até Pres. Roosevelt 
Pres. Roosevelt até o fim

RUA JERONIMO COELHO
Av. Mal. Floriano até 7 de Setembro 
Da 7 de Setembro até João de Castro 
João de Castro até Mateus Junqueira

RUA FREI JUSTINO
Toda

RUA BOANERGES LOPES - JOSÉ DO PATROCÍNIO 
E DEMAIS RUAS DO BAIRRO DA BRUSQUE 

Todas

RUA CRUZ E SOUZA 
Lauro Muller até José do Patrocinio 
José do Patrocinio até a BR2

AV. DUQUE DE CAXIAS 
Correia Pinto até Av. Carahá 
Av. Carahá até 2 Batalhão Rodoviário

AVENIDA CAMÕES
Av. Pres. Vargas até Senador Salgado Filho 
Senador Salgado Filho até BR-36 
BR-36 até a rua acesso ao Clube dos Oficiais 
Clube dos Oficiais até a Estrada do Tributo

RUA CAETANO VIEIRA DA COSTA - TRV. CEL. 
NEPOMUCENO COSTA 

Todas

RUA BAEPENDI
Todas

DEMAIS RUAS E LOGRADOUROS DA ZONA - A 
Todas

BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
RUA JOÃO RIBEIRO BRANCO

Av. Pres. Vargas até Humberto de Campos 
Restante da Rua

RUA LOURENÇO WALTRICK
Av. Pres Vargas até Humberto de Campos 
Restante da Rua

RUA CEL. LICA RAMOS
Todas

RUAS HENRIQUE RAMOS E CURITIBANOS - JOSEFINA 
AMORIM

Todas

RUA DR. WALMOR RIBEIRO
Todas

RUAS HUMBERTO DE CAMPOS - ZECA ATANAZIO - 
FERNANDO ATAIDE 

Todas

RUA PORTO UNIÃO
Todas

DEMAIS RUAS DO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS 

Todas

3.ooo,oo
l.õoo.oo

5oo,oo

3.000. 00 
1.5oo,oo
3.000. 00

3.ooo,oo

1.000,00

1.5oo,oo
1.000,00

6 .0 0 0 , 0 0
3.000,00

6.000. 00
3.000. 00 
1.5oo,oo

500,00

1.500,00
5oo,oo

1.500,00
5oo,oo

1.500.00

1.200.00 

2.ooo,oo

5oo,oo

BAIRRO CORAL N- 14

RUA FAUSTA RATH 1 
Av. Pres. Vargas até BR-2 
BR 2 até 1* de Maio

RUA MIN. PEDRO TOLEDO
Toda

RUAS GAL. OZÓRIO - CARLOS JGOMES - 
DR. CAMARGO 

Todas

Toda
RUA 15 DE NOVEMBRO

BAIRRO C O P A C A B A N A  N 9

RUA SÃO JOAQUIM
Toda

RUAS TIRADENTES - DR. CESAR SARTORI - 
PEDRO CÂNDIDO 

Todas

RUA FRANCISCO FURTADO RAMOS
Toda

RUA CRISTIANO BRASCHER
Av. Mal. Floriano até S. Joaquim 
São Joaquim até o fim

RUA PRES. ROOSEVELT E DEMAIS RUAS SEM 
DENOMINAÇÃO 

Todas

Bairro Ipiranga N. 18

Todas as Ruas do Bairro

Bairro Boqueirão N. 19
Todas as Ruas do Bairro

Bairro Centenário N. 10
BR-2 - Prolongamento Av. Mal. Floriano, São Joaquim 
Demais Ruas do Bairro

1.5oo,oo
000,00

1 .000,00

1.5oo,o<T

2 .000,00

1.5oo,oo

1.2oo,oo
.800,00

õoo,oc

RUA HONORATO RAMOS (CENTRO) JANJÃO NERBASS
Todas

1.5oo,oo
5oo,oo

5.ooo,oo

Bairro Morro do Posto N. 17

Toda
RUA ANINHA DE CARVALHO

Toda
RUA HERMELINO RIBEIRO

RUA VERGILIO RAMOS
Toda

RUAS JOÃO GUALBERTO - JOSÉ SUITER 
Todas

DEMAIS RUAS 
Todas

Bairro Frei Rogério N. 16
Todas as Ruas do Bairro

Toda extensão
Estrada Federal BR 36

Bairro Passo Fundo N. 20
Todas as Ruas do Bairro

Bairro Guarujá N. 21
Todas as Ruas do Bairro

Bairro Conta Dinheiro N. 15
Todas as Ruas do Bairro

ooo.oo

RUA PEDRO ALVARES CABRAL
Toda

Para suas cargas e encomendas
Transportadora R O D O L A C E S

—  Com filiais nas principais cidades do país —
S e g u r a n ç a  e P o n tu a lid a d e
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A tizs lidãdcs
" Por IPa

Curiosidades
— Nas proximidades de S in »»». 

tor foi atacado por um tiare'’ ' t ^  Um a^ricul- 
após uma bala matara o tivrp mV lnta seSuQdos 
do agricultor haviam fiearin .nV • s’ os cabelos 
neste curüssimo e s p a ^ d e  bra° cos

—Uma distração inocente e™ n * 
nipal. rei da Assíria, 600 anos Assurba'
Deixou éle escrito: “ Gosto de boas Lituras 
corwr ps D a n a »  e as orelhas de meusTaUvoV dS

- E íE E E a C lA G C  >4 N€

& Gente Eles falam
a verdade.

>a Página

guei

— Hsi-mochim é o nome de um lago da Chi 
na cuja agua e negra como tinta S Ln 
sabe explicar esta singularidade. a ciência não

Segundo os jornais, duas belas estátuas: 
^í^.a e ^upido, foram roubadas de uma praça 
publica de Belo Horizonte. Pesava, cada uma mais 
de duzentos quilos. Supõe-se que o ladrão seja 
alguém de muito bom gosto e oue agiu “ num 
momento de fraqueza*’.

— Em autuerpia um jóvem de Pistola era pu 
jfluG ameaçou ura motorista de taxi e tomou seu 
carro, fugiu nêle, provocando um grave acidente, 
até que íinalmeute foi prêso descobrindo-se então 
que a pistola era d e . . .  pintura.j

Pelletan — O trabalho 
tem em si próprio um se
creto poder de moralida
de.

S. Tomaz de Aquino — 
Os homens seriam santos 
se amassem a Deus tan
to quanto as mulheres.

M. Castelo Branco __
Quando o diabo e s tá  
atras da porta, de nada 
vale fechar a janela.

APRENDENDO - “Nun
ca se é demasiado velho 
para aprender, a não ser 
que se esteja na ... ado 
lescência ! ! !

COMENTA- SE, , ,
Que certo DKW verde riam «nHo ~ 

panca pelas ruas de cidade. N eé ,M a r ia E m í™

se-1 niT a„Cldlnha anda niuit0 ansiosa para que o
h e in Pci'di„Ch a T e ^  G prd in i nu™ - * > * « ■  "erâ

da com  o " S , “ "  111,6 n5°  <JU6r * *  "a-

Que o Homero e a Lúcia parece que anram 

os amigoT.6’ P° 1S passam e nem cumprimentam

Que o Meurinbo e a Marilda andam muito 
quietos, o que será que aconteceu, hein!

Que <>stá entre nós o Henrique César Rudd 
Boas vindas entre nós

SONETO

(úe MAZERA)

[ A l m a s  G ê m e a s
Alma-irmã de minha alma. tão querida.
Que tanto, neste mundo, me compreendes, 
Compreendo tua angústia, indefinida.
E tu também a minha mágoa entendes.

Eu passava no mundo, incompreendida,
Mas . . .  tu surgiste, e, por sinal, me prendes 
À luz de teu talento .. e em minha vida 
Um manto róseo de quimera estendes.

. Como existe entre nós afinidade.
■ Como é firme, meu Deus, esla amizade, 

Alma-irmã de minha alma, do meu s e r !

Você conhece...
Mulher — que não con

versa duas horas no por 
tão “ porque não tem tem 
po para entrar*’ ?!

Que a Vera Marli e a Maria Batriz 
gostando do sítio. Porque será hein!

andam

vas.

Que o Déo e a Clair andam «in love»

Que teremos muitos doces em maio. Hein, Ana! 

Que a cidade esta se enchendo de pessoas no-

Dono de Cachorro — 
| que não diga: — “Êle é 
mansinho. o i

Agência de Correio — 
em que não falte trôco

Eu quizera dizer te tantas cousas . . .  
Mas . . .  meus lábios são mudos como 
Embora os oihos falem sem querer..

lousas,

“Todos nós sabemos distinguir o que é 
certo do que é errado. Precisamos agora é 
de uma maneira de distinguir a oportumda 

da tentação”.

| É D e f i r B i ç â c

f "Uma hipótese ê uma coisa qoe não é, mas^a 
Sente pensa que é, para ver, que,
*eria".

Frases e cartazes 
classificados

Aviso numa fábrica de 
mísseis: - “ Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo — só 
para os portadores de 
passe” .

Num Cartão de Natal 
lia-se: — Êste cartão não 
está tão bom como no 
ano passado; nem eu” .

Cartaz numa livraria 
de Glasgow: — “ Compre 
seus livros para presen 
tes de Natal agora para 
poder lê-los autes de os 
pôr no Correio.

IPA NA

Após uma breve ausência estamos retornando 
a esta página.

que o coquetel oferecido pelo clube 14 às de- 
bebutantes de 1964 foi muito concorrido. Abrilhan
tou este coquetel o conjunto de Nandinho e foi 
realizado nos salõês de recepção do Grande Ho
tel Lages.

O Baile de 31 do clube 14 também foi muito 
concorrido. Tivemos a apresentação de Orquestra 
de Manfrado Festa e a qual foi uraa decepção e 
Claúdia Barroso que teve boa atuação. Na parte 
de decoração teve a cargo do Dr. Carlos Alber
to Dariano, e na apresentação das d^butantes ti
vemos a calunista Lair Leoni.

Cirurgião v e

1 o g i a e 'd a ̂  Ufh ve^s fd ad e° do* s i i

,d< exclusivamente cem hera marcada

o Rua Pies. N e ie » Ramos 103 - -a  a
OE de 8 às 12  e de 2 às 6 horas

Santa Catarina

“Não há nada mais 
terrível de ver 'do que 

a ignorância em 
ação."

No reveillon do Serrano 1’enis Club tivemos 
a atuação do conhecido Salvador campanella que 
esteve ótima. O baile esteve muito animado, não 
tivemos debut, mas notícia ncão confirmada que 
o debut das menina smeças desta sociedade se 
dará em maio.

O clube 1 de julho ofereceu as debutantes do 
clube 14 um coquetel o qual esteve muito amima- 
do. Animou este coquetel Manfredo Fest e seu 
conjunto e Claúdia Barroso.

Aconteceu dia (5 o enlace matrimonial de 
Laélio Tania. A decoração da Igreja esteve a car
go Sra. Lara Vieira muito bom gosto. Os noivos 
foram recepcionados nos sulões de festa do Ser
rano Tênis Club. Recepção muito comentada.

Para sábado teremos o grito dom emo no clu
be 14 com o conjunto carnavalesco do Bola Pre
ta que promete grandes novidades este ano.

Stop

Más linguas
Era tão mentiroso que, 

só para n o s  enganar, 
chegava a falar a ver 
dade.

Ela fala duas 
antes de pensar

vêzes

0 ditado dizia que...
A ofensa é o argumento dos que não têm 

razão.

Visitem o MUSEU 

THIAGO DE CASTRO
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JUIZO DE DIREITO 
DA SEGUNDA VARA  
CIVEL DA COM ARCA  

DE LAJES

Edital de 
Praça

O dr. João Martins, Juiz 
Substituto, era exercício na 
Segunda Vara Cível da co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia trinta (30) 
do corrente mês de janeiro, 
às dez horas, no saguão do 
Edifício do Fórum desta Ci
dade, o porteiro dos auditó
rios, ou quem Jsuas vêzes fi
zer, levará a público pregão 
de venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sôbre as respec
tivas avaliações feitas nêste 
Juizo, nos autos da Ação Or

dinária de Desquite movida 
por Horizontina Vieira da 
Silva contra Evaldo Antunes 
de Souza, processada na Pri
meira Escrivania Civel desta 
Comarca, os seguintes bens 
imóveis que na partilha dos 
bens do citado casal, julgada 
por sentença que transitou 
em julgado, caberíam ao des- 
quitado Evaldo Antunes de 
S o u z a ,  mas  q u e  foram 
separados para pagamento 
da sua dívida, custas e des 
pesas processuais, a saber: -

Na gleba de terras de matos 
e faxinais com a área super
ficial de um milhão de me
tros quadrados, em comum 
numa área de quatro milhões 
e duzentos mil metros qua
drados, situada entre os rios 
“Gado” e “ Meio”, na Fazenda 
do Figueiredo, no distrito de 
Bocaina do Sul desta comar
ca de Lajes, confrontando a 
comunhão, ao norte, com  
terras de Bernardo Barbosa 
da Silva, de João Ribeiro da 
Costa e de Pedro Pereira de

Oliveira; ao sul, com terras 
de herdeiros de Abilio Pe
reira de Oliveira Carvalho; a 
leste, ainda com terras de 
herdeiros de Abilio Pereira 
de Oliveira Carvalho; e ao 
oeste com terras de Emiliano 
Rosalino da Costa ou de 
seus sucessores, uma parte 
somente com a área superfi
cial de 417.395,25m2 (quatro
centos e dezessete mil e tre
zentos e noventa e cinco 
metros e vinte e cinco cen
tímetros quadrados,), avaliada

Albanez Silva & Cia. Ltda.
: - - - - - :  Hua C ruz 8 So uza , 5G0 -  Fone, 477 -  End. í e l .  A lbacil -  Caixa P o sta l, 279 =

Laües - /anta Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

atacado - Bebidas, Armarinhos, Compra 
e Venda de Produtos Coloniais, 

Mel, Cera, Fumo etc.

A melhor fôrça motriz

para qualquer tipo 
de aplicação veicular
Consagrados pelo uso constante de quase meio século no mundo in

teiro, os motores Mercedes-Benz Diesel — pioneiros da indústria 

automobilística nacional -  se impuseram como a melhor fôrça motriz 

para qualquer tipo de aplicação veicular. Mais de 55 .000 veículos 

Mercedes-Benz nacionais, entre caminhões e ônibus, que rodam pe

las estradas brasileiras, atestam essa consagração também em nosso 

país. Possuindo dimensões e péso bastante reduzidos que lhes faci

litam a colocação dentro de mínimos espaços, èstes motores podem 

ser instalados em veículos de outras marcas, aumentando o seu valor 

e desempenho, com a garantia da tradicional e mundialmente reco

nhecida qualidade Mercedes-Benz. Veículos equipados com Merce

des-Benz Diesel: utilitário, pick-up e perua Toyota Bandeirante, 
trator CBT, caminhões e ônibus Mercedes-Benz.
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OM 324
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Modelos: OM 324  (4  cil. 7 0  C V D IN -78 HP SAE -  3 0 0 0  rpm -  cilindrada 3 4 0  
L ) OM 321 (6  ciI. 110 CV D IN -120 HP SAE -  3 0 0 0  rpm -  cilindrada 5 1 0  L ) 
OM 326 (6  cil. 172 CV DIN-188 H P SAE -  2 2 0 0  rpm -  cilindrada 10,81 L).

Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S.A.
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C O R E M A - Cia- Revendedora de 
Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S. Catarina
* * * ' iy 'ia r t " i: t

por Cr$ 584.353,35 (Quinhon- 
tos e oitenta e quatro^mil e 
trezentos e cinquenta~e três 
cruzeiros e trinta e c íd c o  
centavos). - Dita gleba foi 
obtida pelos desquitados em 
doação que lhes foi feita por 
Constantino José de Souza e 
sua mulher Paulina Antunes 
de Lima, conforme escritura 
pública de 14 de outubro de 
1941, lavradas nas Notas do 
Segundo Tabelião João Gual- 
berto da Silva Filho, devida
mente transcrita sob n. 7.481, 
às fls. 27õv à 276, do Livro 
n 3-L, no Primeiro Oficio do 
Registro de Imóveis t u d o  
desta cidade e comarca de 
Lajes. - Uma gleba de terras 
de matos e fax.nais, situada 
na Fazenda do Lambedor, uo 
distrito de índios, nesta co 
marca de Lajes, em comum 
com outros proprietários, 
com a área superficial de 
318.238.00m2 (trezemos e de
zoito mil e duzentos e trinta 
e oito metros quadrados), 
confrontando ao norte com 
terras de Prudente Corrêa 
da Silva; ao sul, com terras 
de irmãos Ceccatto”; a les
te, com a estrada de tropas 
Pedras Brancas-ln i o s  e com 
terras de Olivério Ribeiro 
Lipmann; e a oeste, com ter
ras de José Maria loelho de 
Á. ila, avaliada por CrS . . . 
6i5.646,65 (seiscentos e quin
ze mil e seiscentos e qua
renta e seis cruzeiros e ses- 
enta e cinco centavos) - Di-

I. i gleba foi obtida pelo des- 
quitado Evaldo \ntunes de 
Souza, em herauça noluven- 
tário Judicial di-s beus dei
xados por falecimento de 
sua mãe Paulm t A tunes de 
Lima, coDÍoime formal de 
partilha devidamente trans
crito sob n. 26341, às fls. 
238v. à 2 9, do l i . io n. 3-D-
II, no Primeiro Oficio do Re
gistro de Imóvel desta cida
de e comarca de Lajes. • E 
qu m quizer arrematar ditos 
beus, deverá comparecer no 
dia, mês. hora e local já 
meociouados nêste edital, 
sendo êles entregues a quem 
mais der e melhores laaces 
oferecer sôbre as aludidas 
avaliações e depois de pa
gos. no ato e em moeda cor
rente do país, o preço da 
arrematação, impostos, cus
tas e despesas legais. - Para 
que ninguém alegue ignorân
cia e chegue ao conheci
mento de todos, passou-se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. - Dado 
e passado nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, aos oito dias do mês 
de janeiro do ano de mil e 
novecentos e sessenta e ciu- 
co. - Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão da Primeira Vara 
Civel, o datilografei, subscre- 
vi e também assino, ^elos a 
final.

João Martins

Juiz Substituto em exerc. 
na 2a. Vara Civel

Luiz Carlos Silva

tecrivão da Primeira 
Civel

Vara

QUEM NAO ANUNCIA 
-  S* Esconde -

Para seus anúncios procure 
CO RREIO  LA G E A N O  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

ATENÇÃO

Para os seus serviços 
de impressos em geral

procurem A PÉROLA 
DE LAGES.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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0 doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

EJital de 
Citação

Faz saber a todos que 
presente de citação, com 
prazo de trinta (30) dias, vi
rem. ou dêle conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Maria Sebastiana Madruga, 
íoi requerida uma Ação de 
Usucapião sôbre uma gleba 
de terras com a área super 
ficial de oitenta e dois (82) 
mil metros quadrados, situa
da no local denominado «Fa
zenda da Reserva», no dis
trito de Capão Alto, desta 
comarca de Lages, cuja gle
ba confronta com terras de 
José Casemiro e com terras 
de Estantslau Mariano de Oli
veira. - Julgada a justifica
ção da posse, por êste Juizo 
foi ordenada a citação dos 
confrontantes acima mencio
nados e do dr. Promotor Pú
blico da la. Vara Cível, por 
mandado, e dos interessados 
incertos ou ausentes, tudo 
conforme despacho, digo, con-

M l r S 1' " ' ' ’ abaixo <™ns- 
Ju‘ e° l - t i

Primeira liara Cível desta Comarca de Lages
d a - i

vel Dam°nfr0ntantes do im<>-ei para, querendo, contesta-
a “  V J ÍU>0,- «S -tais. para citaçao dos inte- 

tes8adde°VSCHrt08 ° U au8en'
to nod 8 iC°h ° COm 0 dÍ8pos- to no § 1 do art. 455 do Có
digo de Processo Civil. Cite- 
se pessoalmente o dr Pro-
CivlT Pdblico da la. ' Vara 
Uvel. Custas afinal. Lages
l^de  junho de 1964. <ass j 
Abelardo da Costa Arantes - 
Juiz de Direito». - Assim, pa
ra que ninguém possa ale
gar ignorância, especialmen 
te os interessados incertos 
passou-se êste edital para pu- 
blicação na forma e para os 
fins da lei. - Dado e passado 
nesta cidade de Lages, Esta
do de Santa Catarina, aos 
sete dias do mês de Dezem
bro, do ano de mil novecen
tos e sessenta e quatro. Eu 
LUIZ CARLOS SILVA, Escri
vão, o datilografei, subscreví 
e também assino.

Dr. ABELARDO DA COSTA 
ARANTES 

Juiz de Direito 
LUIZ CARLOS SILVA 

Escrivão do Cível

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

Edital de Citação
Faço saber a todos quan

tos o presente edital de cita
ção com o prazo de trinta 
(30) dias, virem dêle conhe 
cimento tiverem ou interes 
sar possa, que por parte de 
JOÃO CAMILO VICENTE e 
QUIRINO JOSÉ VICENTE, 
foi requerida uma AÇÃO DE 
USUCÀPIÃO, sôbre uma gle 
ba de terras, com a área su
perficial total de duzentos e 
trinta e sete mil e quinhen 
tos metros quadrados (237.500 
m2) situada no lugar deno 
minado «Fazenda dos Alves», 
no distrito de Correia Pinto, 
nesta comarca de Lages, com 
as seguintes confrontações: 
Com terras de Serafim Lou- 
renço Coelho, de Elpidio Al
ves de Souza, Aristides Al
ves de Souza, Graciliano Fe 
lipe de Moraes, Lausina do 
Amaral. Aristiliano Silveira 
e de Sebastião da Silva Mu- 
niz. Julgada a justificação, 
determinou o MM. Juiz a ci-
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CARPIDEIRA COM ASSENTO
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tação dos confrontantes, por 
Mandado, e dos interessados 
incertos e não sabidos, por 
Edital, publicado na forma da 
lei, para que todos tenham 
conhecimeuto da citada Ação 
de Usucapião e possam con
testá-la dentro do prazo le
gal, queiendo. - E para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito especialmente os inte
ressados ausentes e não sa
bidos, passou-se o presente 
Edital que também sera afi
xado e publicado na forma 
da lei. - Dado e passado nes 
ta cidade de Lages, Estado 
de Santa Catarina, aos viute 
dias do mês de Outubro do 
ano de mil novecentos e ses
senta e quatro. - Eu, LUIZ 
CARLOS SILVA, Escrivão da 
la. Eserivania Cível, o dati
lografei, subscreví 
assino.

e lambém

DR. ABELARDO DA COSTA 
ARANTES

Juiz de Direito

LUIZ CARLOS SILVA 
Escrivão do Cível

\®\

PULVERIZADOR

Distribuidor Exclusivo

VICENTE PASCALE
Comércio e Representações

Rua Correia Pinto 122 - Cx. Postal 28
Fone 228 - LAGES - SC.

Restaurante N  A  P  O  L I
OSNI COSTA SPINDOLA

. da casa a cargo de cosinheiros 
Gostosos pratos a moaa . oferece saborosas feijoadas 

competentes - Todos os sabados oi
N llM lí » 0 seU restaurante

« Restaurante *  Econômica Federal) - Fone 280
Rua Marechal D e o d o r o  (Ao lado ^  Santa Catarina

L a g e s

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

Edital de 
Citação

Faço saber a todos quan
tos o presente Edital de Ci 
tação com o prazo de trinta 
(30) dias, virem dêle conhe
cimento tiverem, ou interes
sar possa, que por parte de 
NATAL1CIO A L V E S  DE 
CARVALHO, f o i requerida 
uma AÇÃO DE USUCAPIÃO, 
sôbre uma gleba de terras, 
com a área superficial de 
cento e noventa nove mil 
m e t r o s  q u a d r a d o s ,  
Il99.000m8), situada no lugar 
denominado “ R e s e r v a ”, 
no distrito de Capão Alto, 
desta comarca de Lages, com 
as seguintes confrontações: 
Com terras de José Cassemi 
ro dos S nt s, de Sebastiana 
Péres, de João Amido Péres 
n de Lauro de Tál. Julgada 
a justificação, determinou o 
MM Juiz a citação dos con
frontantes, por Mandado, e 
dos interessados incertos e 
não sabidos, por Edital, pu
blicado na forma da lei, pa 
ra que todos tenham conhe
cimento da citação Ação de 
Usucapião e possam contes
tá-la dentro do prazo legal, 
querendo. — E para que nin
guém alegue ignorância, mui 
to espeeialmente os interes
sados ausnetes e não, digo, 
ausentes e não sabidos, pas
sou se o presente Edital que 
também será afixado e pu
blicado na forma da lei. — 
Dado e passado nesta cidade 
e Lages, Estado de Santa 

Catarina, aos vinte dias do 
mês de Outubro, do ano 
de mil novecentos e sessen
ta e quatro — Eu, LUIZ 
CARLOS SILVA, Escrivão do 
Cível, o datilografei, subs
creví e também assino. —

O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc. —

Edilal de 
Cilação

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 JOÃO 
FRANCISCO CORREIA, foi 
requerida uma AÇÃO DE 
USUCAPIÃO, sôbre uma gle
ba de terras, com a área su
perficial de mais ou menos 
150 000 (cento e cincoenta 
mil) metros quadrados, loca
lizada na Fazenda da Boa 
Vista, no município de São 
José do Cerrito, desta comar
ca de Lages, com as seguin
tes confrontações.Jcom terras 
de Dinarte Joaquim Correia, 
com Emilio Alves Ferreira, 
com Adolfo Isaias do Prado, 
com Vergilio Joaquim Fer
reira. Julgada a justificação, 
determinou o MM Juiz a ci
tação dos confrontantes, por 
Mandado, e dos interessados 
incertos e não sabidos, por 
Edital, publicado na forma da 
lei, para que todos teDham 
conhecimento da citada Ação 
de Usucapião e possam con
testá-la deDtro do prazo le
gal, querendo. - 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 e publicado na forma 
da lei. - Dado e passado nes
ta cidade de Lages, aos vin
te dias do mês de Outubro, 
do ano de mil novecentos e 
sessenta e quatro. - Eu, LUIZ 
CARLOS SILVA, Escrivão da 
la Eserivania Cível, o dati 
ografei, subscreví e também 

assino.

Dr. ABELARDO DA COSTA 
ARANTES

Juiz de Direito da 
Civel

la. Vara

LUIZ CARLOS SILVA 

Escrivão do Cível

Dr. ABELARDO DA COSTA 
ARANTES

Juiz de Direito da 
Vara Cível

Primeira

LUIZ CARLOS SILVA 
Escrivão do Cível

Cursos gratuitos por 

correspondência

Português, Corresponden
te, Taquigrafia, Espe 

ranto e Inglês

Acham-se abertas as matri 
cuias para os cursos de Por 
tuguês, Correspondente, Ta
quigrafia, Esperanto e Inglês 
por correspondência, do Ins
tituto Nacional de Ensino, or- 
gão sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os cur 
sos são práticos e compoe-se 
de poucas lições, após o que 
serão conferidos Diplomas aos 
alunos aprovados em Exame 
Final, também por Correspon
dência.

Os interessados deverão es
crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal n 
8600, São Paulo - SP.— O

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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luizo de Direito da Pri
meira Vara Civel da 

Comarca de Lajes
O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Edital de Protesto 
para Ressalva de 

Direito
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de protesto 
para ressalva de direito, vi
rem, interessar possa, ou dê-

lle conhecimento tiverem, que 
I por parte de TOLENTINO 
JOSÉ PINHEIROS e VALDE- 
VINO PINHEIRO DE CORDO- 
VA, por seu procurador dou 
tor Walter Tenório Cavalcan
ti lhe foi dirigida a seguinte 
PETIÇÃO INICIAL: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da la 
Vara da Comarca de Lages 
Tolentino José Pinheiros e 
Valdevino Pinheiro de Cor- 
dova, brasileiros, casados, 
proprietários, residentes nes
ta cidade, tendo promovido 
ação de reparação de danos, 
nesta Comarca, contra Moi 
sés Moraes dos Santos, resi
dente em Campo Belo, e 
Theodolino Galafassi, resi
dente nesta cidade, aquele 
criador e êste industrial, bra
sileiros, casados, obtiveram 
ganho de causa, em sentença

I proferida por V. Excia. pela 
I qual os réus Moisés Moraes 
dos Santos e Theodolino Ga 
lafassi, ou Dalface, foram 
condenados a indenizar aos 
autores pela derrubada de 
grande número de pinheiros 
situados em terras dos supli
cantes. Da mencionada sen
tença houve apelação, se
gundo estão informados, os 
suplicantes, porém, têm justo 
receio de que os réus, para 
se furtarem ao pagamento 
da indenização que será vul
tosa, procurarão se desfazer 
de seus bens, já havendo 
mesmo, um dêles, feito doa
ções de grande vulto a seus 
filhos. Há, pois, urgente ne
cessidade de colher essa pos
sibilidade de fraude contra 
os ditos credores, de que re 
sultaria grandes prejuízos a

terceiros. E. por isso, os su
plicantes vêm, na forma do 
disposto no art. 720 e seguin
tes do Cód. de Proc. Civil 
requerer o presente PRO 
TESTO E NOTIFICAÇÃO, 
protesto contra qualquer ver» 
da de bens dos réus citados, 
pela qual fiquem incapacita 
dos de satisfazer ao paga
mento da indenização, e no
tificação, a terceiros incertos 
ou desconhecidos, para que 
não possam alegar ignorân
cia Ide débito vultoso dos 
réus e de que. assim, os au
tores ora suplicantes promo
verão a anulação das aliena
ções, que venham a provo
car a insolvência dos supli- 
dos. Requerem seja, do pre
sente protesto, notificados 06 
Suplicados, por mandado, e, 
seja publicado o presente,

* *
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Agência Planaltina de Veículos S. A

Avenida Presidente Vargas, 1898 - End Tel. Planaltina Fone. . 444 . Cx. Postal 333 Lages

em Órgão da imprensa local, 
e no Diário de Justiça do Es
tado, para ciência de tercei
ros interessados, incertos e 
desconhecidos. Tão só para 
os efeitos fiscais, dão ao pre
sente o valor de Cr$ . .
50 000,00. P.R. Deferimentr. 
Lages, 14 de novembro ce 
1964. (ass ) pp. Walter Tenó
rio Cavalcanti. - DESPACHO: 
«A. Sim. Lages, 17-11-64. (ass.; 
Abelardo da Costa Arantes - 
Juiz de Direito.» - E para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito especialmente aque e? 
que se enquadram nos dize- 
res da petição acima trans
crita, quanto à intenção dos 
Suplicantes Tolentino José 
Pinheiros e Valdevino Pinhei
ro de Córdova, passou-se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. - Dado 
e passado nesta cidade de 
Lages, Estado de Santa Cata
rina, aos vinte e quatro, dias 
do mês de novembro, do ano 
de mil novecentos e sessen
ta e quatro. - Eu, LUIZ CAR
LOS SILVA. Escrivão do Cí
vel. o datilografei, subscreví 
e também assino.

Dr. ABELARDO DA COSTA 
ARANTES

Juiz de Direito da la. Vara 
Civel

LUIZ CARLOS SILVA 
Escrivão do Cível

-- S.C.

O doutor Abelardo da Cos
ta Arantes, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta 
Corrarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc. —

Edital de 
Ciíaçào

Faz saber, aos que o pre
sente edital de citação, com 
o prazo de trinta (30) dias 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que, estando procedendo aos 
termos de um Inventário dos 
bens deixados por falecimen
to de JOÃO LOPES DE SOU
ZA e sua esposa MARIA AN- 
TONIA DE SOUZA, tendo pe
lo inventariante, sido descri
tos bens, e herdeiros filhos e 
netos, sendo que se encontra 
em lugar incerto e não sabi
do, o cessionário de nome 
JOAQUIM FRANCISCO DE 
OLIVEIRA, pelo que se cha 
ma e cita o referido senhor, 
bem como outros interessa
dos desconhecidos, que por 
ventura existam, para no 
prazo acima mencionado, a 
contar da primeira publica
ção no «Diário da Justiça do 
Sstado», dizer sõbre as de
clarações do inventariante e 
descrição de bens, ficando 
desde logo citados para to
dos os demais termos 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 público 
de costume, ficando cópia 
nos autos respectivos. Dado 
e passado nesta cidade de 
Lajes, aos primeiro dia do 
mês de agosto de mil nove
centos e sessenta e quatro. - 
Eu, LUIZ CARLOS SILVA, 
Escrivão, o datilografei, subs
creví e também assino.

Dr. ABELARDO DA COSTA 
ARANTES

Juiz de Direito da Primeira 
Vara Civel

LUIZ CARLOS SILVA 
Escrivão do Civel
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b
Apos os jogos de dominem a , 

certame estadual da 3a i » ^  classificação do 
seguinte: /ona- passou a ser a

1- Internacional e Santa Cni7
2- Sadia uz

í  Cru*e1ro C° merCÍa' 6 C»apecoense 
5’ Caçadorense

4 np
7 pp
8 pp

i l  pp 
14 pp

Resultados do 
estadual

7a Página

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

Consultório: Praça João Costa 10 
1° andar

Lages — Santa Catarina

Posto Fox
— DE -  

P E D R O  VANONI

Gasolina, Oleos, Lubri
ficação e Lavaçco

Mantém anexo uma oficina mecânica 
para melhor atender os seus amaveis 

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

Lages - Santa Catarina

A primeira rodada do 
returno do certame esta
dual da 3a/4a zona de- 
senroiada domingo últi- 
tno, apresentou os se
guintes resultados: em 
Lages - Internacional 1 x 
Cruzeiro 1 ; em Caçador - 
Chapecoense 2 x Caça
dorense l; em Joaçaba - 
Comercial 3 x Guarany 2; 
e em Lanoinhas - Santa 
Cruz 6 x Sadia 0

Portuguesa 
não virá mais

Contrataram casamen
to no dia 24 de Dezem 
bro p.p., o jovem Salva
dor Rogério de Oliveira, 
filho do Sr. Sebastião 
Henrique de Oliveira e 
de sua exma. esposa d 
Vidalvina da Silva Oli 
veira, com a Srta. leda 
das Graças Antunes de 
Oliveira, filha do Sr. In 
dalécio Antunes de Oli 
veira e de sua exma. 
esposa d Marieta Antu 
nes de Oliveira.

Aos noivos enviamos 
as nossas felicitações.

Segundo fonte merece
dora de crédito, soube
mos que a Portuguesa 
de Desportos não virá 
mais a Lages no próxi 
mo domingo conforme 
estava fixaoo.

Assim, os promotores 
da excursão, que eram 
a Liga Serrana de Des
portos, Rádio Clube de 
Lages, G. A. Guarany e 
S. C. Internacional, reali

zaram uma reunião na 
última segunda f e i r a, 
quando estudaram o ca
so Portuguesa em seus 
mínimos detalhes.

Desta forma, ao que 
se presume, teremos en
tão no próximo domingo 
o tradicional c l á s s i c o  
Gua-Nal, que a esta al
tura é o melhor negocio 
para os nossos despor 
listas.

Curso prático de Avicuitura 
por correspondência

Sabia da existência dêste Curso?
Sabia que êle vem se constituindo num grande in

centivo e ajuda aos pequenos e grandes criadores, 
face aos valiosos ensinamentos que presta atra
vés de suas lições?
Sabia que a Avicuitura cresce a passos largos ofere
cendo aos criadores lucros bastante compensadores?

Sabia que os alunos têm à sua disposição, antes 
e depois de feito o Curso, um Departamento de Con 
sultas que os ajuda na solução de qualquer problema
que surja no criatório? n c c m w T n ç

Sabia que todos os 2lunos gosam de DESCON 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um d:a 
e qualquer tipo de material avicola?

É ambicioso e busca uma profissão que o torne in 
dependente dentro de pouco tempo? _

Então dirija-se AG O RA MESMO a nossa redaçao 
e solicite, sem compromissos, informações so >r 
Ços e modalidades de pagamento do referi o  ■
0  jornal está habilitado também a fazer a su. 
tficula e encaminhá-la imediatamente para a

ma-

r i

Transcorreu na última 
segunda feira, dia 11, a 
passagem de mais um 
a n i v e r s á r i o  natalicio 
da exma. sra d. Donzi- 
lia Santana de Liz, dig
na esposa do Sr. Eurico 
de Liz, funcionário do 
SESI local e pessoa bas 
tante r e l a c i o n a d a  em 
nossos meios.

À distinta 
enviamos as 
citações.

nataliciante 
nossas felí

QUEM NÃO ANUNCIA 
—  Sp Esconde —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAGEANO  

Rua Mal. Deodoro, n° 294

P com
novos dirigentes

Realizou-se domingo último a eleição para 
escolha do presidente e do vice presidente do 
ís. C. Cruzeiro, que regerá o destino desta socie
dade no biênio 1965/6G.

Concorreram ao pleito estrelado nada menos 
do que 4 candidatos para presidente e 4 para vice 
presidente, o que bem atesta o entusiasmo dos 
associados do Cruzeiio em escolher seus novos 
dirigentes.

Foi eleito presidente do S. C Cruzeiro o Sr. 
Geny Pinto de Souza, e como vice presidente, o 
Sr. Alcides Pecin, dois grandes baluartes daquele 
clube, os quais tomarão posse na noite de amanhã.

Os demais elementos que comporão a direto
ria do Cruzeiro, e já escolhidos pelos eleitos, tam
bém tomarão posse no dia de amanhã.

Botafogo venceu a 
piimeira partida

Em disputa do primeiro jogo decisivo do Tor
neio Roberto Gomes Pedrosa, referente ao ano de 
19Ü4, cotejaram domingo último, no JEstádio Esta
dual do Maracanã, as representações do Botafogo 
e do Santos.

Depois de ura fácil primeiro tempo, em que o 
grêmio de General Severiano vencia por 3 a 0. o 
cotejo encerrou-se com o marcador de 3 a 2 a 
seu favor.

Roberto 2 e Jairzinho anotaram os tentos do 
Botafogo, ao passo que Coutinho foi o goleador 
do Santos F. C.

A renda somou a importância de 21 milhões 
de cruzeiros e na arbitragem funcionou o Sr. Al
bino Zanferrari da FPFcom um fraco desempenho.

O segundo jogo da série será realizado no dia 
22 de Fevereiro no Pacaembú, valendo ainda pa
ra o Rio - São Paulo de 1965.

q ar — 100% nacionalRefrigeração a ar 1 uu/0
tratores, motores, e grupos geradores

/enda, Peças e Serviços nat A ú E C I * / A
”  niMlizada na manutenção e reforma de
ficina Mecânica espB g  MOTORES DIESEL

tratores, caminhões .̂ bairro coral

c a r o l i N A

A segunda rodada do returno do campeonato 
estadual da 3a/4a zona, marca para o próximo 
domingo os seguintes encontros: em Chapecó — 
Chapecoense x Santa Cruz. numa cartada dificíli
ma para o co-lider; em Caçador — Caçadorense 
x Comercial; em Joaçaba — Cruzeiro x Sadia, e. 
finalment' em Lages, teremos a realizaçao do 
sensacional clássico Gua Nal, em que o colorado 
estará pondo em sério risco a co-liderança da 
tabela, e o Guarany, lutando por uma ampla rea
bilitação do seu insucesso em Joaçaba.
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Govêzno interessado na 
volta do Parlamentarismo

O Ministro da Justiça, 
Sr. Milton ^arapos. falan
do à imprensa sôbre a 
inclusão no debate sôbre 
a reforma eleitoral e po
lítica, do tema da opção 
entre o parlamentarismo 
e o presidencialismo, dis
se que o Govêrno vê in- 
terêsse na discussão, por
que o regime de gabinete 
“ goza de preferência em 
correntes do Congresso, 
que encontram nêle vá 
rias vantagens, entre as 
quais a maior facilidade i 
que oferece para conju | 
iar as crises” .

Revelou que é desejo] 
do Govêrno generalizar: 
a discussão em tôrno das 
reformas porque devem 
passar as instituições e 
acrescentou que um am 
pio debate sôbre essa re
formulação “ poderia atin 
gir todos os poderes, in
clusive o Executivo*’.

aos temas postos em dis-| 
cussão” .

Acrescentou que os cir | 
culos oficiais vêem com 
interêsse a realização de 
uma ampla t r o c a  de 
idéias sôbre as reformas 
mais generalizadas, deJ 
bases institucionais, e 
manifestou que todos os 
poderes poderiam s e r  
objeto de análise, e que 
o Parlamentarismo está 
na linha dêsse processo 
de exames de alternati
vas tanto que já existe^ 
na Câmara, emenda nêsse 
sentido.

O Ministro da Justiça 
falou a seguir, sôbre a 
sucessão de l l  governa
dores de Estado, dizendo 
que o tema deverá ser 
reintroduzido brevemen
te nas convenções polí
ticas, mas não se defi
niu sôbre a tendência 
oficial quanto à solução 
para o problema — con
vocação pura e simples 
de eleições, apresenta
ção de emenda constitu
cional com vistas à coin
cidência de mandatos ou 
qualquer outra fórmula 
viável.

Concluindo, disse o Mi
nistro da Justiça, que o 
Govêrno já discutiu o 
assunto com as forças 
políticas, e que o debate 
poderá ser reiniciado a 
qualquer momento des
de que se encurte prazo 
para o estabelecimento 
de uma solução.

CORREIO LAGEANO
i Ad f /« 1? (le iaiieiro de 1961

Centenário do
Marechal Rondon
O Senado aprovou, em primeiro turno projeto 

de autoria do Sr. Bezerra Neto instituindo o Dia 
do Iudn> e dispondo .^óbre a celebração do Cente
nário de nascimento do marechal Rondon, q u e  
ocorrerá a 5 de maio de 1965.

De acordo com o projeto, o Ministério da Edu 
cação deverá ciiar uma comissão especial para 
organizar o programa de festejos do Centenário 
do Marechal Rondon, devendo, dentre as come
morações a serem programadas, ser erguido um 
monumento a Rondon na povoação de Mimoso. 
Mato Grosso, onde nasceu. Determina, também, a 
edição oficial do Diário de Rondon, bem como de 
obras de sua autoria.

Nota da Prefeitura
M unicipal de Lajes

Continuando, disse que 
o Poder Executivo já é 
alcançado pela reformu
lação geral das institui
ções através da reforma 
administrativa e que a 
hipótese parlamentarista 
não será desprezada, na 
sequência do debate na
cional sôbre a reestrutu
ração do sistema politico 
no País. porque natural
mente “ aquele debate se 
ampliará sem que o Go 
verno possa se furtar

Explodiu segunda feira 
última, no edifício do 
Serviço de Propaganda e 
Expansão Comercial do 
B r a s i l  no Uruguai 
(SEPRO), uma bomba, 
que no entanto, não al
cançou danos matérias 
consideráveis.

ígnora-se até o mo
mento o autor de tão he
diondo atentado contra a 
nossa representação co
mercial em Montevidéu.

Situação em 
Aiibaia é 
confusa

ii
Continua em confusão 

a situação política no 
Município paulista de A- 

ítibaia, criada com a de
cisão do Juiz de Direito 
local, que reintegrou no 
seu cargo de Prefeito, o 
Sr. Geraldo Cunha Bar- 
ros.

Por outro lado, a Câ
mara Municipal de Ati- 
baia não reconheceu a 
decisão do magistrado 
atibaiense, e vem de 
manter no cargo o Vice 
Prefeito.

Edição de hoje 

8 páginas

AGRADECIMENTO
A Família do Dr. Rogério Pinto de Arruda, 

consternada com s e u  trágico desaparecimento, 
agradece, penhorada, todas as manifestações de 
pesar que lhe foram enviadas, e, ao mesmo tem
po, convida para a Santa Missa de 7' dia, a rea
lizar-se no próximo dia 18 do corrente mês, às 7 
horas da manhã, na Catedral Metropolitana de 
Florianópolis.

Aviso ao Público Laçjeano
O Consorco TAC - CRUZEIRO DO SUL, se.npre procurando servir, cada vez 

melhor o publico vi-jante da região serra de Santa Catarina depois de reinicikr os 
vôos para JOAÇABA. capital do Oeste Catarinense, volta agora servfr está reíião
com PORTO ALEGRE, capiU! do vizinho Estado do Rio Grande do Sul & ’

ASS'T  a que’ sendo atu^™!,nte a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consorco TAC - CRUZEIRO DO SUL que sempre procurou
serv ia  ™na da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao púbíco 
viajante, os seguintes voos, nos dias e horários abaixo: F

2as. 4as. e Bas. feiras: - às 07:00, para: Fpolis., Itajaí, Joinville Curitiba
a Paranagua> Santos, São Paulo e Rio’,
às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.
às 0800, para. Fpolis., Itajaí, Joinville, Curitiba 

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

ville e São Paulo.

3as. 5as. e sabado:

Está portanto, o público viajante da Região Serrana de parabéns com hr 
novas linhas do Consórcio TAC — CRUZEIRO DO SUL que contimia a ser a 

pioneira 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.

O Dr. Wolny Delia Rocca, Prefeito Municipal de 
Laje?, torna público que:

1’ — Terrenos devolutos pertencentes ao Patrimô
nio Municipal e até mesmo outros de propriedade par 
ticular, vêm sendo alienados por Entidades que, deles 
se julga proprietária e os- adquirentes, incautos ou não 
estão se apossando dessas terras, inclusive fazendo fe
chos e outras benfeitorias.

2' - -  Tais transações , oonvulsionain os interesses 
públicos e afetam a propriedade particular, ocasionando 
prejuízos c dando margem a litígios que «advirão infa
livelmente em torno dessas alienações-

3’ — A Prefeitura Municipal de Lajes, tomará, de 
imediato, todas as necessárias providências, no sentido 
de, acautelar seus interesses afetados pelo esbulho que 
sa vem praticando e, pelos trâmites legais, fará resta
belecidos os direitos que se procura ferir.

4‘ — Ante o esclarecimento, torna público a quan
tos se vejam turbados em suas posses, que a Secretaria 
da Prefeitura está apta a prestar amplos e detalhados 
esclarecimentos a respeito a fim de que, cada qual, e 
todos se previnam contra a preterubda expropriação.

Laj es, 11 de janeiro de 1965.
WOLNY DELL A ROCCA 

Prefeito Municipal

GiDásio Agrícola “ Caetano Costa" 
A V I S O

Inscrições p/Exames de Admissão
O Diretor do Ginásio Agrícola “Caetano Costa ’ 

comunica aos interessados que se acham abertas as ins
crições para o Exame de Admissão à la. série — até dia 31 de janeiro.

Os interessados plderão apresentar-se na Secretaria 
do estabelecimento, das 8 às 17 horas, com todos os 
documentos exigidos, para fazer a inscrição.

Os exames de Admissão terão início no dia -  de fevereiro, às 8 horas e o começo das aulas está previsto para o dia 4 de março.
Lages, Janeiro de 1964

PAULO LONDERO SPERli 
Diretor
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