
Maioria absoluta para aleição de presidente
Foi apresentada no t-enado a emenda de aul ua do sr. Novais Filho que determina a retorma constitucional para a 

eleição do Presidente da República pelo principio d t maioria absoluta do eleitorado. A. emenda leva a assinatura de 24 sena
dores de diversos partidos. Os lideres do PSD, UDN e P i'B, na Camara, acham entretanto que não há mais tempo para a a- 
provação da emenda antes do próximo pleito.
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Presos dois perigosos 
gatunos em Lajes

Adiadas as convenções da 
UDN e do PSD

Nossa cidade, como é sabi
do, de uns tempos para cá 
tem abrigado elementos in
desejáveis que, oriundos de 
outros lugares, acham um 
ótimo campo para exercer 
sua- atividades criminosas. 
Felizmente, não somos «otá
rios» e a nossa policia está 
vigilante no sentido de tran- 
cafiur no xadrês essas per
niciosas «aves de arribação» 
Em dias dêste mês ainda fo 
ram presos, quando abaste
ciam o carro de gasolina, dois 
gatunos que praticaram gran
de roubo na firma Comercial 
e Industrial de Máquinas, si
ta à av. 3 de outubro e, pos
sivelmente. também autores 
de outros furtos que se veri
ficaram em Lajes. Os melian
tes não eram muito «mixa- 
dos», pois transportavam os 
produtos de seu criminoso 
mister em uma camionete 
Chevrolet, de côr verde, in
dubitavelmente roubada de 
algum filho de Deus . . .  A 
descoberta dos meliantes, as
sim como 6ua identificação, 
foram possíveis em virtude 
de comunicações que o ma
jor Jubal Coutinho, delegado 
Regional de Policia, manteve 
com autoridades policiais de 
Caxias, que lhe forneceram 
todos os dado» a respeito dos 
perigosos «amigos do alheio». 
Entretanto um dos 3 indese
jáveis que se encontrava 
nesta cidade, cbamato Os
valdo Xavieir Dutra, mais co
nhecido por Dragao conse 
guiu fugir para a referida ci
dade gauoba onde posterior
mente foi preso. Êsse indiví
duo transportou para Caxia6 
os produtos dos roubos efe
tuados em Lajes. E bem pos 
sivel q u e  ês-e pernicioso 
«trio» seja também autor de 
diversos outros furtos prati
cados em diversas cidades 
do Rio Grande do Sul. de on- 
d>' são procedentes, pois que 
o mesmo é composto de ar
re mbadores perigosos e fugi
tivos oa Peni enciaria iDdus- 
trial de Port rtlegre. Os dois 
gitunos se eoeoutram presos 
d : cadeia local, aguardando 
t  tolta que os conduzirá pa
ra a cidade de Caxias do ^ul 
e cujas autoridades policiais 
esperam os com ánsiedade...

O major Jubal Coutinho, 
auxiliado pelo sr. Olivio Bag- 
gio que colaborou eficiente
mente nas investigações efe
tuadas, realizou um ótimo 
trabalho capturando ê s s e s

dois elementos que infetavam 
a nossa cidade.

Desastre de camionete
Trágico desastre ocorreu 

quinta feira pela manhã, no 
quilômetro 19 da estrada La
jes - Passo do Socorro, vi 
timando Carlos Leão, funcio
nário civil do 2°‘Batalhão Ro
doviário. Segundo consegui
mos apurar, o fato ocorreu 
mais ou menos assim: viajava 
uma camioneta da unidade 
militar aqui sediada, condu
zindo diversos funcionários 
civis da mesma que se diri
giam à primeira companhia. 
Naqnele trecho da estrada, 
em uma curva, o motorista se 
atrapalhou, não conseguindo 
manter firme o volante oca
sião em que o veículo derra
pou, jogando o motorista pa
ra fora. O inditoso Carlos 
Leão, que ia ao seu lado, foi 
também violentamente atirado 
para fora, virando o friso da 
porta 6ôbre sua cabeça e 
matando-o instantaneamente. 
O corpo da vitima, que con
tava 26 anos de idade, foi 
conduzido para esta cidade, 
onde foi sepultado sexta fe i
ra pela manhã.

Morreu ao assistir o 
velório do amigo

Fato curioso ocorreu, em 
dias desta oemana, no distri
to de Capão Gto. José Ri
beiro de Campos, casado, re
sidente aaquela localidade, 
foi assistir o velório de um 
amigo seu, de nome Raulino 
Pereira, que falecera naque
le dia Até aí tudo bem. Lá 
pelas tantas horas da noite, 
porém, paia espanto das pes 
soa6 que 6e encontravam pre
sentes José Campo- tombou 
morto onde o corpo do seu 
amigo era guardado. A causa 
do seu falecimento ainda 
ignoramos acreditando pesso 
as que presenciaram o acon
tecimento tratar-se de um a- 
taque cardíaco.

José Ribeiro de Campos 
trabalhava na conserva de 
estradas, tendo servido na Po
licia Militar do Estado, da 
qual deu baixa há uns dois 
anos, mais ou menos.

Srta. Ione Vieira
Festejará hoje seu natalicio a 

graciosa Srta. Ione Vieira, filha do 
sr. Evino Vieira e de Dna. Ilda Sil
va Vieira. A gentil aniversariante 
os nossos efusivos cumprimentos.

Enfraquece o movi
mento pró Aranha

0  meviment» para • lança
mento da candidatura do sr. 
Oswaldo Aranha à Presidência 
da República, por um grupo 
de trabalhistas, udeaistat t de 
outras correntes políticas en
fraqueceu nestes últimos diat. 
O *r. João Geulart, Presidente 
do PTB, desautorizou qualquer 
demarche nesse sentida, e tam
bém o sr. Milton Campos, Pre
sidente da UDN, em declara
ções à imprensa fei ver que a 
candidatura do sr. Etelvlno 
Lins é definitiva. Em conse
quência disso os lidaras desse 
movimento diminuiram as ativi
dades que promaveram. revi
sando as atitudes tomadas, eli
minando as possibilidades do 
lançamento do ex-Ministro da 
Fai-*nda.

Marta Rocha passou 
por Lajes . . .

O blef da semana foi a di
vulgação da noticia de que 
Martha Rocha passaria por 
Lajes, em avião da Varig, per
manecendo quinze minutos no 
Aeroporto 0  boato foi divul 
gado com foros de verdade e 
fez ocorrer ao campo (le pouso 
considerável masaa oopnlar, em 
conduçõe* próorias, carros dc 
aluguéis e até mesmo a pé. 0  
nosso repórter li esteve. Foi 
também o sr. Jofre Amar>l 
preparado para u na entrevista 
prla onda da ZYW-3. Foi o 
desembaread' r Mario Carrilh>, 
conterrâneo da mais bela bra
sileira. r>ara recepcioná-la. Fo
ram oa vereadores, os funcio
nários da Prefeitura. Enfim, 
multa gente foi ao aeroporto. E 
como tudo não passasse de 
uma legitima «atochada», todos 
foram no «conto Marta Ro
cha*. . .

Orfanato Nossa 
Senhora das Graças

O sr. Lup1 rcio de Oliveira 
Ko che, novedor d>> Orfanato 
N‘ ssa Senh' ra das Graças, 
r«cebeu do senador Nereu 
R,>mos o seguinte telegrama; 
«Ao me-mo tempo que lhe 
maDdo agradecimentos peFs 
referencias que distinguiu meu 
n<>me ocasião inauguração 
Orfanato quat lamentei sin- 
ceiamente não poder compa
recer, removo-lhe melhores 
votos pela prosnerledade ins
tituição que tanto honra nossa 
terra. Cordiais ?audações.»

0  probltma sucessório esta
dual levará ainda quase um 
mes mais para ser resolvido. 
A UDN adiou a sua convençlo 
regional para o próximo dia 
11 de junho, enquanto que o 
PSD, que deveria reunir seus

Excursionando pelo Sul da 
Bahia em propaganda da sua 
candidatura, o sr. Juscelmo 
Kubitschek acaba de conse
guir a adesão dos diretórios 
da U.D.N de toda aquela im
portante região, em que ae 
incluem as importantes cida
des de Ilhéus, Itabuna e Je-

convencionais da data de hoje, 
também adieu a decisão para o 
dia 18 do mesmo mes. 0  PTB 
ainda não fixou a data da rea
lização de seu conclave no Es*

quié. Deve-se essa expressiva 
vitoria á candidatura pess«- 
dista á interferência do pres
tigioso deputado Aziz Maron, 
que goza naquela zona de in
discutível e crescente presti
gio em todos os Partidos. 
(ACONPRESS)

CINEMAS E TEATROS
PROGRAMAS ÜO DIA -  HOJE, SABADO ÁS 8 HORAS

MARAJOARA 

PROGRaviA DUPLO:

I) CompPmentos
II) C 0  R S A R I O M A L D I T O

Drtma de aventuras, da RKO-K*dio, com DANA AN
DREWS

III) MARUJO POR ACASO
Com oia brasileira, com ANK1T0 e outros artistas.

AGUARDEM! Amanhã, domingo ás 4. 7 e 9 hs. 
U L T I M A  C H A N C E

Grande o oduçã em Tecniclor, com ROBERT MTICHUM c 
LINDA Da RNELL _______________

CARLOS GOMES

PROGRAMA DUPLO 
I) Complementos.

II) O HOMEM DE AÇO - 5* e 6o Episódio 
lli) A FLECHA NEORA - 7o e 8o Episódio 

IV) GUERRA NO SERTÃO 
Romance de aventuras

T A M O I 0

EM CONTINU\ÇAO AO SEU PROGRAMA DE SHORTS A- 
PRESENTA HOJE ÁS 4 e 8 HORAS:

ESPORTE NA TELA (Bangú 2 - Flamengo 0)
TRAMPOLIM DA FAMA - Short 
BAILARINO DO MAR - Short 
DIABRURAS DO GATO - Desenho
E O SENSACIONAL FiLME DE AVENTURA EM WARNER- 
COLOR
-TORRENTES DE VINGANÇA” 
com RODOLFO SCOTT

DOMINGO:

Áa 4 - 7 e 9 horas

O espetacular Fdme de Capa t Espada em deslumbrante
TECHNICOLOR

C o »  ERROL FLYNN e BEAlU CE CAMPBELL 
I Em “ Minha ESPADA Minha LEI"

tadO.

Vitoria de Juscelino Kubitschek na Bahia
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Secção Feminina
Angela Tereza

BIFES temperar com sal e 
pimenta, seis bifes macios e 
depois fritá-los ou assá-los na 
grelha. Cozinhar um maço dt 
espinafre, previamente limp 
e depois escorrido, sem es
premer e refogar na manteiga 
Cozinhar 4 cenouras depois de 
raspadas e cortá-las em rode
las, passando-as na manteig i. 
Cozinhar, também, uma cou
ve-flor em agua com sal e 
meia xicara de leite, jutan- 
do-se-lhe um pedaço de pão. 
Escorrida a agua e dividida 
em ramosí dourar em mantei
ga aerretida. Passar na man
teiga o conteúdo de uma lata 
de ervilhns. Uma vez tudo 
pronto, colocar os bifes no 
centro uma travessa, sobra 
eles ovos estrelado* na man
teiga e à volta as verduras 
intercalad *s.

X X X
E’ ERRADO o costume de 

se usar tei,s de rsoha para 
deter a hemorragia ocasiona
da por um corte, cu rompi
mento de uma peq íena veia. 
As tei is d 3 aranha podem 
produzir infecções serias, se 
são colocadas em contacto 
a ferida. Estão impregoadas 
de pó •*, consequentemente, 
carregadas de microbios.

X X X

AOS OLHOS grandes e ar
redondados se deve dar apa
rência alargada, traçando 
uma linha que siga as pálpe
bras, o mais proximo das so
brancelha» e que, partindo do 
interior, termine em forma de 
V em ponta mais ou menos 
prolongada, em direção ás 
fontes.

C r i s t a i s  de c o r e s
Trovas de Petrarca Maranhão

As trovas eu assemelho 
(em just i comparação)

A puros cristais de espelho 
Refletindo o coração

Am» a vida, amigo, enquanto 
Alguma Coisa te diz

Qun inda ha de ser realizado 
Teu sonho de ser feliz!

Enre o entender e o sentir, 
fiá uiia grande diferença:

Uma, é i lunção de quem vibra,
Outra, a função de quem pensa.

Salve a trova emocional 
De -ilada graça sutil

l'ão querida em Portugal!
Tão amada no Brasil!

Da vida que se renova 
Recolho a rmténa pri na 

Com que faço a minha trova 
Com que taço a mioha rima...

A ventura é um* quiméra,
Que estra íhos caprichos tem,

Pois vem quaad » oão se esoera,
Quando se espera não vem...

(A  A)

|| SE VOCE QUIZER RECEBER COM
PONTUALIDADE E RAPIDEZ

p|

Confie su a s  ca rga s  e encom endas

I Transportadora 
1 Aurora Ltda.

MATRIZ: Rua Marechal Floriano, 1107 
Caxias do Sul

Agências nas seguintes cidades

Rio - São Paulo - Porto Alegre 
Curitiba - Blumenau

Agência nesta cidade: Rua Mal. Deodoro 432 1

__■

Aniversários
Fizeram anos

Dia 9 Sr. Silvi" 4 <i i ano 
Gamborgi, Sra. Greg B a i- 
Iina, esposa do ir. José
Woifí.

Dia 10 Sr. Rubens Almeida, 
Sr. Osni Tolentino i « Silva.

Dia 13, Snr. .Varctano Agns- 
tini, comerciante e membro do 
diretorlo local do PTB. S'a, 
Maria do Espirito Santo, es
posa d»- Henrique Ramos Ju
nior Dia 14 Sr». Nadyer S .m- 
baqui Moreira, esposa do Sr. 
Aristotelino Moreira do co
mercio, e membro do PTB lo
cal.

Dia 16 Tte Toão Nepumce- 
no Noronha, membro do PTB 
local. Dr. Acacio Ramos Ar
ruda, Sr. Hilário Bleyer.

Dia 19 Sr. Alceu Goulart.
Dia 20 Rvdo. Frei Bernar- 

dino Bortoloti, vigário geral 
Diocece, Luiz Eruani, filho do 
Sr. Francisco Klein.

Dia 22 Sra. Neria Maria Ri-

w : • ? . :: ' ■ ~ ■/* ■ *
í g V  j i t r f - -  * i i  i v i - n ' i v mi af  i - ^

AOora, cada vez que usai'

°  KOS3M23* «<*■

Í/&1- 2

■;/ M  f , ; '  ,...... .), ^ v : ;  •
'»**** :-7 ‘ ‘ V : .

- -M-*'
> . v

Durante <> (ha todo, 
piutecáA contn 
os itcnlus que 
causam
e <> mau

0 carie fà \\\\* R
1 h..lito!

'-•1

g r a ç a ?  à  TU  
AV)T<7 /Jrà» Anti / .'n y ifc l !

beiro, e*posa do Sr. José 
Provez. ni, Sr. Tulio da Cos
ta Ribeiro. Srta. Lídia Ignez 
Rossi

Dia 24 Dr. Azevedo Triiba 
Promotor da 2a Vara.

Dia 25 Alzira Guíomar, fi

lha do Sr. Ubirajara Valim.
Dia 26 Sr. Teixeira de Car

valho, Sr. Orival Batista. Sr. 
Ibraim Simão - Fiscal de Co
leto rias Fedcraes

A todos nossos cumprimen
tos.

S A  Empresa de Vi^cão Aérea Rio Grandense
á á 77r i g

HORÁRIOS em vigor para Lages
SEGUNDA-FEIRA. HORA PARTIDA

10,50PARA O NORTE-DE LAGES PARA: - FLOR1ANOPOLIS 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: -JOAÇABA - XAPECO - ERECHIM

PASSO FUNDO - CAKAZINHO 
PORTO ALEGRE 13 20

TERÇA- FEIRA
PARA O NORTE DE LAGES PARA: FPOLIS - CURITIBA - S. PAULO - RIO 10 n0 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: CAXIAS - PORTO ALEGRE 11,50

QUARTA - FEIRA
PARA O NORTE DE - L \GES PARA: - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO 9 25 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE 1440

QUINTA-FEIRA
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: FPOLIS - CURITlB A -S  PAULO - RIO 10 00 
PARA O SUL - DE LAGES: CAXIAS - PORTO ALEGRE n ^ o

SEXTA - FEIRA
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: CURITIBA • S. PAULO - RIO 
PARA U SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE 9,25

14,10

SABADO
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: - FPOLIS - CURITIBA - S. PAULO - RIO 10,00

DOMINGO
PARA O SUL - DE LAGES PARA: CAXIAS - PORTO ALEGRE 14,50

OBSERVAÇÕES: Os vôos para Curitiba, às 4as. e 6as. feiras, são Diretos (sem es 

S Pau“o 1 P° 1Í8)‘ Tem P°  de 1,10 , ara Cufiliba 6 3h,55m para

Para o seu maior conforto e segurança vôe pela VA- 
RIG - A disposição de V.S. aviões populares (misto) e 
VARIG° ’  t0d° S C° m a tradicional cortezia e serviços
Maiores detalhes sobre passagens, conexões para outras cidades do 
país e extrangeiras. nas Agencias da V a r i o  e . . uo
Agências de Turismo g da V AR IG  e nas pnncipa s

Agência em Lages - Rua 15 de Novembro N. 37 Fone- - 241 End T p I
«VARIG» a- AeL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
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Prefeitura Municipal de
Estado de Santa Catarina

LFI N° 22
He 17 de maio de 1955

EUcLlDES GRANZOTTO, Prefeito Vlumcipal de Lajes, faço 
saber a todos os habitantes deste Municij u , que a Câmara 
Municipal Decretou e eu Sanciono a seguint

L E I :
Art. I o - Os vencimentos dos Funcionários tivoa integran
tes do Quadro Ünico do Munictpn ficam reajustados nos 
têrmos desta Lei, a partir de Io de junho do corrente ano.

Art, 2o - Os padrões le vencimentos passam a vigorar então 
de acordo com a escala padrão e a* tabelas anéxas a esta 
Lei da qual ficam fazendo parte integrante.

Art. 3o - Ficam criados, no Quadro Único do Município, os 
seguintes cargos imolados de provimntn efetivo: - um me
cânico chefe, padrão Y; um de eng nheiro, padrão Z; um de 
fiscal lançador, padrão R; um de fiscal tie obras, padrão R; 
um de desenhista, padrão S.

Art. 4o - Para ocorrer as despesas com as alteraçÕPS de que 
tratam os artigoi anteriores, no corrente exercício, fica aber
to por conta do excesso de arrecadação, um crédito suple
mentar na importância de trezentos e quarenta e «eis mil e 
vinte e um cruzeiros (Cr$ 346.021,00).

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajts. em ]7 de maio de J955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 
Felipe Afcnso Simão 

Secretário

OrpniZBÇão Contábil Ltda.
■

Assistente Jurídico 
Dr. Evilasio Nery Caon

Responsável Técnico 
Contador Lourival Lisboa

0 - 0 - 0

Caixa Postal, 150 - Tel: «CONDE» -  Fone, 72 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 78 e 120 

LAJES — S. CATARINA

0 - 0 - 0

A maior e melhor aparelhada organização 
técnica a serviço do comércio e indústria 

da Zona Serrana

0 0-0
D i s p õ e  de mu i t o s  contadores 
diplomados e uma equipe de técnicos 

em Assistência Fiscal e Juridica.

0 0-0

CARTEIRAS, SEGUROS GERAIS

ACIDENTES, FOGO E VIDA, 
CORRETAGENS, etc.

0 0-0

Filiais em Encruzilhada e Campos Novos.
Correspondentes nas principais cidades 

do Estado e do País.

Correspondente do Banco inco em Encruzilhada

0 - 0 - 0

A G E N T E S  das Cias. de Seguros 
Meridional, Santa Cruz, 1PASE e Pa TRIA

d lc r e to
de 10 de maio de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
NOMEAR: -

De acordo com o artigo 74, item VlII, da Lei 
Orgânica dos Municípios:

OTÁVIO MONTEIRO SCliEMES, para exercer as funções de 
Intendente Exator do distrito de Cêrto Negro, enquanto du
rar o impedimento do titular. -

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de maio de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretario

LEI N° 25
de 23 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Laje», faço 
saber a todos os habitantes deste Municipio, que a Gamara 
Municipal Decretou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. 1" -  Fica «levada a partir de I o de mai» do corrente ano, 
a remuneração mensal dos Intendentes Exatores, que será cal
culada na base de déz por cento (1%) sobre a arrecadação por 
eles efetuada no âmbito dos respectivos distritos, não podendo 
a mesma ser inferior a um mil e duzentos cruzeiros (Cr$. . . . 
1.200,00) e nem superior a dois mil e quatrocentos cruzeiros 
(Cr$ 2.400,00).

Art. 2o - 0  pagamento da remuneração a que se refere o arti
go anterior será feito por ocasião da prestação de contas do 
respectivo Intendente que deverá ser feita ■ensalment*, até o dia 
cinco (5) de cada mes

Art. 3o -  Para ocorrer ás despesas no presente exercício com o 
aumento de que trata esta Lei. ficará aberto, por conta do ex
cesso de arrecadação, um crédito suplementar na importância 
de cincoenta mil cruzeiros (Cr$ 50.000,UO), para reforçar a do
tação 1-11-1 - «Porcentagem pele Arrecadaçã > Geral» do orça
mento vigente.

Art. 4o - Esta Lei, entrará em vigor na data da sua publicsção, 
revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de maio de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretario

LEI N° 26
de 23 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO. Prefeito Municio.il de Lajes, 
(aço saber a todos os habitantés deste Municipio, que a Cama- 
ra Municipal Decretou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art0 - 0  Executivo Muoicipal, aplicará setenta por cento (70%) 
das rendas distritais nos distritos de origem.
Parágrafo - Unico -  A aplicação a que se refere este artigo, 
será feita em obras e melhorias previamente aprovadas pelo 
Prefeito Municipal.

Art. 2o - Revogam-se as diepostções em contrario.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de maio de 1955

Euclides Granzotto 
Piefeiío Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretario

DECRETO N* 25 
de 20 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOT TO, Prefeito Municipal de Lajes, n# uso 
de suas atribuições,

DECRETA: -
Art. Io - Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente 
exercido, o crédito especial da importância da (Cr$ 30-000,00 
(trinta md cruzeiros), destinados a etender os seguintes paga
mento: - Ao Senhor Dr. Accácio rcamos Arrud». por indeniza
ção com despesae feitas na construção de corredores na estra
da Municipal do quilômetro 25 de Rodovia Federal Cr$ 15 000,00 
e para aquisição do arame necessário para construir corredo 
res na» estradas que vai de Anita Garibaldi a Cachoeirinha c 
Anita Garibaldi a Capela do Rosário.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vig' r na data da sua publi
cação, revogadas as disposições *m contrário. -

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de maio d# 1955
Euclidts Granzotto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simio 
Secretário

0  valor da 
Imprensa

Um caso que certamente 
agitar i a opinião publica, p e 
la ampla repercusão que lhe 
parece de-tinada, esboça-se 
agora.

1 udo começou quando a 
Coap pretendeu processar 
um jornalista, por sentir se 
injuriada e caluniada publi
camente.

O pedido para que o jor
nalista fosse processado che
gou. porém, tardiamente às 
mãos do promotor, isto é. 
quando a ação já estava 
prescrita, de acordo com a 
Lei de Imprensa,

G representante do Minis
tério Publico, contudo, leu os 
autos do processo e concluiu 
que algo muito grave estava 
ocorrendo e foi de parecer 
que deveria ser iniciada 
imediatamente outra ação, 
mas para apurar possíveis 
irreg' laridades dos dirigen 
tes da Coap.

Haviam sido invertidas, 
portanto, as posições E de 
pois de varias averiguações, 
constatou-se qne cerca de 
duzeutos processos adminis 
trativos, referentes a muitas 
impostas a transgressores da 
Lei de Economia, jaziam no 
arquivo daquele orgão, sem 
que os intratores fossem res- 
responsabilizados crtrninal- 
mente pelos delitos cometi
dos-

Apurou-se também que a 
Coap não tinha encaminhado 
um só processo ao Forum 
para punição dos transgres
sores acima referidos.

Em face de tal estado de 
coisas; a autoridade policial 
deverá ouvir todos os co- 
mercianies que foram multa
dos e não foram processados 
criminalmente. Positivada a 
irregularidade, os responsá
veis pelo orgão controlador 
de preços neste Estado serão 
processados e responsabili
zados por crime de prevari
cação.

Mais um grande serviço, 
pois que a imprensa presta 
ao povo. malgrado a ação 
contraria e nafasta de seus 
inimigos gratuitos. i*ara estes, 
não iniere-sa mesmo que al
gumas verdades venham â 
luz. E iniciando um proces
so contra o jornalista, a Coap. 
não há de se negar, prestou 
também valiosa contribuição 
ao esclarecimento de certos 
fatos..
tSantos & Santos Interpress).

Acontece no 
Brasil

Aumentou consideravelmen
te, nos últimos meses, na Fá
brica Mazda da General Elec
tric, no Rio, a produção de, 
tampadas germiridas, de mui
ta utilidade cm laboratórios e 
-erviços de transfusão de 
Sangue. Essas lampadas emi
tem raios ultra-violeta de po
derosa ação antiséptica, eli
minando o perigo de que os 
produtos farmacêuticos, ou o 
sangue de transfusão trans
mitam virus ou germes pre
judiciais à saude dos pacien
tes.
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A maior rêde aéroviarla da América do Sul
AS SUAS ORDENS

t t « % t * -* r> •

S .A

do Sul
Ao resolver sua viagem

Dirija-se imediatamente à Agencia da TAC ou DISQUE
Operando com aviões mixtos de luxo, colocamos à  sua disposição melhores vantagens nos preços

C a p a c i d a d e  p a r - .  28 p a s s a g e i r o s
1

214

LINHA 418 —  IDA

DE LAGES PARA: — Florianópolis - Curitiba -  São Paulo - Rio de Janeiro
V ^ v. *  : , ( r,- , . .  C  ,

Quartas, Sextas, e Domingos Voltando às

Hora de Saida: — 14 Horas Terças, Quintas, e Sabados

LINHA 438 -  IDA

DE LAGES PARA: — Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

As Terças Feiras Voltando às
'  •• *  V

*

Hora de Saida: — 10 Horas Segundas Feiras

LINHA 437 -  IDA
* -  ••  "■» ■ , r ” • *  —

DE LAGES PARA: — Porto Alegre (Viagem diréta sem escalas)

Segundas Feiras
p

• -  - * -------  .  ^

Voltqndo às
Hora de Partida: — 15.20

T  . u , Terças Feiras

a maior
■i

Para Porto Alegre nossas viagens sãp diretas (1 horas de vôo)

Tinto para o norte como pata o sul, A TAC, em combinação com a Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul onin „
' * - , ’ ^ol«»-a a sua disposição

rede aéroriaria, escalando em 110 cidades brasileiras, inclusive o exterior.

AGENCIA EM, J. AGES, - ; Rua ,15 de Npŷ iifibro S.N. (logo abaixo do Cine Marajó ral
i.Fone, ■ 214— &ndereço Telpgr^fiqa-TALS? A 1 ^
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Grande interesse peln clássico, de domingo
Aliados e Lages prosseguirão o Extra com um espetáculo sensacional.

Dando sequência ao inte
ressante Torneio Extra deste 
ano, bater se-ão amanhã, no 
Estádio Novo, as vigorosas 
equipes do Aliados e do l a 
ges

Esse encontro virá, por 
certo, alterar a situação, al
go monótona do Torneio, que 
até agora, se resumiu em 
empate, em todas as parti 
das jogadas.

O vencedor do prélio de

signado para a tarde de a 
manhã, auferirá grande van
tagem na classificação, co 
locando, por outro lado em 
situação dificil o perdedor.

Não podemos apontar um 
favorito. O Lages, esta com 
um conjunto respeitável técni 
ca e fisicamente, tendo, prova
do, no seu último compromis
so, que está apto a resistir a 
qualquer tentativa de jogo

brusco e viril.
O Aliados, que muitos 

tinham como bastante enfra
quecido exibiu-se frente ao 
Internacional, com a costu
meira garra, já bem entro
sado e com elementos novos 
muito bons, dos quais é de 
salientarmos o zagueiro Flo
res. Alem disso, Abelardo e 
Pedrinho estiveram superio
res ás temp iradas passadas.

É de pressumir.se, no en

tanto, que o prélio, embora 
equilibrado, constitua um es
petáculo de fibra e vigor, o 
que não deixa de ser emo
cionante. O duelo da defen 
-iva aliadina com a van
guarda do «pinheiro solitá
rio», será cena e desper
tará grandes atrações.

Afinal, trata-se de um clás
sico da cidade.

As prováveis equipes:

ALIADOS: 1 unico, Pedrinho 
e Flores - Bela Vista Abe
lardo e Alfredo - Goya, Eus- 
tálio, Clóvis, Galego e Emí
lio.

LAGES: Hélio. Nery e Ary - 
Ernani, Cardeal e Gélio -  
Merico, Romldo II, Tales, Pa
trocínio e Hugo.

A preliminar entre os as
pirantes terá inicio ás 13,30, 
e a principal às 15,30 horas .

Hoje: Internacional x Vasco
O cotejo da tarde de hoje 

desperta interesse pelo que 
tem os dois adversário» de 
tradicion-1, em matéria de 
espetáculo. Sempre, embora 
desfalcados ou desajustados. 
Vasco e Internacional agrada
ram o público pelo que sa
bem portar-se em campo.

Ambos com um ponto per
dido, procurarão o triunfo, pa
ra bem situarem-se no Tor
neio Extra. A técnica, a dis
posição e o sentido harmonio
so de jogo tanto do Interna
cional como dos cruzmaltl- 
nos, assegura o desenvolvi
mento de um encontro dos

mais interessantes. Os colora
dos, hoje, não tem o proble
ma da ausência de Alemão, e 
o Vasco apresentará, a ala 
direita com Miltinho e Túlio, 
recentemente transeridos do 
Aliados.

A  preliminar deverá agra
dar, pois reunirá as equipes 
de aspirantes, mais pujantes 
da cidade. O encontro prin
cipal tdrá inicio ás 15,30.

Equipes.

O Internacional formará 
com: Guy, Alemão e Diode- 
cio - Jango, Jorge e Honorlo - 
Plinio, Fernando, Rubens. 
Suissa e Telminho

h i

m

i
M
m

Acordeões Todeschini S. A.
Para pronta entrega

Acordeões d e ; 120 Baixos
»
»
»

»
»

96
80
48

»
»

RELOJOARIA ESPECHT 

Rua Correia Pinto, 70 — Lajes

O Gráficos jogará amanhã
O Gráficos F. C. jogará amanhã, na Usina do Salto, 

contra o Gaúcho F. C. O prélio está sendo aguardando com 
interesse naquela localidade e será procedido de um chur
rasco e outras festividades.

0 Internacional de P. Alegre virá
Há poucos dias esteve em P. Alegre, como emissário 

do S. C. Internacional local, o sr. José Baggio, que enca- 
minbou os entendimentos para a vinda do S. C. Internacio
nal daquela cidade para jogar uma partida no próximo dia 
19 de junho As demarches chegaram a uma conclusão sa
tisfatória, tendo o Dr, Volny Delia Rocca confirmado a rea
lização da importante pugna.

5a Região Militar 16a C.R-M.
2o Batalhão Rodoviário Repartição Alistadora

Serviço Militar 

E D I T A L

Atenção cidadãos que requereram Certificados de
Reservista!

A fim d*, receberem seus Certificados que se encon
tram prc ntos p 'ra entrega, solicito o comparecimento à 
Rep^rtiçã > Alistadora. anexa ao 2o Batalhão Rodoviário, em 
Lajes, cora a possível urgência, de todos os cidadãos que 
requereram Certificado de Reservista ** não procuraram até 
a presente data, sob pen > de serem recolhidos á 16a C.R 
(Floria nó polis ).

Quartel em Lajes, 19 de maio de 1955

RAUL HEDEKE - 2o Ten 
Chefe da KA, anexa ao 2o Btl Rv.

Crônica Social

I n v a s ã o

CLÉL1A

Vem primeiro a dor 
arrastando o peso de sua 
figura disforme por ca
minhos escuros e tortuo
sos...

Veio e ficou. Aninhou- 
se tm meu coração, co
ração, como morada úni
ca de um casebre poei
rento e solitário, já em 
rumas.

Depois veio a tristeza, 
cambaleando por sendas 
obscuras a custo abertas 
em meu ideal...

Veio e ficou. Ficou ao 
lado da dor e da tristeza, 
constestantemente fazen
do com que uma e ou
tra *e revoltâssem revol
tando-se ela própria, às 
vezes, para aumentar a 
magua de meu pobre co
ração...

X X X

O Câncer mata 100 
pessoas, por dia, no 
Brasil. Ajude a salvar 
vidas preciosas. CON
TRIBUA PARA A CAM- 
Pa NHA NACIONAL 
CONTRA O CÂNCER.

FAZ PA COSTURA 
ED O  BORDADO 

UM  PRAZER

A MARCA 
DE Q U A L ID A D E

SOBRETUDOS
C O

CASA RENNER
Camisas:

Epsom

Lemo

Saragossi

e d if íc io  c a b a j a

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.

CAPAS
QUALIDADE E DISTINÇÃO

POLOVER

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
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Encerrados os trabalhos da Camara
Projetos de leis discutidos e votados: 24 - 
Indicações: 12 - Discursos proferidos: 60 - 

Pedidos de inJormações: 2
\ Camara Municipal encer

rou os trabalhos da atual 
reunião na manhã de ontem. 
Foram aprovadas as reda
ções finais de alguns proje
tos de leis que ainda esta
vam em tramitação, nada f i
cando para a sessão de a- 
gosto.

s matérias novas discuti
das nestes últimos dias fo
ram: um prejeto de lei de 
autoria do Dr. Evilasio N. 
Caon concedendo indeniza
ções por prejuízos com o- 
bras públicas; um pedido de 
informações do sr. Agnelo 
Arruda sobre estradas do 
plano todoviário municipal,- 
uma indicação dos srs. Arge- 
miro Borge6, Dr. Evilasio N. 
Caon e \risudes Batista Ra
mos para concessão de pen
sões a viúvas de ex funcio
nários do Município; e outra 
do Dr Evilasio N, Caon vi
sando dar nomenclatura, es 
tender rede dágua e maca- 
damizar as ruas do Morro 
do Posto © ainda constru
ção de uma ponte nova no 
trecho que conduz àquele

Bairro.
Na reunião de hoje desta 

caram-se os discursos cor
diais e de congratulações 
pelo bom andamento do tra
balhos, tendo falaao os srs. 
Dorvalino Furtado. Manoel 
Antunes Ramos, lider do 
PSD, Lourenço Waltrick 
Vieira, Agnelo Arruda, lider 
da bancada UDN-PL, Dr. Evi
lasio N. Caon e Arnaldo Bor
ges Waltrick, e por fim o 
Presidente, sr. Syrth Nicotléli.

Ao final da reunião o sr. 
Syrth Nicolléli forneceu a 
seguinte resenha dos traba
lhos durante as 20 ssesões: 
do mes de maio

1. PROJETOS DE LEI DIS
CUTIDOS E VOTADOS: 24

Sendo, 13 oriundos do Po
der Executivo, .1 do Dr. Evi
lasio N. Caon, 1 do sr. Lou- 
renço Waltrick Vieira e l 
do sr. Manoel Antunes Ra
mos.

2 INDICAÇÕES DISCUTI
DAS E APROVADAS: 14; 
sendo: 4 do sr. Areo Ramss 
Lisboa; 3 do sr. Leopoldo de 
Souza Medeiros; 2 do Dr. Evi

las'0 N. Caon; 1 do sr Dor- 
va ino Furt do; 1 do sr. Lou- 
euço Waltrick Vieira; 1 do 

sr Ari8tides Batista Ramos; 
1 d sr. Argemiro Borges Je 
Almeida; e 1 conjunta; dos 
srs Argemiro Borges de A l
meida, Dr. Evilasio N Caon e 
Aristides Batista Ramos

3. DISCURSOS P k OFERI 
DOS; 60, sendo: 21 do Dr. 
Evilasio N. aon; 6 do sr. 
Lourenço Waltrick Vieira; 5 
do sr. Dorvalino Furtado,- 5 
do sr. Manoel Antunes Ra
mos; 4 do sr. Aristides Batis
ta Ramos; 3 do sr. Arnaldo 
Borges Waltrick; 3 do sr 
Syrth Nicolléli,- 2 do «r. Leo 
poldo de Souza .Medeiros; 1 
do sr. Ary da Costa Avila e 
1 do sr. Aureo Ramos Lis
boa.

4. PEDIDOS DE INFOR 
MAÇÕES: 2.- l do Dr. Evi a- 
sio N. Caon. e 1 do sr. A g 
nelo Arruda.

Em nossas próximas ed i
ções daremos detalhes das 
principais ocorrências da 
C.uuara e das leis e indica 
çõ* s aprnvadas

Reunir-se-á, dia 30, o Tribunal do Juri
Quatru réus serão julgados - Estréia do Dr. Evilasio N Caon
Terá inicio dia 30, pela 

manhã, a segunda reunião 
or.lin.iria do Tribunal do Juri 
d i Comarca. Quatro proces- 
6os serão submetidos à a- 
preciação e julgamento dos 
jurados, cujos reus, são os 
seguintes:
ANTONIG FOGAÇA DE AL- 
ME DA - autor da morte de 
Altino Albuquerque em 1951. 
no distrito do Cerrito. Sua 
defesa estará a cargo do Dr. 
Mario Carrilho, como defen
sor. e do Dr. Edézio N. 
Caon, como cura lor.

2 ANTOVIO CL \UD!Q dos

SANTOS - denunciado por 
ter matado a Otilio Melo de 
Liz, em 1953, no distrito de 
Painel. Seu defensor é o Dr. 
Wilson Vida! Antunes, deven- 
po funcionar na acusacão, 
como assistentes os Drs. 
Edézio N. Caon e Evilasio 
N. Caon.

3 FRANCISCO ANTÔNIO 
DE MARIA, vulgo Chico Flo- 
rencic, autor da morte do 
Inspetor de Quarteirão, em 
1954 no distrito de Anita 
Garibaldi. será defendido pe
lo Dr Evilasio M. Caon.

t. SEBASTIÃO INa CIO DE

OLIVEIRA, que assassinou 
Ângelo Garcia, no distrito 
do Cerrito, em 1954; será de- 
defendido pelo Dr. Jorge 
Barrozo Filho.

Os trabalhos do Tribunal 
do Juri serão presididos pe
lo Dr Aristeu Ruy de Gou- 
vea Schiefler, devendo fun
cionar na Promotoria Públi
ca o Dr. Ney de Aragão Paz. 
e como escrivão o sr. Hé
lio Bosco de Castro.

A atual sessão apresenta 
rá a estréia do Dr Evilasio 
N. Caon que embora advo
gando há dois anos na Co
marca ainda não funcionou 
no Juri.

O Conselho de Sentença 
para para cada processo se
rá formado entre os 21 ju 
rados já sorteados.
Ademar será lançado 

dia 2
O sr Ademar de Barros te

rá a sua candidatura lança
da à Presidência da Repú
blica n > próximo dia 2, pelo 
PSP, O chefe populista de 
verá contar com a unanimi
dade de seus partidários e 

Icom o apoio de outras for
ças políticas

Transportes rápidos o seguros entre
São Paulo 
Canoinhas 
S. Paulo

Rua C. 
Campos.

Rio de Janeiro - Curitiba 
Rio Negro - Curitibanos

Curitiba

272 Fone 
9-49-94

THAJrtMRTIS

Rua João 
Negrão, 

1683 Fone 
24-23

LAJES
Rua Aristiliano Ramos, 232

«Servimos bem para servir sempre»

ANO XVI Lages, 28 de Maio de 1955 N‘ 28

Goulart iniciará na próxima se

mana a campanha sucessória
P. Alegre - (C.P.) - O de

putado Leonel Brizola ch‘*gou 
quinta-feira do Rio a Porto 
Álegre e imediatamente ru- 
nvui para São Borja, a fim de 
f^zer ao sr. João Goulart um 
relato sobre o» últimos acon
tecimentos na política nacio- 
don.il. Voltando ontem a Por
to Alegre, s.s, informou que 
o presidente do PTB viajará 
provavelmente quinta-feira pa
ra o Rio de Janeiro, a fim de 
participar da campanha elei- 
t’>rnl juntamente com o sr. 
[uscelino Kubitschek.

Sobr» a situação politica na 
capital da República disi^-nn* 
o representante trabalhista 
que «o noticiário do «Correio 
do Povo» tem sido exato, 
proporcionando uma visão 
correta dos acontecimentos» *■ 
acresc-ntou:

— Interpretando por conse
guinte a realidade politica na
cional, se pode declarar, com 
<egurança, como demonstram 
os fatos, que está deatrocado 
o vinte e quatro de agosto. 
Os que integraram o chama
do golpe de 24 de agosto, na 
hora de fazer a partilha não 
se entenderam e nem falam â 
mesma linguagem. Outio as
pecto em que concordam to
dos os observadores é que 
iremoa de fato às eleições e 
que as manobras golpistas ou 
quaisquer violências contra a 
ordem legal estão totalmente 
deimoralizadas. Sou dos que 
entendem que a petética de
cisão do general Juarez Távo- 
ra representa uma valiosa 
contribuição à estabilidade do 
regime, principalmente aten
tando-se para a circunstancia

de que vem jogar a sua pró
pria autoridade contra s 
conspiradores.

Referindo-se à emenda cops- 
litucienal de que tem se fala
do nos últimos dias. disse o 
sr. Brizola:

— Não acredito que o cln- 
mado «golpe legal» .consiga 
at ngir seus objetivos. Não 
creio que antes das eleições 
se realizarem quaisquar re
formas ou modificações na 
atual ordem constitucional. 
Estamos perto demais das 
eleições, já em plena cam
panha eleitoral e qualquer al
teração, da Lei Eleitoral ou 
da Constituição, significar 
surpreender o eleitorado e, 
portanto, uma violência incom
patível com o regime.

Quanto à posição dos tra. 
balhistas, a-sim se expressou 
s.s.:

— Esta bem definida. Re*- 
liZamos um entendimento sito, 
digno, inspirado nos melhores 
ompositos de patriotismo. O 
partido está unido em torno 
do que decidiu a Convenção. 
Nnsios candidatos já estão 
escolhidos. Juscelino Kubiis- 
chek e João Goulart. Não 
aceitamo», como jamais acei
taremos ameaças ou imposi
ções. No setor adversário, o 
que vem acontecendo é bem 
uma prova da insinceridade 
do* «eus propósitos, quando 
talavam em união nacional. 
No meu entender, o destino 
da candidatura Etelvinoé «Cris- 
taüzar-se», expresão que uti
lizamos para dizer que a can- 
dida<ura Távora tende a fa
zer :i obsorçãu do eleitorado 
udenista.

D r J o n a s  G. R a m o s
(Clinica Cirúrgica)

Formado pela Faculdade Nacional da U.B. Rio de 
Janeiro. Ex-Assistente das Enfs. 3<>a-3la da Santa Ca
sa da Misericórdia d Rio de Janeiro. Ex-Interno do 
-Saint Lurés Hospital» Massachusetts, Estados Unidos 
da America do Norte, Ex Residente em Cirurgia Geral 
do «Ma sachussetts Memorial Hospital» Boston Fst» 
dos Unidos da America do Norte.

Consultorio - Rua João de Ca»tro, 94 ( ao  lado do 
Colégio iáo José) Residência - Rua Barão do Rio 
Branco, 110 Telefone 323

Lajes Santa Catarina

Já está em pleno funcionamento a

— C o m e r c i a l  A u t o  C apasE ^
H p  H q  f i r m o  T m T T l M  A D  A D O  jP_ A a       a • _  /„  ±  _ • * - _.de propriedade da firma J, GUIMARÃES & CIA., sita à rua Baependi s/n, nesta cidade dispondo de

H o  n l a e n e f t f i  n  / n a n a c  H o  ______ _________: _ i . r ___  _________i  • ___  , . . . "
p UFi»,uuut ua. íu ma o. \juunnru\£jo oí uha.., sua a rua caepenai s/n, nesta cn 

de plásticos p/_ capas de automóveis, lonas para caminhões, acessórios em geral, 
veículos, colchões de molas estilo francês, jogos de estofados, plásticos p/ cortinas e toalhas etc

variado sortimentc
. • M U T I L E S  compra e venda de

A COMERCIAL AUTO CAPAS está apta para, em suas modernas instalações bem atender sua frea 
com os gostos mais exigentes e preenchendo, assim, uma necessidade que se fazia sentir na Princesa d f aC° rd<
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