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Completa êxito o “ Chá Amj”
. 9

Tem nova direção o Grande Hotel Lages
A. Construtora Comercial Ltda, no comércio hoteleiro

Esteve bastante concorri
do o «Chá Arno», levado a 
efeito ontem nos salões do 
Clube I o de Julho. A festa - 
inédita em nossa ci lada - al
cançou pleno exito, quer pe
lo seu desenvolvimento, quer 
pela finalidade filantrópica 
que encerrou. Servido o chá, 
acompanoado de diversas 
guloseimas, foi apresentado 
um esquete em que as srtas. 
Herta N Costa e Elsa N. Cos
ta representaram a dona de 
casa antiga e a moderna, 
dando explicações do funcio
namento dos renomados apa
relhos eletro domésticos Ar
no.

O sr. Livio Toniatti, chefe 
de vendas da filial de P. Ale
gre da Arno S.A. complemen
tou o show com detalhadas 
instruções necessárias aos 
interessados na aquisição 
daqueles engenhos caseiros. 
Colaboraram no desenvolvi
mento do programa o* srs.

Gilberto Pires e Wilson Ne 
ves, o primeiro socio gerente 
da firma (Jsni Pires & Cia. 
Ltda., revendedora local dos 
afamados e conhecidos pro 
dutos Arno. Correu.- a seguir, 
a rifa de uma fina batedeira 
de bolos Arno, cujo número 
contemplado foi o 220.

O chá - que teve o caracte
rístico de uma reunião inti
ma. embora reunisse várias 
centenas de pessoas - pro- 
seguiu com danças, animadas 
por uma boa orquestra. O 
resultado da apreciada reu
nião social reverteu integral
mente ás obras do Hopital- 
Sanatório Seara do Bem

Aos organizadores e a to
dos os que participaram dos 
trabalhes e em especial a 
firma Osny Pires & Cia 
Ltda. na pessoa de seu socio 
gerente sr. Gilberto Pires, os 
nossos parabéns pelo exito 
alcançado.

Sabedores de que o Gran
de Hotel Lages já não mais 
estava sob a direção do sr. 
Amadeu Castelanetta, procu
ramos o ür. Hélio Ramos 
Vieira, diretor da Constru 
tora Comercial Ltda.. pro
prietária do luxuoso edificio 
onde funciona aquele mode
lar estabelecimento, obtendo 
uma rápida entrevista.

As nossas perguntas aque
le conhecido advogado e ho
mem Je negócios nos res 
pondeu:

1 - P. Foi rescindido o contrato 
de locação do prédio do Grande 
Hotel Lages com o sr. Amadeu 
Castelanetta ?

R - A locação que man
tínhamos com o sr. Castela
netta relativamente ao Gran
de Hotel Lages, de nossa 
propriedade, foi, de fato, res
cindido. A rescisão decorreu 
de motivos de ordem parti
cular, inclusive do estado de 
6aúde do sr. Castelanetta.

2 - P. É a Construtora Comercial 
Ltda. que está explorando o esta
belecimento ?

R. - A partir do dia l - do 
corrente, assumiu nossa fir
ma a direção total do aludi
do estabelecimento.

3 - P. Quem é o novo gerente ?

R. - A direção geral do Gran
de Hotel Lages está, agora, 
a cargo de nosso 6Ócio e di 
retor-comercial sr. Álvaro 
Ramos Vieira.

4 - P. O nome permanecerá o 
mesmo ?

R - Não seria prática, a 
esta altura, e seria mesmo 
anti-ecônomica, a mudança do 
nome do estabelecimento 
Continuaremos, pois, com o 
nome de «Grande Hotel La
ges», aliás bem escolhido pe
lo sr. Castelaneita.

5, - P. Os serviços continuarão 
sob o sistema «à la carte» ?

R - Não. Desde que as
sumimos a direção, adotamos 
o sistema de «refeições do 
dia» (almoço e jantar), com 
p r a t o s  pré estabelecidos. 
Continuaremos, entretanto,

Leia o Correio Lagea- 
no às 4as e sábados

com serviços «a la carte» 
para os senhores hóspedes 
que desejem pratos não cons
tantes do cardápio do dia, 
pratos êetes que serão logi
camente, cobrados à parte. 
As refeições serão servidas 
à francesa, como ocorre em 
todos os hotéis de certa ca
tegoria.

6 - P. Quais as inovações com 
relação ao bar?

R Nos serviços de bar 
apenas pequenas modifica
ções serão introduzidas. Den
tro em breve teremos ali ba
tatinhas fritas, amendoins tor
rados, castanhas de cajú, 
etc, para s^rem servidos 
juntamente com os aperiti
vos. Tudo, diga-se de passa
gem, por preços razoáveis.

7 - P. Haverá modificações nos 
preços ?

R. - Possuímos no Gran
de Hotel Lajes três tipos 
distintos de acomodações: 
Quartos simples (em que dois 
quartos se servem do mes 
mo quarto-de-banhol, aparta

mento simples (quarto com 
quarto de-b&nho próprio), e 
apartamentos de luxo (quar
to, sala e quarto-de banho). 
Em vista disto, resolvemos 
estabelecer três preços dis
tintos para as diárias com 
café da manhã, preços ê6ses 
que são, respectivamentb de 
Cr$ 80 00 CrS 110,00 e Cr$. 
150,00. E de se notar que to
dos os quartos possuem tele
fones automáticos

Já que falamos em preços, 
desejamos esclarecer ainda 
que as refeições (almoço e 
jantar são cobradas à parte, 
à razão de Cr$ 50,00.

8 - P. V.S. tem outros detalhes a 
fornecer?

R - Cremos já haver escla
recido is  pontos de maior 
interesse. Queremos acres
centar apenas que para os 
viajantes, comerciantes con
cedemos descontos especiais. 
E assim finalizamos, agrade
cendo a êste conceituado 
jornal pela honra que nos 
deu solicitando-nos esta en
trevista.

' ‘Estampas Internacionais”
Famoso conjunto musical hoje no Clube 14

Encontra-se entre nós «Estampas Internacionais», fa
moso conjunto de espétáculos musicados de grande atra
ção no teatro, TV  e rádios de toda América, apresentado 
pela Empresa Paulo Desmet. Fazendo parte do conjunto 
compareceu também a «Orquestra-tipica «Buenos Aires», 
com artistas exclusivos dos discos Odeon, com o astro do 
cinema e teatro portenhos Jorge Montalban, cantor e dan
çarino, com Zira dei Rio, dançarina folclórica fantasista, 
Claudete Rufino, a nova revelação brasileira do belo canto 
e Angel de Los Reyer, bailarino e cantor espanhol e ain
da o pianista argentino Carlos Marchese. Estes embaixa
dores de danças e cantores das Américas atuaram ontem 
no Cine Marajoara e hoje estarão no Clube 14 de Junho 
na festa do algodão. A programação de hoje será retrans
mitida pela ZYW-3. Rádio Clube de Laja6.

Lott em continuas conferências
O general Lott, ministro da Guerra, continua chegan

do muito cedo a seu gabinete no Palácio da Guerra, onde 
vem recebendo personalidades políticas e militares. Vária« 
fieuras, principalmente políticas e militares, têm compare
cido ao gabinete do general Lott e normalmente saem 
tranquilas quanto a situação nacional e dos sadios propó 
sitos de que estão imbuidas as autoridades militares em fa
zer respeitar "ia totum” os dispositivos constitucionais.

Solidariedade do PSD a Nereu
O P.S.D. aprovou, por unanimidade, a moção de so

lidariedade ao presidente Nereu Ramos de acôMo com a 
iniciativa nêsse sentido do deputado Oliveira Brito. A  mo 
çao foi levada ao presidente da República.

0 Papa beijou criança cega de 
nascenca e ela comecou a vêrJ J

Ura episódio milagroso, referindo-se direta
mente a Pio XII, é relatado pelo semanário “Épo
ca” num artigo que dedica à visão do Cristo que 
teve o Papa.

Trata-se, segundo os rumores que circulam 
nos meios relegiosos de Milão, o de uma criança, 
menina ou menino que, cega de nascimento, teria 
repentinamente visto após ser beijada pelo Papa.

OUTROS CASOS
O semanário salienta que a Igreja é, natural

mente, muito reservada a respeito do «caso», as
sim como os outros que confirmariam as virtudes 
heróicas de Pio XII, e que recomenda nesse senti
do a maior prudência.

Processo de beatificação
Por outro lado, os jornais de Milão, que des

tacam êsse novo episódio milagroso relativo a 
Pio XII, anunciam que «uma documentação estaria 
atualmente sendo reunida para a beatificação do 
Papa».

Amanhã, - Domingo, ás 7 e 9 hoias - no M A R A J O A R A
A «RTTO-R ADIO» aoresenta o seu grandioso filme em maravilhoso TECNICOLOR. baseado no famoso A  «RKO RAD1U» apresen a £  GEOVA^ j BOCCACIO - ‘<1L DECAMERONE»»:

DELICIOSAS NOITES DE AMOR
com os consagrados astros; Louis Jordan e Joan Fontaine Um dos maiores e mais espetuculos do ano!

. Sábado, às 8 horas: Colossal romance de aventuras!
SANGUE NA ANDALUZIA ■— =
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Como as ondas . . .
PRODUTOS 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 móvei9 de todos os tipos e para todos os gostos

Vendas com facilidade de pagamento

—  CLK1

Enquanto a luz do seu amor 
não vrio iluminar a escuri lâo 
do meu caminho, ou 
solitária pele mundo, v:v 
sem vontade de viver. Eu 
liava, sem o saber, por ess* 
encontro que nos uniu, re
pentina mente, com a torç 
das grandes realizações, »n- 
Biosaioente esperadas.

Você veio a mim, como 
vem a chuva para melhor o 
chão seco. revoloendo as ca
madas de terra, trazendo para 
a superfície aquela húmida .0

, IA  -
que se escondia do cal r do 
sol.

Como vêm as ondas a praia, 
insensivelmente, vm ê Veio a 
mim, porque assim Con as 
forças da natureza se m vem 
por impulsos já criado», sua 
,dma, até hoje, movimentou- 
se em direção à minha alma.

E como as ondR», placidas 
ou bravias, jamais deixam de 
vir acariciar a praia, você 
também, amor, sempre há de 
me procu'ar, emn ra os ven
tos às vozes o levem a outras 
praias

Secçào feminina
Angela Tereza

Quebrar sei»OMELETE 
c ' os nu* prato, juntar cinco 
p radas de sal, três pitadas de 
pmienta do Reino. Bater com 
um garfo, só por um minuta, o 
suficiente para ligar as claras 
à gemas. E preciso prestar 
n uita ateação à frigideira, que 
d-ve ser de ferro e estar mui
to limpa, porque a menor cou-

impede de ser bem enrola 
d > o omelete. Por a frigideira 
em fogo forte, com 90 gramas 
d manteiga freica; mexê-la 
pira não f>car escura, enquan
to está a derreter. Assim que 
eativer bem quente, colocar os 
ovos e mexer com um garfo 
para cozinhar por igual. Logo 
que os ovos fiquem duros, re- 
ti «r h frigideira do fogo, levan 
t*r as beirai do omelate com 
o garfo e enrolar, dando a 
forma oval, e votar a frigideira 
sobre o fogo para o omelete 
ficar coral». Retirar para o 
prato em que vai ser servido 
Querendo, antes de virar as 
pontas do omelete, juntar um 
pouco de queijo mineiro fresco 
r udo, e enroior.

o— o

A DILATAÇAO dos poros,

que toma a pele feia e desme
rece a maquilagem, tem origem, 
em boa parte, na obstrução dos 
meamos, provocada pelo pó de 
arroz, cremes e pintura». Por 
isto e para se obter uma pele 
lisa e fresca, torna-se necessá
ria uma perfeita limpeza, prati
cada periodicamente.

EM POUCOS lugares sSo 
tio indispensHveis os bons li
vros, como nas prisõis. A obra 
de caridade qu* se realiza nes
se sentido é dupla, porque 
além de ajudar o preso a su
portar o s-u cativeiro, concor
re, nrincipalmente, para me
lhorar e purificar os seus sen
timentos.

o - u

OS PANOS de prato muito 
sujos, fervidos antes em agua 
contendo um pouco de borax 
tornam se mais fáceis de serem 
levados, porque a gordura que 
está entranhada no tecido sai 
mais rapidamente, tornando-os 
mais claros.

Ferrari vai 
ser operado

O deputado Fernando Fer
rari, líder do Partido Traba
lhista e da minoria na Câma 
ra, 6olicitou hoje trinta dias 
de licença para tratamento 
de saúde. Ferrari, vai sub
meter-se à uma delicada in
tervenção cirúrgica, devendo 
ficar afastado da politica pe
lo meno6 durante 60 dias.

Será suspenso o 
estado de sitio em 

Miguel Hereira
— Em Miguel Pereira, no 

Estado do Rio, o decreto de 
estado de sítio será suspenso 
por 24 horas. Essa medida 
prende-se à realização da e- 
leição municipal, na próxima 
quinzena de dezembro, em 
data a 6er marcada pelo pre
sidente do TRE fluminense. 
Uma coligação interpartidá- 
ria, composta do PR, PSD e 
PTB. escolheu como candi
dato único a prefeito o pro
fessor Lopes Rego.

Cartões de Natal do Fisi

A última hora de aula, antes dia santo muçulmano de 
Eid-ul fitr, surpreuede e6sas crianças algerianas com seus 
rabosde-cavalo característicos. Apredendem suas lições nas 
areias do Saara. A  cena é uma das oue foram descritas 
nova série de Lartões de festa para o ano corrente, já à 
venda em beneficio do FiSl. Os desenhos foram doados 
àquele órgão das Nações Unidas por seu autor » ila tca- 
dor francês Edy Legrand

—

|

§

Distribuidora Comercial lageaua Ltda. rõ

Atacadistas Distribuidores —  Importadores
Rua Coronel Cordova. 59 — Fone 246 — LAGES SANTA CATARINA

I
DISTRIBUIDORES:

Cia. Goodyear do Brasil:- Pneus - CORREIAS e Mangueiras,

Gillette Safety Razor Company of Brazil:- Lâminas e aparelhos para barbear 
Indústria de Pneumáticos Firestone:- Pneus e câmara de ar.
Microlite do Brasil S. A.:- Pilhas Ray-O-Vac 
Metalúrgica W allig S. A.:- Fogões «W a LLIG»

Shell Brazil Ltd.:- Oleos para automóveis, caminhões - cilindros e mancais.

|I
I

Alpargatas RODA - Alumínio - Arados - Arame famado Rni*™**— -------------------- ---------
VENDAS POR ATACADO: para autom6veis e camiah8es . Ferragens em ge !
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P o s s i b i í i t
RIO, 30 (T.P.) — Revela-se 

que a UDN, através de seus '  
representantes na Câmara, 
deseiava apresentar um re
querimento pedindo que o 
Congresso Nacional viesse a 
se reunir extraordináriamente 
a partir do dia dezesseis de 
dezembro. Entretanto, a ban
cada majoritária apresentou 
antes dêste requerimento um 
out o alterando a data de 
e  nvocação extraordinária pa
ra o dia 26. A proposíto, d - 
clarou, boje, o sr. Otávi- 
Mangabeira: «O obj-tivo des
sa convocação da maiorii 
é claro. Trata-se de permitir 
que o poder Executivo, me
diante simples decreto, possa 
prorrogar o estado de sitio».
O sr. Otávio Alangabeira es
tá um tanto apreensivo com 
o desenrolar dos arontecimen- 
tos políticos brasileiros.

C A S A
Vende-se uma casa de ma

terial e respectivo terreno, 
servida de agua. luz e e6gò- 
to, am bairro rêsidencial, si- 

,ta a rua Frei Rogério

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

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 Nicolléli ou a redaçao 
dêste jornal.

Vende-se
U m a  Locomovei 

marca W ullf de fa
bricação Aelmã de 
12 HP, retificada em 
perfeito estado de fun
cionamento,

Tratar com Bom
bas “HOH” Ltda.

Caixa Postal N. 210 
Blumenau - Sta. Catarina

a d a  a
CORREIO La GEANO

3 página

p r o r r o g a ç ã o  do e s t a d o  de s i t i o

N a  C a s a  W  E I S  S
PARA ENTREGA 
AMANHÃ 
EM SUA CASA!

adquiro 
o seu colchão 
de molas

SOMENTE DURANTE 30 DIAS

—  C A S A  W E I S S  =
Cel. Cordova 126: Antigo Correios e Telégrafos LAGES —S.C.

CASA CEI.I -  C asa M e lo  -  c r s  n a t a l
Um  emporio de tecidos e roupas

Rua 15 de Novembro
feitas a serviço do povo

Lages - Santa Catarina
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Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S .A .
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
AGENCIA. EM LAGES, -  R u a  15  de Novembro S.N . (logo abaixo do Cine 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 ás 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

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

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

( Hora de sahida: - 11.30
(Volta aos sabados)

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. - sabados)

Hora de sahida: - 11,30

Com uma passagem da TAC ^ , saa'^poderá viajar em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na ida co-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC» em Lages, nos encarregamos de mandar buscar niialmmr.
4u«iquer pessoa, que

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando oue na™ „ • ̂ * h» 1»  is>so seja apenas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete Hp

e ue passagem, em sua re
sidência.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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4A

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
TRANSFERENCIAS DE TERRENOS FORElRO

2862 
2864 
2836 
2893 
2995 
2897 
2900 
291 >3 
2909 
2 0 2 6  
2927 
2929

:£

Álvaro Schmidt Neves 
Lwurenço Farias 
oaquim Rodrigues Felieio 
-ponel Casagrande

- Eloy Vieira Pires
- AntOQic Pires de Camargo
■ Aleidino Coelho Alves
■ M iria Dulce da Silv„ e Leopoldina Antunes
■ Joao Araújo Vieira 
• F lisfcerto Antomo Batista

Maria Almerind i S immer Pereira
■ Maria do Nascimento bilva

COSTRUÇÕES d i v e r s a s

Antonio Locatelli 
Cláudio A. Rodrigues 
Tito Cristi.m P r-droso 
R 'dolfo e Fi.rmighien Ltda.
Francisco José Bampi 
Cia. Rosário Abastecedora Ltda.
Rodolfo e Formighieri Ltda.

LIGAÇÕES D ’AG U A

Jeremias da Silva 
Gentil Alves Neto 
Cláudio Araldi 
Hugo Sorges de Mello 
Romeu Luiz da Silva

REQUERIMENTOS IMCOMPLETOS

2885 - Rodolfo Steffen 
2894 - José Xavier W olff
Prefeitura Municipal de Lajes, em 26 de novembro

Felipe Afooso Simão 
Secretario

Autorizo
»

LOTT DESMENTE TENHA PRESSIONADO JANGO
R It1 30 (H) O Ministro da Guerra, general Teixeira Lott, fez saber hoje aue é iu- 

eiramente destituída de fundamento a noticia publicada por alguns jornais de que um 
^missario do Ministro fora enviado ao sul do pais para se avistar com o sr. João Goulart 
-Segundo a noticia agora desmentida, o emissário tinha por missão convidar o candidato 
mais votado fi vice presidência da República a desistir de tomar posse. O categórico des 
mentido do gsbmete do Ministro da Guerra diz que o general Lott nâo enviou ao Sul 
qualquer emissários com objetivos políticos ou sob qualquer pretexto

2838
2839 
28 *0 
26 25 
2804 
2776 
2812

2719
2720 
2844 
2718 
2627

Autorizo 
»
»
»
»
»
»

Autorizo

de 1955

d e c r e t o  n ° 6o
de 23 de novembro de 1955

O Snr. Euclides Granzotto, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso de suas atribuições,

D E C R E T A : -
Art. I o - Flça aprovado o loteamento de um terreno, situa- 
dt no Conta Dinheiro, proximidade* do Bairro Guarujá. zo
na suburbana drsta cidade, de propriedade do Snr. Dàriu 
Antunes de Medeiros, com a área de 15.304,00 M2„ confor
me despacho exarado ao processo 2.713, de 25/10/55. - 
Art. 2o - Da área mencionada no artigo anterior, passa ao 
dominio público 4 330.00 m2., que serão ocupados com ruas. 
/\rt. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua pu
blicação. revogada- as dispos'ÇÕes em contrário. - 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de novembro de

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simâo 
Secretário

1955

PORTARIA
de 18 de novembro de 1955 

O Prrf-ito Municiua! de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA: -  . . . 0 , ,

D-* mordo com o artigo 162, da Lei n 71, 
de 7 de dezembro de 1949. -

A MARlETA ZORAltíA PAES, qu-- ex-rce o cargo do Pro
fessor P .1rão A, do Quadro Ünico do Município (Escola 
mista municipal de lmbóque no distrito de São Jose do Cerri 
to), de irinta (30), dias com lados os vencimentos a contar
de 17 de oov^mbr * df* 1955‘ . ,
Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de novembro de 19o5

Euclides Granzotto 
lTef--ito Municipal

C O M E R C I A N T E S
Quando fizerdes suas compras na praça de 

Porto Alegre não deixeis de solicitar que as mesmat 
sejam transportadas pela

Transportadora Cajurú
Agencia em Porto Alegre

Rua Comendador Azevedo, 76 Fone 2-46-16

Agencia em Lajes
Rua Marechal Deodoro, 294

S.A.Emprêsa de Viaçáo Aérea Rio Grandense

=  V A R I G
Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas ja vigorando

Aviões misto em todos seus vòos em LAJES
H O R Á R I O

DE LAJES PARA
Caxias 4 as 6as. Dom.
Curitiba 3as. 5as. Sab.
Florianópolis 2as. 3as. 5as. Sab.
P. Alegre 2as. 4as. 6as. Dom.
Kio de Janeiro 3as. 5as. Sab.
São Paulo 3as. 5as. Sab.

çaba, Xapeco, Erechim, Passo Fundo, Carasinho, 2as. feira

P R E O O

IDA Ida e volta
Carasinho 665,00 1.200,70
Caxias 348.40 629.00
Curitibe 871.00 1.572.40
Erechim 490,80 886.20
Florianópolis 454.40 886 20
Joaçaba 316.60 571,70
Passo Fundo 590,80 1.067,10
Porto Alegre 554,40 • 1.00 i,70
Rio de Janeiro 2.058,60 3.716,50
Sâo Paulo 1.478,40 2.668.50
Xapeco 469,60 848.00

Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do 
pais e extrangeiras, nas Agt ncias da VARIli e nas principais Agencias

de Turismo.

AGÊNCIA EM LAJES - Rua 15 de Novembro 37 - Fones * 241

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

Rádios 
Discos 

Eletrolas 
Toca-Discos 

Estabilizadores 
Álbuns para Discos

Artigos WALJTA: 
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
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Juízo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

*

Edital de Protesto
O Doutor Aristeu Ruy de 

Gouvêa SchnTler, Juiz de Di
reito da la. Vara desta Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei. etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de protesto, 
com o prazo de 30 dias, virem 
ou dele conhecimento tiverem, 
muito e3pecialmente os ter
ceiros interessados, que po 
parte de Faustino Sbravati e 
sua mulher d. Maria Adolfinu 
da Conceição, que t mb^m 
assina Maria Adolfina da 
Conceição Lima Sbravati, 'he 
loi dirigida a seguinte peti
ção: - «Exmo. Sr. Dr. Juiz d' 
Direito da la. Vara desta Co
marca. Eaustina Sbravati e 
sua mulher d. Maria Adolfina 
da Conceição, que também 
assina Mana Adolfina da Con
ceição Lima Sbravati, brasi
leiros, proprietários, residen
tes e domiciliados em Sta 
Cecilta, comarca de Curiti- 
banos, vêm por seu procura
dor adeante assinado, promo
ver o presente protesto, em 
conformidade com os arts. 
720 e seguintes do Código de 
Processo Civil, em que ale- 
gun o seguinte: I o) que, em 
1894, no inventario procedi
do nesta Comarca por morte 
de Gaspar Rodrigues Lima 
foi declarado, entre outros 
bens um potreiro, situado n<> 
lugar «Conta Dinheiro», no 
suburbio desta cidade, adqui
rido de João Borges do Ama
ral e Castro, por escritura 
particular transcrita no Re 
gistro de Imóveis sob n° 169 
(doc. junto). 2o) Que o de cu- 
ju-' deixou dois filhos, Bi- 
biauo e Benevenuto Rodri
gues Lima, únicos herdeiros 
porque a viuva de Gaspar 
também falecera. 3o) Que em 
1903, por escritura pública la
vrada à« fls, 184 a 186 do Li
vro n° 100, do então Tabe
lião desta cidade. Bibiano 
vendeu a parte do que lhe 
cabia err. herança naquele 
imóvel ou seja a metade do 
total, para João Floriani, que

Eor sua v?z alienou a outrem.
essa escritura ficou expres- 

snmente reconhecido que o 
vendedor era apena« um dos 
herdeiros, (di.c. n°J. 4o) Que 
Benevenuto ausento i-se de-,ta 
Comute» ha muitos anos, e a 
suplicante, na qualidade de 
Su ■ neta e única herdeira, ira 
requerer a abertura de sua 
sucessão. 5o) Que, valendo-se 
da ausência de Benevouto 
foi no inventario por m ute 
de Bibiano Rodrigues Lima, 
descrita a outra metade da
quele potreiro, como perten
cendo ao esoolio, sob alega
ção de que Bibiuno havia com
prado a parte pertencente eo 
seu irmão Benevenuto. 6o) 
Acontece porem que não 
houve tal alienação. Circuns

tancia bem elucidativa é que, 
tendo o Ministério Público, 
naquele inventario Público, 
por morte de Bibiano, reque
rido juntasse o inventariantr 
a prova do dominio, êle não 
poude atender â determina
ção do Juiz nesse sentido. 7o 
Ora, não obstante a falta de 
titulo translativo e de per
tencer o terreno a Benevenu- 
to, a viuva de Bibiano, por 
seu procurador Jacinto Ro 
diigues Lima, vend* u aquela 
parte de terras, com a area 
de 77.880 ms. para Celso Ro
sa Ramos, casado, brasileiro, 
proprietário, residente nesta 
cidade, pela escritura lavrado 
às fls. 71 a 74 do livro n°3l3: 
do Tab. Otavjo Cordova Ra
mos. Dito imóvel confronta ao 
norte com o Rio Grande do Sul 
ao Sul, com Pedro V<starb. ao 
leste com Erick Sell, e outros, 
e ao oeste com Pedro Vestab, 
80) • E como o inventario e 
partilha de Bibiano Rodrigues 
Lima é nulo. na parte em que 
foi descrita e parti'heda essa 
parte de terras, e nula de 
pleno direito é a compra r 
venda feita por Celso Rosa 
Ramos, por ser feita a non 
domino, os suplicantes vêm 
prestar contra aqueles atos, e 
respectivas transcrições no 
Registro de Imóveis, prestan
do promover judiei.ilmente e 
reconhecim' nto da nulid*de, 
fazendo o presente protesto 
para reconhecimento de p<eu- 
do adquirente, e de terceiros, 
bem como para i"terromper 
prescrição. Requerem sejam 
notificados, pessoalmente o 
adqnirente Celso Rosa Ramos 
e sua mulher, e por edital, 
publicado na imprensa, com 
o prazo, se po-sivel, de trin
ta dias, os terceiros interessa
dos, ausentes, incertos, ou 
desconhecidos: Dão ao presen
te, somente para efe t<?s fis
cais o valor de Cr$ 2.000,00. 
Pedem respeitosamente defe
rimento. (Sobre os selos le
gais de petição): - Lajes. 18 
de agosto de 1965. - (a) Pp. 
Walter TeDorio Cavalcanti. 
DESPACHO: - A- Como re
quer. - Lajrs, 22/8/955. - (<,) 
B. Costa. - E para que nin
guém alegue ign raitria, mui- 
t i  especialmeu te o< terceiros, 
interessados, pnS'Ou-'e • pre
sente edital para publicação 
na forma em que foi requeii- 
do. Dado e p ssado nesta ci
dade de Lajes, E?tado de 
Santa Cstarina, aos vjnte e 
quatro dias do mês de setem
bro do ano de mil novecen
tos e cino.enta t emeo. - Eu, 
Waldetk Aurélio Sampaio, 
E-criváo do Cível, o datilo
grafei, subscreví e famben 
assino. - Selus ; final

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito da la, Var 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Leiam e assinem o jornal

I~Z I « A  H O R A »  =
Vendido diáriamente em todas as bancas

rara assinaturas procurem esta redação
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Palavras de estimulo 
de alto dignatário da 

igreja

Rio (S.I.A.) - Para reiteirai 
agradecimentos âs autoridade- 
do Ministério da Agiicultura 
pea realzíção de semana 
rur.ilist , há tempos em sua 
Arquidiocese, e-teve no S r 
viço de Informação Agrícola 
D. José Newton Batista de 
Almeida, arcebi-po de Dia
mantina, que vem colaborand' 
proveitOsameDte nas campi- 
nhas agrícolas levadas a efei- 
io com o objetivo de oferecer 
mais ampl > assistência educa
cional ao hom^m do campo, 
nas normas do recente acor
do firmado entre o Clero e 
aquele Ministério.

D. Newton, na oportunidade, 
ressaltou os benefícin* propor
cionados pelo ctriam* aos la
vradores da importante re
gião mineiro, afirmando o seu 
desejo de que novas semanas 
ruralistas ali veDham a ser 
realizadas, tendo, inclusive, 
trocado impressões com o 
diretor do S.I.A. quanto ã 
possibilidade de nova reu
nião no ano vindouro.

lguâlmente manifestou dese
jo de que se desenvolva, na 
sua Arquidiocese, para que o 
dará todo apôio, um movi
mento mais intenso em tôrno 
dos Clubes Agrícolas, cujos 
efeitos estimulantes na forma
ção de mentalidade ruralista 
nas crianças não deixou de 
evidenciar.

Santa Catharina de 
Alexandria

De nobre origem, nasceu 
Cataharina em Alexandria, no 
Egito. Com apenas 18 anos, 
em discussões publicas, con
fundiu os maiores filosofos de 
sua cidade.

O Imperador Maximino ti- 
ha decretado perseguição aos 
cristãos e sua doutrina. Ten
do conhecimento do grande 
preparo de Catharina prome
teu um prêmio ao filosofo que 
conseguisse afastar a Santa 
da religião.

Catbarina, porém, ilumina
da pelo Espirito Santo, res
pondeu-lhes com tanta clare
za que todos se converteram

Em face disso, cheio de ira.
• » Imperador Jevelou odio sem 
imites contra a nobre donze 
la. Durante onze dias foi ela 
sujeita a toda sorte de sofri
mentos. Duras flagelações re
vezavam com desumanas pri 
vações.

Indo além, o Imperador 
mandou colocá-la em uma 
roda com laminas cortantes e 
ferros ponteagudos Catharina 
fez o sinal da cruz sobre 
instrument , que se fez em 
edaços. Maximino não mais 

oiwcu aplicar outras medi- 
l is. e deu ordem para deca 
pitação da jovem.

Diz a historia da vida úe 
Santa Catarina que seu corpo 
l n levado pelos Anjos t.o 
Monte Senai. (Interpress).

Leia o Correio Lagea- 
io às 4as e sábados

Nc a da Delegacia Regional 
de Policia

Do„ inn„l d*, pobeia desta cidade avisa 
/ (lelegBOia Ref ,f^ p „ UZOt Antonio Xavier de Liz, Eli. 

aos senhores: Ah «o / " . d Souza, Pedro Pires, Ulis.
coetto E o c M c /orf Rigo„. Osni Pire,

,es Vtdana. Sul ■ ( f e,ui,o DaliAgrtííl, Atílio Dooato, Silmtít, 
Antonio tiui runan, Brugm ann, a procurarem com ur-

lajes, 24 de Novembro de 1955

Acacio Neves Godinho

P a l a c i o  d a M ú s i c a
ARTIGOS MUSICAIS E ELÉTRICOS

A maior e mais complota discotoca do 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» (caria patente n 180),

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

Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal. 164 - Fone, 397 

Endereço Teleg. «Pa lácio» - Lajes - S. C.

pas lizas Brisicôr c h a p a s * para cobert 
soes inti-rLds caixa* i l  i zas ^‘hrolite para for 
externas r25rva,“ L /  „ / ' “ C" e i  t o r n a i  d, imb 
exgoto e instalações k mi J r i  «gUa quente e fria, I 
para redes e exgotos tubos a em geral> PeÇas e 
8ua. e ontro, ^ S d S . - Í Ü L f f i S j Ü  Í J B L S
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O

C A S A  B E N N E R
Camisas:

Epsom

Lemo

Saragossi

EDIFÍCIO c a r a j

^  Estas 
m arcas

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

CAPAS

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.

M P R E  P E L O  N O S S O  S I S T E M A  CR E D I A R

QUALIDADE E DISTINÇÃO

POLOVER

O

Lages e
As voluntariosas equipes 

do Lages e Aliados encetarão, 
domingo, a arrancada final 
para a conquista do cetro 
máximo da L^D, iniciando o 
retunrno do campeonato.

A primeira etapa do certa
me apresentou um Aliados 
jogando melhor que seu con- 
tendor, tendo perdiio apenas 
dois pontos, n-sultaiites de 
dois empates.

flliados
O Lages, com dois empates 

e uma derrota, encontra-se 
com quatro pontos perdido», 
posição bastante incômoda, 
uma vez que o Vasco encon- 
tra->-e entre os contendores 
de amàohã, com 3 pp. Assim, 
uma Vitória do Lages será 
procurada a todo custo, por
que se for abatido estará 
pratica.nente alijado do cer
tame, ao passo que o «Vete-

A MARCA 
<3UAUDADC-

SOBRETUDOS

REVENDEDOR AUTORIZADO

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

'CF * ■ •

fAZPACOSTUM 
' EPOBORPAPO 
, UM PRA7ER

numa lutá de proporções
rano» tudo fará para manter 
a vantagem que o coloca na 
liderança, com um ponto ape
nas dos cruzmaltinos.

Embora tenha o conjunto 
aliadmo feito '.péssima apre
sentação frente ao Ay«oré, 
deverá reabilitar-se, sendo 
certo que contra os times lo
cais, cs tricolores sempre se 
agigantam.

O Lages, ótimamenie trei
nado e podendo aparecer com 
todo seu poderi por não 
existir problemas, está em 
condições de «vingar-se» da 
derrota sofrida no primeiro 
turno pelo seu adversário 
de domingo.

Por esses motivos o prélio 
se anuncia emocionante, ten-
L1GA SERRANA Uh DESPORTOS

Junta Disciplinar Desportiva
EDITAL

De ordem tio sr. Presiden
te da Junta Disciplinar Des 
portiva, da 1 iga Serrana de 
Desportes, levo ao conheci
mento aos interessados prin 
cipalmente cio G. E Vasco 
da Gama e do Aliado F.C. 
que no dia cinco (5) de de
zembro vindouro, às 20 ho
ras na séde da LSD (Edifício 
Marajoara, sala 6), será pro
cedido o julgamento do pro
cesso n 56-55 que trata de 
um protesto formulado pelo 
G.E. Vasco d.i Gama contra 
o Aliados F.C.

E para que ninguém ale
gue ignorância lavrou-se o 
presente edital que será pu
blicado na imprensa local, e 
pelo qual ficam intimados os 
representantes dos clubes a- 
cima para comparecerem na 
hora e local designados.

|Lajes, 28 denovembro de 1955 
João Batista Tezza 
Secretário da JDD______

Protesto Vasco x 
Aliados

Será julgado, n» próxima 
segunda-feira, o protesto for
mulado pelo Vasco da Clama 
contra o Aliados F.C,, «ora 
referencia à ineluião, pelo 
«Veterano» dos atletas Pão 
de Milho e Pedrmho. A J.D.D. 
apreciará, na mesma sessão, 
outros processo» de pequena 
monta.

do despertado o mais vivo in-1 
teresse por parte Jdos aficio
nados que, por certo, acorre
rão to Estádio Municipal, pa
ra vibrarem com est , luta de I

proporções.
O encontro sera iniciado às 

16 horas, logo após interes- 
'ante preliminar entre as equi- 
P' 8 de aspirantes

llí 100 ANOS...

ÊSTim  0FOGÃO/, 0

PHILIPS
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

to tomo
de fácil manejo e de fácil limpeza.
NÃ O  USA LENHA NEM CARVÃO

P H IL IP S

Não suja as panelas 
N ão estraga as mãos 
Rápido: um, dois, três, 
e o almoço já se fezl

S .A . PHILIPS DO BRASIL
Garantia de um padrão 
absoluto de qualidada

Revendedor Autorizado

Pires & Cia, Lida,Osny
Praça João Costa 34*38 

Fone 263 
LAGES Santa Catarina

H E K í t e P i U E í l
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Golpist as operam na SUMOC
Publica o «Diário Carioca» - 
«Nos meios bancários e finan
ceiros a instrução 124 «ia 
SUMOC (taxa de 10 por cen
to para o redesconto de pro
missórias e letras de câmbio) 
foi recebida como autêntica 
bomba de retardamento lan
çada contra o país e não per
cebida pelos líderes do anti- 
golpe de 11 e 21 de novem
bro não atingiu.

Elaborado em sigilo, a por
taria visa, no entender dos 
círculos financeiros mais res
ponsáveis, a prov- car o caos 
na vida bancária do pais, fa- 
zend i-o descambar numa si
tuação de tal maneira grave o 
tornará ingovernável.

A primeira reação
O primeiro sinal da re.içã 

centra essa portaria, que sur
preende como a última forma 
de sobrevivência dos golpistas, 
é a decisão do Sindicato dos 
Bancos cuja diretoria já pro
curou se avistar com as auto
ridades competentes para ma 
nifestsr a inquietação que a 
medida provocou e pedir seja 
revogada com a maior urgên
cia, antes que o impacto de 
medida tão prejudicial venha 
afetar, de maneira irremediá
vel, o equilíbrio dos negócios 
bancários e ííd ceiro e conse
quentemente a ordem política, 
militar, econômica e social do 
pais».

CINE TEATRO TAMOIO
Tem o prazer de apresentar hoje às 8 horas 

a exibição do primeiro jornal nacional em CINE- 
MASCOPE com os principais flagrantes do Con
gresso Eucaristico Internacional, e a seguir tam
bém em CINEMASCOPE o sensacional filme de 
aventuras • no deslubrante Tecnicolor

Príncipe Valente
Uom: James Mason - Janet Leigh - Debra 

Paget e Robert Wagner
DOMINGO

As 2 horas
A gosadissima comedia do cinema argentino

A mão que aperta
As 4 e 7 horas

Em CINEMASCOPE

O PRÍNCIPE VALENTE
Com James Mason e Janet Leigh

GRAFICA 3 A S/A
Assembléia Geral Extraordinária 

la. Convocação
Convidam-se os senhores acionistas da Gráfica 3 A 

S/A., para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 18 de Dezembro de 1955, na séde social à Rua 
Cel. Córdova, nésta cidade de Lajes, Sta. Catarina, às 
10 horas, para tratarem dos assuntos abaixo:

ORDEM DO DIA

I - Demissão de Diretores 
II • Venda e compra de máquinas

III - Modificação dos Estatutos
IV - Outros assuntos de interêsse social

Lajes, 28 de Novembro de 1955 

Aldo Àlcantara Atbayde -  Diretor

c o r r e i o  u n i a m
A no  X V I L a g e í 3 nozembro_de 1955 —  N, 82

\dhemar de Barros co
menta a situação politica:

“ Café Filho nunca 
podei ia ter entrado 

n« Catefe”
O 8r. Adhemar de Barros. 

em entrevista concedida a 
um vespertino, disse, em re
sumo: l.° — Considera-se re
presentante de um terço do 
eleitorado e está, portanto, 
em condições de falar por 
êle.

2.° =  Assim reafirma seu 
propósito de mobilizar a opi
nião nacional em defesa dos 
principio6 democráticos das 
instituições constitucionais, 
que as Forças Armadas, a- 
poiadas pelo Congresso Na
cional, salvaram da derroca
da na histórica madrugada 
de l l  de novembro.

3' —  7o% do povo votou 
contra a minoria reacionária 
da U.D.N,

4’ — Café Filho nunca po
dería ter entrado no Catete e 
ao Catete jamais deverá re
tornar. Ele participou con- 
cientemente da mistificação 
que resultou na grande pro
vocação de Carlos Luz, fri
sando: «E que direito tem 
um homem como êste, de 
de querer retornar, contra a 
vontade expressa da imensa 
maioria da nação, a um car
go que êle não soube hon
rar e nem exercer?”

5. —  «O problema não é 
só tomar posse: é, sobretudo, 
governar. Deve haver uma 
pacificação verdadeira, mas 
não a capitulação que, no 
fundo, buscam esses hábeis 
parasitas que depois de re - 
pudiados nas urna6, querem 
que o povo se submeta à 
mais hipócrita das demago
gias».

Vai assumir o novo 
Prefeito Carioca

— O professor Francisco 
Sales, cuja escolha foi homo
logada pelo Senado, deverá 
assumir suas funções nas pró
ximas horas.

Leia o Correio Lagea- 
no às 4as e sábados

Ifíipssnhment contia Gafé F.lío
Declarações do Ministro do Trabalho

Em entrevista à repor
tagem mineira o depu
tado Nelson umegna, 
Ministro do Trabalho, 
disse existir na (amara 
Federal um movimeuto 
para dar aplicação do 
impeachment coutra o 
sr. Café Filho.

«Fundamentos do ím- 
peachment - esclareceu o 
deputado umegna - são 
o de omissão criminosa 
e conivência do sr. Café 
Filho, com a campanha 
golpista para a subver
são da ordem constitu
cional, visando impedir 
a posse dos candidatos 
eleitos. Essa campanha 
desenvolveu-se acintosa- 
mente através do rádio, 
jornais, televisão e tri
bunas do Congresso, de-
ln nart ie inando plpmpn-

tos estritamente ligados 
ao seu governo».

Declarou ainda o sr. 
Nelson Omegna que o 
«sr. Prado Kelly, ex-Mi- 
nistro da Justiça tem a 
sua parcela de responsa
bilidade naqueles acon
tecimentos, por isso de
verá receber a cota que 
lhe cabe na apuração 
desse crime».

O Ministro do Traba
lho concluiu suas decla
rações dizendo que o sr. 
Café Filho, em face do 
pronunciamento do Con
gresso Nacional não 
reassumirá a presidên
cia da República, e que 
seria até normal a prorro
gação, até 3l de janeiro, 
da lei que instituiu o es-

Ho c it in

Grandioso êxito alcançou o prof. DEDE'
No seu festival de Acordeon levado dia 25 
de novembro no cine Teatro MARAJOARA

Com o recinto amplamente super
lotado, apresentou-se o prof. Dedé 
e seus 120 acordeonistas, sendo os 
mesmos viva, e entusiasticamente 
aplaudidos pela seleta e numerosa 
platéia ali presente.

Quanto aos números musi
cais, escolhidos com muito 
gosto para esta, noitada de 
gal« do acordeon em Lages, 
foram do agrado geral, cau
sando a melhor das im
pressões no publico, espera 
a:é um reprize do festival, 
o que segundo informações 
do prof. Dedé diretor geral 
daquela Academia, não vai 
ser possivel, está assim de 
parabéns a direção geral, 
desta já famosa Academia 
Catarintnse de Acordeon, e 
todos aqueles que tomaram 
parte no mesmo.
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Para seu conforto   —

G R A N D E  H O T E L  L A J E S
Agora sob nova direção

Diárias com café de manhã a partir de CrS 80,00. Almoço ou jantar a Cr® =.«tnn r. í 
jantes comerciais. J ^  50’00- Descontos para os srs. via-

Telefone automático em todos os quartos.
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