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“CORPO FECHADO”
W alter TSCH IEDEL

Tenho ouvido seguidamente pessoas se queixa
rem de que Carlos Lacerda tem o «corpo fechado», 
convictos da crença popular, tão difundida entre nós, 
segundo a qual algumas criaturas são indenes a feri
mentos por meio de armas. A essas pessoas quero es
clarecer que, infelizmente Carlos Lacerda não tem o 
«corpo fechado». E digo infelizmente, porque era de 
se desejar que o tivesse. Se fosse possível, deveria
mos encomendar a mais forte «reza», ou o mais efi
ciente amuleto para que nada de mal pudesse acon
tecer ao corpo de Lacerda. Tenho para mim, até, que 
deveriamos tomar todas as cautelas para que êle não 
venha a ser atropelado por algum lotação azarado.

É que Lacerda é tão vulnerável quanto qualquer 
um de nós e tenho mesmo sérios receios de que 
venhámos a ser roubados com o seu prematuro desa
parecimento. Mas Lacerda não deve morrer fisica
mente. para que possa continuar sofrendo a morte mo
ral que o corróe desde 24 de agosto de 1954. Lacerda 
deve continuar vivo e de corpo presente ao funeral 
de seu nome, que será execrado inclusive, pelo pe
queno número de fanáticos que ago a o segue turbu
lentamente, praticando agressões. Como autêntico côr- 
vo do Poder, como coveiro da democracia, que fez 
questão de ser, como pregador da luta aberta entre 
irmão6, não hesitando ante a possibilidade de fazer 
correr rios de generoso sangue brasileiro, indispondo 
e malquistando membros de uma mesma família, tra
çou «eu destino de criminoso invulgar, de tempera
mento arobicieso, calculado e frio, merecendo também 
uma pena invulgar, um castigo que não seja físic >, 
porque êste é passageiro, mais um castigo perene na 
execração do povo, Je tal scrte que as gerações vin
douras ouçam a referência ao seu nome com o mes
mo escárnio com que ouvem o de Calabar no estu
do da História Brasileira.

De «A Hora»

Brilhantismo na festa da vitória
Espetáculo inédito em nossa cidade

Alcançou espetacular exito a 
Fasta da Vitória promovida pe
la Aliança Social Trabalhista 
em regostjo pela eleição do» 
srs. Juscelino Kubitscheck, Jcão 
Goulart e Vidal Ramos Junior 

No sábado último, às 20 ho
ras, uma grande passeata, can
tando com mais ae uma cente 
na de veículos, teve inicio na 
praça Vidal Ranrns Sênior, fa
zendo o circuito da cidade, e 
dissolvendo 8e na praça J ã ■ 

Costa, onde teve seguimento a 
pé • com um magnífico cairo 
alegórico conduzindo oa retra
tos dos eleitos e < de saudoso

presidente Vargas.
Grande multidão se concen

trou na praça João Coita para 
participar das festividades, a- 
brilhantadas por grande quei
ma de fogos de artificio. À 
chegada do cortejo dc auto
móveis, citn o prefeito Vidal 
Ramos Junior à frente, o povo 
exigiu que o lider pessedlsta 
discursasse ali mesmo na pra
ça, sob delirantes aplausos. O 
carro alegórico percorreu as 
ruas centrais e estacionou em 
f.ente ao cine Marajoara, sem
pre acompanhada por uma mul
tidão incalculável.

Após as festividades de ruas 
o« dirigentes da Alurça profe
riram vibrantes alocucões pela 
Rádio Clube de l.ajes. Fala
ram nessa oportunidade o sr. 
Pedro Mello- srta, Neusa Tere- 
zinha Pinheiro, deputado Barro- 
zo Filho, deaembargador Mario 
Teixeira Carrilho, vereador 
Evilasío N. Cacn e o sr. Tiago 
de Castro, presidente da Co
missão organizadora da festa.

As comemoraçOes do triunfo 
dos candidatos aliancistas 
constituiu um espetáculo iné
dito em Lajes, ultrapassando o 
exito esperado.
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Amanhã —  Domingo, às 4, 7, e 9 
horas no M A R A J O A R A

Mais um grandioso e sensacional es
petáculo de cinema em maravilhoso 

TECNICOLOR I

A SELVA NUA
_ todo filmado nas selvas amazônicas, mostrando-nos toda

a sue grandeza e imensidade!

Principais artistas:

E L E A N O R  P A R K E R  e C H A R L T O N  H E S T O N

— além de um grande elenco de artistas 
e indios nativos
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A UDN impugnará o 
pleito

A UDN impugnará o pleito 
de 3 de outubro perante o 
Superior Tribunal Eleitoral. 
Alegando maioria absoluta, a- 
poio dos comunistas, fraude, 
coação e outros vicios. os e- 
ternos vigilantes procuram em 
«batalha judicial» impedir a 
proclamação dos resultados 
da manifestação popular. O 
objetivo é claro: tentar a a- 
nulação do pleito e convo
car outro, na tqual. dominan
do o pais por meio de uma 
junta militar, possa a UDN 
ter possibilidade de vencer 
Se for novamente derrotada 
impugnará outra vez e assim 
6uces->ivamente.

O aho comando golpista da 
UDN está contando com al
gum apoio do PL%e do PDC 
e também do general Távora, 
que está desmentindo afirma
ções anteriores ao pleito. A 
atitude tomada paios udenis- 
tas está refletindo mal em to 
do o pais e, acredita-se, não 
terá qualquer resultado, pois 
os principaia fundamentos 
(maioria absoluta e apoio co 
munista) são fragilimos. Ape
sar de derrotados não estão 
convencidos.

E o «jus «perniandi».

CONCLUSÃO DO 
INQUÉRITO

O general Maurell Filho 
deverá encerrar hoje o in 
quérito instaurado para apu
rar a autenticidade ou falsi
dade da famigerada carta 
Brandi. Até ontem restava a- 
penas Carlos Lacerda que 
insistiu em depor, mas não 
compareceu em tres oportu
nidades que lhe foram dadas.

NOITE DO ACORDEON
Pró Natal das crianças pobres de Lajes

Dia 4 d§ novembra próximo, no cine Marajoara, será rea
lizada a já conhecid* e apreciada NOITE LM) ACORDEON, es
petáculo organizado pela Rádio Clube e drigido pela professo
ra Mariana Wagner, diretora da Acadenia Mascarenhas de La
jes, com a participação de todos ot seus alunos. O número 
principal a ser executada será a popular composição de Zé- 
quinha de Abreu - TICO TICO NO FUBÁ - com um conjunto 
de 70 acordeons, além de bailados populares e clássicos, núme
ros de canto interpretado* pela srt». Heioisa Valente e outras a- 
trações.

as previsões de exito da NOITE DO ACORDEON são 
as mais seguras, dadas as possib lidade? artísticas da professora 
Mariana Wagner e seu grande conjunta de‘ acordeonistas, como 
já tem o público lageano conhecimmto através de festivais idên
ticos realizados nos anos anteriores

Cumpre ressaltar que a iniciativa tem objetivo filantrópica, 
já que a renda liquida da festa reverterá em beneficio do NA
TAL DAS CRIANÇAS POBRES DE LaJES, obra encetada pala 
Z.Y.W.3. com apUusos da população e apoio do comércio, in
dústria e das instituições relgiasas da cidade.

Não só pela b< Lza do espetáculo a ser realizado, como 
também pelos fins nebre» e humanos que encerra, recomenda
mos ao povo a NOITE DO ACORDEON, paia o proximo dia 
4 de novembro.

«Quem dá aos pobres, empresta a Deus».

Festa da Boneca Viva
Terá lugar no próximo mes a Festa da Bonera Viva, 

organizada por um grupo de senhoras e em beneficio do 
Hospital Sanatório Seara do Bem. Coopere com essa cam
panha de assistência social.

Inauguração da Capela São José
Realizar-se á, às 8 horas d > 

dia 30 do Corrente, h inaugu
ração da Capela São José 
anexa ao Segundo Batalhão 
Rodoviário.

A cerimônia de inauguração 
constará de benção da C.>pJ- 
la, e de Missa, realizadas pelo 
Rvdo. Padre ERNESTO PE-

REDA CASTILLO, Capelão do 
Batalhão e representante 
S. Emcia. Rema. D. DANIEL 
HOSTIN, sendo pregador o 
Sr. Capitão Padre QUINTO 
DAVlDE BALDESSAR, Cape
lão da I.D., da 5a Divisão de 
Infantaria.

Cine Teatro T A M O I O  S. A. —  Comemorando hoje dia 29 de outubro o seu 7' ANIVERSÁRIO

Apresenta ás 4 horas
A super gozadissima comédia da Universal

D o i s  c a i p i r a s  e m P a r i s
Com a mais célebre das célebres duplas cômicas

PA i e MA KETTLtó

Ãs 8 horas
O maior sucesso do cinema brasileiro na mais divertida comédia musical

GUERRA AO SAMBA
com Oscarito - Eliana - Cyl Farney - Ivon Cury - Renato Restier - Jorge Goulart 

Nora Ney • Black-Out - Francisco Carlos - Dirclnha Batista

DOMINGO' ás 2 - 4 - 7  e 9 HORAS
Mais uma grandiosa apresentação do tradicional filme carnavalesco da Atlantida

G U E R K A  A O  S A M B A
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Oferece o melhor restauranie da cidade a preços normais
ALMOÇO ou JANTAR no G R A N D E  H O T E L  

------------------------  --------------  CRS 50.00 ----- ------------—— — -------------
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Conheça o nosso B A R  A R L E Q U I M 4

RESULTADOS PARA 0 GOVERNO DO 
ESTAOO

O Tribunal Regional Eleitoral decidiu contar 
os votos de duas das 17 urnas impugnadas, urnas 
essas localizadas em Bom Retiro e São Joaquim. 
A Aliança conseguiu obter uma vantagem liquida 
nas duas urnas de 108 votos. Os resultados exa
tos até o momento, incluindo aquelas votação são:

172.338 HER1 BEATO 169.773

GALLOTTI 169.061 MIRANDA 169.775

LACERDA
\

Diferença a favor de Lacerda: 3.277 
Heriberto: 68 votos.

a favor de

E d i t a l
De ordem do Sr. Diretor do 'Tesouro do Esta

do, transcrevo abaixo a circular n° 16, a seguinte1
«Não podeis pagar vencimentos em gera! mês 

novembro sem a apresentação titulo eleitor ou 
certificado Juiz ultima eleição até trinta dias após 
eleição, averbando numero referido titulo própria 
folha de pagamento ou cheque.» Ass. Manoel 
Araújo, Diretor

Benjamin Jorge 
Coletor Estadual

Cêrca de 161 milhões de qui
los de lacticinios em Minas

Rio (5.I.A.) - No ano p asado, a produção de laclicínios 
dos estabelecimentos inspecionados pelo Governo Federal, 
em Almas Gerais, «tingiu o total de 160.920 816 quilos, m 
Vnlor de Cr$ 1.973.095,249,00. Êstet algarismos superam os 
de 1953 em 4.952.856 quilos e Ci$ 286 635.373,00.

Segundo informa os dados do Serviço de Estatística da 
Produção, do Ministério da Agricultura, o volume global de 
1954 compreende leite pasteurizado, queijo, manteiga, leite 
em pó, creme, leite condensado, doce de leite, lactosè, leite 
concentrado, requeijão e micot-i. As maiores parcelas cabem
ao queijo, manteiga e leite pasteurizado, com C r$ ..............
849.258.337,00. Cr$ 642.310.560,00 e Cr$ 394.557.471,00. res
pectivamente.

C i t a  de line
Em 15 do corrente, por es

tas mesmas colunas e em ar
tigo intitulado «Lajes evolui», 
fazíamos r< ferêncta à valiosa 
colaboração dos nossos irmãos 
gaúchos para o progresso de-- 
ta lerra atravez suas ativida
des industriais.

Longe estávamos de ima
ginar que sete dias depois La
jes teria de lamentar a morte 
trágica de um dos mais de- 
nudados induatiialistas para 
aqui transferido há dez anos 
e que, acima de tudo, era 
um homem exemplar pela 
sua Conduta, pela sua honra
dez e pelo elevado conceito 
que soube conquistar quer 
como cidadão quer como che
fe de familia.

Trata-se de Luiz Melegari 
assassinado em 22 do corren- 
e uas imediações de sua ser

raria i.o distrito de Anita Ga- 
nbaidi.

Quem o conheceu, quem 
com êie privou social ou co- 
mercialmente, sabe que gran
de coração, que de honradez 
e honestidade caracterizavam 
seus atos!

Sua morte foi uma perda 
írreparaval para sua esposa, 
st us fdhos e demais familia
res m.is foi também uma la
cuna para a industria em 
nossa lerra e uma insubstituí
vel ausência no seio da co- 
lonia gauihn aqui residente à 
qual estamos tão estreitamen- 
te ligados.

E de lamentar, sobretudo, 
visto ter sua morte sido uma 
brutalidade, uma tragédia, 
Consequência talvez de igno
rância senão dos princípios 
sociais e legais, dos ensina
mentos eiistão8 sempre ensi
nados e sempre esquecidos 
pelos homeas.

A dor de sua familia, de 
st-us amigos, de seus patri- 
r ios, nos associamos deixanao 

estas coluna o nosso pro
fundo voto de pesar a todos.

PED RINHO

1955

Prefeitura Municipal í 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
TRANSFERENCIAS DF TERRENOS FOREIRO 

2603 — Aristides Alves da Silva AUTORIZO
2609 — Ervino José Vieira »
2612 — Aristides Alves da Silva »
2640 — Walmor Scopel »
2633 — Liado Cucco » c
2637 — Domingos Soetizzo »
118 — 54 - Ranulfo Arruda Araújo »

LIGAÇÕES D’ AGUA
2600 — Construtora Comercial Lt.da AUTORIZO
2495 — Alfredo Brando Telles »
2652 — Darcy Alves da Silva »
2646 — Francisco Daniel Bussato »

CONSTRUÇÕES DIVERSAS 
2502 — Rodolfo & Formighieri Ltda. AUTORIZO 

INCOMPLETOS *
2634 — Arthur Ramos Lisboa Mencione área á

transferir
Prefeitura Alunicipal de Lajes, em 26 de outubro de

Felipe Afonso Simão 
Secretário

O PROF. DEDÉ orgulha-se em apresentar

0 famoso acordeon ‘Mundiale’
Com teclado desmontavel - 

favulas de alumínio - peso 
minirao - assistência técnica 
permanente - alta qualidade - 
em tipos especíaes para cri
anças e adultos - acompanha 
«Certificado de Garantia» - 
por 5 anos:

C-D

Lembre-se que por estas razões 
e muitas outras aqui não mencionadas recomenda-se o fa
moso acordeon  «M U N D IA L E * como o melhor e mais lindo 

presente de natal para seu filho.

Procure hoje mesmo o Prof. Dedé e esco
lha num estogue de 50 acordeons o de 

sua preferenciai
\  EXDAS A PRESTAÇÕES COM PEQUENA ENTRADA:
Tratar na Academia com 0 Prof DRDP . .

par. o E s i  da l í a u  C .M rà"<led<'r ' XClUS"r0

NOTA: - Atendemos pedidos para outras ci- 

PosfaSl 2°0l SiadL0ageCs“rtas p a ra a  Caixa

TUDO PARA O CONFORTO DE SEU LAR
Realize já o seu gonho, adquirindo em «Sua Casa» «xatamanie aquilo de que necessita para dar maior confôrto a seu Lr Pagando ei
Fogões a lenha e gáz, panelas de pressão, geladeiras, liquidificadores, baterias de alumínio, tnlnnrinhir mó uniu 11 üi_ UUivl — t r- st çô .s  mensais.
artigos para sua cosinha. — Rádios e conexos, máquinas de costura, faqueiros de aço inox., enceradeiras, brinquedos. — Chuveiros ^ f101*61,11®8 americanas, e todos os

pias e lavatórios, e todos os artigos sanitários e muitas outras mercadorias * 6 ° r‘C013, banheiras. armarinhos de toilette,

Nós lhe facilitaremos a compra! — Pague em suaves prestações mencme 1

A U G U S T I N ,  F E R N A N D E S  & C I A .  - v
Rua Quintino Bocaiuva s/n. — (Próximo a Transp. Araldi) ~~ f  ̂  ’ “ Qr"‘a  Catarina
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Bornhausen na linha da legalidade
O sr. Irineu Bornhausen esteve recentemente 

em São Paulo conferenciando com o sr. Janio 
Quadros e com o sr. Adolfo Oliveira Franco, go
vernador do Paraná, sobre a próxima reunião dos 
membros da Comissão da Bacia-Paraná. Em de
clarações conjuntas à imprensa os chefes dos Exe
cutivos catarinense e paranaense colocaram-se na 
linha da legalidade, dizendo: «Somos favoráveis à 
posse dos candidatos eleitos a 3 de outubro, des
de que sejam proclamados oficialmente pela Jus
tiça Eleitoral».

Instado a definir com mais clareza o seu ponto 
de vista o sr. Irineu Bornhausen afirmou: «A von
tade do povo expressa nas urnas deve ser obe
decida. Todavia, ainda não sabemos qual o resul
tado final do pleito». As declarações do gover
nante de nosso Estado alcançaram simpático re
flexo, especialmente por terem alguns poucos redu
tos e lideres isolados da UDN estadual se coloca
do até então nas fileiras golpistas.

õ  feitiço está Bainha tio Cóméicio 
virando

Todos devem estar 1 mbra- 
do8 da célebre '«Republiqueta 
do Galeão*, na qual o coro
nel Adil Oliveira, como inqui- 
sidor-mor, e o então só jor
nalista Carlos Lacerda, por
teiro dos aaditórtos, levaram 
muitos brasileiros a presta
rem declarações sobre crimes 
que diziam ser terem sido 
praticados. Agora o feitiço 
parece virar contra os feiti
ceiros, pois o hoje deputado 
Carlos Lacerda e o mesmo 
coronel estão sendo inquiri
do* pelo general .Vaurell Fi
lho no famoso inquérito da 
carta Brandi.

1minuto
com

KOLYNOS
lhe dá

No próximo dia 29, nos sa
lões do Clube Io de Julho, 
será coroada a Rainha do Co
mércio <le Lajea de 1955. A 
coroação será feita no decor
rer de um grande baile pro
movido pela Associação Pro
fissional dos Empregados no 
Comércio.

quando a

-J ic iência
>

e uma

T rad ição

«3

eeca sensaçao extra 
de frescor

___ agora tamhém•m  forno n h o i GIGiNTE  •  FAMÍLIA
3 t>

Desde 1927 
se empenha a 
Varig em oferecer 
ao público 
o melhor serviço, 
adotando as mais 
modernas inovações 
na (ecnica do 
transporte aéreo.

V A R IG

um serviço aéreo 
-v* tradicional

Faleceu o sr. Ernes
to Goss

Vitima de rnfermicade que 
o acometera há algum tempo, 
faleceu, dia 23, nest* cidade, 
o sr. Ernesto Goss, com 75 
anos de idade, o antigo ser
ventuário d* justiça de nossa 
comarca. Dado o grande cir
culo de amizades que o ex
tinto possui», grande foi o 
número de pessoas <̂ ue visi
tou a cas i mortuária e o a- 
companhou no sepultamento. 
O Si. Ernesto Goss deixa viú- 
l’a e filhos, entre os quais o 
nosso prezado amigo e cola
borador Nereu Goss.

Reclamações contra o IAPC
Diversas reclamações par

tidas de segurados do IAP 
dos Comerciários teem che
gado até nós. O pagamento 
das pensões, benefícios e ou
tras vantagens asseguradas 
aos contribuintes esta suspen
so desde alguns meses e a 
assistência medica foi supri
mida. Segundo informes não 
oiiciaís que pudemos colher 
essa situação é 'oriundo da 
falta de Cobertura, por parte

da direção central daquela 
autarquia à delegacia de Sta. 
Catarina, do deficit*verifícado. 
Em consequência a adminis
tração regionaol não dispõe do 
numerário suficiente para a- 
teoder as agencias. Aiiás fa
tos como estes tem ocorrido 
com frequência em muitos 
pontos do pais após a ascen
são ao poder do governo Ca
fé Filho.

DIA DO AVIADOR
Foi comemorado festiva

mente o Dia do Aviador 
transcorrido a 23 deste. Ins
tituído por lei de 1936, o Dia 
do Aviador visa celebrações 
civicas, desportivas e cultu
rais alusivas â iniciativa do 
notável Santos Dumont,

Arnaldo Borges Waltrick
Contabilidade - Representações - Seguros 

em geral
Abertura e encerramento de firnias, inclusive serviços na Junta 

Comercial do Estado - Contrato* - Requerimentos - Recibos - 
Legalização nas repartições públicas - Imposto de renda - ETC.

Rua Cel. Córdova, 92 — Caixa Postal, 407
End teleg. W aLTRICK

L A G E S  SANTA CATARINA

Leia e assine o Correio Lageano

Academia Catarinense de Acordeon
E o seu 0°. Festival de Acordeons em desfile

Apresenta o PROF. DEDÉ e um conjunto 
de 120 acordeons

(Espetáculo deslumbrante)
ALGUNS NÚMEROS DO REPERTÓRIO

NOVILLERO-PASSO DOBLE
VIOLETAS 1MPERIAES - VALSA DO FILME DO
MESMO NOME
TABÚ - BOLERO AFRO CUBANO
MARCHA DAS AGU1AS - CELEBRE MARCHA
SOB O CEU DE PARIS - VALSA
ADEUS QUERIDA - GRANDE TANGO DO MOMENTO
AMOR BREGEIRO - SAMBA ESTILISADO
CEREGEIRA ROSA - ESTE NUMERO ALCANÇOU
VENDA DE DISCOS. MAIS DE UM MILHÃO

E muitos outros números de sucesso 
internacional

No Cine Teatro M A R A J O A R A  em 25 de novembro

PRODUTOS DA C 1T Y T E X

Comercial Auto Capas
Inaugurou sua loja CITYTEX

A rua Mal. Deodoro. no antigo salão Cruzeiro do Sul

Onde está instalada com um variado sortimento de colchões, so
fás, jogos estofados, camas, divãs, almofadas, tapetes, trilhos, lus
tres em estilo funcional, bergéres reclináveis e simples, e uma 
variedade infinita de móveis de todos os tipos e para todos os gostos

Vendas com facilidade de pagamento

$

a ip m m im iiiM  ues *3 vrv-« i ’ "

u
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A maior rêde aérea domestica do mundo
Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos T ,

E
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.

AGENCIA EM UAGES, - Rua 15 de Novem bro S.N. (logo abaixo do Cine M arajoara)
Fone, 214

Operamos com aviões Douglas DC 3 (21 passageiros) e Douglas C 47 (28 passageiros)

Dias da Semana
2a. Feira ! Para Porto Alegre (diréto)

Hora de sahida! - 15,15
(Volta às Terças Feiras)

Terça Feira: para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: 13,20
(Volta às quartas feiras)

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
(Volta às quintas feiras)

Hora de sahida: - 11,30

Quinta Feira: para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 13,20
(Volta às sextas feiras)

Sexta Feira: para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(Volta aos sabados)

Hora de sahida: - 11.30

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 13,20
(Volta aos domingos)

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(volta ás 2as. - 3as. - 5as. - sabado6l 

Hora de sahida: - 11,30 j

Com uma passagem da TAC ™ ^ ;oí rá  Vialar em q“alquerCia. aéíeabrasileira, tanto na ida «o-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer es
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando oue rmr ■ PeSS° a ’ ^Ue

* isso seja a penas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o hilbpto a
sidenci». Passagem, em sua re-

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comaica de Lajes

EDITAL DE PROTESTO
O Doutor Aristeu Ruy de 
Gouvêa Schiefler, Juiz de 
Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Oatarina, em exer
cício, na forma da lei, etc.

Paz saber a todos quantos o 
presente edital de protesto, 
virem, dele co ihecimento ti
verem, muito especiulmeute os 
terceiros interessados, que por 
parte de TOLENTINO JOSÉ 
PINHEIRO e VaLDEVINO PI
NHEIRO CORDOVA, lhe foi 
dirigida a seguinte petição: - 
«Gxmo. Sr. Dr, Juiz de Direi
to da ta. Vara desta Comarca. 
TOLENTINO JOSÉ PINHEI
RO e VALDEVINO PINHEIRO 
CORDOVA, brasileiros, o pri
meiro viuvo o segundo casa
do, domiciliados e residentes 
nesta cidade, proprietários 
por seu advoga Io que esta 
subscreve, expõem e requerem 
o «eguinte: Em data de 7 de 
no«/ernbro de 1953, os requi— 
ient“8 adquiriram por escritu
ra publica de OT \CILIL) D t  
MORAES BRANCO, tran-cii- 
ta sob n° 8.474, data de 7 le 
novembro de 1953, uma gleba 
de matos e fachitais com a 
area superficial de oitocentos 
e setenta e tres mil e duzen
tos e tres metros quadrados 
(87j.203ms2), e« comum, com 
a3 seguintes confrontações 
com te rns  de Ana Maria do 
Na-cmento, de >ucessores de 
MaOU' 1 J «aqui n de Mo'aes, 
de J .sé Maria de Moraes, de 
Camelioa Morars d<>s Santos 
de suce-sores de João Ber
nardo d> S Santos, de Moisés 
M raes dos Santos e inda 
com terras dos sucassores dp 
Manuel Joaquim de Muraes, 
situada em Campo Belo do 
Sul, desta Comarca. O trans- 
miteote Octacilio de Moraes 
Branco, adquiriu essa gleba 
em virtude de herança pater
na no inventario procedido 
por morte de Pedro Mo aes 
dos Santos, também co ihj - 
cilo por Pedro Hildebraodo 
dos Santos. Acontece que, 
julgando o inuentario de PE
DRO MORAIS DOS SANTOS, 
1RENO SILVA DE OLlVERA 
e MOISÉS MORAIS DOS 
SANTOS interpuzeram par » o 
Cole ido Tribunal de justiça 
do Estado, sob o falso pre
texto de proprietários da t <- 
da a herança de Octacilio de 
Moraes Branco, o recurso de

apelação, pendente de julga
mento até a presente data. 
Sem o menor respeito a coisa 
litigiosa e em comum, sem o 
conso expresso tácito dos 
demais condominos MOISÉS 
MORAES DOS SANTOS e 
1HEODOLINO DALAFACE, 
exercendo atos materiaes e 
jurídicos de verdadeiros d i- 
nos do lodo, trazen io-lha ino
vações com as quais os co n 
sortes não podem concordar 
estão derrubando pinheiro», 
madeira de lai e outras esoé- 
cie, como se a isto podessem 
fazer, sem o menor obstáculo 
E para ressalva d >s seus di
reitos, entretanto, querem os 
postulantes protestar contre 
qualquer ato expoli tção que 
importe dano no imóvel acima 
indicado, no todo ou que em 
parte, ou mesmo a venda > u 
industrialização do» pinheiros t 
«uiras madeiros, atualmente ou 
após tranzitar «m julgado a 
si-nt nçt julgadora da partilha 
lot bens do inventari > de PE- 
>RO MORAES DO-i SANTOS, 
u PEDRO HILDEBRANüO 

DOS SANTOS, pois que, os 
fat •* >r«ticados par MOISÉS 
MORAES! DOS SANTOS « 
TEODOLINO DALAFACE im
portam em fraude de execução 
c >mo dispõe claramenie o Có- 
d go Civil, arts. 106 s 108. Pe
lem assim, que se dign’ V. 
Excia. mandar citar, sob man- 
dad ■ a MOISÉS MORAIS DOS 
SXNTOS e TEODOLINO DA- 
LAFACF para que, cessem 
co > a derrubada de pinheiros 
e outras madeiras, sob pena de 
responderem pela “reisarcimen 
to dos prejuízos causados, pu
blicando o presente protesto 
para que possa chegar ao 
conhecimento de terceiros in
teressados e ausentes se por 
ventura existirem. Requerem 
que realizadas at diligencias 
p did s seja o presente protes
to e itregue ao advogado, que 
esta subscreve, mediante reci
bo independente de translado 
Para efeito de taxa judiciaria 
dá se o valor de hum mil cru
zeiros (Cr$ 1.000,00) Nestes 
termos: Lajes, 19 de agosto dt 
1955. -  (a) Mario Teixeira Car
rilho. -  «Ns petição acima 
transcrita, foi proferido o se
guinte Despacho: «A. Como re
quer. Faça-se a citação pedida 
e publique-se na imprensa lo
cal. Lajes, 22/8/955. - fa) B.

P a l a c i o  da M ú s i c a
a r t ig o s  m u s ic a is  e  elétrico s

A maior e mais completa discoteca de Lajes
Acordeons -  Rádios - Eletrolas - Toca-discos - Bi

cicletas - Reguladores de voltagem - Máquinas de cos
tura - Álbuns para discos - Aparelhos discotex e mui
tos outros artigos de reconhecida qualidade.

Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» 
e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cupões gra
tuitos «Lar Feliz» (carta patente n° 180).

PAI ÁCIO DA MÚSICA, CUJO LEMA Ê:FALAOiu ^  VENDER BEM E SERVIR MELHOR

Rua Cel. Cordova, n" 269 - C. Postal, 164 - Fone, 397 
Endereço Teleg. «Palácio» - Lajes . S. C.

Costa*. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, muito 
especialmtnte dos terceiro* in- 
tere*sados. pa**ou-se o presen
te edital de protesto, para pu
blicação na impr«nsa local. - 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, ao* vinte e quatro 
dias do mes de setembro do 
ano de mil novecento» e cin- 
coenta e cinco. - (24-9-1955). - 
Eu, Walderk Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civ«l, o datilo
grafei, subsetevi e também as
sino.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Iuiz em exercício na la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

m
m \

C A S A
Vende-se uma casa de ma

terial e respectivo terreno, 
servida de agua. luz e esgo
to, em bairro rêsidencial, si
ta a rua Frei Rogério.

Os interessados deverão 
dirigir à redação dêste jo r 
nal ou a rua Benjamim Cons- 
tant. 15 (ao lado da Prefeitu
ra), nesta cidade.

Leia o Correio Lagea- 
no às 4as e sábados

íb è I
E.S p M  cúbicos - S anos de garantia 

re a l •  Amplo congelodo t com p orto  

transparente  e 5 novas e espaçosas 

gave to* com puchadoro* Hinaonais, 

que desiisam sobre corrediças p lásti

cos « Fecho resistente e moderno so

bre  espelho p lá stico  e  In te rio r em cô* 

ros a le g ro * e  suaves e Grades com 

cco ba m e nto  em alum ínio anodizodo.

■0

•- E j:<\

REVENDEDOR AUTORIZADO
A ELETROLANDIA

Rua Coronel Cordova s/n Lages Sta. Ça

Para você aprender inglês
------------ SEM SAIR DE C A S A -------------

a p r e n d a  inglês
EM MENOS DE 6 MESES

/

i -
w  

o  O c

Um professor que nâo se canas
Adquirindo uma coleção de discos YAZIGI METHOD, você poderá 
dominar com perfeição, em poucas horas de estudo, o idioma Inglês! 
Enquanto o disco gira, Mr. Pep — o seu mestre — conversará .com 

você, mostrando o caminho facil do estudo e aprendizagem
REPRESENTANTE NESTA CIDADE

OSNY PIRES & CIA. LTDA.
Praça João Costa, 34-38 — Fone, 263 — LAGES - Santa Catarina
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Juizo de Direito da Primeira Vara d a  C om arcade Lajes
EDITAL DE CITAÇÃO, com 
o prazo de trinta dias, de 
GENIPE MOREIRA BKAN- 
CO, em lugar incerto e não
sabido.
O Doutor Aristeu Ruy de 

Gouvêa Scliiefler, juiz de Di
reito da Segunda Vara, em 
exercício na Primeira Vara, 
de>ia Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, i>a 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o preaente edital de citação, 
com o prazo de trinta (30) 
dias, virem ou dele conheci
mento tiverem, que, pelo 'i ei- 
mo, cita-se a GENIPE MO
REIRA BRÀNCO; para, no 
prazo de vinte e qu tro (24) 
boias, a partir do término do 
prazo deste enital, con
tado da publicação no «Diá
rio Oficial do Estado», pagar 
a quantia de quinze mil cru
zeiros (Cr$ 15.1)00,00), sob 
peda de petihora, em conse
quência da ação executiva 
que, por ê*te Juizo e Cartó
rio do Escrivão que êste 
subscreve, lhe move Lu z 
Casemiro de Freitas, nos ter
mos da petição adiante trans
crita: -  PETIÇÃO INICIa L: - 
«Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- 
reits da la. Vara. Luiz Case 
miro de Freitas, brasileiro, 
casado, comerciante, residente 
e domiciliado nesta cidade, 
por seu procurador abaixo 
firmado, vêm propor contra 
Genipe Moreira Branco uma 
Ação Executiva, no decorrer 
da qual provará: -  1 Que é 
credor do Suplicado na quan* 
tia liquida e certa de quinze

imil cruzeiros (Cr$ 15.000,00), 
representada por uma Nota 

I Promissória, vencida em 14 
de março de 1954, protesta
da e não paga, conforme faz 
fé que o tituíó e a certidão 
que a est.. inclui; 2 O Su
plicado al<-m de negar-se em 
atender aos apêlos e tentati
vas amigaveis do Suplicante 
em haver o que lhe é dfvtdo. 
auzentou-se desta Comarca, 
estando em lugar incerto e 
não sabido, tendo porem 
deixado n«ta cidade, bens 
penhoravei', 3 - Diante do 
exposto, p 1e e requer o Su 
plicante se digne V. Excia. 
em ordenar a citação do re 
ferido dev dor, por editais, na 
Torma dos arts. 164, IV e 177 
e segs. d' Cod. Pruc. Civil, 
para que pague, dentro de 24 
horas, o valor integral da di
vida .acrescila de juros. CUMa- 
e honorários, ou ofereça bens 
à penhora, sob pena de, nã' 
o fazer.do ser efetivada a 
penhora em tantos de seus 
bens, quan'os bastem para o 
pagameuto to principal, juros, 
custas e h norarios de advo
gado á base de 20%, ficando 
o executaa <, desde logo, ci
tado para todos os termos e 
atos a ação, até final, pena 
de revelia; Requer outrossim 
que, expedido o mandado 
executivo e rteaindo a penho- 
rado em bens imóveis, seja 
também citada a mulher do 
Suplicado, se casado fôr, pa
ra que Contestem a ação, no 
prazo legal, querenoo, pros
seguindo como de lêí; valor: 
Cr$ 15.000,00 Nestes termos,

i E.D. Lajes. 8 de Setembro de 
1955. - (a) Pp. r.désio Nery 

I Caon. - DESPACHO: - A- Cite- 
se por edital, com o prazo de 
30 dias. - Lrfjes, 19/9/955. -(a) 
B. Costa, Em virt jde do que, 
passou-se o presente edital, 
cnm o prazo d*» trinta dias, 
por meio do qual cita-«e n 
senhor Genipe .Voreira Bran
co, na forma e para os fins 
constantes d;>s petições ei 
despachos acima transcritos. - 
Êste edital será publicado e 
afixado na forma da lei. Da
do e passado nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, ao« treze dias do mes 
de outubro do ano de mil no- 
v'centos e cincoenta e cinco. 
Eu, Waldek Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Cível da la. Va
ra, o dadli grafei, subscreví e 
tarnb m assino. - Selos afinal.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefier

Juiz de Direito da 2a. Vara, 
em exerucio n la

Waldeck Aúrelio Sampaio 
Escrivão do Ci«el

T e r r e n o
Vende-se magnífico lote, 

próprio para edificação, me
dindo 1.200 metros quadra
dos, situado na Vila Militar 
(bairro do Conta Dinheiro), 
nesta cidade.

Os interessados deverão 
dirigir-se ao proprietário sr. 
Syrth Nicollélt ou a redação 
dê6te jornal.

Lacerda está provocando
O conhecido traidor Car

los Lacerda, apesar de ter 
perdido a batalha da carta- 
Branai, continua fazendo pro
vocações e agitando o am
biente político nacional. Sem 
credencia e sem autorida
des paro isso o indesejável 
corvo vem pregando a sub

versão do regime e dizendo- 
se apoiado pelas forcas a r 
madas. Acreditamos, entre
tanto, que 6uas palhaçadas 
acabarão dando-lhe urn lugar 
Da cadeia ou no hospício, 
apesar das imunidade» de 
que vem abusando.

Leiam e assinem o jornal

« A H O R A »
Vendido diáriamente em todas as bancas

Para assinaturas procurem esta redação

Senhores Gomeíciunies e Industrais
Para atualização de escritas atrazadas e de

mais serviços técnicos de Contabilidade (balan
ços, revisões, perícias, etc.), procurem os serviços 
da

Organização Contábil Ltda.
que dispõe de uma equipe para Serviços Volan
tes, em tôda e qualquer localidade do Estado de 
Santa Catarina.

Organização Contábil Ltaa.
Caixa Postal, 150 - Lajes - S. C.

Rua 15, cie Novembro, 78
Filiais em:

Encruzilhada - Distrito de Palmeiras - Lajes 
- Campos Novos - Rua Cel. Farrapo

Endereço Telegráfico: «COV)E»

com S marchas a frente •
2 a ré. Sapatas de 40 cms. 
Motor de 37 H. P. Constru
ção ultra-forte para resistis 
às mais arduas tarefas.

sua aderência total e
FIAT 25-C grande estabilidade as-

o pequeno qronde trator  Seguram trabalhos rápi-
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 25 H. P. 
Ünico trator de sua ca-

A tegoria equipado com 
motor Diesel

FIAT-OM 35/40-CL
ideal pa ra  

ta re fas  p e s a d a sUma
linha completa 

de tratores

com a 
tradicional
economec 
e solidez 

dos produtos
ü W í  FMT Ê G-IRGülDd POR MEIO SÉCI'S.0 GE P.EPUT&ÇÜO MUNDIIIL

FIAT 55/Lpossante e m uito econôm i
co produz dois alqueires de 
aração por dia. Consum o  
de apenas 25 litros de óleo  
diesel por alqueire. Motor 
de 40 H. P.

SOMECA DA 50
de g ran d e  produção o máxim o de eficiência

> da mais alta qualida
de. Motor de 55 H. P. 
Esforço de tração 
5.500 Kgs. 5 marchai 
a frente e uma a ré. 
Consumo reduzldíe-

*  locos os unplementoj t grtcolcis

*  Completo estoque de peços legitimas

*  Assistência técnica com pessoal 

especializado da própria fábrica.

Consultem nosso plano de
FIN AN CIAM EN TO

Jn 1jju • r In
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O encontro entre Interna
cional e Lages programado 
para amanhã, no Estádio Mu
nicipal, constitui uma das a- 
trações máximas do presente 
campeonato da cidade.

Os colorados vem de um 
•justado empate com o Vas
co da Gama tendo proporcio 
nado um espetáculo agrada- 
vel de bom futebol.

Os jovene integrantes da 
equipe da camiseta vermelha 
ardorosos, combativos senho
res de um conjunto harmoni 
oso darão muito trabalho aos 
«lageanos», na porfia da tar
de de domingo

O Lages alimenta fundadas 
pretensões ao titulo máximo, 
possuindo um time dos mais 
respeitáveis e de melhor té 
cuíca da cidade.

Alem disso, os degladian 
tes aparecerão com seu pode 
no total, não existiando pro
blemas para nenhuma das e- 
quipes.

Tanto o Lages como os ru
bros estão com tres pontos 
perdidos apenas, e a igual
dade de colocação e o per
dedor ficará em posição bas
tante incomoda, o que nos 
leva a crer na desenvoltura 
de uma luta de proporções e

Diversos processos 
julgados pela JDD
A Junta Disciplinar Despor

tiva tem em pauta diversos 
processos referentes a atle
tas e a clubes os quais vem 
sendo apreciados regular
mente.

No ultima sessão a junta 
julgou os clubes que não a- 
presentaram os aspirantes tm 
campo para o respetivo cam 
peonato, aplicando penas de 
pontos e multas ao Lages, A- 
liados, Internacional e Pi
nheiros.

de real interesse.
Assim, o público terá opor

tunidade de assistir a um en
contro realmente remocio- 
nante.

As equipes deverão trazer 
a seguinte formação: 

INTERNACIONAL Ximbica. 
Aujor e Zequinha - Lino. Áu
reo e Rogério - Adair, Pinto,

Plinio. 06many e Melegari.
LAGES: Hélio, Nery e Tei

mo - Aiala. Cardeal e Ary - 
Tales, Ronildo, Hugo, Patro
cínio e Merico (ou Ruy).

A arbitragem estará a car 
go de Edgard Werner, e será 
disputada, com inicio às 14 
horas, interessante prelimi
nar

Demonstração sem compromisso
Estando a senhora interessada em uma demonstração do funcionamento dos aparelhos abaixo, em 
sua casa, sem compromisso de compra, basta sublinhar aquele que desejar, recortando o quadro cor
respondente, e enviando por gentileza a
Osny Pires & Cia. Ltda. Praça João Costa, 34/38 Fone 263 - Caixa Postal 36 - Lajes - S. C.

UNICO REVENDEDOR AUTORIZADO DIRETAMENTE DA FABRICA

P a n e l a

B a t e d e i r a

Enceradeira Liquidificador

Nome: Endereço:

C I C L I S T A S ;  para suas ínscrícões para o grande circuito a rea- 
lizar-se em novembro próximo dirijam-se a E L E T R O L A N D I A

Jf e i l u p x f * —
EAl PA COSTURA 
EPO BORDADO 

j UM PRAZER

A M A R C A  
D E  Q U A L ID A D E

CASA RENNER
e d if íc io  c a b a

Camisas:

Epsom

Lemo

Saragossi
I.

ALTA Q U A LID A D E  

E D IS T IN Ç Ã O

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.

SOBRETUDOS
C O M P R E  P E L O

CAPAS
N O S S O  S I S T E M A  C R E D I A R I

QUALIDADE E DISTINÇÃO

POLOVER
O
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-  0  ASPIRADOR DE PÓ, 
potentissimo, criado de acor
do com a técnica mais mo
derna que, além de higienizar 
o lar, possue vários acessó
rios, úteis não sómente na 
aspiração das partículas de 
pó, como também na expeli- 
ção de inseticidas em pó ou 
líquidos.

— A BATEDEIRA, ideada 
para ser usada PORIATIL 
ou FIXA, munida de potente 
motor que reduz a minutos as 
costumeiras horas emprega
das na confecção de meren
gues, bolos, cucas, cremes 
cbantilly, etc.

MAIOR CONFORTO 
AOS LARES DE LAJES 

E DO BRASIL
Inúmeros técnicos, auxilia

dos por modernas instalações.

Eis aqui uma vista magnífica, da grande exposição de artigos domésticos, da famosa marca «ARNO,, da Amo S. A. -  Industria e Comercio, da 
qual é agente exclusivo para a cidade e o municipio de LAJES a conceituada CASA OSNY PIRES & CIA. LTDA -  PRAÇA JOÀO COSTA 4/38 
No clichê vooo.: o tt.ul.r do Itan. l o d  Sn,. GILBERTO PIRES. .  ERTA COSTA, o LIV.O A. TONIATTI. navo In.poio, do DÒn.Mo„onl» 

do . « « o .  domésticos d . ARNO .  o «r. WILSON DA COSTA NEVES, din.mico .ondod.r, cld.do, do. nprcci.dos oc.igos do o s .
doméstico, daquela grande organização industrial brasileira.

*V

desenvolvem, ano por ano, 
novos aparelhos para propor
cionar mais conforto aos la
res, seneo já anunciadas 
grandes surpresas para os 
milhares d • clientes da ARNO.

Cfi 4PANHA 
«CIIAVECO»

A fim de proporcionar às 
DONAS DE CASA a maior 
possibilidade de conhecer, em 
seu proprio lar, as vantagens 
dos aparelhos ARNO, a firma 
OSNY PIRES & CIA. LTDA. 
desta cidade, está desenvol
vendo um programa de visi

tas às mais conceituadas fa
mílias LAJtANAS, para de
monstrações gerais do fun
cionamento dos categoriza 
dos produtos ARNO. demons 
trações serão feitas pelo sr
W ilson  da c o s t a  n e y d s
vendedor especializado, com
petente e treinado, e as f;i- 
milias LAIEaNa S estão exi

midas de qualquer compro 
misso de compra.

Pedimos pois, às donas de 
casa LaJEANA^ acolher com 
a proverbial gentileza e sim
patia o deaicado funcionário 
que vai representar uma gran
de i"du8t ia que constitue um 
legitimo orgqlho para cada 
brasileiro.A  A i m  _  _ _  ---- ----- -------C8iao exi- brasileiro.

OSNY PIREò & CIA. LTDA. ■ Praça Joâo Custa, 34-38
Tem para pronta entrega máquinas de costuras C R O S LE Y , L A D A  e O F K A N

Fogões a lenha «W A L L I G»
©m suaves prestações.

«CHAVECO» é a denomina
ção da campanha que serâ 
iniciada por estes dias, junto 
às exmas, donas de casa sob1 
o patrocínio de OSNI P1RSS & 
CIA. LTDA. - PRAÇA JOÃO 
COSTA, 34/38 na difusão dos< 
aparelhos elétricos domésti- j 
cos da renomada marca «AR
NO», que garautem o maior 
conforto ao lar moderno.

A vasta linha de aparelhos 
eletro-domésticos ARNO. a- 
lém de uma apresentação a- 
prímorada e formosa, possue 
todos os requisitos da técni
ca moderna mais exigente.

— A PANELA DE PRES
SÃO excede das demais si- 
miliares, por ser praticamen
te INDEFORMAVEL. Fundida 
por meio de moderno pro
cesso a jato, em duro alumí
nio, sem rebites, sem soldas.

- O LIQUIDIFICADOR «IV 
Centenário», a 3 velocidades, 
fiel companheiro que propor
ciona uma-dieta hiirienica e 
1001 quitutes para os pala
dares mais exigentes.

— A ENCERADEIRA «AR
NO» possue vários caracte
rísticos de decisivas vanta
gens que a tornam a mais 
procurada pelas donas de ca
sa, até a ENCERADEIRA SU
PER EQUIPADA, com distri
buidor automático de cêra.

Os aparelhos elétricos domésticos “ A R N O ”
Dã o  m a i o r  c o n f o r t o  ao seu l ar

Máxima comodidade ás ianas de casa ■ ECONOMIA, LIMPEZA, ENCANTAM ENTO! *
Panelas de pressão — Enceradeiras (das quais se destaca a en
ceradeira equipada com espalhador de cera automático) — Liqui- j ' 

dificador — Aspirador de pó — Batedeira (Dual*Super),
para ser usada fixa e portátil
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