
Casa da Moeda explica como será 
leila troca das cédulas antigas
Somente em abril a Casa da Moeda lançará, 

no meio circulante, as novas moedas de alumínio 
e cuproníquel, que estão sendo cunhadas em quan
tidade suficiente, para a formação de estoques. As 
moedas serão de 20, 50, 100 e 200 cruzeiros. Quan
to às de 500, serão cuuhudas na segunda etapa, 
com metal nobre, ainda não escolhido.

Segundo a Lei do Meio Circulante, a Casa da 
Moeda, Caixa de Amortização e SUMOC manterão 
perfeito entrosa mento para a distribuição e reco
lhimento de cédulas. Sempre que julgar convenien
te, a Junta Administrativa da Caixa de Amortiza 
ção através de instrução específica, ordenará o 
recolhimento das cédulas de determinado valôr, 
estampa e série, do seguinte modo: nos primeiros 
seis meses, a contar da data das instruções para 
cada recolhimento, sem desconto; 'do sétimo ao 
décimo segundo, com o desconto de 8%; 13* ao 
15-, 10%; 16 ao 18, 20%; 19- ao 21\ 40%; e 22. 
ao 24 mês 70% As cédulas que não forem tro 
cadas, dentro de dois anos estabelecidos, perderão 
totalmente o seu valor. A Casa da Moeda ainda 
não tem prazo marcado para essa substituição, 
pois o assunto está sendo estudado pelos órgãos 
competentes.

Preíeits Br. Wolnf Delia Rocta
A fim de participar do 2o Congresso Catari

nense de Municípios que hoje será iniciado, en
contra-se em Florianópolis, o Prefeito Dr. Wolny 
Delia Rocca.

Além da sua participação no referido concla 
ve que terá a duração de três dias, o edil lagea- 
no manterá outros contactos de natureza adminis
trativa cora o Sr. Governador do Estado, bem co
mo com outros organismos estaduais, acertando 
medidas que interessam vivamente ao nosso Mu 
nicípio.

2* Ccngresso Catari
nense de Municípios

Conforme está programado, inicia-se hoje em 
Florianópolis, o 2 Congresso Catarinense de Mu
nicípios que deverá prolongar-se até a próxima 
segunda feira, dia 18, e cujo programa é o seguinte:

Dia 18, hoje:
As 14 horas - Sessão Preparatória no Edifício 

das Diretorias
Às 20 horas - Sessão de Instalação e Confe 

rência, no Palácio das Indústrias.
Dia 17, domingo:
Às 8 horas - Missa em Ação de Graças na 

Catedral Metropolitana.
Às 9 horas - Sessão das Comissões no Edifí

cio das Diretorias.
Às 15 horas - Sessão Plenária no Palácio das 

Indústrias.
a s  2o horas • Conferência na P a l á c i o  das 

Indústrias.
Dia 18, segunda-feira:
As 8 horas - Sessão das Comissões no Edifí

cio das Diretorias
Almoço de Confraternização na Churrascaria

LINDACAP.
As 15 horas - Sessão Plenária no Edifício das 

Diretorias.
As 20 horas - Sessão de encerramento e Con

ferências no Palacio das Indústrias.

Em consequência dos rumos que o caso da 
aviação embarcada tomou nos últimos dias, o Al
mirante Ernesto de Melo Batista, solicitou demis
são como titular do Ministério da Marinha.

CORREIO
LAGEANO

Jubileu de Diretor Redator Chefe Redação e Oficina -Fone
Prata José P. Baggio Névio S. Fernandes Rua Mal. Deodoro, 2941 397
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Dr. Aderbal R. da Silva
Registramos com pra

zer, na próxima segunda 
feira, dia 18, a passagem 
de mais uma data nata- 
licia do Dr. Aderbal Ra
mos da Silva, insigne 
personalidade social e 
política de nosso Estado 
e figura de prôa nos 
meios financeiros do sul 
do País.

O Dr. Aderbal Ramos 
da Silva, já exerceu com 
grande tirocinio e brilho, 
as funções de Governa
dor do Estado, realizan
do em Santa Catarina 
uma das mais concreti

Pref. lonas Cor
rêa Garcia em 
Florianópolis

C ora a finalidade de
participar do 2• Congres 
so Catarinense de Muni
cípios, que se realizará 
nos dias 16, 17 e 18, em 
Florianópolis, seguiu pa
ra aquela Capital, o Pre
feito de São José do 
Cerrito, Sr. Jonas Corrêa 
Garcia, acompanhado do 
Jornalista Estevam Bor
ges, Secretário da Prefei
tura daquela comuna.

Além de participar dos 
trabalhos do 2‘ Congres 
so Catarinense de Muni
cípios, que hoje se ini
cia, o Prefeito Jonas Cor 
rêa Garcia, tratará de 
interêsses concernentes 
ao seu Município junto 
ao govêrno do Estado e 
à várias repartições pú
blicas estaduais.

Ministro da Via- 
ção virá ao nosso 

Estado
O Ministro da Viação 

e Obras Públicas, Mare
chal Juarez Távora, en 
viou comunicação ao Go
vernador Celso Ramos, 
cientificando-lhe de sua 
breve visita ao Estado 
de Santa Catarina, quan
do aqui abordará, junta
mente cora o governante 
catarinense, vários as 
suntos referentes ao nos 
so setor rodoviário.

zadoras administrações 
de todos os tempos.

No poder legislativo, 
também, o ilustre natali-

ciante ocupou uma ca 
deira na Câmara Fede
ral, onde com grand< en 
vergadura soube defen

der atentamente os reais 
interesses de nosso Es
tado e de sua gente.

Atualmente, o Dr. A- 
derbal Ramos da Silva, 
na vida política vem 
exercendo com grande 
eficiência e brilho, as 
funções de presidente em 
exercício do diretório es
tadual do Partido Social 
Democrático, e em nos
sos setores econômicos 
vera se desincumbindo 
airosamente nas altas 
funções de diretor do 
Banco Nacional do Para
ná e Santa Catarina S/A 
- NOSSOBANCO.

Registrando êsie acon
tecimento social, destas 
colunas enviamos ao Dr. 
Aderbal Ramos da Silva, 
os nossos votos de cres
centes felicidades, para 
maior gáudio dos seus 
prezados amigos e cor
religionários.

Faleceu o Sr. Moisés 
da Silva Furtado

Faleceu quarta feira última na cidade de Cu
ritiba, onde se encontrava em tratamento de saú
de, o Sr Moisés da Silva Furtado, benquisto cida
dão, chefe de tradicional família de nossa terra, e 
que há pouco tempo comemorou as suas Bôdas 
de Ouro de união matrimonial.

O passamento do Sr. Moisés da Silva Furtado 
foi muito sentido no seio de nossa população, on
de o ilustre desaparecido gosava de geral estima, 
graças à uma série de atributos que enobrecem o 
seu carater.

O extinto deixa prantear a sua morte, além 
da esposa D. Virgínia Furtado, os seguintes fi
lhos: Dr. Orly Furtado, casado com d. Nisia Lop^s 
Furtado; Cel. Sebastião Furtado, casado com D. 
Gertrudes Furtado; D. Maria de Lourdes Ramos 
Furtado, casada com o Dr. Belisário Ramos Neto; 
Professor Erasmo Furtado, casado com D. Sularai- 
ta Furtado; D. Ada Emilia Furtado Arruda, casa
da com o Sr. Ary Arruda; D. Ilrua Furtado Reuter, 
casada com o Sr. Henrique Reuter; Dr. Jocundino 
Furtado casado com D. Circe Furtado; Arlindo 
Furtado; Enio Furtado, casado com D. Neide Fur
tado; D. Marly Furtado Andrade, casada com o 
Dr Quirino Andrade; Dr Francisco Furtado, ca
sado com D. Zilda Furtado, e Dr. Levi Furtado.

O seu sepultamento deu-se no dia seguinte, 
às 17 horas, saindo o ataúde da residência do seu 
genro, Sr. Henrique Reuter, para a Catedral Dio
cesana, onde realizou-se missa de corpo presente, 
e posteriormente para o Cemitério Lruz das Almas, 
cujos atos de encomendação, contaram com o 
comparecimento de um elevado número de pessoas.

Enviamos à familia enlutada as nossas mais 
sentidas condolências.
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Câmara Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

T A B E L A
Que estabelece as bases para a cobrança do 

Imposto Territorial Urbano
V a lô r e s  d a s  D u a s  ( C i d a d e  d e  L a ie s )

Aliquota Cr$ mí

RUA AFONSO RIBEIRO - HERMES DA FONSECA - 
D. PEDRO I

Todas

RUA ARY WALTRICK DA SILVA 
Da Rua Mario Ramos até Prudente de Morais 
Da Prudente de Moraes até o final

RUA MARIO RAMOS
Toda
Ruas sem denominações situadas ao oeste da Av. Camões 
Ruas sem denominações situadas ao leste da Av. Camões 
Extensão do Bairro Varzea entre Caraliá, Ponte Grande e 
Caveiras

RUA SENADOR SALGADO FILHO E RUAS DO LO- 
TEAMENTO ELIZIARIO CAMARGO BRANCO 

Todas

RUA PRUDENTE DE MORAIS
Av. Pres. Vargas até Dr. Carmosino Camargo 
Dr. Carmosino Camargo até BR-36

RUA CAMPOS SALES
Av. Presidente Vargas até Dr. Carmosino Camargo 
Dr. Carmosino Camargo até Sen. Salgado Filho 
Sen. Salgado Filho até BR-36 
BR 36 em diante

RUAS TRANSVERSAIS A AV. PRES. VARGAS 
DENOMINAÇÃO 

Todas

SEM

AV. D. PEDRO II
Av. Pres Vargas até entroncamento com a Av. T de Maio 
Av. r  de Maio até Fausta Rath 
Fausta Rath até a Av. Carahá

RUAS NÃO MENCIONADAS NO BAIRRO CORAL
Todas

Bairro São Cristovão N. 7
No perímetro compreendido pela Av. Pres. Vargas, Carahá, 
D. Pedro II, Ruas Fausta Rath e prolongamento da 
Caetano Costa 
Restante do Bairro

Bairro Varzea N. 11
Av. D. Pedro II até Rua Florianópolis 
Florianópolis até Casas Populares (inclusive)

RUA FLORIANÓPOLIS
Toda

DEMAIS RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
Todas

<00,00

700.00
300.00

600.00
500.00
300.00

200.00

1.2oo,oo

1.2oo,oo
5oo,oo

1.000,00
500.00
300.00
200.00

15oo,oo

6 ono.oo 
2 000,00 
1.000,00

5oo,oo

1.000,00
800,00

1.500,00
7oo,oo

Todas as Ruas
Bairro N. S- das Graças N. 12

Bairro Aeroporto
No perímetro compreendido pelas Avs. D. Pedro II, Carahá 
e prolongamento da Rua Caetano V. Costa

RESTANTES RUAS DO BAIRRO AEROPORTO
Todas

1.2oo,oo

Todas as Ruas 

Todas as Ruas 

Todas as Ruas

Bairro Lagoão N. 2 
Bairro Vila Nova N. 3 

Bairro Morro Grande N. 4

Bairro Chácara Lenzi N- 8
Todas

RUAS VERGILIO GODINHO - HORACIO LENZI - 
JOSEPHAT LENZI - RUA MAXIMILIANO BATALHA E 
PARALELAS SEM DENOMINAÇÃO

Todas
Demais Ruas do Bairro

1.5oo,oo

1.000,00
800,00

Os terrenos situados juntos a futura Av. Carahá serão cotados 
em acôrdo com os valores mínimos dos bairros aos quais pertencem, 
terrenos não incluídos na tabela em referência serão cobrados a base de 
Cr$ 200,00

Câmara Municipal de Lages, em 26 de dezembro de 1964.

Manoel Antunes Rnmos 
Presidente

Publicada e registrada a presente Lei na Secretaria da Câmara 
Municipal de Laje6, em 26 de dezembro de 1964.

Dr. Juarez R. Furtado 
Diretor da Secretaria

t J d a d e

(Coxilha Rica)

I n d í c s

Boqueirão 
Salto
Amola Faca (parte)
Campinas 
Sta. Terezinha 
Tributo 
Guará 
Cajurú 
Morrinhos 
São Domingos 
São Jorge 
Pelotinhas 
Fazenda Roseira 
Rincão do Perigo 
Carazinho
Passo de Sta. Vitória 
Aleixo 
Raposo

Pedras Brancas 
Mirante 
Lambedor 
Macacos
Pessegueiros (parte)
Cadeado
Campinas

D is t r i t o  d e  t a p ã c  4 l t c
Salto
Sta. Terezinha
Passo do Fernandes
Larangeira
Terézio
Passa Dois
Vacas Gordas
Capão Verde
Jaquirana
Limitão
Taquarembo
Sto. Antonio do Pelotas
Entre Rios
Gethal Velha
Sto. Cristo
Vigia
Escurinho
Borel

Cr$ 5ooo
5.000. 
5ooo, 
4 ooo.
4 ooo
5.000
5.000. 
õ.ooo
5 ooo 
5ooo
5 .000
5.000.
5 .000  
5ooo 
5 ooo
5 .000  
õ.ooo
4.000.

000,00
000,00
,000,00
,000,00
000,00
000 ,00
000,00
000,00

.000,00

.000,00
,000 .00
000 ,00

. 000,00
.000,00
.000,00
000,00
000,00
000,00

3 . 0 0 0
3 ooo
2.000
2.500
2.500
3.000 
3. ooo.

000,00
000,00

.000,00
000 ,00
0 0 0 ,00
000,00
000,00

>0 0 0 ,0 0
> 0 0 0 ,0 0
>000,00
>0 0 0 ,0 0
>000,00
>0 0 0 ,0 0
>000,00
> 0 0 0 .0 0
>000,00
> 0 0 0 .0 0
>000,00
>000,00
>000,00
> 000,00
>000,00
>000,00
> 000,00
> 000,00

Bandeirinhas 
C. Pinto Velho 
Barra dos índios 
Farinha Seca 
Três Barras 
Amola Faca (parte) 
Agua Branca 
Invernada 
Canta Galo 
Rio dos Touros 
Fachinal do Gado 
Rio das Pombas

C c r r e a  D i n t c
4ooo
3ooo
2.000
2.000 
3ooo
4.000
2.000 
2 ooo 
2 ooo 
4 ooo
3.000 
3.000.

.000,00  
. 000,00  
■ OOO 0 0  
.000,00 
. 000,00  
000,00 
.000,00  
000,00 
000,00  
000,00  
000,00  
000,00

(Continúa no próximo número)

Dara suas cargas e encom endas
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 t u a l id a d e

imz ■ t e i a  Marechal M a  388-fone380 - Caixa Pastai 12 - lages-

i '
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NESTE CANTINHO 
CE PAZ!.. .

lair leoni
Com o lançamento de Liras Ecoam no A

zul . . . . , nosso livro de poemas já pronto para 
o prelo, deverá a Associação Paranaense de Rea
bilitação da Criança Defeituosa, receber a renda 
em seu favor.

Para nós nada mais significativo; que possa o 
lirismo de nossa poesia diminuir a dor daquelas 
que humildemente pedem . . .

«Dê me sua mão

Também quero caminhar»

— Caminhar de mãos dadas com a FÉ e a 
ESPERANÇA pois que a CARIDADE crémos, deva 
caber à nós:

Previlegiados, de mente e corpo sãs, aptos 
para o trabalho de ajuda na recuperação de se
res menos felizes.

—  o  —

Transcrevemos nosso, um poema integrante 
de Liras Ecoam no Azul ! . . .

Lirismo de Querer ser Anjo
A chuva aumentou a insônia 
. . .  A insônia aumentou a chuva

Chuva miúda 
fria
feita todinha de poesia! . . .

Lirismo na penumbra de luz distante 
embaciada de cristal a gotejar do cé,u

Lirismo nêste, céu pintado em breu 
Triste, quem sabe?

Quem sabe, jubiloso!
Pois no amanhã, talvez 
irá pintar-se de azul

Lirismo no desejo de compor 
De levantar de nôvo 
de esquecer o frio
de retratar teu «eu» no papel branco 
em forma de poema

Lirismo de querer ser anjo!
Um anjo que caiu do céu 
E acompanhou teus passos 
quando a noite se vestiu de madrugada 
Eco noturno
Quase solitário pela rua . . .

Lirismo no sussurro terno 
rondando o pensamento

Lirismo de sentir o rosto
beijado em chuva
Tal qual orvalho
beijando a rosa mais vermelha

Lirismo em ser ninguém 
pensando que é alguém

Lirismo de ser o anjo 
que não quis mais voltar ao céu 
Para louvar contigo 
a glória do amor !

—  o  —

R e t a 1 h  C § . • •
Lá fora há um luar triste 
molhando tudo . . .

Será o luar . . . 
ou serão meus olhos ?

J. G. de Araújo Jorge

de gente e de luz
por Lair Leoni

Nossa coluna desta semana se dedica a falar 
de gente cuja luz tem acalanto num grande cora
ção.

Êste coração nosso homenageado é moldado 
em feitio de antigamente e pertence à um radia
lista: "titio Pódua Reis".

Sabemos, é conhecido de tantos leitores nos
sos. através o seu nrograraa RUA DA SAUDADE 
1.040.

Patrimônio valioso que a Rádio Tupy de São 
Paulo, orgulhosamente possui dentro de sua nova, 
excelente e bem montada programação.

“Titio” Pádua Reis é dono de um estilo tran
quilo, otimista e sobretudo, feliz!

Correspondente em Curitibanos
A bagagem musical que diariamente de 21.00 

às 22.00 horas, traz a nós seus ouvintes, é aquele cuja autenticidade de 
música brasileira verde-amarela, tem o toque de ontem, o toque da sau
dade ! .. .

Recorda-se o ontem e vive se o hoje nas criações poéticas da músi
ca do passado.

Eis porque falamos de gente e escolhemos o “titio" PÀDüA REIS; 
falamos de luz, e nela incluímos aquela espargida de seu imenso coração.

—o —-
de LAMARTINE

O coração nunca envelhece. Basta um sorriso, um nada, um 
alvoroço, e tudo nêle se ilumina e aquece.

— o —
Em sete dias, voltaremos.

Colabore com a SLAN não dê esmolas

Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem triste;
Sou poeta

Cecilia Meireles
Tudo ama!
As estréias no azul, 
os insetos na lama ! . . .

Menotti Del Picchia

MÍNIMO SEBAO M Á X IM A S  !
A maior felicidade na vida é a convicção de sermos amados, amados 

por nós mesmos, ou melhor ainda, amados apezar de nós mesmos.
(Victor Hugo)

Veja tudo, deixe passar muita coisa, corrija um pouco
/Papa João XXIII)

Só as pessoas que evitam causar ciúme são dignas de inspira-lo.

(Mme. Geoffin)
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juízo de direito
DA SEGUNDA VARA 
CIVEL DA COMARCA 

DE LAJES

Edilal de 
Praça

0  dr. João Martins, Juiz 
Substituto, em 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 Forum 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 ,  m a s q u e  foram 
separados para pagamento 
da sua dívida, custas e des 
pesas processuais, a saber: -

Na glefca 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, c o m  
terras de Bernardo Barbosa 
da Silva, de João Ribeiro da 
Costa e de Pedro Pereira de

Oliveira; ao ául, com terras 
de herdeiros de Abilio Pe
reira do 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 ru z  c S o u za , 5 6 0  -  fo n e , 47/ -  End. í e l .  M b a c il -  C aixa  P o s ia l, 279 =

ELaôes - /a n ta  Catarina
Gêneros alimentícios no varejo e 

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

Mel, Cera, Fumo etc.

A melhor força 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 pèso bastante reduzidos que lhes faci
litam a colocação dentro de mínimos espaços, êstes 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.

S S E S .

E£T£2Xtt5El

SV2E5aBiSE3

Modelos: OM 324 (4  cil. 70 CV DIN-78 HP SAE -  3000  rpm -  clindrada 3 40  
L) OM 321 (6 Cl. 110 CV DIN-120 HP SAE -  3000  rpm -  clindrada 5 .lo ' L) 
OM 326 (6 Cil. 172 CV OIN-188 HP SAE -  2200 rpm -  clindrada 10,81 L).

Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S.A.

---  1

C O R E M A  - Cia. Revendedora de 
Motores e Automóveis

Rua Manoel Thiago de Castro, 174 — Lages — S. Catarina

por Cr$ 584.353,35 (quinhen
tos e oitenta e quatro'mil e 
trezentos e cinquenta e tres 
cruzeiros e trinta e cinco 
centavos). - Fita 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. 275v à 276, do Livro 
n 3-L, no Primeiro Ofício do 
Registro de Imóveis t u d o  
desta cidade e comarca de 
Lajes. - Uma gleba de terras 
de matos e faxinais, situada 
Da Fazenda do Lambedor, no 
distrito de Índios, nesta co 
marca de Lajes, em comum 
com outros proprietários, 
eom a área superficial de 
318 .238,00rn2 ^trezentos e de
zoito mil e duzentos e trinta 
e oito metros quadrados), 
confrontando &o 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-In ios e com 
terras de Olivério Ribeiro 
Lipmann; e a oeste, com te r
ras de José Maria Coelho de 
Ávila, avaliada por Cr$ . . . 
615.646,65 (seiscentos e quin
ze mil e seiscentos e qua
renta e seis cruzeiros e ses
senta e cinco centavos) - Di
ta gleba foi obtida pelo des- 
quitado Evaldo Antunes de 
Souza, em herança no Inven
tário Judicial dos bens dei
xados por falecimento de 
sua mãe Paulina Antunes de 
Lima, conforme formal de 
partilha devidamente trans
crito sob n. 26.341, às fls. 
238v. à 2.(9, do Livro n. 3-D- 
II, d o  Primeiro Oficio do Re
gistro de Imóveis desta cida
de e comarca de Lajes. - E 
qu m quizer arrem atar ditos 
bens, deverá comparecer no 
dia, mês. hora e local já 
mencionados nêste edital, 
sendo êles entregues a quem 
mais der e melhores lances 
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 cin
co. - Eu, Luiz Carlos Silva, 
Escrivão da Primeira Vara 
Civel, o datilografei, subscre
ví e também assino, selos a 
final.

João M artins

Juiz Substituto em exerc.
na 2a. Vara Civel
Luiz Carlos Silva

Escrivão da Primeira Vara 
Civel

QUEM NÃO ANUNCIA  
— Sa Esconde —

Para seus anúncios procure 
CORREIO LAG EAN O  

Rua Mal. Deodoro, n 291

ATENÇÃO
Para os seus serviços 

de impressos em geral
procurem A PÉROLA 

DE LAGES.
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Jülzo de Direito da Primeira liara Cível
O doutor Abelardo da Cos
ta Arautos, Juiz de Direito 
da la. Vara Cível desta 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

E J ;tcl de 
. Citação

Faz saber a todos que o 
presente de citação, com o 
prazo de trinta (30) dias, vi
rem. ou dèle conhecimento 
tiverem, que por parte de 
Maria Sebastiana Madruga, 
foi requerida uma Ação de 
Usucapião sôbre uma gleba 
de terras com a área super 
ficiat de oitenta e dois (S2) 
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 Estanislau 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

forme sentença, abaixo trans
crita: Vistos, etc. Julgo justi 
ficada a posse da requerente 
Maria Sebastiana Madruga e 
d e t e r m i n o  sejam cita
dos os confrontantes do imó
vel para, querendo, contesta
rem o pedido. Expeça-se edi
tais, para citação dos inte
ressados incertos ou ausen
tes, de acordo com o dispos
to no § 1 do art. 455 do Có
digo de Processo Civil. Cite- 
se pessoalmente o dr. Pro
motor Público da la. Vara 
Cível. Custas afinal. Lages, 
13 de junho de 1964. (ass ) 
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 requerjda uma AÇÃO DE 
USUCÂPIÃO, 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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Gostosos pratos à moda da casa a cargo de cosinheiros 
competentes - Todos os sábados oferece saborosas feijoadas

« K e s t a u r a n t e  N a p d i  » O seu restaurante 
Rua Marechal Deodoro (Ao lado da Caixa Econômica Federal) - Fone 280 
r a r  c — o — Santa Catarina

lesta Comarca dc
tação dos confrontantes, por 
Mandado, e dos interessados 
incertos e não sabidos, por 
Edital, publicado na forma da 
lei, para que todos tenham 
conhecimento 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 vinte 
dias do mês de Outubro do 
ano de mil novecentos e ses
senta e quatro. - Eu, LUIZ 
CARLOS SILVA, Escrivão da 
la. Eserivania Civel, o dati 
lografei, subscreví e lambém 
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 Catariua, 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 
NATALICIO A L V E S  D E  
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 ,  
|199.000ms), situada no lugar 
denominado “R e s e r v a ”, 
uo distrito de Capão Alto, 
desta comarca de Lages, com 
as seguintes confrontações: 
Codi terras de José Cassemi 
ro dos S nt s, de Sebastiana 
Péres, de João Amido Péres 
e 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 especialmente 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 

C atarina, 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. —

Dr. ABELARDO DA COSTA I 
ARANTES

Juiz de Direito da Primeira 
Vara Cível

LUIZ CARLOS SILVA 
Escrivão do Cível

Lages | _ —
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 
Citação

Faço saber a todos quantos 
o presente Edital de Citação 
com o prazo de trinta (30) 
dias. virem dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa, que por parte de 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 Emílio Alves Ferreira, 
com Adolfo Is&ias 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 6abidos, por 
Edital, publicado na forma da 
lei, para que todos tenham 
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 EscriVania Cível, o dati 
lografei, subscreví e também 
assino.

Dr. ABELARDO DA COSTA 
ARANTES

Juiz de Direito da la. Vara 
Cível

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- 
gâo sem finalidade econômi
ca e destinado à difusão das 
mencionadas matérias. Os cur 
sos são práticos e compõe-se 
de poucas lições, após o que 
serão conferidos Diplomas aos 
alunos aprovados em F)xame 
Final, também por Correspon
dência.

Os interessados deverão es
crever dando nome e ende- 
rêço para a Caixa Postal n 
8600, São Paulo - SP.
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Juizo de Direito da Pri
meira Vara Civel da 

Comarca de Lajes
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.

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-

le conhecimento tiverem, que 
por parte de TOLENTINO 
JOSÉ PINHEIROS e VALDE- 
VINO PINHEIRO DECORDO- 
VA, por seu procurador dou
tor VValter Tenório Cavalcan
ti lhe foi dirigida a seguinte 
PETIÇÃO INICIAL: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da !a. 
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

proferida por V. Excia. pela 
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 ven 
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 ^de 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 os 
Suplicados, por mandado, e, 
seja publicado o presente,
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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. PR. Deferimentt. 
Lages, 14 de novembro t e  
1964. (ass.) pp. Walter Tenó
rio Cavalcanti. - DESPACHC : 
«A. Sim. Lages, 17-11-B4. (ass.) 
Abelardo da Costa Arantes - 
Juiz de Direito.» - E para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito especialmente aque e3 
que se enquadram nos dize- 
res da petição acima trans
crita, quauto 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 
Cível

LUIZ CARLOS SILVA 
Escrivão do Cível

-- S.C.

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 
Citação

Faz saber, aos que o p re
sente edital de citação, com 
o prazo de trinta (30) dias 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que, estando procedendo aos 
têrmos de um Inventário dos 
bens deixados por falecimen
to de JOÃO LOPES DE SOU
ZA e sua esposa MARIA AN- 
TONÍA 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 
Estado», dizer sôbre as de
clarações do inventariante e 
descrição de bens, ficando 
desde logo citados para to
dos 06 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 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, 
Esqrivão, o datilografei, subs
creví e também assino.

Dr. ABELARDO DA COSTA 
ARANTES

Juiz de Direito da Primeira 
Vara Cível

LUIZ CARLOS SILVA
Escrivão do Cível
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BAU DA SAUDADE
Escreve Danilo Thia-
go de Castro — De
zembro de 1964 —
Porto Alegre.

Ouço o guinchar da 
ferrugem, ao abrir o baú 
da saudade.

Quieto que anda há 
quasi dois anos e meio, 
aquele cheiro de naftali
na tão peculiar aos «guar
dados» obrigam-me à 
uma escolha certa; as fi 
chas alí estão em ordem 
alfabética, arrumadas, 
quietas, enfileiradas, mas, 
amigas e saltando-me 
aos dedos numa caruura 
d;tgem que as vezes me 
sinto chocado.

Afinal, eu receber nes
te 1964. um abraço do 
Pai Ribeiro, um sorriso 
amigo do seu Claricio, 
ou sentir os cálos da 
mão do Lucidório, é de 
não entender mesmo. 
Sinio-os amigos velhos e 
volta e meia nos senta
mos na pracinha do Cra
vo Preto, para «assun
tar». Eles vão conversan
do, picando o íuminho 
do Cerrito. cuspindo de 
chascão. Deixe-os con 
versar à vontade, mas 
com a pergunta já afive- 
lada fui esperando a dei
xa, até que a oportuni 
dade surgiu. Foi naquele 
momento que o Lucidó
rio, avisou que tinha ne
cessidade de anoitecer 
no «Pinheiro Seco». Pi
nheiro? . . . e a ficha 
normalraente saltou, mas 
segurei a com carinho 
todo especial . . . era a 
letra M M. de Muniz, 
Muniz de João Inocencio, 
pai do gurisão, entre 
muitos, o César.

Muito pouco o conheço 
a não ser pelas palavras 
de meu pai, que volta e 
meia fala do Cesar que 
mora em Curitiba. Tal
vez, nestas alturas eu 
seja meio velho para an
dar na rua com este gu
ri, mas, em consideração 
ao seu Thiaguiuho, vou 
sair para espichar as 
pernas. Vamos Cesar, 
vamos dar uma subidi- 
nha pela rua do Rosário 
você procurando alguém

que eu rjá de muito a- 
chei. Aqui na esquina ao 
lado da Igreja do Rosá
rio, a casa do Manéco 
de Melo. Já que você 
perguntou, vamos entrar. 
Esta alí, o compositor 
nosso, iniciado em 1884, 
quando da banda do 
Gaspar Lima; mas não se 
esqueça, uma banda po
lítica, por incrível que 
pareça. Ele está ao bom- 
bardino, solando uma 
das suas valsas que, pe
la «Harmonia Lageana», 
leva muito público ao 
cinema do Busch Mesmo 
lado, quadra e meia e 
uma esquina, o pão co
cô, meia lua e bôca de 
leão da Padaria Gato 
Pardo do seu Laurindo, 
para encher o pandulho 
do Bino e do Nêne. Na 
frente a casa do Rara- 
busch, cuja fachada de
bruçada de telhas goivas 
mostram o « r de Julho» 
das «domingueiras» fa
bricadas pelos picarêtas 
ca época. Eu, Cesar, fui 
expiorado pelo Laércio 
Pires e pelo Abdon Si
queira; você calcule 
uma domingueira para 
ser dansada por 5$0U0? 
Vamos entrar Cesar, va
mos até o Buffet do seu 
Cristiano.

Dois ‘‘pastéis e um 
cartucho’' por $500 é ou 
não é exploração? Tá 
bom, deixa que um dia 
isto baixa. Agora uma 
coisa, convenhamos, pas
tel deste tamanho, tra
zendo no lômbo açúcar 
com cinela, dona Sinhana 
não pode fazer por me
nos.

Veja a novidade; no 
seu Vergilio. tem agora 
a primeira fabrica de pi 
colé da cidade. É uma 
honra p a r a  Lages, 
mas para nós é duro, 
pois seu Mario Grant 
ainda paga $200 por uma 
garrafa patente’ Vá str 
pão duro!. . .  A gente fi
ca com pena, porque o 
burro de carga da fabri
ca é o Ivandel; e Ivan. 
passa a vida impressio
nando com aquele violi
no e Vone não há geito 
que de uma mãozinha no 
Café, alí perto do Teatro

Posto
— DE —

PEDRO 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

Municipal; Olhe aqui, Ce
sar, O Dr. Sartori, vai 
saindo de Casa, escoran
do-se na bengala de os
so grudada no hombro 
e, de cinco p a s s o s  é 
aquele mesmo.. ,báh. No 
outro lado, dona Candi 
nha Menezes espera na 
janela a vida passar e 
trazendo consigo as be
las valsas do Mundinho.

Agora uma coisa, que 
é uma almofadinha, va
mos e venhamos, isto é, 
repare só, aquela manti
nha de sêda branca, jo
gada “normalmente” pe
lo hombro,e, as polainas?

Agora sim Cesar, esta 
paradinha é normal em 
frente a casa do seu Pi
res. Voce sabe que em 
1919 a turma do “Vai ou 
Racha” e do “Cravo Pre
to” feiviam nas célebres 
reuniões das MOTOCÓ- 
SADAS” E você não cal
cula a turma dáqueles 
engenheiro que estão fa
zendo o traçado da linha 
ferrêa. Rio Negro’Lages.
Continua no próximo 

numero

ládio em coletivas
O Secretário de Servi

ços Públicos do Estado 
da Guanabara, baixou 
portaria (proibindo o uso 
de rádios portáteis em 
coletivos naquele Estado. 
Ac s infratores, será dada 
a punição de quinze a 
noventa dias de prisão, 
e multa de dois mil cru
zeiros. A aplicação da 
nova portaria deverá ser 
aplicada pelos fiscais co
bradores e motoristas 
das companhias de trans
portes coletivos. ’kO obje
tivo da medida, é coibir 
- como disse o secretá
rio - «os abusos e burla 
à lei, no parágrafo que 
se refere ao sossêgo pú
blico».

Plantando dá
Segundo umu agência 

noticiosa da Tchecoslo- 
váquia, foi encontrada 
dentro de uma batata, 
uma aliança que havia 
sido perdida por um Jla 
v ador há cêrca de 10 
anos, quando preparava 
sua horta. A descoberta 
fantástica, foi feita pela 
esposa do lavrador. No 
cortar uma batata, sen
tiu algo duro, e depar» u 
com a aliança, que re
conheceu como a de sua 
esposa devido à grava- 
çao de seu nome a par
te interna de anel.

Efemérides Natalicias
Sra. Sofia Santana Silva

Festejou mais um aniversário natalicio na da
ta de ontem, a sra. d. Sofia Santana Silva, de 
tradicional familia de nossa cidade e que desfruta 
de vasta estima em nossos meios sociais.

A feliz nataliciante foi muito cumorimentada 
no dia de ontem por parte de seus parentes e pes
soas de suas relações.

Noticiando o acontecimento, destas colunas 
formulamos à Sra. d Sofia Santana Silva os nos
sos votos de contínuas felicidades.

X X X

Sra. Iraci da Silva Silveira.

Transcorreu no dia 10 p.p. mais um aniversá
rio natalicio. a sra. d. Iraci da Silva Silveira, dig
na esposa do Sr. Arnoldo Silveira, industrialista 
aqui residente, a quem enviamos os nossos efusi
vos cumprimentos.

X X X

Sr. Edmundo Ribeiro

Ocorreu à 13 do corrente, a passagem de 
mais um aniversário natalicio do Sr. Edmundo Ri 
beiro, pessoa bastante benquista em nossos seto
res sociais e políticos.

Por ocasião de seu natalicio, o Sr Edmundo 
Ribeiro recebeu o abraço cordial e amigo, 
dos seus i n ú m e r o s  parentes e a m i g o s do 
qual juntamos o nosso com augúrios de constan
tes ftlcdades.

DR. ROGÉRIO SBRUZZI
Cirurgião Dentista

Formado pela Faculdade Nacional de 
Odontologia da Universidade do Brasil

Atende exclusivamente com hora marcada

Consultório Rua Pies. Nereu Ramos 103 - Sala 103
ATENDE de 8 às 12 e de 2 às 6 horas 

L A J E S  — Santa Catarina

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

Consultório: Praça João Costa, 10 
Io andar

Lages — Santa Catarina

Curso prático de Avicultura 
por correspondência

Sabia da existência dêste Curso?
Sabia que éle 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 Avicultura 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?

Sabia que todos os alunos gosam de DESCON l OS 
ESPECIAIS para a aquisição de pintos de um dia 
e qualquer tipo de material avicola?

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

Então dirija-se AGORA MESMO a nossa redação 
e solicite, sem compromissos, informações sòbre pre
ços e modalidades de pagamento do referido Curso. 
O jornal está habilitado também a fazer a sua ma
tricula e encaminhá-la imediatamente para a Escola.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



CORREIO LAGEANO
L A € f  l«i 16 <ie J a n e i r c  d e  19C 5 _

Mais um desastre 
u a  curva da morte
Mais um desastre automobilislico_ verificou-se 

na tarde de ontem, por volta das 17 horas na já 
famosa «Curva da morte», desta feita sem conse
quências fatais.

Uma caminhonete Kombi com placa de São 
Paulo vinda de Porto Alegre e com destino à ca
pital bandeirante, chocou-se com um barranco na
quele fatídico local e em seguida veio a capotar.

Do desastre, verificou-se ferimentos sérios no 
Sr. Manoel José Rafael, que foi internado no Hos
pital Nossa Senhora dos Prazeres, e ferimentos 
em um seu filho e em outro ocupante do veículo.

O Sr. Manoel José Rafael já se encontra me
lhor, os demais feridos foram apenas me
dicados.

Extinção de estampi
l h a s  federais

As estampilhas federais foram extintas e todo 
documento pagará o imposto correspondente atra 
vés de recolhimento por guia Conforme a Lei de 
Reforma Tributária, haverá um prazo de carência 
de seis môses, depois do qual as estampilhas não 
mais poderão ser usadas.

Também os contratos de aluguel de prédios 
residenciais e recibos de qualquer valor ou espé 
cie não estarão sujeitos ao Imposto do Sêlo, bas
tando as assinaturas para terem cunho legal se
gundo esclareceu o Coordenador da Comissão de 
Reforma do Ministério da Fazenda sr. Gerson Au 
gusto da Silva.

Financiamento ao agricul
tor Catarinense

Em articulação com o Banco de Desenvolvi
mento do Estado e o Banco do Brasil, será leva
do o crédito rural orientado a mais de 3.000 agri
cultores de Santa Catarina.

Isto foi o que informou o agrônomo Glauco 
Olinger, assessor do PLAMEG no setor de agricul
tura.

Ministério da Guerra 
III  E X C R tIT C

Batalhão Rodoviário

Edital de Citação
O Secretário da Comissão de Inquérito designada pela 

Portaria n ’ 3-S1 de 5 de janeiro de 1965, do Sr Comandan
te do ?’ Batalhão Rodoviário, em cumprimento de ordem 
do Sr Presidente, e tendo em Vista o disposto no § 2o do 
art 211 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União, cita, pelo presente edital, o Sr JOÃO MARIA PE 
REIRA, Trabalhador, Funcionário de matrícula n° 2 178 746 
do Quadro I do Ministério da Viação e Obras Públicas] 
brasileiro, solteiro, com 23 anos de idade, para, no prazo 
de quinze dias, a partir da publicação dêste, comparecer 
na Sala Marechal Floriano do 2o Batalhão Rodoviário a 
fim de apresentar defesa escrita, dentro de dez dias no 
processo administrativo a que responde, sob pena de 
revelia.

Lajes, 13 de janeiro de 1965

MANOEL OSCAR ANDRADE 
Secretário C I

juízo fc Direito da 1a. Vara C M  t e la  Comarca de Lages
O 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, etc.

Edital de 
Citação

Faço saber a todos quantos 
o presente Edital, virem dele 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que, por meio 
cita a A H M E D  A T T A  
D A B B U S , libanês, comer
ciante, casado, atualmente em 
lugar incerto e desconhecido, 
tudo conforme petição, certi
dão e despacho, abaixo trans
crito: PETIÇÃO I N I C I A L :  
“Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Vara Cível de Lages. 
Por seu procurador que esta 
subscreve, PAULO FRANCIS
CO BROERING, brasileiro, 
casado, proprietário e resi 
dente nesta cidade, diz e res
peitosamente requer a V 
Excia. o seguinte: 1) — Que 
deu em locação verbal da 
Ahmed Atta Dabbus, libanês, 
comerciante, casado, domi
ciliado e residente nesta ci
dade, uma sala de n. ,5, lo 
calizada no Edifício Santo 
Amaro, situado à Praça Vidal 
Ramos, nesta cidade; 2 ) — 
Que, o prêço da locação 
mensal era de Cr$ 15.000,00 
(quinze mil cruzeiros;; 3 )  — 
Que acha-se vencido o mês 
de Dezembro último sem que 
o locatário efetuasse o paga
mento de sua obrigação; 4 ) 
— Que, o vencimento deu-se 
no dia 25 de Dezembro, e 
malgrado os esforços do Su
plicante não foi possível lo
calizar e receber os alugue
res do Suplicado na forma 
pactuada. Eis porque, com 
fundamento no art. 15, I da 
Lei 1 300, q u e r  promover 
contia o mesmo a competen
te Ação de Despêjo. Requer 
seja citado o mesmo nesta 
cidade, para os têrmos de9ta

Vende-se
Uma propriedade sita 

à Rua Hercilio Luz, 490, 
esquina cora a Rodoviá
ria, cora 44 metros de 
calçada. Ver e tratar em 
frente à referida proprie
dade com o Sr. Delcino 
Medeiros.

ação, finda a qual, ca6o não 
purgue a mora, será decre
tado seu despêjo condenan- 
do-se-lhe, ainda, ao pagamen
to de custas, honorários e 
demais pronunciamentos de 
direito. Protesta provar o 
alegado com todo o gênero 
de provas permitidos, espe
cialmente documentos, perí
cias, vistorias, arbitramento 
e depoimento pessoal do Su
plicado. Com o valor de Cr$ 
180.000,00. P.D Lages, 5 de 
janeiro de 1.965. (ass.) p. p. 
Jorge Barroso Filho.’’ — 
DESPACHO: “A. Cite se. La
ges, .5-1-65. (ass.) p. p. digo, 
(ass.) Abelardo da Co&ta 
Arantes, Juiz de Direito da 
la. Vara Cível.” — Certidão 
do sr. Oficial de Justiça, à 
fls. 10 dos autos: CERTIDÃO. 
— Certifico que em cumpri
mento ao mandado retro dos 
Autos da Ação de Despêjo 
que move Paulo Francisco 
Broering contra Ahmed Atta 
Dabbus. me dirigi à residên
cia dêste, no prédio do Ed 
do Banco do Brasil, nesta 
cidade, e aí fui informado 
por vizinhos e familiares que 
o Réu há cerca de um mês 
está desaparecido de Lages, 
sem ter deixado enderêço, 
estando pois em lugar incer
to e desconhecido. Certifico, 
mais, que a Loja Oriental de 
sua propriedade localiza, a 
no Edifício Sauto Amaro de 
propriedade do Autor, está 
vazia e abandonada. É o que 
me cumpre certificar. Dou 
fé. Lages, 9 de janeiro de 
1.965 (ass.) Agnelo Francis

co Pereira - Oficial de Ju s 
tiça. — DESPACHO DE FLS. 
12: “Face á certidão retro 
do sr. Oficial de Justiça, 
donde se vê que a sala ques
tionada acha se v a z i a  e 
abandonada, estando o R. em 
lugar incerto e não sabido, 
sendo seu paradeiro desco
nhecido até mesmo de seus 
próprios pareDtes e que eram 
seus vizinhos, determino se
ja o A. requerente imitido na 
posse da referida sala nr. 5 
do edifício Santo Amaro, sito 
á Praça Vidal Ramos, obser
vadas as formalidades legais. 
Expeça-se mandado. A seguir, 
cite-se o R por edital. Lages 
11 de janeiro de 1.965. (ass.) 
Abelardo da Costa Arantes - 
Juiz Je  Direito da la. Vara 
Civel.’’ — E. para que nin
guém alegue ignorância, mui
to especialmente o interessa
do ausente e não s a b i d o  
Ahmed Atta Dabbus, passou- 
se o presente edital de cita
ção, que será publicado e 
afixado na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade 
de Lagrs, Estado de Santa 
Catarina, aos onze dias do 
mês de janeiro, do ano de 
mil novecentos e sessenta e 
quatro, digo, cinco. — Eu. 
Luiz Carlos Silva, Escrivão 
do Cível, o datilografei, subs
creví e também assino.

Abelardo da Costa A rantes 

Juiz de Direito

Luiz Carlos Silva
Escrivão do Cível

55 anos de vida religiosa
É cora satisfação que registramos na data de 

hoje, a passagem do 55' aniversário de vida reli
giosa de S. Revma. D. Daniel Hostim. digno Bispo 
Diocesano da Igreja Católica Apostólica Romana.

Feitencendo à Ordem Franciscana, D. Daniel 
fez votos simples em 20 de Janeiro de 1911 e em 
25 de Janeiro de 1914 fez votos solenes, sendo sa
grado sacerdote em 30 de Novembro de 1917.

Alma generosa, coração bondoso e simples, 
D Daniel Hostim tem dedicado todos os longos 
anos do seu apostolado à causa religiosa de La
ges e das inúmeras paróquias que lhe estão afetas, 
tudo isso com a maior perseverança e carinho.

Destas colunas enviamos à S. Revma. D. Da
niel Hoslim. os nossos votos de inúmeras felicida
des na sagrada missão que o Creador lhe outor
gou em nossa vida terrena.

Aviso ao Público Lageano =
O Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL, se.npre procurando servir, cada vez  

melhor o público viajante da região serra de Santa Catarina, depois de reiniciar os seus 
vôos para JOAÇABA, capital do O este Catarinense, \o lta  agora a servir esta região, 
com PORTO ALEGRE, capital do vizinho Estado do Rio Grande do Sul,

Assim é que, sendo atualm ente a única Companhia de Aviação Comercial a 
servir nossa cidade, o Consórcio TAC - CRUZEIRO DO SUL que sem pre procurou 
servir a zona da Serra, ligando-a a todas as cidades do País, oferece agora ao público 
viajante, os seguintes vôos, nos dias e horários abaixo:

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

às 13:30, para: Porto Alegre 
às 14:50, para: Joaçaba.

3as. 5as. e sabado: às 0800, para. Fpolis., Itajai, Joinville, Curitiba,
Paranaguá, Santos, São Paulo e Rio. 

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

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

pioneira cfa Aviação Comercial em noesa 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.
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