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0 jornal «Tribuna de Im
ensa». dlrigido^pelo deputado 
'.rica Lacerda, repetindo a 
ijlhaçada da «Carta Brandi»,
.«tampou «m uma de *“*• edi- 

nova intriga contra io vi- 
.̂presidenta João Goulart. 

>sta ve? Jango é acuaado de 
t[ recebido dinheiro de Pcron 
)ra financiar a campanha da 
undidaturi do ex-Presidente 
/irgas, eai 1950. A« autorida 
les argentinas desmentiram o 
ate e negaram autenticidade 
os documento» publicado» na 
Tribuna de Imprema», os

quais aliás nâo trazem qual
quer assinatura.

Na Gamara de vereadores 
local o gr. Syrth Nicolléli, em 
violento Inflamado; díscur- 
«#, verberou a nova investida 
aos derrotado» de 3 de outu- 
bro. fazendo consignar em ata 
um protesto contra as injúrias 
que novamente são assacadas 
contra o sr. João (Goulart. O 
sr. Evilasio N. Caon solidari
zou se com aeu colega de ban
cada. analtzando o$ documentos 
publicados e os taxando de 
falsos.

Os Trabalhos da Câmara Municipal
Q f  ̂  jrda ~  Di?s do motorista. do estudante e dos pais — 

r ü w J ? 6 .Estud£nt.es — Intrigas em Painel — Código Tributário -  
Calçamento — Defesa de Jango -  Conferência dos Vicentinos — 

Projetos de leis — Outros assuntos

Município de Anita Garibaldi
I sr. Miguel Babi Sobrinho, 
eador pessedista; apresen- 
à consideração da Çama- 

Wjnicipal, Um projeto de 
slução criando o Município 
Anita Garibaldi, abrangen- 
o distrito desse oome e o 
Cerro Negro. A Jniciativo 
sr. Miguel Babi Sobrinho

repercutiu de maneira intensa 
nos setores políticos locais, 
provocando mesmo uma reu
nião dos lideres pessedistas e 
trabalhistas que, em comum, 
as«ent»ram auscultar os dire
tórios partidários do» respecti
vas distritos, o que será feito 
posiivelmente ainda este mes.

A propósito da aprovação 
final, pelo Congresso, do pro
jeto FernaDdo Ferrari, do 
PTB, que concede prisão es
pecial para os lidere» sindi
cais, «Ultima Hora» publicou 
o seguinte tópico: «A Camara 
dos Deputados, aprovaDdo o 
projeto, contribui de maneira 
decisiva para reforçar •  dar 
mais expressão aos movimen- 
loecoletivos. Porque transfor
mada apropoaição em lei como 
■e espera, umlider de classe, 
doando por qualquer motivo
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BRASILIT’
onduladas para co- 

, fura«- chapas lizas Brisi- 
Dàr» ,ĉ aPa8 1*8*8 Fibrolite 
Ohj, orr.08 e divisões inter-
fl'>maTCaHXa8 J de descargas t(Z Hx de imbutir, B.F. ex- 
?oa re8ervatórios para á 
r» J  *nte 6 fria, tubos pa
tina, 6 *D8talações sani- 
desò.,.6® 8eral, peças e co- 
lobos ri ara redes, esgotos, 
de acu» pre8sa° para redes 
íl&lam»He i°utr°8 produtos, 

Galinha «BRASILIT.»

for levado ás grades de uma 
pri6ão, não será jogado aos 
depósitos e porões das dele
gacias e presídios que tanto 
humilham e oprimem moral 
mente os homens, mormente 
quando misturados com deli- 
quentee dos mais baixos ní
veis sociais e autores de cri
mes infamantes

Fundo de fomento à 
agricultura

Com o objetivo de dar maior 
impulso á lavoura, o deputado 
Fernando Ferrari, do Partido 
Trabalhista Brasileiro, apresen
tou à Camara dos Deputados, 
na sessão do dia 16, um pro
jeto de lei criando, no Banco 
do Brasil, um fundo de natu
reza contábil, denominado Fun
do de Fomento e Mecanização 
da Agricultura, que será apli
cado, excl usivamente, na com
pra, para venda aos agricul
tores, bem como às empresas 
de trabalhos agrícolas, na for
ma da lei 404, de 1952, de 
máquinas e equipamentos agrí
colas, sementes, adubos e ma
térias contra doenças e pragas 
nas plantas e animai,s instala
ção, manutenção, aparelha- 
mento e reaparelhamento de 
patrulhas motomecanizadas no 
Ministério e finançiamento de 
serviços semelhantes às secre
tarias de Agricultura. Alcm 
dos acima enumerados, o alu
dido projeto do operoso par
lamentar trabalhista concede 
inúmeros outros benefícios aos 
agricultores em geral, visando 
estimular de maneira mais es- 
tensiva êsse importante setor 
da economia nacional.

A Camara de Vereadores 
esteve reunida no curso da 
semana discutindo e votando 
diversos assuntos de interes- 
,e gorai, do que abaixo da
mos uma síntese.

Projetos oriundos do 
Executivo

Firmados pelo sr. Vidal 
Ramos Junior, e acompanha
dos das respectivas justifica
ções, dernm entrada no ple
nário da Camara os seguin
tes projetos de leis: I) - 
Criando e regulamentando o 
serviço de transito de veicu
lo», projeto êsse já aprovado;

2) - Autorizando a 
perrouta de terrenos do pa 
tnmonio municipal no Morro 
do Posto; 3) - Regulamentan
do a alienação de lotes e de 
excessos de terrenos do Mu- 
nicipio, através de concorrên
cia pública; 4( - Transforman
do a cobrança das taxas de 
expediente « de emolumentos 
em selos; 5) - Elevando o 
padrão de vencimentos do» 
professores normaüstas e com- 
plementaristas, 6) - Criando 
escala padrão de vencimen
tos para os extranutnerários 
contratados.

Atuação dos Verea
dores

Miguel Babi Sobrinho - PSD 
- Apresentou projeto de reso
lução criando o Município de 
Anita Garibaldi, do que damos 
noticiário em separado,

Aureo Ramos Lisboa - PL - 
Apreseotoujprojfto de lei dan-

Com Jango os produ
tores gaúchos

Levados pelo sr. Aníbal di Pri- 
mio Beck, conferenciaram demora- 
daroente com o sr. João Goulart, 
no Senado, os srs. Egon Renner e 
Herberto Bier sôbre providencias 
de maior assistência financeira do 
Banco do Brasil às classes indus
triais, comerciais e agrícolas, a fim 
de que não caia a produção do Es
tado do Rio Grande do Sul. Jango 
procurará urgente o presidente 
Juscelino Kubitschek e o ministro 
da Fazenda, sr. José Maria Alki- 
rain, levando a comissão.

Já no Brasil Maria 
José Cardoso

Já se encontra no Brasil, 
procedente de Long Beach on
de fóra concorrer ao titulo de 
Miss Universo, a encantadora 
gaúcha Maria José Cardoao, 
Miss Brasil 1956. A represen
tante máxima da beleza femi
nina brasileira, deste ano era 
e s p e r a d a  em For
taleza, onde deveria paranin- 
far a turma de 56, do CPUR, 
demorando-se naquela capital 
por algun» dia».

do nomenclatura a diversas 
ruas da cidade, o qual foi 
combatido da tribuna pelos 
srs. Manoel Antunes Ramcs e 
Dorvalino Furtado. Ateodendo 
a considerações e apelo* aos 
srs. Evilasio N. Caori e Aristi- 
des Ramo», o autor retirou o 
projeto, que deverá ser reno
vado em outra oportunidade.

Manoel Antunes Ramos - 
PSD - lider - Propôs fosse 
consignado em ata um voto 
de congratulações pela passa
gem do dia dos pais; proferiu 
impoitante discurso de natu
reza política, criticando algu
mas iniciativa* do governa
dor Jorge Lacerda, que ta
xou de demagógicas, e leu- 
vou a atuação do prefeito Vi
dal Ramos Junior, pela rea
lização de diversas medidas 
de interesse público.

Syrth Nicolléli - PTB  - Pro
pôs a consignação em ata d« 
voto» de congratulações, em 
nome do PTB, pela passagem 
dos dias do motorista e do 
estudante, no que obteve a 
solidariedade dos srs. Arnal
do Borges Waltrick. pela 
UDN, e Manoel Antunes Ra
mos e Lourenço Waltrick 
Vieira, pelo PSD. Congratu
lou-se, em discurso, cem o sr. 
Vidal Ramos Junior pela ins 
talação da Assistência Muni
cipal. Apresentou projeto de 
lei declarando de utilidade 
pública a Uoiin Lngeana de 
Estudantes. Pronunciou ve
emente discurso de critica ao 
noticiário da «Tribuna da Im
prensa», jornal que e<tá reno
vando injúrias contra o sr. 
João Goulart. A respeito es
tamos publicando nota »m se
parado.

Lourenço Waltrick Vieira - 
PSD -  Criticou o governador 
Jorge Lacerda pela nome.t- 
ção de’pessoa indoniea para o 
posto de arrecadação estadual 
de Painel, em torno do que 
logrou a aprovação de um 
telegrama de protestos. De
fendeu-se de intrigas contra 
sua pessoa levantadas a res
peito da majoração da taxa 
rodoviária, para o que exi
giu o pronunciamento do lí
der da oposição. Apresentou 
emenda ao projeto de lei de 
autoria do sr. Syrth Nicolléli 
criando a taxa de divulgação 
e turismo. Agradeceu «o PSD 
a sua investidura nas funções 
de vice-lider da bancada.

Arnaldo Borges Waltrick — 
UDN  - lider - Declarou em 
plenário não aer da responsa
bilidade do sr. Lourenço Wal
trick Vieira a majoração da 
t«xa rodoviária, e sim do Exe
cutivo e de toda a Camara, 
esclarecendo ainda nada saber 
sobre intrigas que em torno 
do assunto foram levantadas 
em Painel contra o 6r. Lou
renço Waltrick Vieira.

Evilasio Nery Caon -  P IO  - 
lider - Proferiu discursos res
saltando a necessidade da cons

trução de um Mercado Públi
co no bairro da Ponte Grande 
e de um Cemitério Público no 
Conta Dinheiro, e ainda em 
torno da necessidade da per
missão para construção de ca
ias de madeira em Copaca
bana, do que estamos d ndo 
notas em separado. Apresentou 
cinco emendas ao projeto de 
lei que cria o Código Tributá
rio- Apresentou indicação que 
foi aprovada pedindo prefe- 
tencia para o inicio do calça
mento pelas ruas Minhtro Pe
dro Toledo (ex-Getulio Varg is) 
e João de Castro. Solidariz u- 
se com o seu comparbeir de 
bancada na defesa do vice- 
presidente Toão Goulait.

Aristides Ramos — UDN  - 
Apresentou indicação pedindo 
aumento da verba para a Con
ferência dos Vicentinos, justi
ficando oralmente a medida, 
no que obteve o apoio do ar. 
Evilasio N. Caon.

Casas de madeira 
para Copacabqna
Obteve ampla repercussão o 

pronunciamento do ar. Evila
sio N. Caon, lider do PTB na 
Camara Municipal, em torno 
da permissão para a constru
ção de CHsas de madeira no 
Bairro de Copacabana. A me
dida, que visa solucionar o 
problema de moradia para 
uma grande parte da popula
ção pobre daquele bairro, 6em 
prejuízo da estética da cidade, 
será concretizada através de 
um projeto de lei que deverá 
dar entrada no planário da 
Camara na próxima «tgunda- 
feira. iy.
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‘ Produtos BRASILIT’
Chapas onduladas para co

berturas. chapas lizas Brisi- 
côr, chapas lizas Fibrolite 
para forros e divisões inter 
nas, caixas de descarga Flo- 
max de imbutir, B. F. exter
na, reservatórios para agua 
quente e fria. tuboe para es
gotos e instalações sanitarias 
em geral, peças e conexões 
para redes, esgotos, tubos de 
pressão para redes de agua, 
e outros produtos, da afama
da linha «BRASILIT».
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O menor encontrou morte 
instantanea debaixo de 

um caminhão
Na ultima 4a Feira, nas 

proximidades do Posto Coral, 
o motorista Genuino Prolo, 
de 39 anos de idade, residen
te em Porto Alegre, condu 
zia um caminhão FNM Alfa 
Romeo de chapa 10-46-48. de 
propriedade do sr. Eugênio 
Zanetti, seu cunhado e que 
no momento também se lazia 
acompanhar ao sr. Prolo.

Em dado momento o FN.Yl, 
atropelou violentamente o 
menor Laurides Koecbe, de 7 
anos de idade, que desem
barcava da Empresa Auto 
Viação Lajeana Ltda, que 6e

encontrava estacionada na
quele ponto.

O menor teve morte ins
tantanea, pois ficou debaixo 
de uma roda trazeira do ca
minhão,

O menino Laurides era fi
lho do Sr. Lauro Koecbe, re 
sidente á Av. 3 de Outubro e 
pessoa muito relacionada na
quele bairro.

A policia esteve no local 
constatando os fatos, e obte
ve os necessários esclareci
mentos do motorista e dos 
presentes.

Dispensadas de registro firmas 
que comerciarem apenas com 
armas de fabricação nacional

SmviA j eveready t  ew.jiWá, wíM ! ! J 4 j J B l |è í ê !1
p r o d u t o s  N ATIO N AL CARBON

O ministro da Guerra as
sinou aviso dispensando do 
registro sumário, até ulterior 
deliberação, as firmas no in
terior do país que, no ramo 
das armas, comerciarem ape
nas com armas de caça de 1 
a 2 canos lisos (espingardas) 
de fabricação, nacional exi 
gir das fontes fornecedoras, 
dessas firmas, sejam as pró
prias fabricas ou sejam as ca
sas distribuidoras, matrizes 
ou filiais, a obrigação de re

quererem no orgão de fisca
lização do Ministério da Guer
ra a que estiverem subordi 
nadas, o transito para as a r
mas que se destinarem às 
firmas compreendidas no item 
anterior. Os requerimentos 
deverão mencionar com cla
reza a razão porque as des
tinatárias estão isentas do r e 
gistro sumário, e'deverão ser 
acompanhados das guias e 
dos conhecimentos respecti 
vos para o competente «visto».

CONTABILIDADE

SEGUROS

REPRESENTAÇÕES

1 1 1 I I I E  J B B
CONTABILISTA REGISTRADO

Ed. CARAJÁ Salas 13 e 14 - Caixa Postal, 260

CONTABILIDADE

SEGUROS

REPRESENTAÇOKS

LAJES — Santa Catarina
Serviços especializados junto ao INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

Estu d o s sobre os problem as do trig o
Os deputados gaúchos Ar- 

thur Bachini e Paulo Minca- 
roue viajarão para Florianó
polis e Curiiiba a fim de en
trar em entendimentos com 
os legisladores estaduais do 
nosso E6tado e Paraná para 
que participem da festa na
cional do trigo, a ser realiza
da ém Cruz Alta, no Estado

do Rio Grande do Sul, bem 
como dos trabalhos da co
missão formada pela Assem
bléia rio-grandense, destinada 
a estudar os problemas do 
cereal-rei. Dia 15 os referi
dos deputados enviaram de 
Florianópolis um telegrama 
no qual afirmam que sua 
missão foi coroada de exito.

GO

(T
O
O

q :

PARTE CONTÁBIL
Organização de firmas 
Escritas Fiscais 
Escritas completas 
Sistemas manuais e mecanizados

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Registro de contrados e suas alterações 
Registro de distratos

Vva. Alice Vieira Gasparino V. de An-
Batista drade e Senhora

Tem o prazer de participar aos parentes e pessoas amigas 
o contraio de casamento de seus filhos

ANTONIO e MARIA TEREZA
— NOIVOS —

Lages, 11 de agosto de 1956.

Esperada a palavra 
de Adhemar sobre os Gente nova
pleitos do Rio e S. 

Paulo
Os círculos populistas a- 

guardam com ansiedade o re
torno do ar. Lino de Matos, 
de Buenos Aires, onde foi 
tratar com o sr. Adhemar de 
Barros da política municipa- 
lista do Rio e São Paulo. Es
peram que traga o senador 
populista a indicação .de A- 
dbemar de Barroa para os 
referidos pleitos.

Está em festa, desde o dia 
11 do andante, o lar do sr. 
Antonio Paim Braescher e de 
sua digoa consorte dona Te- 
rezinha Machado Braescher, 
com o nascimento da linda 
garota REGINA, ocorrido na
quela data na AAaternidade 
Tereza Ramos. Ao felizardo 
casal, que desfruta de largo 
circulo de relações e amiza
des em nossos meios, os cum
primento* de CORREIO LA- 
GEANO.

Este jornal circula duas vezes por semana: 
às 4as. e sábados, em todAs as bancas.
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INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
Transferência de registros
Revalidação de guias
Pedidos de aumento de quotas
Pedidos de registro de marcas de exportação

IMPOSTO DE RENDA
Declarações de rendimentos 
Defesas fiscais

MADEPINHO SEGURADORA S.A.
Seguros de Acidentes do Trabalho
Seguros de Fogo
Seguros de Acidentes Pessoais

Cia. NACIONAL DE SEGURO AGRÍCOLA
Seguro Agrícola 
Seguro - Pecuário

EDIFÍCIO CARAJÁ. 1" ANDAR — SALAS 13 e 14 — TELEF. 251 

Rua Cel. Cordova, (Ao lado do Instituto Nacional do Pinho) 

(DEFRONTE Á ASSOCLAÇÁO RURAL DE LAJES)
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«Tarefa difícil
Falando aos trabalhadores 

do Ceará, por ocasião de [sus 
visita àquele Estado, [declarou 
o presidente fuscelino Kubi- 
t«chelc que a tarefa mais difí
cil do seu governo tem sido 
0  combate ao custo da vida, 
gcrescentando que estivera por 
cancelar a sua atual viagem 
8 Fortaleza, em virtude da 
crise observada no abastecí- 
roento do leite e açúcar à 
capjtal da República. Disse 
ainda que o governo está en
frentando, corajosamente, o 
Bssunto e que êle próprio 
acompanha, pessoalmente, as 
reuniões dos órgãos técnicos 
encarregados de apresentarem
toiuções.

Acrescentou o chefe do go- 
vêrno ser sei? deseje que o 
salário minimõ recentemente 
decretado não seja apenas o 
minimo • ser pago aos em
pregados, mas o bastante pa
ra que o trabalhador possa 
atender ss suas necessidades.

A propósito da crise infla
cionária disse que o gover
no está procurando equilibrar

CORREIO LAGEANO 

Combate ao custo de vida»
3 Página

em
“ S ll -

Vultosos furtos 
caminhões que 

biam a serra de 
Caxias

Descoberta uma qua
drilha que agia  entre 
Nova Petrópolis e a- 
quela cidade — As 
mercadorias furtadas 
estavam escondidas 

no mato
As autoridades policiais de 

Nova Petrópolis, vinham 
diligenciando há muito tempo 
a respeito de uma onda de 
lurjos que estavam ocorrendo 
na*aUura do quilômetro 68, da 
estrada federal que liga Ca
xias àquela localidade. É que 
os furtos verificavam-se quan
do caminhões de carga su 
biam aquela e6trada, o que é 
tóto muito devagar, devido 
•o declivp. Disso so aprovei
tavam os gatunos para subi
am nos veículos e, cortando 
•  lonas, furtavam mercado- 
n*i. Pela policia foi feito um 
•«viço de *campana» naque
la f8tr»da, sendo preso em 
uàgrante o gatuno Otacilio 
Souza ou Álvaro Souza que, 
•ubmetido a um severo inter- 
jogatório, confessou que che- 
“,va uma quadrilha de gatu- 
008 dessa natureza, tendo a- 
Pontado onde escondiam as 
®ercarliirias. Os policiais ns- 

l°cal — um mato fe- 
v"do — encontraram merca- 
0r'a* «valiadas em aproxi- 
la m e n te  dais roilhõee 
cruzeiros. Muitas dessas 

Ĵ CHOortds já foram resti- 
... “s 3 seus legítimos donos, 
«ndo armazenadas no de- 

iras' ° '1ac>ue,a repartição ou- 
em 7fr cad™ 33. avaliadas 
ra Bl1 Cruzeiros, à espe- 
gaiuL*!118 leg'‘imos donos. O 
fu. , 0Uza fo> autuado em
C S v ecolhid° * c-
Crivo T ° . dele8ado Victor João r le ',Xe'r® e escrivão 
do , #ÜUc estão diligencian-
eavoív.dCaptur* dos demais

comf0drmfÍUSta,mento ec°nômi- ^  íormidavteI, pois, iniciou-se 
defic|t do trinta bilhões de cruzeiros

Voltando a focalizar o pro

blema do trabalhador,‘disse o 
presidente da República qUe 
ele tem livre acesso à sede 
do governo e que êle em pes
soa coatinuará a ouvi-los

A propósito do congela
mento dos preço*, cujo pedi
do lhe foi entregue, afiançou 
que o assunto tem sido ana
lisado.

Pata suas refeições em Porto Alegre procure o

H e s t a y r a n l e
Rua Julio de Castilhos n° 40

Com um serviço especializado de cosinha para atender os mais 
~ finos paladares------------------------------ -

Indeferida a medida 
requerida contra o 

salário mínimo
O ministro Barros Barreto, 

relator no Supremo Tribunal 
Federal do mandado de se
gurança requerido pela Fede
ração das Indústrias do Dis
trito Federal contra a vigên
cia do salário mínimo a par
tir de agosto corrente, fixado 
em Cr$ 3800,00 para o Dis
trito Federal, sendo também 
relator dos demais feitos em 
curso na nossa mais alta 
Côrte de Justiça, exarou des
pacho nos autos manifestan
do-se contra a concessão da 
medida liminar que pedia a 
suspensão do decreto contra 
o qual foi requerida a segu
rança.

de beleza 
e perfeição!

Possuindo 3 fáb ricas p róp rias © cerca  d© 1.700 

o perário s especializados. M Ó V E I S  C I M O  

tom ou-se. em 30 an o s de  existência, a  m aior 

o rg an ização  b rasile ira  industria l e  com ercial 

no  ram o  de móveis.

r©7 i

UBE
UI

MATRIZ
CURITIBA

A v  S.José 770 
Cx. Postal 13

Beleza de linhas 
e perfeição de acabamento:

V S deseia mobília» sua casa? Não o laça sem primeiro 

verifica» os modèlos de MOVEIS CIM O  que apresenla grande varie

dade de estilos em dormitonos salas de iania>, escritórios, peças avul

sas e esfolados

MÓVEIS CIM O  garante o que vendei Dai o sólido presti
gio que deslruia em iodo o Brasil

MOVEIS CIMO
FÁBRICAS: RIO NEGRINHO 

CURITIBA JOINVILLE

P araná  P ropaganda lid a . o 9

M O V E I S  C I M O . . .  C A D A M A I O R . . .  S E MP R E  M E L H O R . . .

Distribuidores para toda a região serrana

Bertuzzi ,  Ribas & Cia
Rua 15 de Novembro. 306. -  LAGES, Santa Catarina

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



18- 8-56 CORR.ii.IO LAGEANO

Benpo aposlofa fe Pio 1  a M i n o
— Sua Santidade o Papo Pio Xll enviou ao presiden 

te da República a seguinte carta:
«Ao nosso dileto filho doutor Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, presidente da República dos Estados I !nidos do 
Brasil, foi com a maior complascencia para o nosso cora. 
ção que recebemos tua ultima carta.

Aos sentimentos de gratidão e de reconhecimento que 
nela nos man festavas enchera-nos de grande júbilo e re- 
gosijo. Muito penhorado por este novo testemunho de amor 
filial, pedimos a Deus que te assista com copia das suas 
graças na reta de goveruação das terros de íSanta Cruz. 
Qual provado nossa benevolencia de muito bom grado con • 
cedemos a ti e a todo o querido povo brasileiro nossa pa
ternal benção apostólica. Vaticano, 28 de julho de 11*56.»

Juarez assumiría a direção de 
um novo movimento político

Divulg«-se que as forças da 
oposição começam a examinar 
as p  percussões do pedido de 
transferencia para a reserva 
feito pelo general Juarez Tavo- 
ra ao e mesmo tempo observan
do a possibilidade de uma 
grande rearticulação, no senti
do de promover um movimento 
político permanente. Assim é 
que se cogita da realizaçio de 
um grande comicio de desa
gravo ao ex-candidato à preai- 
dencia da República. Conside
ra-se nos circulos politicos que 
o referido comício poderá ser 
o inicio do restabelecimento da 
frente democrática (UDN-PDC- 
PL e dissidência do PSD) que 
apoiou a candidatura Tavora 
ao Catete. Admite-se que o 
general Juarez, afastado da ca
serna, poderá assumir de fato 
a liderança de um movimento 
politico de âmbito nacional co
mo aliás prometeu repetidas

Diminui a importação 
de automóveis 
e acessórios

O Serviço de Estatística 
Econômica e Financeira do 
Ministério da Fazenda, divul
gou dados relativos ao co
mércio importador brasileiro 
no período de janeiro a mau» 
do ano em curso. Através de 
dados venfica-se que a impor
tação de veículos, pertence -e 
aceasórios, caiu de. 51 para 28 
cinco milhões. Figuram no 
grupo, automóveis para pas
sageiros, impottados como 
bagagem cujo montante caiu 
1,4 milhões de dólares em 
1.955 e este ano para menos 
da metade.

F R E Q U E N T E

- B A R -  
1. de Julho

MODERNO E 
DISTINTO

Quarto ■ no centro
ALUGA-SE

Em casa de família, há 
vaga para 2 rapazes de 
bons costumes.

Informações nesta re 
dação.

vezes durante sua campanha 
eleitoral.

Para orador principal des*f 
-omicio seria convidado o sr. 
Janio Quadros.

Essas articulações todavia 
estão sendo retardadas devido 
à ausência do general Tavora, 
que continua repousando no 
seu sitio de Miguel Pereira. 
Sua presença está sendo recla 
mada insistentemente como 
indispensável à concretização da 
idéia do comicio e do conse
quente restabelecimento da 
frenta democrática.

Grave denuncia de 
um cientista

Retiradas clandestinamente de 
Goiás 20 mil toneladas de mi

nérios radioativos
«S mente da região de Ni- 

quel&ndiá levaram por via 
aérea, clandcsiinamente, 20 
tltil toneladas de minérios ra
dio itivos brasileiros» - decla
rou à report'g<.m o professor 
Zoroastro Arti.ig», a maior 
autoridade goiana em miné
rios.

O sr. Artiaga acaba de te
legrafar ao diretor do Depar
tamento de Produção Mine
ral do Ministério da Ag icul- 
tura, pedindo errdenciais para 
fiscalizar «as pesquisas clan
destinas que estão sendo fei
tas por técnicos estrangeires 
em solo goiano, notadamente 
na região norte do Rio Santa 
Teresa, onde exLtom grandes 
provinciais pegmatiíicas ra
dioativas».

Em abono de suas afirma
tivas, citou o professor o ca
so de uma caravana de turis
tas que se aprofundou pelo 
Rio Vermelho, sendo vitima
da por um envenenamento 
coletivo, morrendo alguns dos 
seus integrantes e ficando ou
tros gravemente feridos. 0  
dr. Artiaga atribuiu o fato à 
existência dc forte radioativi
dade na citida região.

J.

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
PORTARIA

de 2 de agosto de 1956

0  Prefeito M unicipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA: ^ ^  u , 69 da Le| „„ „

de 7 de dezembro de 1949. -  
MARIA BENTA LUZ, que ex< rce o cergo de piofvssor 

P ad rão  C do Quadro Único «'o Município co n fexercicio na 
E'c U °Mista Municipal de CAPAO 0 0  CHIQUCIRO, no dl, 
tnto de Capão Alto, de trinta (30) dias de licença com to 
dos os vencimentos, a contar de trinta e um de julho -
corrente ano.

Prefeitura Municipal de L»j“S, em 2 de agosto de 19o6
AssJ - Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal

PORTARIA
de 2 de agosto de 1956

0  Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. 168 da Lei n° 
71 de 7 de dezembro de 1949.

ANICE FACINA DE CARVALHO, que exerce o cargc 
de professr r Exlranumerio-diarista, com exercicio ns Esco 
Ia Mista Municipal de Raposo - Serraria Santa Catarina, nt 
distrito da cidade, de noventa (90) dias de licença, coro 
dos os vencimentos, a Contar de trinta de julho do correntt 
ano.

Prtfeitura Municipal de Lajes, em 2 agosto de 1956
Ass) Videl Ramos Junior 

Prefeito Municipal

Gostos não se 
discutem...

7 ,
W) “ mas °  bom-gôsto é um só:

— o máximo em confôrto

e beleza pa ra  o la r . . .  

pelos melhores preços da c idade I

'it>

■V - i

ij. vA.c

........................................ ,......

w  SOFÁS-CAMA "CITYTEX
DIST TBUIDORES NESTA PRACA c „ h

I T T  V  r p  « 1  — _  e içm braços, super-confortáveis. com amplo

*  1 I 1 X .  X ° rm<ÍrÍO' MOnf ' 'rUÍ,° fáCÍL Scfá PW« quotro pessoa»
Rua Marechal Deodoro s/n C Laees r  . * eSpQÇCS° CCma de caso1- Undos •  variodo» podrono-L.C.S, S « . C ,.
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0 Deputado Renato AÍchet 
fara novas revelações

«Pretende-se. com in su lto s  e rrrli',«: 
a atenção do povo d o s  fa to s  m í i a s ' desviars que expus na

CORREIO LAGEA.NO
5 Pagina

Defendendo-se das acu- 
safões de que está 6endo ai- 
v0' o deputado Renato Ar
cher que foi quem através de 
,j0;9 discursos, deu grande 
notoriedade à politica atômi
ca do Brasil falou longamen
te do* representantes cre
denciados na Câmara. Pre 
tendia mesmo falar durante a 
sessão de ontem, o que não 
lhe foi posiivel. E parece que 
mudando de idéia, o repre 
gentante pessedista vai mes 
mo é falar na ocasião em 
que for chamado a depor pe
rante a comissão parlamentar 
de inquérito.

Assim, depois de refutar 
algumas das acusações de que 
está sendo alvo, 6egundo as 
quais toda a sua campanha 
tinha sido movida por inte
resses de uma companhia de 
que é diretor, a propósito, 
declarou, ao finalizar, o se

------
Câmara»

eultos e calunias, desviar a 
atenção dos brasileiros dos fa
tos que expus com a maior^se- 
renidade da tribuna da Carna- 
ra, num nivel alto e inteira
mente impessoal. O meu se
gundo discurso foi provocado 
pelos que desafiaram que eu 
comprovasse o que dissera 
no primeiro Serei obrigado 
em face das novas agressões, 
a fazer revelações mais com
pletas. E’ o que farei nt 
missão de inquérito».

Por sua vez. na nota ofi 
ciai distribuída pelo PSD, fi
gura 0 seguinte tópico: *Re 
conhecer por proposta do sr: 
Paclieco Cha- es. a alta cor
reção com que 'se conduziu 
nos debates travados Sibie a 
nossa politica de energia a- 
tômica o deputado Renato Ar
cher, bem como protestar 
contra a- deturpações cas 
idéias e atitudes do bravo re-—_— - - - ----------, -  oc- i lueias e atitudes do brav

guinte: «Pretende se, com in- presentante maranhense

Passarão em São Paulo a ser cobrados 
impostos sobre carreiras

CoDforme informação colhi- bilhete, seja qual fôr oI* nela rennrtnorom <-> • -da pela reportagem, o «r. 
Waldimir de Toledo Pizza, 
enviou ao sr. Ellias Cbam- 
mas. presidente da Camara 
Municipal um oficio solicitan
do andamento preferencial 
para o projeto de lei que dis
põe «ôbre a cobrança de im- 
postos a que estão sujeitas 
ai corridas de cavalos. Um 
dos principais dispositivos 
prevê a cobrança de 50% de 
imposto sôbre o custo dos bi
lhetes de ingresso, e 5 cru

ptíclivo custo

Sôbre a decisão  
Juarez

Em decla ações â impren 
sa <i deputado Virgílio Távo 
r* afirmou quc Joarez pediu 
refoima por desencanto tojal 
da vida pública do pais So
bre <>8 pret -os motivo6 po 
'iticos, bem como as fu tu ra s  
atividades <iü general Juarez

_____  __e _____ __ | nesse setor írgilio nada qulz
zeiros de imposto mínimo pori adiantar

«A oposição sistemática é prejudicial à nação»
Durante rhh petarfo r>o IDurante sua estada na Ca 

pitai da República, ocorrida 
alguns dias atraz, e procura-

HÁ UM LUGAR ADEQUADO NUM

R E FR IG E R A D O R

ido pela reportagem carioca 
'o sr. Leandro Maciel, gover 
nador do Estado de Sergipe, 
declarou que, embora filiado 
aos quadros da UDN. discor
da do seu partido sempre que 
<> mesmo se deixa arrastar 
ao sabor de paixões desen 

freadas» e que «a oposição 
sistemática é prejudicial à 
nação*. Mais adiante, o cbe 
fe do Executivo sergipano, 
faz uma analise do papel da 
oposição na vida nacional, 
salientando que «ela deve 
ser constante na sua vigilân
cia, rigorosa e com coragem 
de criticar sempre, com se
riedade, os desacertos gover
namentais. Mas deve também 
aplaudir as atitudes corretas, 
estimulsndo-as. Só assim es 
tará ela a serviço da Nação

de

e num crescente prestigio na 
opinão pública».

Dizendo que a crise nacio 
nal preocupa a todos e la
mentando que ainda não lhe 
foi aplicado o remédio con
venientemente, prosseguiu o 
sr. Leandro Maciel: «A agita
ção em torno de questões 
pessoais, o desgaste impiedo
so dos homens públicos, o a- 
poio a denuncias sem profun
didade, não podem servir de 
roteiro a nenhum partido po
lítico quer da maioria, quer 
da oposição». Perguntado se 
achava que a oposição tinha 
se desviado de sua finalida
de, afirmou o governador ser
gipano: «Não quero ditar nor
mas a ninguém, mno “«•hn

que se deve olhar, antes 
tudo, para o Brasil». Refor
çando o seu ponto de vista, 
prossegue o sr. Leandro Ma
ciel: «O que se está fazendo 
está errado. Não deixo de ser 
udeúi8ta, leal e devotado ao 
meu partido, mas não endos
so o excesso de campanhas 
sem objetivo, feitas ao sa
bor de paixões desenfreadas». 

Com a prática que lhe dá 
exercício de um Executivo, 
governador de Sergipe a- 

cba que a oposição emperra 
livre exercício do gover

no, declarando textualmente: 
O governo precisa, antes 

de tudo, governar, resolven
do, num trabalho planejado, 
as questões que não são no
vas e que angustiam • a Na
ção- A oposição deve ajudar 

governo a cumprir sua 
missão de governar, fiscali
zando rigorosamente seus a- 
tos, mas permitindo que se 
faça uma patriótica tentativa 
de consolidação do regime».

Gois vai 
caso
general

depor no 
atômico

0  general Gois Monteiro 
também será convocado a de
por na Comissão de Inquérito 
da C&mara sobre o caso atô
mico. Informa um jornal
Rio qje o ex-minist>o_
Guerra irá dizer se houve ou 
não condicione.-nrnto à venda 
de mintrai* estratégicos con
tra o não envio de tropas 
brasileiras à Çoreia.
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Correspondência com os pais

Esperando uma criança
Um dia destes foi ao meu 

consultorio um casal para 
consultar suas duas filhinbas 
No curso da conversa, a mãe 
enunciou-me a vinda de um 
novo cliente.

Na hora da saida, querendo 
ser anravel com o pai, disse 
lhe: «Gertam<°nte dest«'vez se 
rá um hominho». Ele respon
deu-me simplesmente: «Não 
sei, dr. Nós esperamos uma 
criança».

Coufesso q u e  encabulei. 
Realmente, a resposta que a- 
cabara de ouvir era muito 
mais sábia que a insinuação 
que a provocara.

Fiquei pensando que tinha 
perdido uma boa ocasião de 
ficar calado e jurei nunca 
mais repeti-la.

E uma atitude muito frc 
quente dos casaia que estão 
aguardando a chegada de um 
bebê, sa envolverem num tra
balho de auto-iugestão para 
a determinação do sexo do 
futuro filhinho.

Esta atitude é verdadeira
mente lastimável sob qual
quer aspecto que se encare e 
tem frequentemente conse
quências desastrosas na con
duta dos pais com o filho, 
tanto em caso de acerto co
mo do caso de erro.

O acalentamento da ideia 
de que vai nascer menino ou 
menina, leva os paia a se 
prepararem espiritualmente 
para receber o que escolhe
ram. O enxoval já é prepa
rado em azul ou cor-de rosa, 
conforme o caso, o nome já 
c escolhido e anunciado, e se 
fala no futuro ser como se já 
existisse, sem qualquer mar
gem de duvida.

A espera do primeiro filhe, 
leva quase sempre os casais 
a pensar que deve ser um 
menino - o herdeiro e futuro 
chefe de familia.

Os italianos • consolam os 
pais de um casal em que o 
primeiro filho é uma menina 
dizendo-lhes - nella casa dei 
gentiluemo, primo la donna o 
dopo l’ueme».

A conduta certa é realmen
te aquela contida na resposta 
que recebi: «Nós esperamos 
uma criança».

Mães e futuras mães, não 
se deixem envolver nesse en
redo.

Os filhos são todos filhes.

DR. GOMES DE MATTOS

0  Brasil e o “Caso do Canal C  »»ouez
A respeito da grave 

questão existente em 
torno do C anal Suez, e 
as consequências que a 
mesma possa trazer ao 
Brasil, no setor econô
mico, o ministro Barbo
sa da Silva, chefe do 
Departamento Econômi
co do Jtamarati, decla
rou à reportagem cario
ca: U Brasil não será 
direta mente afetado com 
a questão do Suez, pelo 
menos na parte comer
cial. As dificuldades cria
das à livre passagem

dos navios pelo canal Ipaises que dependen 
afetariam, principalmen- diretamente, do tráfeg 
te, os Estados Unidos e|pe!o Suez.

Moléstias de Senhoras
CÂNCER e TUMORES BENIGNOS

DR. RUBENS MENEZES DR. C. H. WALLAU
Res.: Quintino Bocaiuva 

n.° 1025 -  TeL 2-4254
Res.: Olavo Barreto Vaina 

n.° 52 — TeL 2-2605

Diagnóstico precoce, cirurgia e curieterapia (radiumterapia) dos 
tumores benignos e malingnos do aparelho genital feminino.

TRATAMENTO ESPECIALIZADO DOS TUMORES DA PELE

Consultório: Edif. Osvaldo Cruz, 74 - das 17 às 19 horas 
Hosp. São Francisco, térreo - Das 8 às 11 hrs. - Tel. 59-11.

PORTO ALEGRE — R. G. DO SUL.

Compare a qualidade,
o preço e o serviço

e ficará convencido que: “ a melhor compra é um equipamento

INAL FARMALL

A frustração ocasionada 
pela troca do sexo de ante
mão escolhido e trabalhado 
pela auto-sugestâo, pode le
var os pais a atitudes incons
cientes na sua conduta em 
relação ao novo ser, de re 
sultados lastimáveis nas rea
ções que venha a provocar.

A resposta que ouvi. deu- 
me uma lição, e o pior é que 

-foi uma lifão que eu havia 
experimentado em causa pró
pria.

Deu à luz 
num avião
Informou a «Pan-American 

World Airways» que Daeceu 
um menino a bordo do avião 
que fazia seu vôo 294 e que 
vinha de San Juan de Porto 
Rico. A mãe da criança foi 
identificada como a sra. Te- 
reza Santana. O avião parti
ra de San Juan às 10,56 ho
ras da manhã. Assistiram a 
parturiente o técnico de vôo 
Donald Reese e o aero-moço 
e a aero-moça. Imediatamen
te foram dadas instruções pe
lo radio para que o dr. Leon 
Starr estivesse no aeroporto 
de Idlewild quando chegas
se o avião, assim como uma 
ambulancia para transportar 
a era. Santana ao hospital. 
No avião viajavam 80 passa- 
ge ros e 13 crianças.

1
se o equipamento é H l  

seu dinheiro foi bem aplicado !

/>  Comércio e Representações
G- S O C A S  S. A.

Rua Coronel Cordova 294 Telef. 258 ‘caix*a Postal 61
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da e
Fstá programado para a- 

manhã no Estádio Municipal 
E n contro  entre as equipes 
h OE Vasco da Gama e do
Internacional, um doa maio- 
res clássicos do futebol

Os dois concorrentes estão 
ro momento atravessando boa 
." poi» ocupam juntamente
ora’o Lajes, a liderança do 

maeno certame lajeano.
0  vencedor desta batalha 

•utomaticamente será um dos 
linalistas e terá grande pos
sibilidade de exito.

0 derrotado por sua vez 
terá reduzido completamente

todas as suas intensões na 
conqmsta do cetro max.mo.

rCr isto voltamos a afir
mar, colorados e vaacainos 
deverão com suas jogadas 
etetrizantes, envolverão todas 
as atenções do publico torce
dor, que desejam acima de 
tudo, haja voluntariedade por 
parte dos 22 elementos 
campo. em

Se isto for concretizado te
rão satisfeito a vontade dos 
torcedores para que o tradi
cional clássico 1NTER-VAS 
atinja a uma arrecadação, que 
se corr.pare com o espetáculo.

que por certo irá «gradar.
Os dois feams deverão mo

vimentar os seguintes ele
mentos, Vasco da Gama: Da
niel, Tide e Neizinho; Boa- 
nerges, Elno e Waldir; Jaci, 
Oabe.o, Johan, Edu e Tulio.

Internacional: Helio, Aujor e 
Zequinba, Jango, Áureo e Li- 
no; Plinio, Teimo, Adair, Pin
to e Osmani.

Na preliminar estarão se 
defrontando os quadros aspi
rantes no campeonato da re
ferida categoria, num cotejo 
que poderá também decidir o 
campeonato.

Ao passar por Caxias do Sul não deixe de se hospedar no I

N O V O

Hotel Pessin
ESTABELECIMENTO DE 1a. ORDEM

Para melhor servir sua distinta freguesia, mantem anexo a 

CHURRASCARIA GALETTO AL MENA ROSTO
Rua Pinheiro Machado, 1939 - Fone, 770 

CAXIAS DO SUL R.G.S.

Palmeiras e 1. de Maio o principal prelio 
da 2a. Divisão

Teremas amanhl cedo no 
Campo Velho de Copacabana, o 
piosieguimcnto do certame da 
2i Divisão com a efetivação de 
duaj partidas. No prelie de 
maior reltvancia da rodada, o 
Palmeiras e o Io de Maio, irão 
lutar com todas as suas ener
gias para a conquista de uma 
vitoria, afim de se manterem 
nos principaia postos da tabe- 
lt
Os periquitos ocupam a li- 

i frança juntamente com o Fla- 
| itngo, e usarão todos os re- 
[ canos técnicos para permane- 
1 ttr nesta previtegiada posição.
101* de Maio com a derrota 
I uinda rocentcmcntc frente ao 
jFWngo, vai a campo pensan- 
r 1! exclusivamente na reabili- 
Wo.

Ji dois quadros deverão 
l t̂iar ot seguintes elementos! 
julaiiras: Juarez, Moadr • 
Iprio, Ntlson, Eder e Gico;

Alfredo, Lanchão. Vicente, Ma- 
rino e Adilson.

Io de Maio: Eraclides, Se- 
baatião e Cecatto; Alcides, Ne- 
ri e Alcebiades; Valter, Aste- 
roide, Adroaldo, Madureira » 
Fulvio.

No cotejo preliminar estarão 
em ação as equipes do Fla
mengo e do Atlético A, sur
gindo o grêmio rubro negro 
como o provável vencedor da 
refrega, pois atravesam boa fa 
se no momento, ao contrario 
sucede aos tricolores, que ain
da não se encontraram na 2a 
Divisão.

O Flamengo deverá mandar 
a campo a seguinte constitui
ção: Sansão, Nenê e Helvio, Te- 
nebrio, Celio e Rubens; Siquei
ra, Juba, Rui. Ari e Nenê II,

O Atlético alinhará com: Adi- 
lio, Nelson e Periga; Anildo, 
Amadeu e Ulisses; Rei Conci, 
João, Vone, Russo e Vavá._ ----- í —■  * — •/ ___ .

Competições esportivas realizadas na 
ultima 4a. feira

4a feira que passou, dia Santificado foram efetuadas 
^  |cidade as seguintes competições esportivas.
v Futebol
•° Estádio Municipal

Pela manhã: Vasco da Gama 5 x Cruzeiro 0 
A tarde : Lajes 4 x Internacional 0 Titulares 

ir Lajes 1 x Internacional 1 Aspirantes
I tetidio Velho

P*la manhã; Misto Io de Maio 3 x Industrial 2 
A tarde : As de Ouro 1 x Botafogo 0 

Lp. , União 5 x America ,
I ,cola Agrícola Caetano Costa 
ISoM) Flamengo 6 x Clovis Ribeiro 4
■ p batalhão Rodoviário

Saldados 4 x Independente 0
Turfe

Os jogos sem grande 
expressão na varzea

O campeonato varzeano 
amanhã, n ã o  apresentará 
grandes espetáculos tecnic> s 
pois os conjuntos integrantes 
da rodada de amanhã não es
tão suficientemente prepara
dos para isto. pois os mes
mos sáo portadores apenas de 
entusiasmo, e não a catego
ria de um Cruzeiro e de Az 
de Ouro, que folgam na ro
dada de amanhã.

No l.° cotejo marcado 
para as 13,30 horas entre os 
quadros do União e do Vila 
Popular, surge o quadro ru
bro negro como o provável 
vencedor, e os dois quadros 
deverão alinhar assim. União 
WilH, Francisco e Lalão: Iti, 
Ervino e Artenes; Miltinho, 
Sebastião, Eloir, Dezinho e 
Caji.

Vila Popular: Luiz Rosa, 
Quinze e Nelson; Evaristo, 
Sebastião e Herminio, Nor- 
berto, Cabral, Wilmar, Ciro e 
Dorival.

No cotejo de fundo da ro
dada; num prelio que se apre
senta equilibrado, ;se defron
tarão as equipes do Atlético 
B e do America.

As duas equipes mandarão 
a campo os seguintes elemen
tos: America: Evaldo, Dejacir 
e Norcio; Lindo, Valeri e Vo- 
pe; Hildo, Henrique, Gino, 
Atanazio e Orlando.

Atlético B; Martins, Nardo 
e Rogério; Antonio, Alino e 
Zork; Valdir, Valdo, Alceu, 
Miguel e MagaldL

S m p erad or -10 5 pó$
Suntuoso, nos mínimos 
detalhes, e dotado de amplo 
espaço interno, o refrigerador 
FJr-«t*inv> Imperador atende às
conveniciiriin de um alto 
p drào de conforto. Permite 

f Igadamente, uma 
q i nt» I ide i* u'to maior 
d*- iliiiienros, ro*n pe feita 
• li ir Imiçüo É um régi . 
presente para o seu lar

— D I S T R I B U I D O R E S  —
M e r c a n t i l

DELLA ROCCA BROERING S A.
Rua Cel. M. Thiago de Castro - 156 - LAGES - Sta. Cat.

Secção esportiva
Redaçáo de NÉVIO FERNANDES

j. Pareô: Sete Léguas x Gata 
Vencedor: Gata 
2 Pareo: Faisca x Pimenta 
v«icedor: Faisca

O Atlético A lidera o Concurso «Qual o 
Clube Mais Querido da Cidade» patrocina

do por este bi-semanario
Após a 3a. apuração efetuada no dia 16 do corrente a 

situação dos clubes concorrentes, passou a ser a seguinte:

1 - Atlético A 38 Votos
2 - Flamengo 35 «
3 - Cruzeiro e America 22 «
4 - Vaflco da Gama 17 «
5 - Palmeiras 16 «
6 - Lajes 9 j
7 - Internacional 6 «
8 - Independente e Io de Maio 3 *
9 - Az de Ouro 2 «

Não dê esmola;
I contribua para a bLAN VOTO NO
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0  Egipto não quer ficar sem o 
! seu direito sobre o Suez
Fazendo um longo comen

tário sobre a conferência de 
Londres, um porta-voz auto
rizado disse. Ipor intermédio 
da rádio de Cairo que *o 
Egipto não aceitará nunca 
um projeto de regulamento 
que vise priva-lo do seu di 
reito soberano sobre o Ca
nal de Suez«. E continuou: 
«O Egipto ofereceu garan
tias á liberdade de navega
ção. Propôs a convocação 
de uma conferência verda
deiramente iuternacional que 
concluísse um tratado que 
sancionasse essas garantias. 
O Egipto não poderia ofere
cer nada melhor*.

Depois de subestimar as 
declarações «belicista6» dos 
dirigentes britânicos e fran 
ceBes a propósito da crise

de Suez, o comentarista da 
rádio de ‘Cairo acrescentou: 
«Se as potências imperialis
tas passarem por alto as 
ofertas egípcias de negocia
ções e se iutentaram violar 
as disposições da Carta das 
Nações Unidas, deverão ser 
responsabilizadas pelas con
sequências». Prosseguiu o 
comentarista, elevando o toro 
de voz: «Livrem se dos pro- 
vocadores de guerra. Livrem- 
Ne dos mercadores de canhões. 
A êles foi dito; O Egito «e 
defenderá e o Egipto não es
tá soziuho, Além das cente
nas de milbares de asiáticos 
e de africanos, tem êle a 
seu lado todos os povos d° 
mundo que aspiram a paz e 
a tranquilidade».

Projetos examinados pela 
comissão de estudos sociais

Foi apreciada pela- Comis 
são de Estudos Sociais da 
CNTI uma proposta para re 
estruturação geral, em base 
partidária da administração 
das autarquias de previdên
cia social.

Êsse órgão ofereceu uma 
série de considerações, opi
nando pòr um justo têrmo, 
segundo o qual possa ser as
segurado um participação em 
grande escala, sem entretan
to chegar a uma interferên
cia na execução administrati
va capaz de entravar-lhe a 
Indispensável celeridade do 
andamento, o que resulta da 
obrigatoriedade generalizada 
da «deliberação coletiva». 
Propôs div.er6as medidas, tais 
como: que os Institutos e a 
Caixa Única sejam adminis
trados por um «Conselho de 
Administração», constituído 
por numero igual de repre
sentantes dos segurados e 
das empresas, sob a direção 
de Presidente nomeado pelo 
Governo; atribuição a êsse 
Conselho do já amplo con
trole dos atuais Conselhos 
Fiscais.- criação de «Junta Lo
cal de Administração», para 
cada Delegacia,- transforma
ção do Conselho Superior da 
Previdência Social em Con
selho Superior de Recursos 
da Previdência Social, com 
ampla reestruturação, rees 
truturação, também, do De
partamento Nacional da Pre
vidência Social; criação de 
um «Conselho Consultivo», 
composto pelos Presidentes 
dos IAPS, da Caixa Ünica, do 
SAPS e dos Diretores de Di
visões do DNPS e «ob a pre
sidência do ^Diretor Geral do 
Departamento Nacional da

Previdência Social; reestru
turação e reaparelhamento 
do Serviço Atuarial do Minis
tério do Trabalho e do SAPS, 
devendo êste ter sua organi
zação administrativa seme
lhante à dos Institutos: subor 
dinação da Fundação da Ca
sa Popular, bem corro do 
IPAsL, ao DNPS; e criação 
do «Serviço de Assistência 
Médica da Previdência So
cial», com forma autárquica, 
incluindo-se em seu âmbito o 
SAMDU.

A referida Comissão de Es
tudos Sociais da Confedera
ção Nacional dos Trabalha
dores na Indústria 6ugeriu, 
ainda, a expedição de um 
«Regulamento Gerai» para os 
Institutos e a Caixa de Apo
sentadoria e Per6ões dos 
Ferroviários e dos Emprega
dos em Serviço Público, uni
formizando tudo o que fôr 
possivel e dependente de ma
téria regulamentar, objetivan
do um sistema básico de be 
neficios e de arrecadação.

do 1API, sr. 
Soares Silva,

O presidente 
José Raimundo 
determinou a adoção de uma 
série de medidas, a vigorar 
a partir do mês em curso, 
em favor dos associado* re 
querentes de benefício por 
doença ou no gôso de bene
ficio por incapacidade ou ve
lhice. De acordo com as no
vas instruções, os indeferi
mentos e a cessação de be
neficio p o r  incapacidade, 
confirmados em pedido de 
reconsideração terão direito 
a um segundo pedido de re 
consideração, no prazo de 
trinta dias, em virtude do 
qual os associados 6erão s u 
bmetidos a inspeção por jun
ta médica. Essa providencia 
proporcionará nova oportuni
dade ao associado, para des
fazer quaisquer dúvida quan
to à decisões do Instituto con 
trária* à concessão de auxi
lio.

Assistência na falta 
de emprego

EetabeleceuiJambém o pre 
sidente do IAPI que, ao can 
celar a instituição a aposen
tadoria por iuvalidez. por mo
tivo de recuperação da ca
pacidade para o trabalho, de 
verão ser pagas aos associa
dos. a título de reabilitação, 
tantas mensalidades vencidas, 
até o máximo de seis, quan 
tos forem os anos ou fração 
superior a seis meses de ma
nutenção do beneficio a ser 
cancelado, computado o ano 
de percepção de auxilio pe
cuniário. Essa providencia 
proporcionará meios de sub
sistência ao aesociado apo 
sentado, enquanto este procu
ra novo emprego. A volta

dos a6Bociados ao emprego 
ou atividade não implicará na 
suspensão 'dos pagamentos 
de mensalidade de reabilita
ção acima citados

Aposentadoria por 
velhice

Outra providencia de inte
resse do associado dispõe que 
a aposentadoria por velhice 
será mantida independente
mente de voltar o associado 
a empregar-«e ou vir a exer

cer qualquer outra ativic 
remunerada. Se a nova 
vidade estiver subornade 
regime do IAPI, o assoe 
não será descontado pai 
Instituto em razão do em 
go exercido conjuntanu 
com a percepção da apoi 
tadoria. Determinou taml 
o presidente do IAPI qut 
mensalidades d e benef 
dos aposentados por vell 
não sofrerão descontoa 
contribuição.

CORREIO IAREAN
ANO XVl| Lages, 18 de Agosto de 1956 | N'

Redução dos gastos públicc
Reiterando a- recomen 

dações da circular n. 5, que 
coudiciona à prévia autoriza
ção do presidente da Repú
blica a admissão de pessoal 
no serviço público, inclusive 
em entidades autárquicas, o 
6r. Juscelino Kubitschek a -  
provou a exposição de moti
vos do DASP contrária à pre
tensão de uma autarduia de 
previdência, que desejava 
ser dispensado daquela exi
gência.

Conforme salienta o DASP. 
a medida faz parte de um 
programa de rigorosa defesa 
dos dinheiroB públicos e de 
redução nos gastos, em que 
se aeba empenhado o govêr- 
no.

Embora as alegações ex- 
pendidas pela autarquia fos
sem dignas de consideração,

C O N V I T E - M I S S A
Viuva, filhos, netos, genros, noras e irmãos do saudoso

JOSÉ MARIA MUNIZ
falecido dia 15 do corrente, convidam os parentes, amigos e pessoas de 
suas relações para assistirem a Missa de 7o dia, a celebrar-se terça fei
ra próxima, dia 21, às 8 horas no Altar-Mor da Catedral 

Antecipam agradecimentos.
l ajes, agosto de 1956

Rádios e Rádio-eletrolas

— MUNDIAL —
Atraem pela apresentação 

e convencem pela qualidade

Refrigeradores

-  GOLDING -
METALÚRGICA E. VANONI 

S/A.

Os melhores entre 
melhoresos

Fabrica de Lustres, Castiçais e Aba- 
jours, Aranhas e Plafoniers, Artigos 

Sanitários, Guias, Artigos 
Domésticos, etc. etc.

Representante exclusivo para o Estado de Sta. Catarina e Sul do Paraná

HEIDRICH,
Rua Caetano Costa, 159 —

REPRESENTAÇÕES 
COMÉRCIO

LAJES Sta. Catarina

não parece oportuna a ex< 
são da mesma d is restriçi 
impostas a todo6 os órg 
públicos, quer pertençan 
administração direta, que 
administração de6centrali 
da.

Observa mais adiante q 
se atendia a pretensão d 
tro em breve estar.a anuh 
a atual política do govei 
de contenção da6 despe 
com pessoal, pois sem dú 
da daria margem a pedit 
semelhantes de outras ei 
dades autárquias, sob a a 
gação do principio da igu 
dade irrestrita de tratamen 
mormente quando se trata 
medida limitativa.

Séde do Sindicatc 
dos Comerciários

Será inaugurada, amanhã às lOhoi 
a séde provisória do Sindicato i 
Comerciários de Lajes, sita à pn 
João Costa, ed. João Cruz Jr., í i  
dar. Para o ato foram convidadas 
autoridades locais, devendo fa 
na ocasião alguns oradores.

Falecimento
Faleceu, dia 15 do corrente, e

sua residência sita à Rua Tiaj
o Jde Castro, o estimado cidadão 

sé Maria Muniz. membro de coi 
ceituada e tradicional familia l 
jeana. Seu passamento, ocorrid 
repentinamente, consternou se 
vasto circulo de relações, que tinh 
nele um cidadão exemplar e ui 
pai extremoso, qualidades es» 
aliadas a inúmeras outras.

O extinto era casado em seg® 
das núpcias com dona Otaeilia w 
tefanes Muniz. e deixa ao todo * 
seguintes filhos: srs. Nelson e t 
sar, dona Zena, casada com o 
Alcebiades Muniz, dona Anita. - 
posa do sr. Dimas 
Zulmira, casada cora o sr. rra“ 
co Valente, dona Marilda e ui 
srta. Leonilda Muniz e os J° 
Cicero e Clovis. . . h.

CORREIO LAGEANO envia *.1 
milia enlutada os mais
pêsames.

Joan Crawford -  Î LniLHaeydn?Un1t;fCr,^ â  - Mercedes Mc Cambridge -Ernes.1
’ ° os PrinciPais artistas do sensacional filme;

JOHNNY GUITAR
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