
G o i s o l i d a ç ã a  d o r e g í me d e mc
Lott comandou o movimento legalista — Nereu Ramos é o novo presidente

A atitude do n r p u i H p n f *  m i l i t a r  Hn n o i a  ^ i H n n f o  ^ ~ r\ \ i  r i r~* ~  r . . n i - . í i .  r» 1 _ t _ t  ^  .A atitude do presidente 
Carlos Luz evitando a puni
ção do coronel golpista Ju- 
randir Mamede e a conse
quente demissão do Ministro 
da Guerra, levou o país a um 
movimento de consolidação 
da legalidade democrática. O 
general Teixeir - Lott, coman 
dando os contingentes milita 
res do Exército forçou o pre
sidente Carlos Luz abando 
nar o govê no, tornando se 
senhor da situação política e

militar do pais.
Lançando uma proclama

ção o general Lott pediu a- 
pôio para o «movimento de 
retorno aos quadros consti- 
titucionais do pais», recebeu 
do de imediato a solidariedade 
dos altos comandos militares 
e do Congresso Nacional.

Reunido exiraordináriamen- 
te o Congresso declarou va
ga a presidência da Repúbi- 
ca, determinando se empos 
8asse o sr. Nereu ^amos, pre

sidente do Senado. O lider 
catarinense já se encontra à 
testa dos destinos da nação, 
tendo lançado uma procla
mação e formado o seu mi
nistério.

São os seguintes os novos 
ministros: Guerra ieixeira 
Lott, Marinha: Alm. Alves 
Câmara: Aeronáutica: Brig.
Alves Seco; Justiça,-Dep. Me
nezes Pimentel; Trabalho: 
Dep. Nelsou Omegna,- Casa 
Militar; Gen. Floriano Bray-

ner,- Casa 
Tavares:

Civil; Paulo Lira

O movimento já se tomou 
vitorioso em todo o pais, re 
cebendo a solidariedade da 
nação, ansiosa por uma era 
de paz e de tranquilidade, 
até o momento não conse 
g.iida mercê da ação subersi- 
va de um grupo de traidores 
e intrigantes

Ficaram contra o movimen

to o brigadeiro Eduardo Go 
mes (golpista n° do pai-), o 
ministro da Marinha e a' 
guns eternos reca cados. O 
almirantado, ent etamo, soli- 
darizou-se com Lott. Não 
houve derramamento de san
gue, reinando tranquilidade 
em todo o país. Os goipis>as 
foram definitivameote des
baratados e desmoralizados 
perante a nação. A demo
cracia es á consolidada.
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O Governo do Estado pre
judica o município

Enérgico telegrama proposto pelo vereador 
Manoel Antunes Ramos

Aprovando proposição do sr. Manoel Autunes Ramos, 
lider do PSD; a Câmara enviou ao sr. governador do Es
tado o seguinte telegrama:

«Câmara local Vereadores, conformidade proposição 
aprovada plenário, protesta veementemen e contra atitude 
governo Vossencia qu6 injustificavelmente vem retendo 
quota prevista artigo quinze, parágrafo 6egundo, Constitui
ção Federal, deixando entregá-la aos municipios adminis
trados por prefeitos Partido Social Democrático. Temos in
formes Fundo Rodoviário Nacional já entregou Departa
mento Estadual Estradas Rodagem numerários correspon
dentes. Esperando Vossencia modifique essa orientação sua 
administração, que além ser odiosá e iniqua, vem causando 
sérios transtornos várias Prefeituras nosso Lstado, inclusive 
Lajes, aguarda pronto pagamento».

Unânime a Comissão: 
Condenado Pestana!

Foi lido na Assembléia gau 
cha o relatório da comissão 
parlamentar sôbre a impor
tação de arame pela Campal 

O relatório Braga Gastai 
recebeu aprovação unânime, 
inclusive dos representantes 
situacionistas, na parte que 
condena a interferência de 
Clóvis Pestana, como diretor 
da Panambra — O sr. Justi- 
no Quintana apresentou um 

yvoto  em separado para res 
pon6abilizar o Governo pelas 
ocorrências no caso da im

portação do arame — Con
denada, também, a posição 
de Staller — As conclusões 
da comissão de inquérito e 
os detalhes da reunião espe
cial da Assembléia para lei
tura do relatório — O sr. 
Câidido Norberto, presiden
te da comissão de inquérito, 
destacou a importância do 
trabalho apresentado, elogian
do o fato de um integrante 
da Frente Democrática, co
mo relator, condenar a inter
ferência de Clóvis Pestana

A Camara pediu a punição de Mamede
Iniciativa do vereador Dorvalino Furtado

Proposto pelo sr. Dotvaline Furtado e aprovado pela Câmara ds Vereadores, foi passa
do telegrama do seguinte texto ao sr. Presidente da República e outro do mesmo conteúdo ao 
sr. Ministro da Guerra, sugerido pelo Dr. Evilaslo N. Caon:

«Câmara Municipal da Lajea apela Vossencia. em sinal de respeito à Nação e à demo
cracia, seja aplicada exemplar punição ao coronel Jurandir Mameda, em face das injúrias à so
berania popular e das ameaças à vonta.ie das urnas, proferidas por esse oficial durante as exé
quias do general Canrobert Pereira da Costa».

Solidários com Lott os vereadores
Com os votos dos repre 

sentantes do PSD e PTB e 
do sr- Dioniêio Maestri, da 
UDN, a C àmara Municipal 
aprovou uma moção apre
sentada pelo Dr. Evilasio N. 
Caon de solidarizar-se com 
o movimento de retorno aos 
quadros constitucionais do 
pais. liderado pelo general 
Texeira Lott. Em consequên
cia foi passado o seguinte 
telegrama:

«General Teixeira Lott - 
Ministro da Guerra — Rio

Câmara Vereadores Lajes, 
reunida boje, unanimidade 
votos membros presentes, a- 
provou moção sentido levar 
entusiásticos aplausos e in 
teira solidariedade atitude 
desassombrada e patriótica 
Vossencia, visando restabe
lecer normalidade constitu
cional nosso pais. Outrossiro, 
confia possa V< ssencia sal
vaguardar prestigio autori
dade. respeito leis e Consti
tuição e assegurar tranquili
dade nacional, indispensável 
possa Brasil seguir seu des

tino histório. Sudações.
Syrth Nicolléli - Presidente».

Consoante a mesma pro 
posição do lider do PTB a 
Câmara enviou ainda idênti
cos telegramas aos srs. Ne 
reu Ramos e Flores da Cunha, 
presideme do Se iado e Ca
mara, congratulondo-se com 
ambos por terem apoiado o 
movimento do general Lott.

E por proposta do sr. Ma
noel Antunes Ramos foi en
viado outro telegrama ao 
sr Nereu Ramos felicitando 
o por ter assumido a presi
dência da República.'

Ainda a requerimento do 
Dr. Evilasio N. l  aon a Ca 
mara deixou de apreciar a 
ordem do dia de ontem, le
vantando os trabalhos e au 
torizando o seu presidente a 
convocar os vereadores em 
qualquer hora e dia, se ne
cessário em virtude da si
tuação política nacional.

A bancada udenista. exce
to o sr. Dionisio Maestri que 
já vinha mantendo atitudes 
claramente anti-golpistas, não

compareceu á sessão. 0  sr. 
Arnaldo Waltrick esteve uns 
minutos no recintc, retiran
do se por ocasião da vota
ção das moções formuladas.

Comissão para estudar 
o desmembramento de 

Anita Garibaldi
Foi aprovada p**la Câm ra 

uma indicação do sr. Argemi- 
r<> Borges de Almeida suge
rindo a oomeaçào de uma co
missão para estudar inloCO as 
possibilidades do desmembra
mento dos di»tritos de Anrla 
Garibald , Serro Negro e par
te de Campo B“lc do Sul, * 
t-tmbém ou^ir os interessados 
a respeito.

0  sr. Syrth “Nirolléli, presi
dente do Legiclativo, designou 
n- seguintes veieadores para 
integrarem a emissão: Arge- 
nur Borge* de Alm ida, Mi
guel Babi Sobrinho, Diom-io 
Maestri, Dnrvalioo Furtado e 
Evila-io N. Caon, que 6<*rá o 
relator. A Comissão visitará 
aqueles distritos no próximu 
dia 25.

CINE TEATRO TAMOIO apresenta — C a rta z  do D ia — Ás 4 e 8 horas
A KINO FILM ES S /A  apresenta o trabalho do mais profundo conteúdo humano «O D R A M A  DO N O RD E STE» na grandiosa direção de Cavalcanti

0  Canto do Mar - Com Margarida Cardoso - Cacilda Lanuza 
Aurora Duarte - Rui Saraiva - Alberto Vilar

DOMINGO. -  As 2 horas __  Ç) CANTO DO MARA grandiosa película nacional U  ^  I W U KJ IVI H í \
Às 4 e 7 horas — Km deslumbrante Warnecolor o mestre do suspense «Alfred Hitchcock» nos dá o seu melhor filme

Disque M para matar Com Ray Milland - Grace Kelly 
e Robert Cumings

*
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A p i o r  l á g r i m a
(Lygia de Andrade Barbosa)

Hoje é o meu dia. Tu o eabes.
O ferro que feriu jaz tào jogado 
e despedido, quanto despedida e apátrida. 
hoje sou eu, no meu dia.

Perfil de anjo e demônio,
com o céu na face.
trouxeste o Verbo, a carne e o fim».

O Divino foste na minha noite eacura. 
aquele pálio cintilante do astro 
meio escondido.

E si depois, passado o Eden,
que importa dizer-te. ag.ra que a voz
é rouca de chorar para dentro,
a pior lágrima.
que importa dizer-te?
-  A6 vêzes - O Nada é Tudo, 
e êste Tudo, Senhor, porque 
é tão distante e exilado?

Dois vôos semanais da Varig 
para New York

Acaba de ser confirmado, para o dia 12 do corrpnte, o 
inicio dos segundos vôoo seminais daVARlG, entre 0 Brasil 
e os Estados Unidos. Com se sabe, a referida emprêsa, des
de a inauguração de-sa nov » rota. vinha realizando uma via
gem por semana N w York, passando agora, a partir da 
data acima, a efetuar do s vôos semanais à grande metrópole 
norte-americana, providência que foi adotada pela pioneira 
dos oos8os trínsp rtes aéreos em virtude da crescente pro
cura de lugares em todas as escalas da linha que liga as 
três Américas, princip Imente no Rio, São Paulo é Porto A 
legre. Em consequência dessa araplUção de trafego, os a- 
viões Super G tonstellaiion, que partiam do Brasil às terç»6 
feiras, passarão a fazê-lo às quartas e sábados, com regres
so nos dias subsequentes.

Quanto ao itinerá'So, permanecerá inalterável, ou seja: 
Buenos Aires, Montevidéu, Porto Alegre, Sào Paulo e Rio 
de Janeiro, prosseguindo da capital federal para Belém, Ciu- 
dad Trujillo (capital da República Dominicana) e New York.

Reunião plenária aa indústria
Com a presenç • das delega

ções de vários Estados reaü- 
Z O U -se  e;n Porto Alegre a II 
Reunião PienáriVdu Indústria. 
Foram df-batido- inúmeros oro- 
blemas aiinentes a indústria 
ndcional, eelaborada lima «Car
ta de Prlncipios da Industria», 
encerrando as medidas sugeri

das pelos industriais brasilei
ro», a serem cumpridas pelo- 
poderes públicos. Pronuncia
mento de repercussão da II 
Reunião foi a aprovação de 
uma te*e contrária ac mono
pólio estatal do petróleo, ener
gia e transportes.

r fr  \ *•

Aviso aos Snrs. Agricultores
Tendo recebido semente de batatas ingleza 

selecionadas produto, este de primeira qualidade,, e 
dispondo de um saldo, os interessados poderão 
procurar o Snr. Luiz Pillotto no aeroporto local.QM jv.pí'1, I

P a l  a c io  da M ú s íc a
ARTIGOS MUSICAIS E ELÉTRICOS

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

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

PALÁCIO DA MÚSICA, CUJO LEMA Ê:
VENDER BEM E SERVIR MELHOR

t ' i J* ■ fV V
Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal, 164 - Fone, 397 

Endereço Teleg. «Palácio» - Lajes - S. C.

Recital de Frei 
Mojica

Alcançou singular exito o 
recital dado por Frei José de 
Guadalupe Mojica, no cine 
Marsjo ra, do sábado último. 
Apres tando-se cnm uma e- 
quipi de artis'as, F.ei Mojica 

dbeu esirepiio«os apl> usos 
da numerosa assistência qu>‘ a- 
cirreu àqu la casa de eepett 
(•uh s. reafirmando p»ra L jes 
• pr> atigio internacional que 

desfrut.i como uma das mais 
aplaudidas vozes das Améri
cas. Frei M ’jica proseguiu 
sua tur íê i ido a Florianópolis 
e de lá p na c u'ras cidadi s 
catarinenses.

VISITA
Acompanhado de nosso pre- 

sado amigo Snr. Guilherme 
Socas, diretor da firma Com. 
e Repres. G. Socas S. A., es
teve ontem em visita a nossa 
redação o Snr. Hiram Ribei
ro, inspetor de vendas da 
tradicional firma Sociedade 
Anônima Tubos Biasilit, fir
ma essa que fabrica uma li
nha completa de produtos 
Brasilit, tendo como distribui
dor nesta praça a firma Com. 
e Repres. G. Socas S. A. A- 
gradecemos a visita e dese
jamos ao Snr. Hiram Ribeiro 
feliz exito em sua missão.

Fabr icada  exc lus lvam en te  
com  c im e n to  Por t land  e 
am ia n to  em fibras,  a co
b e r tu ra  Brasil it  é leve, Ino
x idável ,  incom bus t íve l  e 
Insensíve l  às In temperles .  
P e rm i te  ráp ida  m ontagem  
e sens íve l  econom ia  de 
m a d e l r a m en to .  Sua d u ra 
b i l idade  é I L I M I T A D A .

DESTRIBUIDOR
Com. e Repes.G. Socas S A  *
Rua Cel. Cordova 294 Telef. 258 C. Postal f l

Programa conjunto pa
ra a Bacia Paraná 

-Uruguai r
Entre 5 e 10 de janeiro de

verá ser realizar em Blutpenau 
uma reunião que congregará 
os governadores dos sete Es
tados da Bacia ParanáfUru- 
gúai. Nesse conclave, como 
outros que se tem realizado 
-m diversos pontos do pais, 
*erão tratados os problemas 
economico-financeiros das uni
dades federativas integrantes 
la Bacia Paraná-Uruguai, de
vendo ser elaborado um pro
grama conjunto dos governos 
re«pectivos para pronta exe
cução.

Mantem em estoque es seguinte
Produtos, Brasilit. Chapas onduladas para cobetturas. cha' 
pas lizas Bri8icôr chapas lizas Fibrolite para foros e divi 
sões internas, caixas de descarga Flomax de imbutir, B. F- 
externas, reservatórios para agua quente e fria, tubos para 
exgoto e instalações sanitarias em geral, peças e conexões 
para redes e exgotos, tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos da linha Brasilit.

Leiam e assinem o jornal

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

para assinaturas procurem esta redação

RADIGLUX LTDA.
Rua Correia Pinto, 23

t-z:

Rádios 
/  Discos 

/  Eletrolas 
Toca-Discos 

Estabilizadores 
Álbuns para Discos

Artigos WAL1TA- 
Exaustores 

Enceradeiras 
Liquidificadores

BatPHaS de Pressão Batedeiras de Bolos________ n u io s

P ' bS . ! . . : S C H W A R T Z M A N N
Estufas

Geladeiras
■Ferros Elétricos

Maquinas de costura
P o g õ e .  .  . P 8 1 N K  t I N .

R A D I O L U X  L T n i »
Rua Correia Pinto, 23 - r 1 U  A .

... ______ ._____ _____ _ ^ a g e s
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Proposta a criação de 
uma taxa sobre a expor

tação da Madeira
Proposição fadada a ter a mais ampla reper

cussão nos meios madeireiros locais foi encamin
hada pelo sr. Prefeito Municipal à Camara de 
Vereadores. Trata-se de um projeto de lei visan 
do taxar a exportação da madeira extraída em 
Lajes e vendida fora do município. É o seguinte 
o projeto:

. «Art. 1. - Fica criada a TAXA SÔBRE A IN
DUSTRIA EXTRAT1VA D a  MADEIRA, que inci
dirá sôbre todo o indivíduo ou Firma que, 
explorar no Município a Indústria da Madeira pa
ra fins de exportação.

Art. 2 - A Taxa de que trata o artigo anterior 
será cobrada a razão de Cr$ 3,00 (tres cruzeiros) 
por m3, exportado.

Art. 3 - Dentro de noventa dias o Executivo 
Municipal baixará Decreto regulamentando a co
brança da Taxa de que trata a presente lei.

Art. 4 - Esta lei entrará em vigor no dia Io 
de Janeiro ne 1955».

D e c l a r a ç ã o

Academia Catarinense de Acordeon
E o seu 6o. Festival de Acordeons em desfile
Orgulha-se em apresentar o prof. DEDÉ e um coDjunto de 120 
acordeons no maior festival de acordeon jamais levado no sul do pais.

Dia 25 de Novembro ás 20 - horas - no 
CINE TEATRO MARAJOARA

ALGUNS NÚMEROS DO REPERTÓRIO 
Sob os Céus de Parsi - Valsa de Giraud - com varia

ção do prof. Dedé - conjunto 
de 120 acordeoDS

Novillero - Passo Doble - de M. Lara - 12 acordeons 
Violetas Imperiaes - Valsa de F. Lopes - 20 acordeons 
La Cumparsita - Imortal Tango de M. Rodrigues - com 

variação 15 acordeons.
Quando /ala o coração • Valsa a mais recente compo

sição do Prof. Dedé (Editada) 
em São Paulo.

Tabú - Bolero Afro Cubano de Lecuana 20 acordeons 
Jalousie - Fantasia de Jacob Gade - Arranjo de Inter

pretação pelo prof. Dedé p/ 11 acordeons. 
Amor Bregeiro -  Samba Estilizado de Ivon Alain.

Beijo Nos Olhos - Bolero - de Portinho conjunto de 12 acordeons.
Cereira Rosa - Bolero - de Louguy - conjunto em arranjo do prof. Dedé para 70 acordeons

Números de canto pela aluna ROSEMARY.

No programa constam 25 números, de conjuntos em musicas popular brasileira, por- 
tenha, e latino americano.

A Organização Contábil Ltda. Avisa a todos 
os seus clientes, às entidades com as quais man
tém transações, e á praça em geral, que o senhor 
Ernani Francisco da Rosa não mais pertence à 
referida Organização, tendo dela se retirado em 
21 de Outubro passado, pago de todos os seus 
haveres.

Lajes, 5 de Novembro de 1955
Organização Contábil Ltda. 

a . Castro — Diretor

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 er. 
Syrth Nicolléli ou a redação 
dêste jornal.

PRODUTOS DA C I T Y T E X

A Comecial 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
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Posição do Brasil, face aos demais paises 
Produtores

Escreve: J. B. dos Santos
Segundo dados oficiais, o Brasil é o primeiro produ

tor, no mundc de café, mate, óleo de rícino, de babacú e 
cêra de carnàuba, ocupa o segundo lugar na produção de 
madeira de pinho, cacáu, laranjas, algodão, açúcar e arroz. 
O álcool e o fumo colocam nosso pais em quarto lugar na 
produção mundial, ao pa6so que a pecuária lhe dá o ter
ceiro lugar, com 123.790.760 cabeças de gado de tôdas as 
espécies. -

Frete das mercadorias importadas
Pelas mercadorias importadas no primeiro semestre 

deste ano. gastamos de frete e demais despesas de trans
porte 4,2 bilhões de cruzeiros, quantia 14% mais «ha do 
que a correspondente a igual periodo de 1954 e maior do 
que a despendida durante todo ano de 1953 (1.9 bilhões de 
cruzeiros). Se no segundo semestre de 1955 o rítimo das 
importações não diminuir, chegaremos ao fim do ano com 
gastos de fretes da ordem de 10 bilhões de cruzeiros, so
ma superior à de qualquer outra época, no passado.

A parte que coube aos navios brasileiros foi relativa
mente pequena: 555,5 milhões de cruzeiros ou 8,4% do to
tal Os navios de bandeira norueguesa receberam 809 mi
lhões (19%). a§ de bandeira americana 553 mühões (13%), 
e os de bandeira argentina 483 milhõe6 de cruzeiros (11%. 
Lamentavelmente a participação dos navios na receita dos 
fretes das mercadorias que adquirimos no exterior vem 
sendo cada vez menor Foi de 17.3% em 1953 caiu a 9,2% 
em 1954, descendo ainda mais nos primeiros seis meses 
dêste ano.

Por 100 cruzei'os de mercadoria importada pagamos 
em média de frete Cr$ 15,60 em 1953, Cr$ 13, 0 em 1954 
e Cr$ 14,80 em 1955. Todavia, em muitos casos, uotada- 
mente quando predominam mercadorias de menor custo 
por espaço de carga, como trigo, petróleo, etc., aquelas 
proporções aparecem muito mais elevadas. Assim, :>e'o8 
embarques do Kuwait, da Arabia Sáudita e da Argentina 
despendemos respectivamente, Cr$ 42,90, Cr$ 33,30 e Cr$ 
32,50 por HiO cruzeiros, em 1955.

(Transcrito do Correio da Manhã, de 2/ll/55)j
(Contribuição do Departamento de Turismo da TAC) 

Fpolis, 6/11/55

CA!5A CELI - í l a s a M e I s  -  C&Sf t  N ftTfl i .

Um emporio de tecidos e roupas
Rua 15 de Novembro

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.
E

Serviços Aéreos Cruzeiro
AGENCIA EM LAGES, - Hua 15 de Novem bo 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 - Itajcri - 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 íeiras)

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 11,30
(Volta às quintas feiras)

Quinta Feira: para Joaçaba e Xapecó

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

Hora de sahida: - 11.30

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 13,20

(Volta aos sabados)

(Volta aos domingos)

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - , 1,30 ^  ' 3aS' ‘ 5aS' ‘ 8»b*<*os)

Com uma passagem da TAC ^ nsaa vp„ êrá viajar em qualqnerCla- brasiieira, tanto na ida

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de mandar busc 
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando Qualquer pessoa, que
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o hih ÍSS° Ŝ a a Penas efe_
sidencia. ete Passagem, em sua re-

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

e d i t a l  d e  p r o t e s t o
o  Doutor Aristeu Ruy de 
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, 
virem, dele conhecimento ti
verem, muito espect ,lmente os 
terceirosi nteressados, que, por 
parte de CELINA ARRUDA, 
lh** íci clirigi.la a seguinte pe- 
ticào: - «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, domii iliada e re
sidente nesta cum irca de La
jes, vem respeitosamente a 
presença de V. Excia. expor 
e afinal requerer o seguinte: 
1) Em data de 18 de março 
do ano corrente a Suplicante 
ajuizou contra 6eu marido 
JOAO VlDAL RAMOS AR
RUDA, brasileiro, casado, .do
miciliado e residente nesta 
comarca de Lajes, uma Ação 
de Desquite seguida de uma 
outra Ação dr* Alimentos Pro- 
visionais e Expensa-litis; 2) 
Após ter sido citndo das Ações 
mencionadas o Suplicado ini
ciou d-marches no sentido de 
transformar o Desquite, de ju
dicial em amigavel. Por duas 
vezes concordou o suplicado 
com as condições amigavei6 
e a seguir, inexplicavelmente, 
opunha obstáculos a efetiva
ção do desquite em fase ami

gavel, evidenciando que tinha 
objetivos outros; 3) Hoje cons
tata a Suplicante que os ob
jetivos visados pelo seu espo
so com absurdas exigências 
em fase amigavel. tinham fito 
de ganhar tempo para con
trair dividas fictícias e alienar 
bena comuns em detrimento 
da Saplicante e de seus filhos 
menores; 4) Nestas condiçõ-s, 
afim de salv. guardar interes
ses, não apenas da Suplican
te como principalmente de 
seus filhos menores à sua 
guarda, bem como prover â 
ressalva e eomervação de 
seus direitos, evitando qu'* de 
futuro alguém alegue ignorân
cia ou boa fé na contraçã de 
qualquer nogoeio com seu 
marido, a Suplicante vem pro
testar nos termos do art. 720 
e seguintes do Código do 
Processo Civii, como protesi 
anular pelos fregulares meios 
de direito qu lquer negocio 
que seu marido venha a fazer, 
especialmente a contração de 
dividas e a venda ou onera- 
ção de bens móveis, imóveis 
ou semoventes de proprieda- 
dade do casal a não ser que 
rn-st# caso, d< posite o adqut- 
rente em Juizo o preço, ate 
final julgamento das Ações de 
Desquite e Alimentos Profi- 
sionais propsstas. Nestas oon- 
dições requer que, tomado por 
termo o presente protesto, se
ja dele citado o Suplicado 
JOAO VlDAL DE ARRUDA, 
e publicados Editais para con
hecimento de terceiros interes

sados. Requer, ouirossim, que 
preenchidas as demais forma
lidades, sejam-lhe entn gues os 
Autos independentemente de 
translado, e que seja o «ditai 
publicado somente na im
prensa local. Nestes termos 
D. e A. e»ta com os docu
mentos inclusos A. Deferi
mento. Lajes, 15 de outubro 
de 1955. - ( i) Pp. Jorge Bar
roso Filho. DESPACHO: - A. 
Como requer. - Lajes, 17-10-55 
(a) Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler. - Juiz de Direito. - 
E para que chegue ao con
hecimento de todos. muit< 
especinlmente dos terceiros 
interessados, pa*sou-se o pre-

nte edital de protesto, para 
publicação na imprensa local. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos tres dias do 
mes de novembro do ano de 
mil novecentos e cincoenla e 
cm3o. (3 11-1955J. - Eu, Wal- 
deck A. Sampaio, Escrivão do 
Cível o datilografei, subcrevi 
e também assino.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Leia o Correio Lagea- 
no às 4as e sábados

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes

ED IT A L  D E  PRO TESTO
O Doutor Aristeu Ruy dei 
Gouvêa Schiefler, Juiz de L)'- 
reito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Estado d- 
Santa Catarina, na forma u* 
lei, etc.

Faz saber » todes quantos o 
presente edital de protesto, vi
rem, dele conhecimento tiverem, 
n uito especialmente oa tercei
ros interessados, que. por part*- 
de DR. ALCEU SERRANO 
PORTO ALEGRE, lhe foi diri- 
gid a seguinte petição:- «Ex- 
fuo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 
la. Vara da Comarca de L j.*s 
Por seu procurador infra lir- 
mado, DR. ALCEU SERRANO 
PURTO ALEGRE, bra«ileiio, 
casado, médico, domiciliado e 
tesidente nesta cidade de L jes, 
vem respeiíosament»* á presen- 
ca cie V. Excia. dizer r final 
mente requerer o seguinte; 1) 
Ü Suplicante manteve até mea
dos d« agosto do ano em cur 
so, uma sociedade comercial 
Sob a razío social de «Porto A- 
legre & Albuquerque, com se
de n^sta cidade, com -o sr 
WILSON FERREIRA DE AL
BUQUERQUE. brasileiro, casa
do, comerciante, domiciliado e 
residente nesta cidade á rua 
Sâo Joaquim; 2) Todavia, na 
data acima mencionada, o Su
plicante e o Suplicado Wilson 
Ferreira de Albuquerque, por 
documento escrito desfizerem 
dita sociedade e ao me.mo rem

pe outorgaram mandato ao sr. 
Otávio Bragagnolo que êst* 
providenciasse a dissolução da 
sociedade; 3) Foi estipulado, na 
oportunidade, que a partir da
quela data nenhum deles pode
ría mais sob qualquer pretexto 
usar da razão social em quais
quer n**gocios, isto por decor
rência lógica do compromisso 
então assi 'ado; 4) Constatou, 
todavia, o Suplicante que o seu 
v-x-sneio Wilson Ferreira de Al
buquerque continua usando in- 
discrimiiirtdaiDentc a r^zão so 
ciai extinto atentardo, asii ti, 
centra o que foi estabelecicl'* 
razão porque o Suplicante, a- 
fím de prover á conservação e 
áressalva de seus direitos, evi
tando que. de futuro, alguém *- 
legue ignorância e boa fé, pro
testa, nos termos do -ri. 720 e 
seguintes do Código oe Pro
cesso Civil, anular pelos regu
lares meios de direito toda e 
qualquer transação comercia! 
que faça o sr. Wilson Ferreira 
de Alburquerque, utando da 
razão social «Porto Alegre e 
Albuquerque posterior á dat» 
acima mencionada. Nestas con
dições, requer que tomado por 
termo o presente nr*testo, seja 
dele citado o Suplicado Wilson 
Ferreira de Albuquerque, publl- 
cando-se editais na imprensa 
local para conhecimento de ter
ceiros interessados Preenchidas 
as formalidades legais sejam os 
autos devolvidos ao Suplicante,

independentemente de traslado. 
Come documentos incluso A. 
Deferimento. - Lajes, 18  de ou
tubro de 1955. - (a) Pp. Jorge 
Birroso Filho. - DESPACHO:
A. Cite-se-Lajes, 21-10-55. - (a) 
Aristeu Ruy de Gouvêa Sch e- 
fler. - Juiz de Direito. £ par.» 
que chegue ao conhecimento ae 
todos, muito especialmente dos 
•creeiros interessados, passou- 
se o piesent-* edital de prot< s- 
to, para publica,no na imprensa 
local. - Dado e pasaado nesta 
cidade de Lajes, aos quatro 
dias do mes de novembro do 
auo de mil novecentos e cin- 
coenta e cinco. - 4-11-1955). - 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão üo Civel, o datilogra
fei, subscreví e também assiuo.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Dueilo da la. Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

C A S A
Vende-se uma casa de ma

terial e respectivo terreno, 
servida de agua. luz e esgo
to, em bairro residencial, 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.

I l í  1 0 0  A N O S ...
ÉS7Em  0FOGÃO/

O

PHILIPS
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

de fácil maneja e de fácil limpeza.

NÃO USA LENHA NEM CARVÃO
Não suja as panelas  
Não estraga as mãos 
Rápido: um, dois, três. 
e o almoço já se fez l

S.A . PHILIPS D0 BRASIL
G arantia de um padrão  
absoluto de qualidade

R even d ed o r Autorizado

Osny Pires &  Cia. Lida.
Praça Joao Costa 34*38 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

j .i'. W/-«D- •>

O PROF. DEDÉ orgulha-se em apresentar

o famoso acordeon ‘Mundiale’
Com teclado desmontavel - 

favulas de alumínio peso 
minimo - assistência técnica 
permanente - alta qualidade - 
em tipos especiaes para cri
ança- e adultos - acompanha 
«Certificado de Garantia* - 
por 5 anos:

Lembre-se que por estas razões 
e muitas outras aqui não mencionadas recomenda-se o fa
moso acordeon «M UND IALE» como o melhor e mais lindo 

presente de natal para seu filho.

Procure hoje mesmo o Prol. Dedé e esco
lha num estoque de 50 acafdeons o de 

sua preferencia:
VENDAS A PRESTAÇÕES COAA PEQUENA ENTRADA:
Tratar na A cadem ia com o Prof. DEDÉ — Revendedor exclusivo 

para o Estado de Santa Catarina:

NOTA: - Atendemos pedidos para outras ci
dades do Estado - Cartas para a Caixa 
Postal 201 — Lages.

Leiam e assinem o jornal

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

Para assinaturas procurem esta redação
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Secçáo íeminina
ANGELA TEREZA

UMA DAS ALEGRIAS mais 
puras e mais profundas da 
natureza humana, consiste na 
consciência de uma perfeição 
aumentada e de sentir--e me
lhor que ontem. íPayoi)

XXX
A JOVEM que, p .ra provo

car ciúmes ao seu namorado, 
inicia ligeiro  ̂ fie tes com ou
tro-, está se expondo a 6er 
considerada uma leviana, e 
dei i se afastará quem bem 
pode obrigar as melhores in
tenções.

XXX
AS CRIANÇAS com defi

ciência de vitamina «A» ficam 
com a pele sêca e enrugada, 
parecendo velhos precoces. 
Ela é encontrada nos ovo , 
manteiga, queijo e leite; fíga
do; batata doce, abubora, ce- 
Douro. aipo, tomate, brocolo, 
espinafre, alface e ervilha. 
Também as ameixas, pêsse
gos, banana e o mamão, con- 
tênrna.

XXX
BROINAS - Deitar numa 

caçarola 1 pires de açúcar. 1 
prato de agua, 1 prato <l« 
banha e deixar ferver. Colo

car, separadamente em uma 
vasilha, 1 prato de fubá mi
moso já peneirado e derramar 
aquela mi-tura fervente sobre
0 fubá, m^xer bem e juntar
1 pires de porvilho e um 
pouc.. de salmoura. Depois 
de frio, massar bt-m. Tomar 
uma xicara de chá ou tije- 
linha, com um pouco| e fubá 
no fundo, e aí vão se deitan
do, um a um pedaços da 
massa, imprimindo-se na xi
cara, m vimento giratorio, 
de maneira a dar à brôa, a 
furma arredondada. A6sar em 
forno quente, em assadeiras 
forradas com folhas de ba
naneira.

XXX
O PÃO deve ser retirado 

da m> s i a tes de ser Sfrvida 
a sobremesa. Não é correto 
deixá-lo até o final da refei
ção.

XXX
À MEDIDA em que se vai 

dependuraodo no varal a rou
pa para secar, depois de la
vada, deve se sacudí-la bem 
para evitar a formação da ru
gas que dificultam o trabalho 
de passar a ferro.

Últimos lesuitados oficiais úo pleito

Para você aprender inglês

O o  e*

Um professor que não se cansa

------ SEM SAIR DE CASA
a p r e n d a  inglês

EM MENOS DE 6 MESES

4

4

Adquirindo uma coleção de discos YAZIGI METHD, você poderá k 
dominar com perfeição, em poucas horas de estudo, o idioma ínglêsl 
Enquanto o disco gira, Mr. Pep — o seu mestre — conversará .com 

você. mostrando o caminho facil do estudo e aprendizagem
RIO, 8 ÍC.P.) — O boietim 

n 0 19, do TSE, registra os 
seguintes resultados: para 
presidente: J u s c e 1 i n o.
2.878.345; Juarez Távora 
2.543,067; Ademar de Barros

2.188.781; Plinio Salgado, . . .  
697.931; para vice-presidente: 
João Goulart, 3.413 651; Mil
ton Campos, 3.253.194; Dan- 
ton Coelho 1.027.907.

REPRESENTANTE NESTA CIDADE

OSNY PIRES & CIA. LTDA.
Praça João Costa, 34-38 — Fone, 263 — LAGES - Santa Catarinc

Uma

lin h a  com p le ta  

de tra to re s

com a 

t ra d ic io n a l 

econom ia

FIAT 25-C
o p e q u e n o  g r a n d o tra to  r

■ua aderência to tal e 
grande estabilidade as
seguram  trabalhos rápi
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 25 H. P . 
Ünlco tra to r de sua ca
tegoria equipado co m  
m otor Diesel.

0 NOME FIAT É GflRflüllDO POR

SOMECA DA 50
de grande produção

possante e multo econôm i
co produz dois alqueires de 
aração por dia. Consumo 
de apenas 25 Utros de óleo 
diesel por alqueire. Motor 
de 40 H. P.

*  Todos os implementoi agrícolas

*  Completo estoque de peças legitimas

*  AtsIstènJ técnica com pessool 
especializado da própria fábrica.

Consultem nosso p lano  de
F I N A N C I A M E N T Oo Norton - 4.102

FIAT-OM 35/40-CL
id ea l para  

tarefa* pesada*

com 0 m archa* a fren te  *
5 a ré. S apatas de 40 ema. 
M otor de 57 H. P . C onstru- 
Çío u ltra-forte  para  resistlg  
ia  m ais arduaa tarefa*. o

MEIO SÉCULO DE REPUTBÇAO MUNDIAL

FIAT 55/1
O m áxim o d* eficiência

da mais alta qualida
de. M otor de 55 H. P  
E s f o r ç o  de tra c io
5.500 Kgs. 5 m archa* 
% fren te  e um a a r*. 
Lonsum o
3imo.

Mi

reduz! dl e-

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
Fara os Estados do ParanfteStn p... .

Caixa Postal, 1748 
Foue: - 2657

1 ELEGRAlVi. S - «NODARI»CFn„a  P o s ta l, 50 Fone: - 115
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Internacional e Pinheiros, amanhã
Cumprindo mais uma eta

pa do campeonato da cidade 
o Internacional enfrentará, 
amanhã, no Es-tádio Munici
pal, a equipe do S.C. Pinhéi- 
ros.

Esse embate apresenta ca- 
rateristicas interessantes, pois 
os dois contendores encon
tram se em posição idêntica, 
disputando um posto na re
taguarda dos concorrentes

ao titulo.
Embora distanciados do» 

demais participantes do cer
tame, tem apresentado bôa 
figura em nossos gramados 
Haja vista que os colorados 
perderam por contagens di | 
minutas para o Aliados e La
ges, empatando com o Vasco 
e o Pinheiros, mereceu em 
patar com aqueles dois es
quadrões.

I Os degladiantes levarão a 
I campo quadros bem organi
zados. sendo de destacar-se 
o ótimo conjunto dos rapa
zes da camiseta ruhra, e 
nos alvi-verde, por c rto te 
remos um reprise daquelas 
atuações convincentes pela 
garra e combatividade que 
sempre existiu entre os atle 
tas do Pinheiros,

O encontro será precidido

de uma preliminar entre as
pirantes, estando encarrega
do da arbitragem o sr. Ed- 
gard VVerner.

Os ônibus da Empreza 
Scbum ker, trafegarão dire 
tamente ao campo, a partir 
das 13,30, 6aindo da Praça
|oão Costa.

Popular, campeão 
Varzeano

O Popular F. C. sagrou-se 
campeão da Varzea de 1955, 
no certame reeem findo. A 
campanha do Popub r foi di s 
mais brilhantes, liderando sem
pre o campeonato e vitorianao 
se no final.

uando a 
• • 6iciercsaa

é uma

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.

Tradição

Desde 1927 

se empenha a 

Varig em oferecer

UNICO REVENDEDOR AUTORIZADO DIRETAMENTE DA FABRICA

P a n e l a Enceradeira Liquidificador

ao público 

o melhor serviço, 

adotando as mais 

modernas inovações

yV '

* Tácii***? . . .

TAIPA COSTURA 
TPO BORDADO 

UM PRAZER

\ m a r c a
DE QUAL/DADE

SOBRETUDOS

CASA R E N N E R
Camisas:

Epsom

Lemo

e d if íc io  c a r a

Saragossi

Estas
marcas

l e/rUKMfi
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.

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

QUALIHADE E m>TlNÇ,;J

POLOVER
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A Moção Anti-Golpe
É o seguinte o teor da moção anti-golpe 

proposta pelo Dr. Evilasio N. Caon e aprovada 
pela Camara de Vereadorea. enviada através de 
telegramas e circulares As altas autoridades do 
pais:

«A Camara Municipal de Lajes, através do 
voto dos membros integrantes das representa
ções dos Partidos Social Democrático e Traba
lhista Brasileiro, protestando contra todas as ma
nobras tendentes a burlar a vo tade popular li
vremente manifestada no último pleito, torna pú
blico o seu propósito de lutar por todos os meios 
ao seu alcance no sentido de preservar a lega
lidade democrática e o respeito à Constituição 
Federal e às leis comuns, únic s meios capazes 
de gerar a paz e a tranquilidade, tão necessá
rias à solução dos graves problemas ec nomicos 
e sociais que angustiam o povo brasileiro».

Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários

AGÊNCIa em lajes
Concurso para a Carreira de Tesoureiro-Auxiliar 

(RS — 709/54)
Cientifico aos candidatos inscritos no concurso em destaque, que a 

relação das nótas das provas de MATEMÁTlf A COMERCIAL e POR
TUGUÊS, estará afixada na séde desta Agência, localizada à rua Mare
chal Deodoro 81 - sobrado, a partir do dia 16 do corrente.

Cs candidatos poderão ter vista de suas provas, ou solicitar tele- 
graficamente ao Serviça de Seleção e Aperfeiçoamento, a Avenida Al
mirante Barr so, 54 - 18° andar, nos 2 (dois) dias subsequentes à afixa- 
çâo local da presente relação, para apresentação dos eventuais pedidos 
de revisão.

Lajes, em 12 de novembro de 1955.
AMAURY CaBRAL NEVES - AGENTE

CENTRO OPERÁRIO DE LAJES
Convite

De ordem do Snr. Presidente tenho a subida honra 
de convidar as Exmas. Autoridades, seus associados e o 
povo em geral, para assistirem a festa a realizar se dia 
13 do corrente mês, (domingo) com inicio as 9 horas, sito 
no lugar denominado «CONTA DINHEIRO», lado direito 
da estrada Federal, a quem da estrada #que dá acesso ao 
bairro Guanjá. Néssa ocasião será lançada a pedra fun
damental do HOSPITAL DOS OPERÁRIOS, denominado 
HOSPITAL SÃO dOÀO BATISTA». Por cérto não deixarão 
de comoarecer, o nobre povo de Lajes a êsse empreendi
mento a &er iniçiado. que marcará mais um passo para o 
progresso de Lajes Operários serrai tileira» em torno de 
tão nobre iniciativa, para q u ’ em breve possamos contar 
com o Hospital próprio do6 OPLRÁRIOS.

P R O G R A M A
Dia 13 - domingo - às 9 (nove) horas será lançada a 

pedra fundamental e dado a «benção» ccm a presença 
dos Paraninfos e demais convidados. Falará néssa ocasião 
o Snr. Presidente João Rodrigues da Costa e diversos o- 
radores. A seguir 6era dado inicio aos festejos, como se
jam: queimesse, leilão de prendas, churrasco, doces, bebi
das jogos etc.

Abrilhantará os festejos uma orquestra preparada pa
ra êsse fim.

Lajes, novembro de 1955 
Mario Zanotto 

Secretário
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\ mocidade na vanguarda da cultui.
a__i__Croi .CiamnaiO e F rMagnífica sessão conjunta das Academias Fr p

Veloso, encerrando as atividades deste an
no seio da juventude la

Com grande brilhantismo, 
em s-ssão conjunta realizada 
na quinta-feira à noite, as 
Academias Frei Vel >so e Frei 
Sampaio encerraram as suas 
atividades do corrente «no.

Com a presença de grande 
número de estudantes, seus 
familiares, e conv dados, os 
trabalhos da sessão foram 
iniciados com o canto do Hi 
no Estudantil, seguindo, após, 
um verdadeiro desfile aitis- 
tico-cultural, onde vários jo
vens deram uma eloquente 
demonstração dos inestimáveis 
serviços que aquelas entida
des vem prestando á cultura 
da mocidade lage^na.

Intercalando um bem ela
borado programa de números 
musicais, declamaçõea e dis
cursos o serão se desenvolveu 
ante os aplausos da numerosa 
platéia, coroando de exito a 
bela sessão.

Foi o seguinte o programa 
cumDrido:

NÚMEROS MUSICAIS - 
«Popurn de boleros», em solo 
de acordeon pela srta, Neusa 
Luz, «Cerejeira Rosa», em 
acordeon pelas stas. Edi Silva 
e Marlene Arrruda; «Senti
mento Gaúcho», executado em 
acordeon pelas srtas. Neusa 
Campos e Leda Melim; «Ins
pira ción», em menicromática 
(gaita de boca, pelo sr. Osni 
Costa; «Amor Brejeiro», em 
a' ordeon pelas srtas. Nazira 
Buatim; e Leda M lim 
«Garufa», tango, exe
cutado também pelas srtas. 
Nazira Buatim e Leda Melim.

DECLAMaÇÕES - «Poesia 
d >- Araújo % Jorgj », 
p la srta: Edi Vier»; «Canto 
de Minha Terra», poema de 
Olegario Mariano, pela srta. 
Beatriz Furtado Ko»ch-*;
«Lembrai-vos da guerra» poe
ma patriótico pelo sr. Alfredo 
Silva.

DISCURSOS -  Do sr. Ru
bens Almeida, em nome da 
Aca 'emia Frei Vdoso; do sr. 
AldO Vieira em nome dos 
quario-anistss que se des
pe i m; do sr. Plinio Gomes, 
peh'8 terceiros-anistas; da 
srta. Danúzia Serra; do sr.

Cláudio Floriani, representan
do a Academia Rui Barbosa, 
do prof. Evaldo Henkemaier. 
diretor da Academia hre: 
Sampaio; do Revdo. Pe. Lrei 
Adelino Barbosa, encerrando 
a magna sessão.

Uma rápida apreciação so
bre os trab ilhos desenvolvi
dos na sessão de encerramen
to das duas Academias, apon
ta vári> s números musicais 
de elevado bom gosto e acu- 
ruda execução e uma pleia- 
de de oradores a florescer

fna. Cumpre destacar-se 
trabalho de folego do sr. 
nio Gomes, o desembaraço 
oratório do sr. Rubens Al
meida e da srta. Danúzia Ser
ra, e a extraordinária decla- 
mação do sr. Alfredo Silva, da 
Academia Rui Barbosa e lo
cutor da Rádio Diário da 
Manhã, sem mencionar o 
orof. Henckemaier e Frei Ade
lino, já sobejamente conheci
dos pelos seus largos recursos 
retóricos.

Organização Contábil Ltda.
D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para todo e qualquer efeito, que, 
tendo nesta data me retirado da ORGANIZA
ÇÃO CONTÁBIL LTDA., como sócio que era 
da citada empreza, totalmente pago de todos 
os meus haveres, constituídos de capital e lu
cros, dela, nada mais tenho a reclamar, nem 
agora, nem futuramente, desligando-me por 
minha livre e expontânea vontade.

Comprometo-me ainda a respeitar o patri
mônio da referida firma, principalmente no que 
diz respeito às escritas que estãq a seu car
go, sòbre as quais não exercerei qualquer in
fluência no sentido de que as mesmas saiam 
dos cuidados da Organização Contábil Ltda., 
para os meus ou de terceiros, respoDdeudo por 
todo e qualquer dano ou prejuízo que venha a 
causar pelo não cumprimetítp do que, aqui, 
està expresso. ' £ ■>' .

I eclaro mais que não me estabelecerei 
com o mesmo ramo, neste município de Lajes, 
tanto no meu nome individual, como partici
pante d»-* outra sociedade.

Declaro que indenizarei a referida socie
dade pe r todo e qualquer prejuízo, que Venha 
à mesma causai, cujo montante pagarei por 
força do presente documento.

Lajes, 20 de uutubro de 19o5 
ass. ERNANI ROSA

(A firma foi reconhecida pelo 1 ° Tabelie 
nato, e o documento acha-se registrado no C- 
torio de Títulos e Documentos^sob n ° 3 t 
em data de 24 10-55). ‘

HOJE, Sábado, ás 4 e 8 horas, o M A R A J O A R A  aprese-itT
CORNELL WILDE e TEREZA WRIGHT no T E C H N I C O L O R  J ‘

“ 0  F I D A L G O  da C A L I F Ó R N I A ”
AMANHÃ, DOMINGO, ás 4, 7 e 9 horas, será apresentado o fascinante T E C H N I C O L O R  -----------

« U M  R O M A N C E  E M  P A R I S »  co”:„ ̂ ne r u sse l  e
OILBLrlT ROLAND

J A N E  R U S S E L ,  apresenta a mais frenética dança de todos os tempos, no f i lm e  m n i ,  j - 
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- mZ  ais dlscutxdo do século!

Terça-feira «A BELA E O RENEGADO» Technicolor com Robert Taylor
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