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0 Estado de Sitio é contra os golpistas
«O verdadeiro objetivo do estado de si-1 que o estado de sitio foi criado e esse o princi 

tio não é impor a censura, nem tolher a llberda- pai motivo porque foi estabelecido». Esse pro-
q'u°0nao I“uncl»me“ to categôrioo ,0. feito pe,o ge o .„ ,

querem reconhecer nem respeitar a vontade eo- 
berana do eleitorado brasileiro. Para esses é

Amaury Kruel, executor do estado de sitio no 
Rio Grande do Sul, em reunião com os jorna

listas para fornecer-lhes instruções previamente 
redigidas sobre noticiário politico. Nessa oca
sião aquele militar fez transcendentais declara
ções, acrescentando: <Para os que não querem 
a posse nem a tranquilidade no Brasil e que o 
estado de sitio se volta».
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Baile dos Formandos
Coroação da Rainha dos Estudantes

No Rio e 5ão Paulo o Prefeito Granzotto
Tratará do problema dágua e de outros assuntos

Promovido pela União Lageana de Estudantes, 
será realizado hoje, nos salões do Clube Io de 
Julho, um grandioso baile em homenagem aos 
formandos de 19 o dos diversos estabelecimentos 
de ensino locais. O serão festivo será animado 
pela Orquestra Guanabara e durante o mesmo se
rá coroada a srta. Leonete Vieira, Rainha dos 
Estudantes de Lajes do corrente ano.
_  _________________________________________________________________________________________________________

Consolidado e respeitado o 
governo de Nereu

Caminho democrático para a posse dos eleitos

Os comentarista associado | 
Murilo Marroquim, em um bem 
lançado artigo, declara: «Pos 
6uimos um governo da mais 
alta categoria política e mo
ral, presidido pelo sr. Nereu 
Ramos, e tanto mais alto 
porquanto é comparado auto
máticamente ao que se ex- 
linguiu, da forma mais con
denável Este governo é fru
to de dois grandes mrvimen- 
tos de opinião e os maiores 
que poderíam ser invocados: 
a opinião politica, através 
do Congresso, que representa 
mais de dois terços do elei 
torado nacional, e a opinião 
militar democrática, simboli
zada no movimento de l l  de 
novembro. Sobre essas duas 
f, rças consolida se a Eepú- 
bliea e a politica tendo a re
tomar os seus leitos natu
rais».

Mais adiante acrescenta 
«Na ohefia do eoverno se 
encontra um homem que se
rá chamado a prestar contas 
de sua ação, e que o fará 
na oportunidade, dentro da 
sua habitual compostura e 
com a dignidade que o en
cargo impõe». *E o regime 
6e consolida para que os

eleitos a 3 de outubro se 
empossem, fechando-se assim 
o ciclo de violências que o 
24 de agosto abriu»- 

Dia mais Murilo Marro
quim: «Chegamos, portanto, à 
conclusões obvias: este go
verno dará posse aos eleitos, 
a 31 de janeiro. Poder-se-ia 
afirmar, de fato, que o sr. 
Kubitseheck já é o presiden
te da República, pois o seu 
partido e os demais que se 
uniram ao PSD, no Congres
so, colocaram no Catete um 
pessedista do mais alto nivel 
moral e politico. Processasse, 
portanto, apenas a fase da 
consolidação do regime, pois 
o que virá depois de 31 de 
janeiro será a continuidade 
das bases que hoje Re pre
param».

Mais um poço petrolífero 
na Bahia

SALVADOR, 7 (Meridional) 
Foi des oberto em Garcia 

d Ávila um pôço petrolífero 
com a pressão de mil barris. 
Trata se sem dúvida alguma, 
de um pôço de grande ca
pacidade de produção.

Pelo avião da carreira, seguiu domingo últi
mo para a Capital da República o sr Euclides 
Granzotto, Prefeito Municipal. 0  edil lageano. de- 
morar-se-á alguns dias no Rio, tratando de as
suntos de alto interesse para Lajes junto do sr.
Presidente da República e de outras autoridades 
federais. Da Capita! do pais o sr. Euclides Gran
zotto dirigir-se-á para São Paulo onde, junto da 
firma W. Rein, tratará do problema de abasteci
mento de água à população lageana.

A nossa reportagem compareceu ao aeropor
to local quando do embarque o sr. Euclides Gran
zotto, colhendo do mesmo a informação de que 
em São Paulo procurará adquirir uma grande 
bomba de recalque dágua, com grande capaci
dade, para a completa regularização desse servi
ço. Fará ainda o sr. Prefeito Municipal a aquisi
ção de canos para a extensão da rede e deverá fazer-se acompanhar de 
um técnico da firma W. Rein que planejou e executou há alguns anos os 
serviços dágua de Lajes.

Recurso contra a Adiada a decisão sobre a
diplom ação de 
Jorge Lacerda segurança de Café Filho

Esteve em nossa cidade 
durante dois dias o deputado 
pessedista üsni de Medeiros 
Regis. Num rápido contato 
com a no6S8 reportagem a- 
quele parlamentar informou- 
uos de que o Partido Social 
Democrático, secção deste 
Estado deu entrada no Tri
bunal Regional Eleitoral de 
um recurso que visa sustar 
a diplomaçã > do sr Jorge La
cerda O fundamento do re
curso é o de que em doze 
municípios do Estado o nú
mero de eleitores que votou 
a 3 de outubro não conferiu 
com o fornecido pelos Juizes 
Eleitorais ao THE, quando do 
encerramento da qualificação.

Foi *di«de p v i ser julgado I pedido de exercer a prfsiden- 
no prOximo dis 14 o pedida de I cia da Repúbltc*. O procurador 
mandat* de segurança do sr. geral da República emitiu pa- 
Joio C*f4 Filho, contra o ato do recer contrário à conceisão da 
Cooerwsso que o declarou ít - 1 segurança pleiteada.

Antônio Job Brenneisen 
e Senhora

Têm o prazer de participar aos seus parentes 
e amigos o nacimento de sua filha

WALKYRIA
ocorrido dia 8 do corrente, na Maternidade 

Tereza Ramos.
LAJES, 8-12-5;.

Amanhã, Domingo, às 7,15 e 9,15 no Cine MARAJOARÃ
2 grandiot * s seBsõ^s ! 2 espetáculos colossais!

Anne Baxter, Steve Cochran, Lyle Bettgar, George Nader. Helen Stanley
Além de milhares de figurantes, na super-produção da RKÜ RADIO, em SOBERBO TECNICOLOK.

0  G r a n d e  E s p e t á c u l o
Grandioso e sensacional espetáculo circense, com suas alegrias, suas emoções, e suas tragédias impressionantes!
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A g r a d e c i m e n t o
À diretoria da associação beneficlente Seára do Bem 

agradece a firma Osny Pire* <4 Cia. e o Snr. Livio To- 
niattf, respectivamente destribuidor e viajante dos produ
tos Arno pelo auxilio dado a esta entidade de caridade 
da importanci» total de CR$ 9 0)0.00 importância essa obti
da com a ra\|i5itçao do Chá Arno -ealizado no clube Io 
de Julho

Possante rádio. Onze válvulas. Sete faixas de ondas: 
i longa, i intermediária e j curtas ampliadas. 
Toca-discos automático de j velocidades com 
pick-up de alta fidelidade, 2 agulhas permanen
tes reversíveis. Ampla câmara acústica com 2 
alto-falantes, incorporando “Tom Sinfônico".

E. 5113

REVENDEDOR AUTORIZADO

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

Secçáo «Feminina
A ngela Tereza

Hoje a diplomação dos 
Contabilistas

Rocambole de e a 1 - 1/2 
quilo de batatinha, 4 colhe
res de sopa de farinha de 
trigo, 2 xícaras de leite, 2 
gemas, 2 claras em neve, sal 
o suficiente para temperar 
Cosidas as batatas e passa
das no espremedor, misturar 
aos outros ingredientes e 
após derramar a massa so

bre uma assadeira forrada 
com papel impermeável un- 
tado, levar ao forno para as
sar. Depois de assado desen- 
formá-lo sobre um guardana
po úmido, retirando rapida
mente o papel que nele está 
aderido. Espalhar o recheio 
preíerido que poderá ser de 
carne picadiuha, camarões

I Quizay Carvalho 
dos Santos

Recebeu certificado de li
cenciado no 3o ano cientifico, 
a 8 deste, no Colégio Dioce
sano, o jovem Quizay Carva
lho dos bentos. Em regozijo 
Quizay recepcionou seus • hi- 
gos e familiares na residên
cia do vereador Syrth df 
Aquino Nicolléli e de D. Mh- 
ri.t José Carvalho Nicolléli. 
Quizay prosseguirá os seu* 
estudos, de gráu superi r, 
em São Paulo.

Teimo e Reginal- 
da Maria Ribeiro

Em alegria, a 8 deste, o sr. 
Darci Ribeiro e sua exma. 
esposa viram serem diploma
dos dois de s»us filhos. Tei
mo recebeu certificado de 
licenciado no 3o ano cientifico 
do Colégio Diocesano e Re- 
ginalda Maria diplomou-se 
profeisora pela Escola Normal 
Vida! Ramos. Teimo deverá 
seguir para P. Alegria afim 
de realizar vestibular para a 
Faculdade de Medicina.

Convite Missa
A familia de Sebastião Ri

beiro dos Santos convida seus 
parentes e pesssoas de sua 
relações para assistirem a mis
sa de mez que será celebra
da dia 12 do corrente, segun
da feira as 7 horas na cape
la do Covento.

Aos que comparecerem a 
este ato de piedade os me
lhores agradecimento.

ensopados ou ainda de c re 
me, e enrolar o rocambole, 
com o auxilio do guardana
po. O recheio sendo o de 
creme, espalhar um pouco 
em cima, e polvilhar com 
queijo ralado. -

oOo
DEITANDO-SE uns grãos 

de arroz no fundo do salei
ro, evita-se que o sal ao 
umedecer-se e aglutinar-se, 
não saia pelos orifícios da 
tampa do recipiente.

o()o
O PRIMEIRO efeito do 

amor é inspirar um grande 
respeito.- sente-se veneração 
por quem se ama. (PascalJ.

Em solenidades a terem ini
cio às 20,00 horas, no salão 
nobre da Escola N°rmal Vi 
dal Ram^s, receberão os seus 
diplomas de contabilistas os 
formando* de 55 da Escola 
Técnica de Comercio de La
jes. Ê paraninfo <1a turma o 
sr. José Rodtiguns Lopes Ne
to e patrono o sr. Hildebrao- 
do Nilton Reis, com OUiros 
homenageados no quadro do
cente daquele estabelecimento.

São os seguintes OS diploma
dos:

Addlton Dias D’Almeida, 
Antonio Vieira Batista, Cláu- 
riio Ram' s Floriani, Eronides 
Fernandes, Evilásio Tbiesen, 
João C rios Arruda, Nàlia 
Ramos, Neus ) Mareia da Sil
va, Pedro Antonio Duarte, 
p, rlro Omz, Romeu Ramos 
Luc»*na (< r »dr r), Rubens Bar
bosa Ra jge! e Terezir.ha P. 
de Oliveira.

n ' .  r. 'X /iX . •» . 4

DURABILIDADE I L l i í A D A
tie cimento-amianto
(Tipo Esgoto)

DISTRIBUÍDO*:
Com.eRepr. G. SocasS.A.
Rua Cel. Cordova 294 TeleL 258 C. Postal 61

«

Mantem em estoques os seguintes

Produtos Brasilit»

Chapas onduladas para coberturas, cha 
pas lizas Brisicôr, chapas lizas Fibrolite paraforros e divi 
soes internas, caixas de descarga Flomax de imbutir B F 
externas, reservatórios para agua quente e fria, tubos para 
esgoto e instalações sanitarias em geral, peças e conexões 
para redea e esgotos, tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos da afamada linha «BRASILIT»

4

4

t

*

Complete o conforto de seu lar adquirindo na Comercial Auto Capas 
em seu: fantástico DEPARTAMENTO «CITIT E X»

Colchões de m olas CITY, S1ESTA, CITYTEX, para casal e solteiro.
Cama - Turca « C I T Y T E X »  para solteiro e casal 

Sofá - Cam a «SIESTA», com braços e sem  braços 
Sofá - Cama “SIESTA”, LUXO, com braços e sem braços 

Divã e Poltronas - Cama «CITYTEX» comum e de luxo
Cama - TURCA «CITYTEX» com cabeceira para solteiro e casal
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Restabelecimento da censura 
em todos os jornais

Tom ada geral a  m edida que «espontanea
mente» íôra solicitada por alguns jornais
RIO, 7 (Meridional) — O 

gabinete do executor do es 
tado de sitio distribuiu, à 
tarde, à imprensa, a seguin
te nota:

«As normas principais pa
ra a censura à imprensa, ja 
de público conhecidas, em
bora tive<6em obtido franca 
receptividade e compreensão 
pela maioria dos órgãos de 
publicidade, criaram alguns 
inconvenientes que levaram 
o executor do estado de s i
tio a determinar censura pré
via tornando, assim, gera! a 
medida que fôra solicitada, 
espontaneamente, por vários 
jornais.

Entre as razões que acon
selharam e3sa decisão, so- 
breleva a do fato de que a 
publicidade de determinados 
assuntos vetados era realiza
da por alguns jornais onde a

censura se efetuava pela 
própria direção. Tal circuns 
tância criou uma situação de 
discriminação, contrária, por 
todos os motivos, à linha de 
imparcialidade e moderação 
que definiu o nropóeito do 
govêrno Acresce ainda que 
essa discriminação podería 
ser motivo para explorações 
tendenciosas por elementos 
prontos a subverter o senti
do real das medidas postas 
em prática com espírito ele
vado e completa isenção de 
ânimos. A decisão do exe
cutor do estado de sitio, en
tretanto, em nada alterará 
as prescrições para a censu
ra já estabelecidas Concor
rerá apenas, para o seu me
lhor aspecto e ainda para 
confirmar a atitude serena e 
imparcial que tem sido man
tida».

O PROF. DEDÉ orgulha-se em apresentar

o famoso acordeon ‘Mundiale’
Com teclado desmontavel - 

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

«vttlNFVO/-

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

presente de natal para seu filho.

Procure hoje m esm o o Prof. Dedé e esco
lha num estoque de 50 acordeons o de 

sua preferenciai
VENDAS A PRESTAÇÕES COM PEQUENA ENTRADA:
Tratar na Academia 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.

Magalhães Barata continua na dianteira da apuração no Pará
BELEM, 7 (Meridional) — 

Os jornais assinalam que ate 
sexta-feira serão concluídos 
pelo TRE os julgamentos re
lativos ao ultimo pleito. Res
tam apenas 21 recursos. Já 
na próxima semana serão 
apurados os votos das urnas 
consideradas válidas. Aquele 
Tribunal acaba de anular a 
7,a Secção, em São João de 
Araguaí. perdendo c sr. Ma 
galhães Barata 22 votos de 
vantagem sôbre o sr: Epilogo 
Campos. Ainda assim o sr. Ma

galhães Barata continua na 
dianteira da apuração, com

93.973 votos, enquanto que o 
sr. Epílogo Campos tem 92.559

Leiam e assinem  o jornal

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

ra ra  assinaturas procurem esta redação

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

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

A viõ es m isto em  todos se us vôos em L A JE S
H O R Á R I O

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

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

P R E Ç O
IDA Ida e volta

Carasinho 665,00 1.200,70
Caxias 348.40 629.00
Curitibe 87100 1.572.40
Erechim 490, SO 886.20
Florianópolis 454.40 886 20
Joaçaba 316.60 571,70
Passo Fundo 590,80 1.067,10
Porto Alegre 554,40 1.000,70
Rio de Janeiro 2.058,60 3.716,50
São Paulo 1.478,40 2.668.50
Xapeco 469,60 048,00

Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do 
pais e extrangeiras. nas Agencias da VARIG e nas principais Agencias

de Turismo.
AGÊNCIA EM LAJES - Rua 15 de Novembro 37 - Fones - 241

1
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Distribuidora Comercial Lageaoa Ltda.
Atacadistas —  Distribuidores —

Rua Coronel Cordova, 59 — Fone 246 — LAGES

Importadores
SANTA CATARINA

DISTRIBUIDORES:

Cia. Goodyear do Brasil:- Pneus - CORREIAS e Mangueiras
Gillette Safety Razor Com pany of Brazil:- Lâminas e aparelhos para barbear
Indústria de Pneumáticos Firestoner Pneus e câmara de ar.
Microlite do Brasil S. A.:- Pilhas Ray-O-Vac 
M etalúrgica W allig  S. A.:- Fogões «WALLIG»
Shell Brazil Ltd.:- Oleos para automóveis, caminhões - cilindros e mancais.

Alpargatas RODA - Aluminio - Arados - Arame farpado - Balanças - Conservas - Correntes 
VENDAS POR ATACADO: para automóveis e caminhões - Ferragens em geral - Louças - Papelaria - Pregos - etc., etc..
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A maior rede aerea domestica do mundo
. , < \ v   ̂ -  S

I . • t\ * -■ r «• • t* w ' # ' »  •

.1 •—. Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S .A . T
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novem bro S.N. (logo abaixo do Cine M arajoara)

Fone, 214
Operamos com aviões Douglas DC 3 (21 passageiros) e Douglas C 47 (28 passageiros)

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

Hora de sabida! - 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 - Sào 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 Jo açab a  e X apecó

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

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

Hora de sahida: - 11,30

Com uma passagem da TAC mo naa voUaerá Viaiar em qualquer Cia- aérea 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 que para isso seja a penas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete deuc paisagem, em sua re
sidência.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

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



> 10-12 55 COKREIO LAGEANO 5 Páçina

\

V

*

♦

f

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública
L avo ao conhecimento dos interessados e de acôido 

com as Leis n°s 39, 46, 58, 66 e 72, do corrente ano, que 
até as quinze (15) horas no dia quinze (15) deste raés 
(15/12/55), acha-se aberta a concorrência pública para a ven
da a® dezesseis (16). áreas de terrenos (EXCESSOS), per
tencentes ao Patrimônio Mu :icipal ab ixo mencionadas. - 
As propostas deverão ser a; r^sentad s em enVflopes fecha
dos, endereçado ao Senhor Prefeito Municipal, constando o 
n° do lote interessado, serão bertas, na Secretaria da Pre
feitura Municipal no dia e hora acima mencionada na pre- 
6-nça dos interessados ou de quem os representar. -

O  proponente cuja proposta for aceita deverá efetuar o 
o pagamento total dentro do prazo de quinzj (15) dias. -

Io - Üma área com 108 m2., situada na rua Emilia 0 
Rimos, zona A. urbana desta cidade.com as seguintes cnn 
frontações: - ao Norte, com 8,70 mts. na Enh* que fech « os 
fundos, com terreno de Hildo Cas.tgrande; ao Sul, com 8,70 
mts, na linha de frente, com a rua Emiltano Ramos; a Leste, 
com 6,30 mts. na linha lateral a esquerd i, com terreno de 
Eduardo Rambusch Junior; ao Oeste, com 6.10 Bts., com ter
reno de Nicanor de Castro Arruda, na liriba lateral a direita.

REQUERIDO POR HILDO CASAGR.4NDE. -
2o - Uma área com 183,20 m2., situada na rua 7 de Se

tembro, zona B, urbana desta Cidade, com as seguintes con
frontações: ao Norte, com a rua 7 de Setembro, com 4 mts. 
da linha de frente; ao Sul, com terreno de Ivandel Xavier 
Soares, com 5,16 mts. na linha que fecha os fundos; a Leste, 
com terreno de Julio Subtil de Oliveira, com 40 mts.. na 
linh < lateral a direita; ao Oe«te, com terrenos de João Ba
tista e José de Souza, com 40 mts. na linha lateral â esquer
da. -
REQUERIDO POR JULIO SUBTIL OLIVEIRA. -

3 0 - Uma área com 186 m2., situada nas proximidades 
da Avenida 3 de Outubro, zona B, urbana desta cidade; com 
as seguintes confrontações: - ao Norte, com terrenos de 
Atilio Floriani, com 24 mts. na linha que fecha os fundos: 
ao Sul, com terreno de Antonio Alves dos Santos, C o m  24 
mts. na linha de frente; a L°ste, com terreno de Ozorio Liz, 
com 7,75 mt . na linha lateral à esquerda; ao Oeste, com 
terreno de '■sebastião Floriani, com 7,75 mts., na linha lateral 
à direita. -
REQUERIDO POR ANTONIO ALVES DOS SANTOS. -

4o - Uma área com 399,60 m2., situada nas proximida
des da rua Jeroniino Coelho e da ruâ Tiraientes, zona A ur
bana desta cidade, com a* seguintes confrontações: ao Norte, 
com 31, 40 mts. om terreno de Luiz Siqueira na linha late
ral a direita; ao Sul, cora 57,20 mts. ccm terrenos de Darci- 
lio Amaral e de J >ão B. Bairros, na linha lateral à esquer
da; a Leste, com 12 mts., com a rua Jerônimo Coelho, na 
linha qu * fe~h* >s fundos; ao Oeste, com a rua Tiradentes, 
com 12.40 metr-K na linha de frente, -
Rr.QUERlDO POR LROTIDFS GODINHO DE OLIVEIRA. -

5o - Uma área com 400 m2., situada na Varzea, zona B, 
urbana desta cidade, com as seguintes confrontações: - a > 
Norte, com terrenos de Lauro Severiano Ribeiro; com 43 
mts. na linha lateral à direita; ao Sul, com 43 mti„ com ter
renos do Patrimônio M micipal na linha lateral à egqueria a 
Le*te, com 13.2 ) mts, também c.im terren s do Patrimônio 
Municipal, na linha que F cha os futld >s; ao ( )-ste, com 
14,70 mts., mm terreno de José Gelli i Pm íeiro Waldrigues,

r e q u e r i d o ' por  J o sê  g e l l in  p in h e ir o  w a l d r ig u e s

6o - Uma área com 76.27 situada além do Rio Carahá, 
zona B, urbaoa desta cidade, com às seguintes confronta
ções- -  ao Norte, teireno de Ana Almeida Sales, com 8 50 
mts na linha que fecha os fundos: ao Sul rue nr rtad a , com 
4,72 mis. na linha de frente; a Leste, com teire.ms de Julio 
Pinto de Arruda, e com uma rua projetada, com 13,50 me
tros numa linha quebrada à e-que-!.; a - Oest - com terreno 
de Abadil A. de Souza, c m 13 mts o« linha lateral à dl- 
reita. ~
REQUERIDO POR JULIO BARROS -

-  Urna área com 630 m2., situ da nn Morro do Pos
to zona B urbana desta cidade, com as seguintes confron
tações - ao Norte, terreno de João Alves de Menezes, com 
20 mls„ na linha da frente; ao Sul, terreno de Gr.c.llano
F da Silva com 20 mts. na linha que Ucha os fundos; a
Teste com V-rreno de Sebastião Machado Goulart, com 30,80 
mts na linha lateral a direita, a, o ^ te , terreno de Antonio 
D J i ichAa com 32 20 mts, uh linha latPral a esquerda.

0d KEQUEmDO PC» JOÃO Ài VES DE MENEZES - 
8°) Uma área com 1 389 m2 . situada nas proximida

des da Praça da Bandeira, zona A, urbana desta ndade, com

as seguintes confrontações:- Ao Norte, por uma linha que
brada de 80 rots., com terrenos de Carlos Vidal Ramos e Ju
lio Maliverni, nas laterais à direita; ao sul, com terrenos de 
Venício José Kõeche e João Costa, cum 94 mts,, oa linha 
lateral à esquerda, a Leste, com terreno de herdeiros de 
Jorgino da Silva, com 7l,40 mts. na linha que fecha oa fun
dos; ao Oeste, com terreno de Carlos Vidal Ratnos e com s 
Praça da Bandeira, com 58.30 mts., na linha quebrada de 
frente. -

REQUERENTE: -  Carlos Vidal Ramos
9. ) - .Uma área com 599,85 m2., situada na «Varzea», 

zona B urbana desta cidade, com as seguintes confronta
ções: - ao Norte, com terreno do Patrimônio Municipal, com 
43 mts., na linha lateral à direita; ao sul, também com ter
reno do Patritrônio Municipal, com 43 mts., na lateral a es
querda; a Leste, ainda com terreno do Patrimônio Munici
pal, com 13,20 mt6., na linha que fecha os fundos; ao Oes
te com terreno de Ana Maria Mattos, com 14,70 mts., na 
linha de frente. -

REQUERENTE: - Ana Maria Mattos. -
10. ) - Umâ área com 400 m2., situada no alto do Mor

ro do Pôsto, zona B urbana desta cidade, com as seguintes 
confrontações: - ao Norte por uma linha quebrada coui 9,10 
mts. na estrada do Passo Fundo e 20 mts. com terreno de 
M»ria dos Prazeres Amorim na linha de frente, ao Sul, com 
terreno do Patrimônio Municipal, com 29 mts., na linha que 
fecha os fundos; a Leste, com terreno de Alfredo Ftancisco 
de Souza, com 1,70 mts. na linha lateral à direita; ao Oeste, 
com terreno de Cildo Alexandre, com 38,20 mts., na linha la- 
lateral a esquerda.-

REQUERENTE: - Maria dos Prazeres Amorim.
11 ■) - Uma área rom 56 m2., situada no Morro do Pôs

to, zona B. urbana desta cidade, com as seguintes confronta
ções: ao Norte, com terreno de Ângelo Stu.ini, com 4,10 mts. 
r.a linha que fecha os fundos; ao Sul, com ume rua projetada, 
com 4,20 mts. na linha de frente; a LESTE, com terreno de 
Sebastião Cavalheiro do Amaral, com 13,50 mts. na linha 
lateral à esquerda; ao 0°ste, com terreno de Jovina Alves, 
com 13,50 mts. na linha lateral a direita.

REQUERENTE: - Sebastião Cavalheiro do Amaral.
12.) - Uma área com 172.59 m2., situada na Avenida 3 

de Outubro, zona B, urbana desta c:dade, com as seguintes 
Co ifrOntações: - ac Norte, com terreno de Albino Gr nzotto, 
com 18,50 mts. na linha de fundos; a Lest», com 2,50 mts. 
na linha lateral a direita; ao Qeste, com 9,50 

ALBINO GRANZATTO - Requerente 
13 ) - Uma área com 401,88 m2., situada além do Rio 

Carahá, zona B urbana desta cidade, com as seguintes con- 
'rontaçõe*: ao Norte, com uma travessa, com J5,b0 mts, na 
linha d- frente; ao Sul, sem confrontações por ser o vértice 
do trinângulo; a L^ste, com terreno de Arnoldo Albino Mar
tins, com 64,70 mts na linha lateral à dueita: ao Oe~te, com 
a rua Fausto de Souza, com 58,50 mts. m linha lateral a es
querda. -
REQUERENTE: - Arnoldo Albino Manins.

14°) - Uma área com 181,15 ms2„ situada no «Conta 
Dinheiro» Zona B urbana desta cidaue, com as seguintes con
frontações: - ao Norte, por uma linha quebrada, com 12 mts. 
na linha que fecha oS fundos, ao Sul, Com a estrada Lajes- 
Florianópolis com 13,35 mts. na linha de frente; a Leste, 
com terreno de Seb >stião Palhano d<j Oliveira com 127,70 
mts, na linha lateral à esqu*>da, ao Oeste, com terrenos de 
Alnif rindo Ramos Burger, com 123.30 mts., na linha lateral a 
d r ita. -
REQUEQENTE: - Almeriod R unos Burger. -

15°) Uma area com 127,65, situada entre a Rua Candi- 
o Ramos ■ Avenida Marech d Flonar. •. zona A, urbana des- 
a cid >de, com as segui tes c nfrontações: - ao Norte, com 

t rrenns do Patrimônio Munici al com 8,75 mts. na linh» la
te  al a esqu< rd ; ao Sul. com terrenos de propriedade do 
s nhor Euchdes Grtmzotto, com 8,80 mts. na linha lateral a 
a direita; a Leste também co n terrenos de Eucüites Granzotto, 
com 15 mts n.i linha de frente; e ao Oeste, com o mesmo 
com 14,10 na linha fu nos.

16°) - Uma área com 2.400 m2., situ da denfro do lo- 
teamento do «Bair'o Guarujá. zsna rural, anexa a terrenos 
de propriedade da Firma Frig"rifico «Libor», localizados da 
Quadra 20 do mesmo loleamento- 
REQUERENTE: - Frigorífico «Labor». -
Os preços mínimos para a alienação das áreas de3critas oes
te Edital sãc os seguintes, por metro quadrado:

Para a de n° 1 Cr$ 150,00
Para as de n° 2, 4 e 8 Cr$ 75,00
Paia as de n°s 3, 5, 13 e 15 Cr$ 50,00
Para as de n°s 6, 7, 9, 10, ll e 12 Cr$ 30,00
Pâra a de n° 14 Cr$ 20,00
Para a de n° 16 Cr$ 5,00

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de dezem
bro de 1955

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Em meditação o 

Papa Pio XII
CIDADE DO VATICANO. 3 

(U.P.) — Sua Santidade, o 
Papa Pio XII, consagrou-se 
boje à meditação e à oração, 
ao cumprir-se o primeiro a- 
niversário de sua propalada 
visão de Je6us C.ieto.

O Sumo Pontífice deu as 
graças por seu restabeleci
mento de uma enfermidade, 
que quase lhe causou a mor
te há um ano Diz-se que, a 
partir do momento em que 
teve a visão, o Papa foi me
lhorando. até ficar curado 
por completo.

O velho Pontífice iniciou o 
dia com uma missa em sua 
capela particular. Durante o 
dia foi quatro vezes à cape
la. V a  i c a n a  d e  
Urbano VIII, para assistir 
aos exercícios espirituais que 
precedem ao Natal.

luan do a

. J c iê n c ia
é um a

T r a d iç ã o

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

um serviço «íreo 
'* tradicionol

Leia o Correio Lagea- 
no às 4as e sábados
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública
D» ordem do senhor Prefeito Municipal, e de acôrdo com 

a Lei tf 34. de 27 de maio de 1955, fica aberta a concorrê*- 
cia pública para venda de teia (0) lóte» rle terras, pertencente» 
ao Patrimônio Municipal, situado» no loteamento do antigo 
campo de futebol (proximidade* da Maternidade «Tereza Ra- 
moi».

Os lótes óra em concorrência si* os de numero:

Lóte n 12 - Quadra 1 
Lote n' 4 - Quadra 2 
Lóte n' 8 - * »
Lóte n’ 9 - » »
Lóte n‘ 10 » »
Lóte iv 13 » »

O preço mlnime de alienação é de Cr$ 80,00 (oitenta
cruzeiros) por metro quadrado.

As proposta» deverio *er e»critas com toda clareza, »em 
emendas, rasuras, entrelinhas e nío conter vfcios de qualquer 
natureza que causem dúvida» »ôbre as mesma* e *present«d»s 
em envelopes fechados, serio aceitas até a» quinze (15) horas 
do dia quinz» de dezembro próximo vindouro (15-12 55), ocasião 
em que serão abertas e julgadas na presença dos interessados 
ou de quem os representar.

O proponents dtverá declarar * seguinte:

a) -  número do lóte e da quadr>;
•b) -  valor da ofert» por metro quadrado;
c) - declaração expressa de que fisa sujeito às exigências

da Lei que autorizou o loteamento (Lei n' 34. de 27-5-55).
U proponente cuja proposta for aceita, pagará no ato cin- 

coenta por cento (50%), do valor do lóto e o restante com o 
prazo de quinzt (15) dias.

Outras informações sobre o assunto, serão prestadas aos 
interessados na Secretaria da Prefeitura Municipal.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lages, em 30 dc 
novembro de 1955

Felipe Afonso Simão 
Secretário

LEI N- 66
d» 29 de novembro de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Lajes
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a 

Camara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte
LEI:

Art. r  - Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar, 
mediante concorrência pública as seguintes glebas (excessos) 
pertencentes ao Patrimônio Municipal:

1* - Uma área com 108 m2.. situada na rua Emillano Ra
mos, zona A, urbana desta cidade, com as seguintes confron 
tsções: ao Norte, com 8,70 mts. na linha que fecha os fundos, 
com terreno de Hillo Casagrande; ao Sul, com 8,70 mts, na 
tinha de frente, com a rua Emiliano Ramos; a Leste, com 6,30 
mts. na linha lateral a esquerda, com terreno de Eduardo Ram- 
busch Junior: ao Oeste, com 6,10 mts., com terreno de Nicanor 
de Castro Arruda, na linha lateral a direita.

REQUERIDO POR HILDO CASAGRANDE

2' - Uma área com 183,20 «2., situada na rua 7 de Se
tembro, zona B urbana dest< cidade, com as seguintes cenfron 
taçõss a Norte, com a rua 7 dc Setenbro, com 4 mts. na lin
ha de frente ao Sul, com terreno de Ivandel Xavier Soares. 
5,16 mts. na linha que fecha os fundos, a Leste, com terreno 
de j'i||o Subf'1 de Oliveira, com 40 mts., na linho lateral a dl- 
rsita; ao Oeste, com terrenos de João Batista e José de Souza, 
com 40 mts. na linha lateral à esquerda.

REQUERIDO POR JULIO SUBTIL OLIVEIRA.
3' - Uma área com 186 m2., situada nas proximidades da 

Avenida 3 de Outubro, zona B urbana desta cidade; comas se
guintes confrontações: - ao Norte, com terrenos de Atílio Flo- 
rlanl, coui 21 mts. na linha que fecha os fundos; ao sul, com 
terreno d* Ozorto Liz, com 7,75 mts. na linha lateral i  es
querda; ao Oesie, com terreno de Sebastião Florinni, com 7,75 
mts.. na linha lateral à direita.

REQUERIDO POR ANTONIO ALVES DOS SANTOS.

4‘ - Uma área com 399,60 m2., situada nas proximidades 
da rua Jerooimo Coelho e da rua Tiradentes. zona A urbana 
dest» cidade, com as seguintes confrontações: ao Norte, com 
31,40 mts. com terreno de Luiz Siqueira na linha lateral a di
reita; ao Sul, com 57,20 mts. com terrenos de Darcilio Ama
ral e de João B. Bairros, na linha lateral à esquerda: a Leste,

com 12 mts., com a rua Jerônimo Coelho, na linha que fecha 
« fun os: ao Oeste, com a rua Tiradentes, com 12,40 metros 

na linha de fiente.

REQUERIDO POR EROTIDES GODINHODE OLIVEIRA.

5o - Uma írea com 400 m2., situada na Verzea, zona B, 
urbana desta cidade, com as seguintes confrontações: - ao 
Norte, com terreno- de Lauro Severiano Ribeiro; com 43 
mts. na linha lateral â direita; ao Sul, com 43 mts., com ter
renos do Patrimônio M imciDal na linha lateral à esquerda à 
Leste, com 13.20 mts, também com terrem s do Patrimônio 
Municipal, na linh < que fecha os fundos; ao Oeste, com 
14,70 mts., com terreno de José Gellin Pinheiro Waldrigues, 
na linha de frente. -
REQUERIDO POR JOSÉ GELLIN PINHEIRO WALDRIGUES

6o - Uma área com 76,27 situada além do Rio Carahá. 
zor.a B, urbana desta cidade, com às seguintes confronta
ções: -  ao Norte, teireno de Ana Almeida Sales, com 8 50 
mts. na linha que fecha os fundos: ao Sul rua projetada, com 
4,72 mts. na linha de frente; a Leste, com terrenos de Júlio 
Pinto de Arruda, e com uma rua projetada, com 13,50 me
tros numa linha quebrada à e«querda; ao Oeste com terreno 
de Abadil A. de Souza, com 13 mts na linha lateral à di
reita, -
REQUERIDO POR JULIO BARROS. -

7o -  Uma área com 630 m2., situada no Morro do Pos
to, zona B, urbana desta cidade, com as seguintes confron
tações. - ao Norte, terreno de João Alves <Je Menezes, com 
20 mts., na linha da frente; ao Sul, terreno de Gractllano 
E. da Silva, com 20 mts. az linha que fecha os fundos; a
Leste, com terreno de Sebastião Machado Goulart, com 30,80 
mts na linha lateral a direita, ao Oeste> terreno de Antonio 
Rodrigues Lisbôa, com 32,20 mts., na linha lateral a esquerda.

REQUERIDO POR J O Ã O  ALVES DE MENEZES. -
Art. 2‘ - O s preços minimos de alienação das áreas 

descritas no artigo 1' são os seguinte*:

a) - para a de n‘ 1 CrS 150,00 por metro quadrado
b) - para a de n.s 2 e 4 75,00 por metro quadrado
c) - para as de ij s 3 e 5 50,00 por metro quadrndo
d) - para as de n s 6 e 7 30,00 por metro quadrado
Art. 3' - Esta Lei entrará etn vigor na data da sua

publicação revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 29 de novembro de 1955 

Euclides Granzntto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Frutâs de clim a  
temperado no Kio 

Grande do Sul

Rio (S.I.A.) - eri- 
mentos de diveisas cul
turas e estudos súbre 
problemas de fruticultu
ra de clima temperado, 
inclusive de fitopatologia, 
têm sido realizados pela 
Estação Experimental de 
Petotas, no Rio Grande 
do Sul. Entre as cultu
ras que vêm sendo obje
to dos trabalhos de fito- 
tecnica ali efetuados, fi
guram as do amendoim 
aspargo, morangueiro, 
tomateiro, soja, e a de 
cucurbitáceas, a qua) 
consiste em competição 
de variedades de melão 
e melancia.

A Estação Experimen
tal de Pelotas tem man
tido sob rigoroso contro
le e observação nume
rosas variedades de 
plantas frutíferas, que já 
atingem um total de 5U7.

Além dêsses trabalhos, 
essa repartição do Mi
nistério da Agricultura 
continua a produzir e a 
distribuir aos agriculto
res locais e de Estados 
vizinhos, mudas e en
xertos de plantas frutífe
ras de clima temperado, 
especialmente ameixeira, 
caquizeiro, figueira, ma
cieira, marmeleiro, mo 
rangueiro, nectarina, pe
reira e pessegueiro.

Leia o Correio Lagea- 
no às 4as e sáb ados

RADIOt  UX LTDA.
Rua Correia Pinto, 23

Rádios 
Discos 

Eletrolas 
Toca-Discos 

Estabilizadores 
Álbuns para Discos

Artigos WAUTA: 
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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Por 3 a zero, o Lages derrotou o Aliados
Na quinta-feira, aprovei

tando o dia santificado, Alia
dos e Lages, saldaram o 
compromisso pelo campeo
nato, jogando a primeira par
tida do segundo turno.

A vitória coube, com jus
tiça, aos pupilos de Dirceu 
que, graças a maior disposi
ção e melhor entrosamento 
de suas linhas, conquistou 
tres tentos contra nenhum do 
«Veterano».

O prélio desenro!ou-6e sob 
grande espectativa e visivel 
nervosismo, não só de atle
tas como dos dirigentes dos 
dois clubes.

O escore foi aberto aos 
28 minutos da primeira eta
pa, devido a uma saida mal 
de Lulú, que chargeadc não 
agarrou a pelota que, sobrou 
para Danilo, já dentro do ar
co, completou o lance.

Na etapa final, o Lages

A luta programada para 
ontem, no Teatro Carlos Go
mes. entre Caninin e Piruli- 
to, despertou grande interes
se, e foi r e a 1 m e n t e 
emocionante.

A vitória de Caninin so
mente se fez certa após o 
8' assalto, quando sua supe
rioridade física avantajava 
sobre a maior técnica do lu
tador paulista.

consolidou sua vitória, assi
nalando aos 38. um belíssimo 
tento de Tales, que desferiu 
violento pelotaço de fora da 
área. .ao finalizar o encontro, 
numa confusão, a bola es
pirrou para Danilo que con
cluiu mal, e a bola batendo 
no travessão, foi parcialmeu- 
te defendia por Lulu, e ga
nhou as redes.

Um int i lente bastante, gra
ve empanou o brilho da con
tenda: Aos 43 da etepa ini
cial, Tales atingiu, violenta
mente, por traz. a Nequinha 
que revidou a sôcos. pondo 
grogue o atacant «lageano». 
O árbrito expulsando Nequi 
nha deu azo a que a torci
da do Aliados invadisse o 
campo, protestando e impe
dindo a saida desse jogador. 
Depois de serenados os âni
mos, o árbitro continuou o 
cotejo, tendo afinal, se reti-

No 9o round Caninin atacou 
vigorosamente * para levar o 
seu valente adversáaio à lo
na, num nocaute técnico sen
sacional.

Das preliminares é de res 
saltarmos a luta encetada por 
Rogério e Montenegro, termi
nada empatada, Esses dois 
jovens boxers muito prome
tem.

rado o indisciplinado Nequi
nha.

Os times tiveram a seguin
te formação:

Lages: Ary I, Nery e Ary II 
- Bolega, Aiala e Carioca - 
Merico, Emani, Tales, Dani
lo e Ronildo.

1 liados: Lulú. Abelardo e 
Vilton - Laerte, Alfredo e 
Eustálio - Emilio, Sui6sa, 
Clovis, Nequinha e Pão de 
Milho.

Os melhores no Lages fo
ram Aiala e Tales, que jo
garam muito bem, e no Alia
dos, salvaram-se apenas pe
lo esforço. Suissa e Vilton.

O Lages, jogou bem, en
quanto que os tricolores, ti
veram fraca atuação, reagin
do apenas por alguns minu
tos na etapa final. O Lages.

Amanhã: Vasco e 
Pinheiros, pelo 
campeonato

O prélio de amanhã, pelo 
campeonato, não está des
pertando o maior entusias
mo. Já nesta fase do certa
me. porém são de grande 
importância os jogos que, 
como o de amanhã, reunem 
os lideres e os times tidos 
como pequenos, pois uma 
surpreza poderá ser desas
trosa para as pretensões dos 
favoritos.

É esperada uma vitória do 
Vasco, pela maior categoria 
e maior volume de jogo, 
diante de um Pinheiros com 
poderio técnico bastante re
duzido. No entanto, os alvi- 
verdes, sempre enfrentam os 
cruzmalt nos de igual para 
igual. Por isso o encontro 
poderá tornar-se sumamente 
emocionante e, mesmo sur
preendente. O numero de 
«secadores» amanhã no Es
tádio Municipal, a festejar 
uma derrota vascaina, será 
grande,

O econtro terá começo as 
16 horas, após a preliminar 
pelo campeonato de aspiran
tes.

teve a seu favor 60 minutos 
de ações.

O árbitro teve atuação 
considerada boa, embora a 
falta de mais autoridade em

manter suas decisões, eom
relação ao atleta expulso,

A renda somou a CrS . . .
1.830 00.

Não houve preliminaf,

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 mesmas 
sejam transportadas pela

Transportadora Cajurú
A gen cia  em  Porto A legre

Rua Comendador Azevedo, 76 -  Fone 2 •46 -16
A gencia  em  Lajes

Rua Marechal Deodoro, 294

llí 100 ASOS...
ÊSTEEFA 0FOGÃO/

PHELBPS
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

de fácil maneja e de fácil limpeza.
NÃO USA LENHA NEM CARVÃO

Não suja os panelas 
Não estraga as mãos 
Rápido: utn, dois, três...  
e o almoço já se fezl

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

Revendedor Autorizado

Osny Pifes & Cia. Ltda,
Praça João Costa 34_38 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

Caninin derrotou 
Pirulito, por K. O.

.

t

CASA RENNER
EDIFÍCIO c a r a i á

SOBRETUDOS

Camisas: 

Epsom 

Lemo 

Saragossi

Roupas Sport
*

Calças

Casacos

Etc.

POLOVER

C O M P R E  P E L O

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO J

CAPAS
N O S S O  S I S T E M A  C R E D I Á R I O
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Ã e n tievista  de LettSíntese dos trabalhos da 
Camara Municipal

E a segointe a sintese dos 
trabalhos da Carr.ara de Ve
readores, desenvolvidos na 
sessão de novembro do cor
rente ano.

Projetos de Leis apro
vados:

Foram aprovados 18 proje
tos de leis, sendo 13 oriundos 
do Executivo Municipal e cin
co de iniciativa dos srs. ve
readores, e contendo os se
guintes assentos:

Oriundos do Executivo M u
nicipal: empre*rin*o com a Cai
xa Eoonomica; cancelamento 
de divtdas incobráveis; fixa
ção de preço para venda de 
terras; alienação de excessos 
de terrenos; permuta de ter
ras com a firmi lnc. “ Com. 
Emilio Batistella S.A.; indeni
zação era terreno do municí
pio a D. Lavinia Andríoli; 
permuta de terras rom Alfredo 
Salvato e outr m, modificando 
artigo do Código de Posturas; 
altenaçào de excessos de ter
ras; regulando h cobrança do 
imposto de indústrias e pro
fissões; alterando a tabela do 
imposto de lic nrns; abrindo 
crédito para aquisição de ga
do; desapropriação de terras 
em índios.

De iniciativa dos srs. verea
dores: Um prujet ' de autoria 
do sr. MigueJ Babi Sobrinho 
concedendo licença á profes
sora gestante; um do sr. Dor- 
valino Furtado regulando a 
cobrança do imposto agrícola 
e industrial; tres do Dr. Evi- 
lasio N. Caon, sendo: conces
são de prazo ao Aliados F.C- 
para construção de séde pró
pria em terreno doado pelo 
município, declarando zona 
residência da cidade e crian
do prêmios aos clubes de fu
tebol.

Indicações aprovadas
A Camara aprovou 12 indi

cações, assim discriminadas:
1 do sr. DorvalinO Furtado 
para construções de ponti- 
lhões no Serrit >; 1 do sr. Ma
noel Antunes Ramos sobre o 
pagamento ne quotas federais 
ao Município; 4 do sr. Arnal
do Borges Waltrick, visando: 
abertura de uma rua no p.ir- 
que Jonas Ramos; recolhimen
to dos instrumentos musicais 
da Sociedade Carlos Gom*“s; 
alargamento e nivelamento da 
rua principal do Sirrito e a- 
bertura de uma rua em Pai
nel; 4 do Dr. Evilasio N. Caon. 
visando: a criação do Municí

pio de Anita Garibaldi, aber
tura de uma avenida em con
tinuação à rua Correia Pinto; 
compilação das leis munici
pais e sobre os serviços te
lefônicos da cidade; e 1 do ar, 
Argemiro Borges de Almeida 
para nomeação de uma comis- 
ssão d" estu los sobre a cria
ção do Município de Anita 
Garibaldi.

Outras ocorrências
O sr. D oivalino Furtado 

ret'rou nm proj to de lei que 
havia apre nlado e que di
zia respki'o á taxa rodoviária. 
O sr. Prefeito Municipal ve
tou algumas emendas ao or
çamento. cuja proposta, após 
ter sido pr v->da pela Ca
mara, foi enviada à sanção. 
Ficaram pendente- par< a 
próxima sessão tres projetos 
de leis: um d.indo nomecla- 
tura á rua da cidade, outro 
visando doar terras à Ação 
Católica e outra autorizando 
a venda de excessos de ter
ras do município.

Foram ainda aprovadas as 
contas <1o sr0 Pr-feito Muni
cipal relitivas h>>s meses de 
agosto, setembro e outubro e 
bem assim a • ontas referen
te* ao abastecimento de car
ne ver ie à população, em 
resolução substitutiva de pro
jeto de lei. A Camara apro
vou ainda umi resolução so
bre representação da presi
dência e rejeitou dois proje
tos dc leis: um objetivando a 
criação d“ taxa sobre a ex
portação de madeira e outro 
dispondo sobre* a taxa rodo
viária. Ambos esses projetos 
tiveram substitutivos aprova
dos.

Predominaram na sessão de 
novembro diversos debotes d»* 
natureza política, nos quais 
interviram vários Jos srs. ve
readores A Camara Voltará a 
reunir-se em fevereiro próxi
mo, quando deverá ser nova- 
mente eleita a Mesa

Representará a Italia 
na posse deJuscelino

O ex-ministro de Relações 
Exteriores Attilio Piccioni foi 
designado chefe de uma mis
são especial aue representa 
rá a Itália nas cerimônias 
de posse de novo presidente 
do Brasil, sr Juscelino Ku- 
bitschei k, a 31 de janeiro 
próximo

O comunicado foi dado 
p e l o  m i n i s t é r i o  da 
Relações Exteriores da Itá
lia,

Evilasio N. Caon
O momento exige uma a- 

nálise, suscinta embora, da 
última entrevista do general 
Teixeira Lott. Com o movi
mento de 11 de novembro - 
de legitima defesa da demo
cracia - esse chefe militar se 
tornou credor da gratidão 
de milhões de democratas 
que viviam intranquilos e in
seguros. Sua palavra é, hoje, 
um comando que extravasa 
os limites da caserna para 
ter ressonância na alma po
pular, fato talvez inédito em 
nossa história político militar

O pais respirou aliviado 
quando o general Lott ex
pulsou do templo os vendi
lhões e apelou ao Congresso 
para traçar a norma consti
tucional da sobrevivência do 
regime. Agora, em entrevis
ta coletiva veio reafirmar o 
escopo patriótico que o mo
veu no dia 11.

Revelando-se eleitor de 
Juarez e de Milton, o Minis
tro da Guerra, num pronun
ciamento dignificante. colo
cou o Exército na sua exata 
missão, defendendo o direito 
de Juscelino e de Jango, os 
ungidos pelo povo em 3 de 
outubro Sem ter participado 
de golpes ou de motins, a 
6ua longa carreira deu-ihe 
autoridade bastante para fa 
zer compreender que a cor
reta mis-ão do soldado ser
vir à Pátria é aplicar-se ao 
cumprimento de uma tarefa 
legalista, resguardando a or
dem interna. Instrumento de 
defesa das institutções, as 
Forças Armadas buBcaram a 
coesão de que necessitam pa
ra se entrosarem na hierar
quia constitucional como ele 
mento essencial à segurança 
coletiva.

«É preciso que o Brasil 
inteiro saiba que o interesse 
puro e simples do Exército 
é o resguardo da verdadeira 
vontade do povo», proclamou 
o gen tral da legalidade E o 
fez com espanto para muitos, 
porquanto esse não era o 
interesse de Eduardo Gomes, 
de Amorim do Valle. de Pe
na Botto, de Adil Oliveira e 
outro* tantos que integravam 
a caterva golpista.

A entrevista do general 
Lott ficará como mais um 
documento histórico, pela 
qual sentir-se-á que o Exér
cito compreedeu e tomou a 
diretriz segura; aplaudido 
pelo povo. As revelações 
mais graves confirmam que 
o inexpressivo grupo de fa 
riseus mistificava, mentia, 
agitava, numa volúpia incon 
tida de manter-se nos altos 
postos de governo, embora 
repudiado pelo voto papular.

CORREIO LAP.EANO
ANO yVI [Laaes, 10 de Dezembro de 1955 N’ 84

Prêmios aos campeões
Repercutiu bem a  iniciativa do vereador 

Dr. Evilasio N. Caon
Já está em vigor a Lei MHû j g a!r^õllOOO ^  

30-ll-oF, instituindo os prêmios de C r$tí°‘neft°P re 
Cr$ 5.000 00, a serem pagos anualmente pela Pre
feitura, aos clubes que vencerem os campeonatos
de titulares e aspirantes, respectivamente. A «Lei de
Prêmios» teve inicio com um projeto-de-lei do v 
reador Dr. Evilasio N. Caon. merecendo aprova
ção unanime da Camara Municipal e sançao do 
sr. Prefeito. A concessão dos prêmios, ja a partir 
do corrente ano, repercutiu bem nos despoitivos 
locais

CINE TEATRO TAMOIO
Apresenta hoje às 8 horas

CARTAZ DO DIA 
Jeane Crain e Michael Rennie

No filme de aventuras

UMA AVENTURA TRAGICA
No programa COPLEMENTO NACIONAL ESPORTE NA TELA 

(treino da «eleção Carioca) (Gaúcho* e Cearenaes)
DOMINGO

As 2 horas
Última exibição da gozadissima comédia NAC IONAL

O PETROLEO É NOSSO
Com Violeta Ferraz -Catalano - Adelaide Ghiozzo

A* 4 - 7,15 e 9,30 horas
Em deslumbrante Tecnlcolar • sen*acional filme de Aventura*

A ESPADA DE DAMASuO 
Com Rock Hudson e Piper Laurie

Um mun lo desconhecido de aventuras volt* no cinema em 
todo o espRndor do Oriente com suas lendas misteriosas e cati

vantes em A ESPADA DE DAMASCO

ASSEMBLÉIA GEtiAL EXTRAORDINÁRIA 

Rádio Clube de Lajes S/A  
la . C onvocação

Oonvidam-9e os Srs. Acionistas a se reunirem em 
assembléia geral extraordinária, na séde *ocial à Rua 15 
de Novembro Ed. Marajoara, às 10 horas do dià 24 de De
zembro de I9oo, para deliberarem sobre a pfetivação do 
aumento do capital social aprovado na assembléia
§ r k S o rSdm4rl‘  de 30" - 55- e “ reforma

Lajes, 3 de Dezembro de 1055

Carlos Jofre do Amaral — Diretor 
João Dias Braescher — Diretor

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 da manhã a partir de Cr$ 80,00 — Almoço ou jantar a Cr$ 50 00 — r w
> uescontos para os srs. via

jantes comerciais. Telefones automático em todos os quartos 
Propriedade e direção da «CONSTRUTORA COMERCIAL LTDA \
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