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Asituaçaonaciona
S  Í S U  a “ ,to ^ , r' C" “  publlcad°- relembro,i a ,ua po 
que ev «k '  .-,e « ^ ' 0* .eenadore6' Por uma união política
.  86 apreensoe« e ob riscos a qub se exDunha
ano passado0 Um P*eit°  agltado* dePois de 24 de agosto do

tão assãa°ltanriUrir n end-ein.poÍ8 as in9llietações que ora es- 
orador r l í f i ím m , ça° - Longe porem de ««timulá las, o 
constitucional * ^  C° DUlJta ProPugnaDdo ordem

» n u J : ± eZ b: ™  q ’Je °.s .movimentos revolucionários ou as 
soluçoes das crises políticas pela intervenção das Forças
í  S f n t V 0 a8 elevam. e dignificam na conquista para o 
nnI°Hde ID8tltulÇ°es basicas, asp'rações de um povo de 
que dependa o seu progresso político e social
p ,  . [ ? }  as®im> entre DÓS< em 1889, com a Proclamação da 
Republica, foi asrim em 1930, para a conquista do voto se
creto e da Justiça Eleitoral.

Serão, pois, movimentos que encarnam idéias, aspira- 
çoes altas de um povo que justificam tais intervenções.

i\o momento atual, porém, o que vamos agitando a 
vida brasileira?

Boatos e versões criadas em tôrno de pessoas. A6 
animosidades poiitica» ou pessoais surgem â lona numa 
demonstração de insuficiente educacão política que impor
ta em controle, em contenção dos impulsos, das paixões, 
que se criam em tôrno de pessoas e contra pe6soas.

Quando deveriamos procurar aperfeiçoar as nossas 
instituições politico eleitorais, como estamos fazendo em 
todos os demais setores da vida econômica, social e admi
nistrativa, igualmente em atrazo, num pais como o nosso, 
em vêz de um esforço nesse sentido. - continua o senador 
catarinense, parece que se prefere a destruição do regi- 
mem instituito na Constituição de 1946, como se êsse fosse 
um processo inédito no pais, para que o podessemos ainda 
experimentar.

Congratulou-se, afinal com a atitude do ministro Tei- 
xetra Lott pela sua reafirmação do respeito à ordem e à 
Constituição.

Isolada a U DN  na batalha 
judicial

Apenas a UDN como par
tido politico está totalmente 
empenhada na chamada «ba
talha judicial», visando frus
trar a diplomação e pos.-e de 
Juscelino e Jango. Os de
mais partidos integrantes da 
Frentt de Renovação Nacio
nal. que apoiaram a candi
datura do general Távora; 
estão contra essa medida ou 
pelo menos divididos, como

o PDC e o PL.
O recurso udenista a ser 

proposto e6tá recebendo 
grande reação nos setores 
parlamentares e jornalísti
cos, pois outra coisa não é 
senão um golpe por linhas 
travessas. O resultado final 
será mais uma derrota para 
06 «eternos inconformados», 
que dia a dia perdem ex
pressão eleitoral no pais.

Miranda e Heriberto em expectativa
Ainda não está decidida a tleiçSo do vice govtrnad.r do 

do O Tribunal Regional Eleitoral anulou algumas umas 
haviam Sido im pugnadas e »purou outras. É quase certa a 
vaclo de votos n .. urnas anulada* dad. .  pequena dife- 
í q «  separa os candidatos Miranda Ramos e Heriberto

Grandes possibilidade econômicas no 
futuro municipio de Anita Garibaldi

Favorável à emancipação o sr. Marcelino 
Alves Peneira, lider ao PÍB naquela região

Sabedores de que 6e en 
comrava nesta cidade o sr. 
Marcelino Alves Ferreira, co
merciante radicado em Ani
ta Garibaldi e lider do Par
tido Trabalhista naquele dis
trito, proc ramos ausultar o 
seu pensamento em torno 
do movimento emancipacio- 
nista que se esboça na re 
gião Anita Garioaldi-Serro 
Negro - Tampo Belo do Sul.

Inicialmente o 6r. Marce
lino Alves f  erreira declarou- 
nos de que a noticia da 
criação do novo municipio 
foi recebida com tegozijo, 
porquanto é uma velha aspi 
ração dos moradores dos 
distritos referidos, esclare
cendo que, pelo que ele tem 
ouvido e obs-rvado, apenas 
uma parcela dos habitantes 
de Campo Belo do Sul está 
condicionando a sua adesão 
á nova comuna, desde que 
a séde municipal fique na 
quele distrito.

so. Na atual saíra foram co
lhidos, em números aproxi 
mados, as seguintes quanti
dades de sacas: milho: 40.000, 
feijão: lõOOd, trigo: 20.000; 
afora arroz com inicio de 
plantio de 3.000 sacas e de 
outros cereais, devendo ain 
da ser computada a grande 
produção de mel e cera».

Esclareceu-nos ainda aque
le comerciante que a iodus 
trialização rápida do pinheiro 
vem abrindo campo para o 
incentivo à atrricu tura. com 
novas áreas cultiváveis, a- 
creditando assim que a futu
ra comuna possa ter Aim rá
pido desenvolvimento

Inquirimos ainda o lider 
trabalhista sobre os proble
mas que existem e que serão 
criados paia a região no fu 
turo, mostrando-se ele oti 
mista, declarou:

«Certainente teremos de 
enfrentar sérios problemas 
de natureza administrativa, 
cuino por exemplo a aber- 
tuia da estrada que nos li 
gará a Pinhal da Serra, no 
Rio Grande Para isso já 
existe uma lista de subscri
ções paiticulares com o fim 
de obter s recursos neces
sários. E como prova de que 
há desu-sil > interesse apon o 
a miuha prúpria contribui
ção de CrS lo.OUO.OO para o 
imed ato inicio da obras. De 
qualquer forma, conc uiu o 
sr. Marcelino Alves .Ferreira, 
o movimento emancipacionis- 
:a já está vitorioso, faltan
do lhe apenas a sanção das 
lei». Todos os obstáculos se
rão vencidos mesmo com 
sacrifícios preseDtes. desde 
que visem a coletividade no 
futuro»

FREI MOJICÂ, HOJE, NO MARAJOARA
«Defendo, porém - conti

nuou - o ponto de vista de 
que a séde do futuro muni
cipio deva ser a ‘atual séde 
de Anita Garibaldi, por ser a 
melhor aparelhada. Lá já 
existe colégio, hospital, fá
bricas, posto de gazolina, o- 
ficinas e muitos estabelecí 
mentos comerciais e indus 
triais, além de serviços de 
luz elétrica e águe encanada 
em regulares condiçõts, com 
obras em andamento para 
bem atender a população».

Indagado se, desmembra
dos de Lajes, aqueles distri
tos tinham possibilidades de 
ter vida economica e finan
ceira própria, com visível 
entusiasmo o sr Marcelino 
Alves Ferreira disse-nos:

«As previsões são as mais 
otimistas possíveis. Uma das 
atividades da região é a in
dústria madeireira, existindo 
perto de 20 serrarias em Ser
ro Negro e Anita e uma re- 
ser a em pinhais calculada 
em 400 000 unidades sómen 
te Desses dois distritos.

«Afora isso, prosseguiu o 
nesso entrevistado, a produ
ção agrícola vem 6e desen 
volvendo com grande impul

Anunciada bá alguns me 
ses, confirmou se a vinda de 
Frei José Mojica a nossa ci
dade. O antigo astro do ci
nema, que abandonou a tela 
pela vida religiosa, continua 
ainda sendo uma das vozes 
mais apreciadas da América, 
dedicando-se agora ao canto 
sacro: Frei Mojica dará uma

Punição para 

Mamede
Os altos circulo3 militares 

estão estudando a situação 
criada com o discurso gol 
pista proferido pelo c ronel 
Jurandir Bizzaria Mamede 
«turante o sepultamento do 
general Canrobert. Transfor
mando aquele ato fúnebre 
num comício politico de pre
gação da subversão da or 
dem o cel. Mamede chamou 
contra si a critica da opi 
nião pública, esperando-se 
que venha a ser puaido dis- 
ciplinarmente.

única audição hoje. com ini
cio às 19 horas no Marajoa- 
ra, cujo produto liquido re
verterá para fins beneficien- 
tes. A preseDça de Frei Mo
jica despertou graude inte
resse. estando já tomados to
dos os lugares do Marajoara 
para ouvi.lo, e certamente 
aplaudi-lo, n > dia de hoje.

VAI DAR AGUA 

PELAS BARBAS
Os requerimentos solicitan

do o envio de cópias de to
das as peças do inquérito 
sobre a «carta Brandi» ao 
Senado e áCâmara está cau
sando verdadeiro pânico nos 
meios golpistas Lxiste mui
ta coisa grave no menciona
do inquérito, não apeotada 
pelo general Maurell Filho 
em seu comunicado à im
prensa. certamente para não 
tumultuar ainda mais o am
biente politico. Se os golpis
tas estão apavorados com as 
conclusões do mquérito é 
pqrque irão ter água pelas 
barbas, como se diz vulgar
mente Iqnando alguém está 
em posição incomoda-

TT • C A K n d n  A s 4 e 9  horas o CiDe MARAJOARA 
H o j e ,  Sábado, * a p r e s e n t a :

A g u a ,*  d a m  p a r a  a m a n h ã , D o m in g o ,  às 4, 7, e 9
HORAS

0 maravilhoso filme em Technicolor filmado no Brasil
Tonia Carrero e Mario Sérgio no grande filme nacional:

«Meu Amor or^süGiro^«E Proimno Beijar» 1 V 1 U U  n  l i a v  s sU> 1 A li 1 « if
com: Ricardo Montalban e Lana Turner

. t™  a , .  r »ndes produções que a VERA CRUZ produziu !! Um dos maiores sucessos deste ano!!
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
DECRETO N- 57

O Snr, EUCLIDES ORANZOTTO, Prefeito .Vunicipal de 
Lajes, no uso de suas ntribuições,

d e c r e t a :
Art 1. — Fica rriada uma eacola mista municipal no lu

gar denominado Secçào do Retir >, no distrito de São Juré 
do Cerrito.

Alt, 2. — n«te Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicaçã •, revogadas as isposições em contrário,

Pr> feitura .Municipal de L-jes, nm 29 de outubro i e 1955 
Euclides Griinzouo — Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simào — Secretário

TRANSFERENCIAS DE TERRENOS FOREIKOS

2544 — Vicente José Bitencourt AUTORIZO
2697 — Dimas Fr itas »
2730 — Mario Le puído dos Santos »
2726 — Oscar Antunes da Silva »
2725 Octavio Alves Ortiz »
2715 — Paul ina Waltrick de Oliveira e outros »
2712 — José Augusio Steffen »
2734 — José /Viana Pereira de Jesus »
2440 — Nic-nor Jnsé Vieira de Andrade »

REQUERIMENTOS INCOMPLETOS 
2695 — Aristides Alvt6 da Silva — Satisfaça as exi

gências
2231 — Ana M limberger —  Faça prova do pagamento

do imposto territorial urbano
2713 —  Mana Felisbina Xavier Leite — Satisfaça as

exigências
2701 — Rodolfo Sreffen — Couplete informações

LIGAÇÃO D’AGUA

2647 — José Formulo e João Victor ZULlAN - Autorizo 
2669 — Sizenando Ribeiro Godinho »
2692 — José Pemp & Fi'ho — Aguarde oportunidade 

Prefefeitura Muniopal de Lajes, em 3l de outubro de 1955 
Felipe Afonso Simão 

Secretario

Dissolvido o Partido Camocrata Cristão em Jaaçaba
Por deliberação unânime de 

todos os membros que rom- 
punh.m o Diretório Munici
pal do Partido Democr ta 
Cristão em Joaçaba, em reu
nião dr 10 de outubro foi 
efetivada a dissolução do 
respectivo Diretório, bem co
tio o deUigamenfo imediato 

de todos d « fileiras pedecis 
ih s . em f. ce de fatos ocorri
dos durante ,< campanha elei 
toral, cujo PDC em Suma 
< atarina tí'tá clara e to• al- 
mente udenizado e servindo 
a interesses de um determi
nado grupo.

Prosseguem, entretanto, as 
divergências no udeno-demo- 
crata cristão barriga-vtrde.
m face de uma nota Jda di

reção |> rtuiàiia, divulgada na 
«A  Gazeta», de Florianópolis, 
edição de 19 do Corn nte. t*.r-

Í B  « K l  B IS  S I  S I  
m i #

Ferro Gusa - mais 
de um bilhão de cru
zeiros no primeiro se

mestre

Rio (S.I.â.) -  No primeiro 
semestre do corrente ano, a 
produção nacional de f*rro 
gusa «ungiu 522.911 toneladas, 
io valer de ( 'rS .013.292.000,00. 

Estes algarismos ultrapassa
ram os de igual periodo 1954 
em 19.851 toneladas e Cr$. .. 
165.255 000,00 kSegundo infor
ma o Serviço de Estatística 
da Produção, do Ministério da 
Agricultura, no ano passado o 
volume global de ferro gusa 
produzido no pais elevou-se a
1.930.730,000,00 A maior cota 
mensal de ferio gusa. no pri
meiro semestre de 1955, ocor
reu no mês de março com 
95.804 toneladas.

nando núbllc" o desliga*
to de Mo s-nhor Harry Bauer
-  que apoi u hs candidatu 

ras Uallotti e Mirand» Ramos 
a governança do Estado 
que no pleito
çou a vot.iÇao de 20.30J vo 
tos para Deputado 1 edera.,

superando, espeiacularmentr. 
o Monsenhor Librelotto, qUe 
obteve 9.680 votos. Também 
a dita nota da direção parti
dária eitadual tornava públi
co o desligamento de entre 
outros, de Vereador à Cama- 
a Municipal de Joaçaba.

Ilí 100 t\os... ("l
9F M m  0FOGÃO/

PHILIPS
A QUEROSENE
CO M U M
GASEIFICADO

e  o  t o m o

V

de fácil manejo e de fácil limpeza.
N Ã O  USA LENHA NEM C A R V Ã O

N ã o  su ja  o s  p a n e l a s  
N ã o  e s t r a g a  a s  m ã o s  
R á p i d o :  um , d o i s ,  t rê s . . .  
e o  o lm ô c o  já se  fe z !

S .A . PHILIPS DO BRASIL
G a r a n t i a  d e  u m  p a d r ã o  
o b s o lu t o  d e  a u a l i d a d e

REVENDEDOR AUTORIZADO

A  ELETROLANDIA
Rua Coronel Cordova s/n Lages Sta. Cat.
i

Aniversário
Amanhã, festejará seu ani

versário natalicio, a sra. d. 
Elza dos Santos Branco, dd. 
esposa d > sr. loão Otávio 
Branco, funcionário deste jor
nal.

Á aniversariante, no6sos 
cumprimentos

Revendedor Autorizado

Osny Pires &  Cia. Ltda,
Praça João Costa 34-38 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

Academia Catarinense de Acordeon
E o seu 6 . Festival de Acordeons eiu desfil

Apresenta o PROF. DEDÉ e um conjunto 
de 1^0 acordeons

(Espetáculo deslumbrante)
alguns números do repertório

™ Vi ! ^ 0 - 5 ^ ° a D0Bl e  

MESMO NOME AES " '  A L " A 0 0  FILME DO 
t A B Ú  - B ( » I , f K O  A F P o  p í t r a v a

M AHCHA

AMOR*bregeiro 1)0 MOMENTO
CEREGEIRA rosa , hsn' l ADO 
VENOA De DISCOS. M M s lEN̂ rMB°| “ CANCOU

E muitos outros números de sucesso 
internacional

No Cine Teatro M A R A J O A R a  sm nc 
__________________ _____  em 25 de novembro

j !
í

i
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ORREIO La GEANO

D. SINHA'
3 página

ro nomeSlMhaári»È t0 w08 a conheciamo8. Seu verdadei-
ano”  “ nha íeSon-nH118 MuniZ e M  mais d® cinquenta 

Miíilnc l8clonando em sua própria residência.
aprenderam Ce" tena8 de . creanças que com D. Sinhá
aleuns oursan 3 ^a,.8a0 ,10j e adultos, muitos casados e aiguns cursaram escola superior.
n <5inkf Vesp* ra8 d® domingo último, dia 30 de outubro, 

ah • recebia mais de uma dúzia de convites para as 
cerimônias de la. comunhão de alunos seus.

U. oinná não podia atender a todos os convites já que 
eies incluíam o almoço, a merenda ou os doces após as 
cerimônias religiosas 

Era um impasse.
A  velha e querida profes-ora desejava mas não po 

dia se fazer presente e partioipar das alegrias no lar de 
cada comungante e daí a decisão:

Não iria. disse ela á P. Orestina, sua amiga e vizinha, 
não iria à casa de ninguém.

Ficaria, naquele dia, BEM QUIETINHA em sua casa 
Assim não descomentaria ninguém 
As6im não daria preferência a êste ou aquele de seus 

prezados alunos.
Receberi i depois, em sua própria casa. as visitas de 

seus queridos discip^os e com elas. é natural, os presen
tes, as gulodices com que as creancas sempre a mimosea- 
vam em datas festivas como era agora o caso. 

tstava decidida. Esperaria em casa.

X X X

Chegou o sábado; vespera do acontecimento religioso 
e festivo.

D Sinhá preocupada com os afazeres caseiros como 
de hábito.

Â  hora do almoço, disse ao casal de sobrinhos que 
veiu do Rio para visita-la, que fosse para a mesa. Ela iria 
repousar um bocadinho pois estava sem apetite. Depois 
viria arrumar a louça. Não se preocupassem

Recolheu-se ao quarto enquanto os sobrinhos almo
çavam.

Em dado momento um do9 sobrinhos percebeu rumo 
res estranhos no quarto da titia e foi verificar. : .

D. Sinhá agonizava e dentro de poucos minutos en
tregava a alma a Deus.

X X X

Domingo, dia 30 de outubro de 1955.
D, Sinhá. tal como afirmara à sua amiga, lá estava em 

sua casa BEM QUIETINHA!
Mãos cruzadas sobre o peito!
O rosto expressando a serenidade de quem repousa 

após o dever cumprido!
Ou a tranquilidade de quem passou pela vida dei

xando um rastro luminoso em sua trajetória!
Ou ainda a alegria de quem espera a visita dos ino

centes comungantes. os seus queridos alunos.

BEM QUIETINHA!;

E seus amiguinhos foram visita-la e pela última vez. 
Não levaram gulodices mas braçadas de flores para 

enfeitar os funerais da querida professora r para teste
munhar-lhe, com sentidas lágrimas, a dor que lhes ia no 
coração por ver já sem vida a mestra e amiga: a D.SlNHÁ!

Pedrinho

Arnaldo Borges Waltrick
Contabilidade - Representações - Seguros 

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

Comercial do Estado - Contratos - Requerimentos - Recibos - 
Legalização nas repartições públicas - imposto de renda - ETC.

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

L A G E S SANTA CATARINA

Não pode ser çobrado imposto de 
sòbre o gado vendido

renda

Regres-ou ontem, de Júlio 
de Caetilhos, o dr. Werther 
Faria, consultor jurídico da 
Federação das Associações 
Rurais do Rio Grande do Sul. 
O dr Werther Faria em Túlio 
de Castilhos realizou uma as
sembléia com os criadores 
do município, esclarecendo 
os e dando-lhes um raodêlo

para defesa, perante o dele
gado da Mesa de Rendas, ex
plicando que o imposto de 
renda não pode ser cobrado 
sôbre o gado vendido, tendo 
em vista que o referido de
legado vem intimando os cria
dores daquela região do Es
tado a pagarem o imposto.

C A S A
Vende-se uma cass 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.

m

PRO DU TO S DA C I T 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

ífá

to

RADI OLUX LTDA
Rua Correia Pinto, 23

Rádios 
Discos 

Eletrolas 
Toca-Discos 

Estabilizadores 
Álbuns para Discos

Artigos WAL1TA: 
Exaustores 

Enceradeiras 
Liquidificadores 

Panelas de Pressão 
Batedeiras de Bolos

PIANOS SCHWARTZMANN
Bicicletas

Estufas
Geladeiras

Ferros Elétricos
Maquinas de costura

Fogões a gaz e a querozene «FRANKLIN»

R A D I O L U X  L T D A .
Rua Correia Pinto, 23 - Lages

CA!$A CELI - C asa M elO - CASA NATAL
Um emporio de tecidos e roupa.

Rua 15 de Novembro
s feitas a serviço do povo

Lages - Santa Catarina
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â maior rêde aérea domestica do mundo
Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S .A . TAC
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
AGENCIA EM LAGES, - Kua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cme Marajoara)

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.

Hora de sahida: - 11,30
-sabados)

Com uma passagem da TAC m o m  volta6™ Viaíar em qualquel' c ia- aére® brasileira, tanto na ida co-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, que
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul bastando miP rmn •

, , j  ' 4  para isso seja a penas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o h ilW o h
sidencia. Passagem, em sua re-

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

EDITAL DE PROTESTO
O Doutor Aristeu Ruy He 
Gouvêa Schiefler, Juiz de 
Direito da Primeira Vara 
da Comarca de Lajes. Esta
do de Santa Catarina na 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de protesto, 
viri-m, dele conhecimento ti
verem, muito especiilmj nte os 
terceirosi nteressados, que, por 
parte de CELINA ARM Jl) A, 
lhe Ici dirigida a seguinte pe
tição: - «Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la. Vara da Co 
marca de Lajes. Por seu pro
curador que esta subscreve 
CELINA ARRUDA; brasilei
ra, casada, domi iliada e re
sidente ne6ta comarca de La- 
jes, vem respeitosam mte a 
presença de V. Excia. expor 
e afinal requerer o seguinte: 
l )  Em data de 18 de março 
do ano corrente a Suplicante 
ajuizou contra seu marido 
JO ÀO  V ID AL RAMOS AR
RUDA, brasileiro, casado, .do
miciliado e residente nesta 
comaiCa de Lajes, um Ação 
de Desquite seguida de urna 
outra Ação de Alimentos Pro 
visionais e Expensa-litis; 2) 
Após ter sido citadu das Ações 
mencionadas o Suplicai > ini
ciou d marches i > sen ido de 
transformar o Desquite, de ju 
dicial em amigavel. Por duas 
vezes concordou o suplicado 
com as condições amigavais 
e a seguir, in ■xplicavelmente, 
opunha obstáculos a efetiva
ção do desquite em fase ami

gável, evidenciando que tinha 
objetivos outros; 3) Hoje cons
tata a Suplicante que os ob
jetivos vi-aios pelo seu espo
so com absurdas exigências 
em fase amigavel. tinham filo 
de ganhar tempo para con
trair dividas fictícias e alienar 
bens comuns em detrimento 
da Suplicante e de seus filhos 
menores 4) Nestas condiçõ' s, 
•fim de salvaguardar interes
ses, não apenas da suplican
te como principalmente de 
seus filh s menores à sua 
guarda, bem com,» p over â 
ressalva h con«eiVação de 
s us direitos, evitando qu de 
futuro alguém aleg gno â - 
cia ou bua fé na con raçã de 
qualquer ringocio coin seu 
marido, a Suplicante v> m pro
testar nos lermos no a■ t. 720 
e seguintes do Có ligo do 
Processo Civii, com proies 

nular pelos jregul res m.-ios 
de direito qu lque m g mio 
que seu ma ido venha a faz t, 
especialme ne a coni.ação de 
dividas e a venda ou <mera- 
ção de bens móve s, imóveis 
ou semov n es de propr ed.i 
dade do casal a não ser que 
m ste Ca-o, d posite o «dqui- 
rente em Juizo o preço, aie 
final julg .mento das Açó s de 
Desquite e Alimentos Piofi- 
sionais propsstas. Nhsi s o >i i- 
dições r q er que, toma .O (> r 
termo o pr sente protesto, se
ja dele ti ado o Suplicado 
JOÀO VID a L DE ARRUDA 
e publicados Editais para con
hecimento de terceiros interes

sados. Requer, outrossim, que 
preenchidas as demais forma
lidades, sejam-lhe entregues os 
Auto6 mdependentemente de 
translado, e que seja o «ditai 
publicado somente na im
prensa lacal. Nestes têrmos 
D. e A. esta com os docu
mentos inclusos A. Deferi
mento. Lajes, 15 de outubro 
de 1955. - ( ) Pp. Jorge Bar
roso Filho. DESPACHO: - A. 
Como rt-quer. - Lajes, 17-10-Õ5 
(a) Aristeu Ruy de Gouvê 
Schiefler. - Juiz de Direito. - 
E para que chegue ao con
hecimento de todos, muito 
especialmente dos terceiros 
interessados, pa.-sou-se o pre
sente edital de protesto, para 
publicação na imprensa local. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos tres di «s do 
mes de novembro do ano de 
mil novecentos e cmcoenta e 
cn.CO. (3 H-1955J. - Eu, Wal- 
deck A. Sampaio, Escrivão do 
Cível, o datilografe i, subcrevi 
e também assino.

Aristeu Ruy d« Gouvêa 
Schi* fler

Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aotebo Sampaio 
Escrivão do Civel

Leia o Correio Lagea- 

no às 4as e sábados

0 VIVOS REVERENCIAM 

OS SEUS MORTOS
O Dia de finado consagran

do aos mortos, foi lúgubre, 
Uma verdadeira romana de 
pessoas visitou o cemitério 
desde as primeiras horas da 
manhã, levando flores aos 
sepultos e acendendo velas 
por suas almas. Pela manhã 
ioi inaugurada a nova cape
la da Igreja Católica, ofi

ciando missa S. Revda. D. 
Daniel Hostin, bispo da dio
cese. Á hora de encerrar- 
m >s esta edição grande ain
da era o número de pessoas 
que ocorria ao campo santo 
para levar as suas homena
gens aos entes queridos que 
lá estão repousando.

Senhores Comerciantes e Industries
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, de Novembro, 78

Filiais em:

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

Endereço Telegráfico: «COM E»

Ediçcro de hoje: aas

Uma
linha completa 

de tratores

DIESEL
com a 

tradicional 
economia 

e solidez 

dos produtos

FIAT 25-C
o paqueno g r a n d e  t r a t a r

sua aderência total e 
grande estabilidade as
seguram trabalhos rápi
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 25 H. P. 
Onico trator de sua ca
tegoria equipado com 
motor Diesel

jggy

0 KQ.ME F Í S I  É GAKinilDO POR

SOMECA DA 50
de grande produção

possante e muito econômi
co produz dois alqueires de 
aração por dia. Consumo 
de apenas 25 litros de óleo 
diesel por alqueire. Motor 
de 40 H. P.

i Implementos ogncolas 

9 istoque de peços legitimo»

:lo técnico com pessool 

iodo do própria fóbrlco

em  nosso plano de
a n c i a m e n t o Ncflop 4 107

«

FIAT-OM 35/40-CL
com 6 marchas a frente e
2 a ré. Sapatas de 40 cms. 
Motor de 37 H. P. Constru
ção ultra-forte para resisti! 
às mais arduas tarefas.

id eo l  p a ra  
t a ra fa *  p e s a d a * fc

MEIO SÉCCLO BE REPUTIICÃO MUNDIAL
FIAT 55/L
o m á x im o  d e  efic iência

da mais alta qualida
de. Motor de 55 H. P. 
E sfo rço  de traçêo 
5.500 Kgs. 5 marcha» 
a frente e uma a ré. 
Consumo reduzidie» 
simo.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
Para os Estados do Paraná e Sta. Catarina
Nodari S/A. Comercial e Importadora

CURITIBA VIDEIRA «ji
Caixa Postal, 1748 r » fxa P°8tal- 68

Fone: - 2657 „ ™ .o ,Fone: ' 115TELEGRAMAS - «NODARI»

l
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages

Edital de Citação
O Doutor Aristeu Buy fie 

Gouvêa SchMIer, Juiz de 
Direito d» 2a. Vara, em exer- 
ricio na lo. Vara, Estado de 
Santa Catdiina, na forma da 
lti, etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias 
virem, dele eonhecimmto ti
ve rt-m <u interessar possa 
que, por parte de Oscar Fer
reira de Andrade, lhe foi di
rigida a si guinte petição; 
PETlÇÁO INICIAL: - «Exmo. 
Sr. Dr. .luiz de Direito cia la. 
Vara da Comarcn. Oscar Fer
reira de Airuda, brasileiro 
casado, lavrador, rt sid^me • 
domiciliado 3no distrito de 
Painel, nesta Comarca, pnt 
seu procurador abaixo firma
do, o advogado inscrito na 
Ordem dos Advug-idos do 
Biasil, Secçâo de Santa Ca
tarina sob n° 474, vêm, pt-la 
presente e na foima da lei 
expor e requerer a V. Exci.i. 
o seguinte: 1 - Que o Supli
cante é senhor e legitimo 
posssuidor de uma gleba de 
terras no imóvel «pro indivieo», 
denominado «Rincão do T i
gre», Fazenda de Santo An- 
tonio do Caveiras, no distrito 
de painel, desta Comarca, 
adquirida por herança no in
ventario de Analia Vieira de 
Arruda, coDÍorme certidão 
transcrita sob n° J 1.129, â Ils. 
171 a 172, do Livro 3-P, por 
herança, no inventario e par
tilha transcrito sob n° 24.642. 
a fls. 92 a 93, do Livro 3-C-1I. 
por compra feita a Sebastião 
Ferreira’ de Arruda, conforme 
escritura pública transcrita 
sob n° 18.762, á fls. 3 á 4. do 
livro 3-Z, por compra feita a 
Willi Antunes Pedilha, 'con
forme esciitUJa pública trans
crita sob n° 24.943, a fls. 161 
a 162, d<? Livro 3-C-1I, todos 
do Primeiro Oficio do Regis
t o  de Imóveis da Comerca, 
(Doc. 2,3.4,5) 2 - Que as ter
ras do «Rincão do Tigre», na 
Fazenda de S nto Antonio do 
Caveiras, em Painel, perten
ceram em sua integridade 
ao pai do Suplicante Atana- 
gildo Ferreira Sobrinho, e sua 
mulher Analia VLira de Arru
da, que adquiritam por com
pra a José l u ,z Vieira e sua 
mulher, conforme escritura 
pública ‘ transcrita • o b n» 
10.877, a fls 99 a 100, do Li- 
vro 3'P. p por compra o Ca 
simiro Vieira de Arruda e 
sua mulher, conforme escri
tura transcrita sob n° 10 879 
á fls. 99 e 100 do Livr0 3 P. 
do Primeiro Oficio do R gis- 
tro de Imóveis da Comarce 
(Doc. 6,7) 3 • Que por faleci
mento de Analia Ferreira de 
Arruda, etn inventario pro
cessado pelo Caílório de Or- 
fãu8, coube parte do ímovel 
dividendo aos filhos, dentre 
os quais o Suplicante, perma
necendo o viu-meeirc, At-ma- 
gildo Ferreira Sobrinho com 
uma parte ideal, donde origi- 
nou-«e o Estado de co 
muohão que, sofrendo outras 
alterações, permanece ate ho- 
jc; ( Dc. 8)  3 - Alem de sua 
meação no inventario e parti
lha de Atanagilda Ferreira So
brinho adquiriu a Olaide Fer
reira de Arruda uma área

como
Parti-

com 235.000 ms2, tudo 
consta do Formal de 
lha „e da escritura pública 
transcritos sob n° 11.123 á 
fls. 170 a 171, do livro 3-P, e 
n° 20.600, a fls. 254, a 235. do 
Livro 3-Y, respectivamente, 
do Primeiro Oficio do Regis 
tro de Imóveis da Comarca; 
(Doc. 9) 4 - Por falecimento 
de AUngildo Ferreiia So
brinho, no inventario e parti
lha pro essadn p lo C.rtório 
de Órfãos drsta Comarca, 
coube aos h^rdeir s Ideais 
Ci m áreas diversas, mas de
terminadas; 5 -  Que os hei- 
dei os Olmde Ferreira de Ai- 
ru«la e Olavo Ferreira d 
Arruda vt nderr.m sua* paites 
a Jovino Vieira Cracinao e a 
Cipriano Jo-é Velho, por es
crituras ; úblicas respectiva 
mente transcritas sob n° 
24.529, a fls. 63 a 64 do li
vro 3-C-1I e n° 24.530 a fls 
65 a 66, d" Livro 3 0-II, do 
Primeiro Oficio de R-gisiro 
Imóveis, lendo ainda Livinc 
Ferrei.a de Arruda e Wili 
Antunes Pad lha, c isado com 
Zenoca Vieira Antunes, ven
dido parte ao hui licante, Con
forme dt.c. ii° 5) 6 - Após 
essas ttansações resu tou, ru 
imóvel dividendo o- seguin 
tes condominos O-car Fei 
reira de Arruda, Orestes Fer
reira de Arruda, c sad», L^an 
dro Ferreira de Arruda, rm- 
nor púbf-re, HenriquOa Viei- 
r i Neto, menor impúbere, 
Orintes Ferreira de Arrud 
casado, Agostinho Ferreira de 
Arruda. Sebastião Ferreira de 
Arruda, casado, W ili Antu 
nes Pad/lha casado com Ze 
noca Vinira Antunes, José 
Rogério do Amaral Antunes, 
casado, com Zen ide Ferreira 
do Amaral, Cipriano José 
Velho, casado, e Jovino Viei
ra Graci nao, solteiro, maior, 
todos brasileiros, agricultores, 
residentes nesta Comarca; 7 
O imóvel dividendo tem a- 
tualmente os seguintes limites 
e confrontantes: com terra> 
de Pedro Alves de Oliveira, e 
que foram de João Regueira 
por cerca em linha sêca
com Prudente Vieira de Ar
ruda, por um arroio; com 
Oracides Andrade L i m a ,  
Aquilino Andrade Lima, Ma 
riano Batista de Liz, Jovino 
de Liz Kuster, Toão Pedro 
de Oliveira e Balbina Melo. 
por linhas secas, onde exis
tem cerca9 de madeira e 
xaxim e taipas; todos os con
frontantes >esidem no distri
to de Painel, nas proximida
des do imóvel, nesta Comar
ca; - Que po suem benfei
torias no imóvel os seguintes 
condominos: Oscar Ferreira 
de Arruda Orestes Ferrerai 
de Arruda. W ili Antunes Pa- 
dilha, Jovino Vieira Gracinao 
e Agostinho Ferreira de 
Arruda; existe ainda no imó
vel uma casa de madeira e 
benfeitorias, na séde da fa
zenda. a qual pertenceu a 
Atanagildo Ferreira Sobrinho, 
e que c ube, em seu fnven- 
tarto, em partes ideais, aos 
herdeiros, como se vê nos 
documentos juntos, formal de 
partilha transcrito sob n° 
11.123 e 23.462 e escrt ura 
transcrita sob n° 18.762: 9 -

Que, no imóvel dividendo 
existem servidões estabele 
cidas e que o vai r do imó
vel é, . couíorme avaliações 
procedidas nos inventários 
que sofreu, de Cr$ ÍOOÜOU.OO. 
inclusive as benfeitorias.- lo - 
Que o imóvel dividendo é 
composto de esmpos e ma
ios, sangas, vertentes, arrolos, 
pedra ferro etc, sendo ;<iesi- 
gual o valor do campo das 
partes cobertas com matos 
e faxinais, tendo 6ido alie
nado á firma Arutides Aral- 
di <& Cia., desia cioade to
dos os pinheiros de 45 cen 
timetros de diâmetros acima;
11 - Ao Suplicante não con 
vem, no entanto, que perma
neça o estado de comunhão, 
pelo que usando dos direitos 
que lhe 6ão assegurados pe 
lo art. 629 do Código Civil, 
quer proceder a divisão do 
aludido imove! para que se 
atribua a cada condomino a 
parte que lhe cabe, pelo que 
propõe a presente aeão de 
divisão; Nestas condições, na 
foima dos artigos 415 t  se 
guintes do Cód. Pr. c. Ci\il, 
respeitosamente vêm peran 
te V. Lxcia. para REQUE
RER a citação dos Suplica
dos condominos. já qualifica
dos, bem como suas mulhe
res se casados, forem, para, 
no prazo legal, contestarem 
ou confessarem esta ação, fi
cando dssde já citados para 
todos seus termos até final, 
pena de revelia e para abo
narem «pro rata», na ferma 
do art. 441,VI, do C.P.Civil, 
as respectivas de6pe6as. Re
quer outros6im a citação dos

confrontantes, já qualifica- 
cados, e a expedição de 
editais, na forma da lei, pa
ra ciência de todos os inte
ressados, bem como a noti
ficação do Ministério Público, 
para intervir por haver inte
resse de menores Dando a 
presente o valor de Cr$ 
100.000,00 e com os docu
mentos juntos em numero de 
11 para que'tudo se proces
se na forma e de acôrdo 
com a lei, pede e requer 
ainda a citação da firma 
• ArietiJes Araldi & Cia, na 
ujssoa de seu representante 

legal. Protestando provar o 
alegado, com todo o gênero 
de provas em direito admi
tido, inclusive documental, 
te-temunhal. com pericias 
e dei oimentos pessoal, se 
necessário. Pelo que, deve a 
presente ação de divisão 
ser, por est< petição, rec bi 
da e julgada procedente, por 
-er de Direito. Termos em 
que. E.D. Lajes, 9 de setem
bro de 1955 (a) Pp. Edezio 
Nery ( aon. - DESPACHO. - 

Como requer. Nomeio a- 
grimensor o Sr. l.ydio Reis. 
e peritos os srs. Herib. rto 
Krebs e Alfredo Floriam, que 
deverão prestar o compro
misso legal. Nomêio curador 
aos menores condominos o 
Dr. Helio Ramos Vieira, que 
deverá ser notificado. Façam- 
se os citações pedidas Lajes, 
19 de setembro de 1955. - (a) 
Belisario Ramos da Costa. - 
Juiz de Direito da la. Vara. - 
Lm virtude do que passou-se 
o presente edital por meio 
do qual citam-se, a todos os

interessados ausentes, incer
tos e não sabidos, para os 
fins constantes da petição 
acima transcrita pena|de re 
velia. Este edital será publi
cado e afixado na forma da 
lei. - Dado e passado nesta 1 
cidade de Lajes, aos vinte e 
quatro dias do mês de se
tembro do ano de mil nove
centos e cincoenta e cinco. - 
Eu. W aldeck A Sampaio. 
Escrivão do Civel e c o r te r -^  
cio da la. Vara o datilogra- " 
fei. subscreví e assino. - Se
los afinal.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito da 2a. Vara 
em exercício na la.

W aldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

V

T e r r e no
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 
d rigir-se ao proprietário sr. 
-yrih Nicolléli ou a redação 

dêste jornal.

Façà seus anúncios 
no Correio Lageano

Para você aprender
-------SEM SAIR DE CASA

a p r e n d a  i n g l ê s
e m  MENOS DE 6 MESES

inglês

Um professor que nào se cansa
Adquirindo uma coleção de discos YAZIGl MFT un  - , ,
dominar com perfeição, em poucas hom* « * j  .voce poderá à
Enquanto o disco gira, Mr. P e p __ o seu mÉ*e f StUC*0' °  *^ioma Inglês!

você. mostrando o caminho íccii do pciS !  ~~ c°nversará .com

r e p r e s e n t a n t e  n e s t a  c id a d e  cpreRdi::Ggem

0SNV PIRES S CIA. LT0A
l , = e s . C a „ n „  ,
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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

Enceradeira Liquidificador

Desde 1927 

se empenha a 

Varig em oferecer 

ao público 

o melhor serviço, 

adotando as mais 

modernas inovações 

na técnica do

transporte aéreo.

Nome. Endereço_

um s e rv iç o  a c r c o  

t r a d ic io n a l

' Ç c i l m a n f -

fA l PA COSTURA 
E PO BORPADO 
UM PRAZER

Camisas:

Epsom

CASA R E H N E R
Roupas Sport

e d if íc io  c a r a i á

Estas
marcas

Calças

s p i r a d o r
de po

.) marca 
PE QUALIDAD&

SOBRETUDOS

Lemo

Saragossi

m p r e  p e l o

Casacos

Etc.

M A  CR E D I A

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

CAPAS
N O S S O  S I S T

Q U A L I D A D E  E  D l S T I N Ç Ã ú

POLOVER

O

W o s  x Vasco da Gama, o clássico de amaohã
REVANCHE:

CAINNIN X P1ROLITO
Dia 9 do corrente, quart,!- 

íeira, realizar.s''-á o esperado 
encontro, em carater de revan- 
che, entre os vigorosos boxers 
Caninin e Pirolito.

Há tempos, nesta cidade, Pi- 
ralito que pertence a classicas

academias de S.Paulo, b'teu a 
Caninin, por ponto*, numa lu- 
ti senaaci mal. Agora o lutadi r 
ie Lages, o enfrentará nov^- 

mente, em buaca de uma atn- 
lpa reabilitação.

Os lideres do campeonato 
enc*-tarSo, amanhi, uma pugna 
decisiva pela colocação n» ta
bela. Tanto Aliados como Vas 
co ds Gama permanecem na lí
der nça, com apenaa um ponto 
pe dido, o que é suficiente pa 
rn atrair ao Estádio Municinal 
u "a assistência recorde neate 
erUme.

O interesse pelo encontro t 
o m is intensa possível, nã<> 
-ó por esta! em jogo a sorte 
dos valorosos contendores, co

mo pela tradicional rivalidade 
e pelo fato de poderem dispor 
do poderio máximp.

Um único problema aflige o 
Vasco, qual seja a ausência de 
Neizinho, que será, no entanto, 
substituído nelo técnico Juca-

Para essa emocionante pele
ja foi escolhido como árbitro 
Ivens Montenegro, auxiliado 
por Werner e Decosta. Uma 
interessante preliminar abrirá a 
tarde esportiva, com inicio ás 
14 horas.

Ônibus dir^tes ao campo, 
'-om ida e volta, partirão, desde 
às 13,30, da Praça João Cos
ta.

quando a

w . i c i ê m i a

e  um a

Tradição

Demonstração sem compromisso
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=  A m p l i a ç ã o  da rede d á g u a
* Arai lio Vieira —  Notas sobre os

Apoio à emancipação de Anita Garibaldi —  Homenagem ao sr. Amantino A j
trabalhos da Camara de Vereadores

Decorreram calmai e sem grande atividade as 
reuniões realizadas pela Camara neate quarto perio- 
do legislativo. O tempo do expediente da reunião 
de quinta-feira foi tomado com a proposição do sr. 
Manoel Aníune* Ramos, líder do PSD, que propos 
a lnserç5o em ata de um voto de peiar pelo fale
cimento do sr. Amantino Araújo Vieira. Assoriando- 
ee à homenagem ocuparam a tribuna os srs. Aris- 
tides Ramos. Evilaiio N. Ca^n, Aureo Ramos Lis
boa e Dorvalin* Furt„do, este em nome da Mesa- 
Em agradecendo falaram os sr» Lourenço Waltrick 
VLira e Arnaldo Borges Waltrick, filho e neto, res
pectivamente, do extinto.

Na sessão de ontem foram aprovado^ os pare
ceres da Comissão de Finanças, apostos aos balan
cetes de receita e despesa do Município nos meses 
de agosto e se'embro .to corrente ano. O sr. Evi- 
lasio N. Caon apresentou uma indicação solicitando 
do Executivo os estudos necessários à criação do 
Município de Anita Gadb ddi. abrangendo os distritos 
próximos aquele Ao justificar oralmente a indica
ção o lider petebiiti solidarizou-se com o movi
mento emancipaciunista daquela zona de n<'*so Mu- 
nictpio.

Mereceu atenção o pr • jgto de lei enviado pe
lo sr. Prefeito Municipal pedindo aulori/ação para

i Caixa Cconomica Federal pa- 
firmar contrato com ^ , de Cr$ 3.500.000Olj

obtenção de um e|gj V çoJ de abas,eci.-nento deTri
afim de ampliar os 
águ-i à cidade.

A Camara de Vereadores não contará nesta 
se.cao legislativa c m  0 concurso dos srs. Agnílo 
Arruda e Leopoldo de Souza Medeiros, ambos d »  
IIDN oor terem pedido licença, f.ram convocados 
osDsNu’plentes, «rs. Dionisio Meestri e Armando Ramos 
de Carvalho, tendo 0 primeiro ]á funcionado na 
reunião de ontem. A Camara voltará a reunir-se na 
próxima segunda-feira, às 4 horas da tarde.
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Festa da Boneca Viva
Está despertando vivo interesse no seio da população local a próxi

ma Festa da Boneca Viva, a realizar-se no dia 21 de dezembro próximo, 
no cine Marajoara, com o objetivo de colher fundos para o Hospital Sa
natório Seara do Bem. Está trabalhando ativamente a comissão organiza
dora do festival, constituída das senhoras: Noca Andrade Arruda, Maria 
Camargo Gonçalves, Edith Neves Vieira, Erica Luz. Nina Zalesck, Iolauda 
Castro, Judith Hasse, Maria Castro, Geny Neves Varela, Valda Lisboa e 
Chinoca Krebs. Dentro de poucos dias as bonecas desfilarão no Marajoara.

Churrasco dos comerciárics
Como parte integrante dos 

festejos alusivos ao Dia dos 
Comerciários será levado a 
efeito amanhã, na séde cam

pestre do Clube 14 de Junho, 
í,b 12 horas, um grande chur
rasco de confraternização.

Cassação do mandato da Lacerda

BRIZZOLA AGRADECE AO PTB LAGEANO
A um telegrama de congratulações que lhe 

foi enviado pelo Diretório local do PTB, o sr. 
Leonel Brizzola, Prefeito eletio de Porto Alegre, 
agradeceu nos seguintes termos:

«José Baggio e Evilasio Caon 
Diretório PTB - Lajes - S.C.

Sensibilizado muito agradeço congratulações 
prezados companheiros. Luaremos para realizar 
bem público, certos de que assim estaremos hon
rando memória inolvidável presidente Getulio 
Vargas. Abraços. Leonel Brizzola»

Filial da Cia. Souza Cruz
Nossa cidade acaba de 

ser contemplada com a- 
bertura de uma uma fi
lial da conhecida e tra
dicional Cia. de Cigarros 
Souza cruz, sita à Rua

Aristiliano Ramos 86, 
tendo vindo a esta cida
de para organizar a 
mesma o gerente da fi 
liai de Joinvile, Snr. 
João Pereira.

Julgamento de Ade

mar dia nove

SÀO PAULO, I o (Meridional) 
—  Prestou depoimento no 
Tribunal de Justiça a úliima 
testemunha de defesa no 
processo dos caminhões da 
Fôrça Pública, o general 
Eleutério Brum Ferrich, que 
foi comandante da Fôrca Pú
blica de São Paulo. Fez de 
clarações repetindo depoi
mento ;já prest»du por outras 
testemunhas em defesa. O 
escrivão do Cartório do Tri
bunal de Justiça foi ao Rio 
dar cumprimento a uma pre
catória intimando os deputado 
federais Arlindo Maria Lello, 
Antônio Pádua Chagas Frei
tas e André Broca Filho a 
comparecerem a 7 de no
vembro no Tribunal de Jus
tiça, onde se reunirão os 
desembargadores, a fim de 
julgar o sr. Ademar de Ba- 
rros no processo dos auto
móveis.

RIO, 29 (Meridional) — In- 
forma-se que o caso da carta 
falsa atribuída a Brandi caníi- 
nuará em faco, na Câmara, apó< 
a publicação das conclusões do 
general Maurell Filtto. Oi pe- 
tebistas apresentariam um re
querimento pedindo a cassação 
do mandato do sr. Carlos La
cerda e instituir-se ii uma 
comissão parlamentar de inqué

rito fiara apurar a rfirmação 
do general Maurell Filha d« 
que o caso Brandi não passa 
de intriga internacional. De 4 
qualquer maneira, haverá na * 
Cernira e n> Senado rmvimen- 
tado debate em tôrno do as
sunto, sobre tudo quantos aos 
asuectos relacionados com a 
segurança nacional.

C I N E M A
Cine Teatro Tamoio apresenta 

CARTAZ DO DIA
As 16 horas

A  VOLTA DO PARAÍSO
Com GARY COOPER e Ba RRY  JONE3 

As 20 horas
A grandiosa pelicula ARGENTINA

O VAMPIRO NEGRO
Com OLGA ZUBARRY e ROBKKTO ESCALADa  

As 22.30 horas Cens' imp‘ * té 18 anos

fumbArLirSu™fTE(?NICOLORdÍ08a PelÍCU‘a CINEMASC0PE n0 d#s'
O ESCUDO NEGRO DE FALWORTH

Herbert°Mars0hallCUrt19 ' Ja“et L®igh ' David Farrar - Barbara Rusb e

As 2 horas
PreÇ° Cr$ 13,00 e 8,00

DOMINGO

As 4 - 7 horas
em CINEMASCOPE

o  PÁRIA DAS ILHAS

O ESCUDO NEGRO DE FALWORTH

G RO V e FALWORTH38 4 d° filme °  ESCUD0
Crianças até 12 anos
estudantes
Poltronas

Cr$ 5,n0 
Cr$ 8 00 
Cr$ 13,00

G R A N D E  H O T E L  Lf l  J E S
Oferece o melhor restauran e da cidade a preços normais

ALMOÇO ou JANTAR no G R A N D E  H O T E L  
--------------------------------- ----------- CR$ 50,00

Conheça o nosso BAR ARLEQ
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