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Crime passional com
passivo de duas mortes

Detalhes do duplo homicídio de domingo
Reportagem de ESTEVAM  BORGES

Pouco mais das 8 horas 
da noite de domingo último, 
no prolongamento da rua 
Cel. Cordova, nesta cidade, 
na residência do sr. João 
Schmidt. foram assassinados 
a tiro« de revolver Rita Oti- 
lia da Silva e Anor Dias do6 
Santos. Tem se como autor 
do duplo homicidio o sr. Epa- 
rainondas Newton dos cantos, 
marido de Rita.

Há várias versões para o 
ca6o. Segundo os dados que 
colhemos os fatos teriam se 
passado da seguinte maneira:

Ha cerca de dois meses 
atrás Epaminondas, ao che
gar em casa. à noite, apanhou 
a esposa em flagrante adul
tério. tendo ferido num bra
ço o amante enquanto Rita 
se refugiava na residência 
de um vizinho, Este fato le
ve lugar no Bairro de Co
pacabana, tendo sido cha
madas as autoridades poli
ciais, perante as quais e o 
Dr. Wilson Vidal Antunes, 
Rita confessou a prática do 
amor ilicito. Epaminondas e 
Rita se separaram - eram ca
sados religiosamente - fican 
do os filhos do casal com a 
avó paterna, enquanto Rita 
voltou a residir com o seu 
pai de criação, o sr. João 
Cândido de Andrade.

Epaminondas sofreu forte 
abalo moral com o ocorrido 
e formulou apelos para que 
Rita se regenerasse, afim de 
não macular o nome dos 
cinco filhos que possuia. Nes
sa altura Epaminondas já

tinha déscoberto que Rita 
mantinha relações com Anor 
Dias doe Santos, cientifican
do o pai de criação da mes 
ma do que se sucedia e dc 
que pensava fazer.

Esses foram os anteceden 
tes do caso, cujo desfecho 
trágico e violento veio se 
desenvolver na noite do do 
mingo e pela forma que a 
seguir se esclarece.

Sabendo que Rita ia ficar 
na residência de sua irmã 
de criação a esposa do sr. 
João Schmi lt -  enquanto o 
casal ia ao cinema, Epami
nondas seguiu-a, na susnei 
ta de que Rita iria aprovei
tar a oportunicade para se 
encontrar com o amante. Ao 
chegar ao local onde se pro 
cessou o crime, Epaminon 
das conseguiu surpreendê los 
quando tentavam ganhar a rua

Nesse momento Anor teria 
avançado contra Epaminon
das e sido morto por e6te na 
porta da c.ea. Vendo-se assas
sino e perdendo o' controle, 
dado atribuir a Rita toda a 
culpa do ocorrido. Epami
nondas perseguiu-a dentro de 
ca6a, para onde fugira, aba
tendo-a a tiros de revolver. 
As vitimas foram encontradas 
agonizantes pelo sr. João 
Schmidt e sua esposa ao re
gressarem do cinema.

Epaminondas - o criminoso 
evadiu-6e desta cidade, não 
se 6abendo se pretende ou 
não apresentar-se às autori
dades.

O presidente e o vice que o povo escolheu nas urnas

Juscelino e Jango pro
clamados pelo Tribunal 

Eleitoral
O Supremo Tribunal Eleitoral proclamou hontem. por 

I unamidade. a Juscelino Kubtschek de Oliveira presidente 
sl eleito do Brrsil e a João Goulart vice presidente eleito, de- 

L pois de tomar conhecimento dos resultados completos das 
‘s|  eleições de três de outubro Juscelino e Jango vão ser di 

plomados dia 27, data designada pelo presidente do TSE 
I  sr. Luiz Galloti.

Pelo relatório geral do pleito, aprovado pelo plenário 
I  do Superior Tribunal Eleitoral, Juscelino ob'eve 3 077 411 
I votos, enquanto Juarez Távora oteve 2.610.462 e Adhemar 
1 de Barros 2.222 725. Por outro lado, João Goulart obteve 

jL  3.591.409 votos. O seu mais sério adversário, Milton Cam- 
|  pos, obteve. 3.384.739 votos. O sr. Dant n Coelho atingiu a 
1 1.141.261 votos.

. Missa em ação de graças
Temos a subida h**nra de convidar os amiges e admira- 

t dores do Exmo. Sr. Prtfeito Euclides Granzotto, bem como o 
. povo em geral, para assistirem á Missa em Açâo de Graças 

1 pelo feliz êxúo de sua alminisiração, a ser oficiada pelo R*vmo. 
iPe . Ersesto Pereda Caatilho, na Igreja de Sâo Judas Tadeu, 
«Domingo, dia 29 do corrente, ás 10 horas, e abrilhant-da, com 
ibellssimos cânticos a cargo do magnifico côro de Santa Cruz.

Sempre no programa do PSD a 
reforma da legislação eleitoral

Hom enagem  ao 
.-’releito Granzotto

Os funcionários da Prefei
tura deverão homenagear o 
sr. Euclides Granzotto, Pre
feito que encerrará seu man
dato a 31 deste. A homena
gem constará de jantar a ser 
realizado no Restaurante Na- 
poll. No mesmo dia deverá 
ser inaugurado no recinto 
da Prefeitura um retrato do 
homenageado.

Acadêmico Galvão N. 
Caon

Com destino a Porto Ale
gre viajou segunda feira ulti
ma nosso colaborador acadê
mico Galvão Nery Caon, que 
foi aquela capital para tratar 
de assuntos referentes a ma
tricula na Faculdade de Direito 
daquela capital, em virtude de 
estar pleiteando sua transfe
rencia de Curitiba aonde esta 
atualmente matriculado.

POSSE DE JANGO
Os operários de Volta Re

donda rssolveram oferecer ao 
sr. joio Goulart uma casaca 
para a sus posse no cargo de 
vice-presidente da República. 
Por outro lado, o dirigente tra
balhista assinará o termo de 
posse com uma caneta de ou
ro que lhe sarà especialmente 
oferedda pelos trabalhadores 
de Petrópolis.

Marta Rucha vai 
casar com Piano

RIO, 24 (TP) — M rta Ro
cha, Misn Brasil 1954, partiu 
na manhã de hoje via aérea 
para Buenos Aires. Acom
panhou-a o industrial Álvaro 
Piano, seu noivo. Segundo in
formou o sr. Piano à repor
tagem, vão consorciar-se em 
Mal dei Plata. Não se trata de 
fuga romântica. Marta tem o 
consentimento de seus pais 
para contrair matrimônio.

— Somente às vésperas do 
pleito, as candidaturas já pos
tas e o panorama político de
lineado, os pretensos salvado
res da Patria, baseados numa 
sugestão du T.S.E., simularam 
interesse pela legislação elei
toral, para criar dificuldades 
visando esbulhar o livre pro
nunciamento do povo.

Foi assim, nesses termos, 
que o sr. Amaral Peixoto fa
lou quando interpelado scbre 
entrevista concedida pelo sr. 
Milton Campos, na qual o 
presidente da UDN acusa o 
PSD de haver se beneficiado 
dos vicios das eleições para 
só depois falar em corrigi-los.

— A reforma da Lei Eleito
ral — acrescentou o sr. Ama
ral Peixoto — sempre esteve 
em cogitação por parte do 
PSD. Já em 1952, solicitava
mos a constituição, pela Ca- 
mara de uma Comissão Es
pecial para o estudo da ma
téria. Todavia, niuguem se in
teressou e o respectivo proje
to ficcu se arrastando. Essa é 
« verdade dos fatos, que de
safia contestação, ainda que 
assim queiram os falsos sal
vadores da Patria, a que aci
ma me referi.

No tocante á  acusação do 
sr. Milton Campos, de que o 
PSD sr beneficiou dos vicios 
da Lei Eleitoral, disse-nos o 
dirigente do pessedismo:

— Usufruímos tantos bene
fícios quanto o proprio sr. 
Milton Campos, elegendo-se 
governador de Minas Gerais 
em 1947. E acrescente-se que, 
com a mesma legislação, o 
sr. Juscelino Kubitscheck, en
tão na oposição, derrotou, em 
1950, o candidado do Paíacio 
da Liberdade, que era o sr. 
Gabriel Passos. O sr. Milton 
Campos, aliás, não leu com 
atenção o relatorio do presi
dente do TSE sobre as elei
ções de 1954. St o tivesse 
feito, teria verificado que, nes
se trabafho, as poss bilidades

de fraude no pleito sâo est'- 
madas em 3 por cento, o que 
não seria suficient- para de
turpar o livre pronunciamento 
do povo

— Neste momento — ter
mina o sr. Amaral Peixoto - 
o PSD esta cogitando do as
sunto. Tomamos essa iniciati
va agora, quando não txiste 
nenhum pleito iminente, cir
cunstancia que por si só, es
tá a dizer da sinceridade do 
nosso propósito. Nós, os pes- 
sedistaa, não temos o hábito 
de tentar, através <ie bacha- 
relismos e rabulices, deturpar 
s manifestação livre e sobe
rana do povo.

Faleceu a genitora de 
Eduardo Gomes

Rio. 23 (TP) — Faleceu es
ta madrugada a senhora Je- 
ny Gomes, mãe do brigadeiro 
Eduardo Gomes. Há cêrca de 
dois anos vinham-se agravan
do suas condições físicas. O 
desenlace verif cou-se precisa- 
mente às 5.30 horas. U corpo 
foi transportado para a cape
la de Santa Terezmha, de on
de sairá o feretro, amanhã, ás 
9 horas, para o c mitério São 
João Batistá.

VISITA
Esteve em nossa redação 

em visita o Professor Delban, 
especialista de Psico-Hérmeti- 
Ca e que se encontra em nos
sa cidade hospedado no Hotel 
Rossi, em palestra que man
tivemos com o Prof, Delban 
tivemos oportunidade de nos 
entrossarde seus perfeitos con
hecimentos. Correio Lageano 
agradece a deferencia de sua 
visita e deseja-lhe feliz e êxi
to durante sua perm.u encia 
nesta cidrde.

Novos mercados: caminho para a independencia 
---------------------- economica-----------------------

(Eníreuisía do Deputado LEOBERTO LEAL, texto na pág. 3)

Isenção de impostos aos 
generös alimentícios

(Projeto de lei do Deputado ELIAS ADAME, texto na pág. 7.)

Movimento sôbre a  coinci
dência de mandatos: 

C am ara
(Texto na pág. 8)
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E spec ia l pa ra  a m u ih e r
Graciela Elizalde da GLOBE PRESS

NOVA YORK - Visitando, receatemente, um cas d ami
go, tive ocasião de' travar conhecimento com os fogõe* elé
tricos automáticos Hotpomt. Não se trata, precisarnente, de 
um modêlo de luxo. mas satisGz muito bem as necessi lades 
e, mais ainda, está bem ao alcance da» posses do casa! em 
questão. Tratava-se de um modêlo Hotpoint Suiier-30

A distribuição das unidades de cozinhar, duas de cada 
lado do plano superior do Sogão-constituiu uma das grandes 
vantagens. A unidade do fundo e da di eita se destina es
pecialmente a cozinhar, com rapidez, pequenas quantidades 
de alimento, e não é preciso encarecer a impoitância que is
so representa p«ra uma família pequena.

No dia da minha visita àquele casal amigo, saboreiei nm 
prato de carn^ inteirameote desconhecido p ra mim, e achei 
interessante transmitir a minhas leiioras, a rcceila do mes-1 
mo, que minha amiga recebera do Instituto de Economia 
Doméstica da General Electric Trata-se de carne de vaca, 
temperada, três horas antes de ser assada, com um escabe
che preparado da seguinte maneira:

9 colheres de vinho tinto
6 colheres de molho de soja
2 colheres de vinagre
2 colheres de azeite
1/2 colherinba de sal
1/2 colherlnha de salsa
1/2 colherinh.i de pimenta do reine

Basta misturar todos os ingredientes, mexendo serrpre.
A receita dá para uma xícara de escabeche, aproxima

damente. Se o pedaço de carne é grande, é necessáiio pre
parar mais. Depois de banhada várias vezes n.o escabeche, a 
carne deve ser colocada vasilha lisa, bem tampada e ficar no 
refrigerador ate pouco ante* de ser levada ao fôrno.

Candidatura de Amaral
O Sr. Sá Tinaco, do PSD 

do Estado do Rio. continua 
firme no proposito de renun
ciar à sua cadeira, juntameu- 
te com o seu suplente, para 
que sejam realizadas novas 
eleições no Estado, com

o lançamento da candidatura 
do sr. Amaral Peixoto.
Caso se concretize a preten- 
çâo do sr. Sa Tinoco, acredi
ta-se que o presidente máxi
mo do pessedlsmo se elegerá 
tranquilamente

V E M O E - S E
Uma bem montada ceramica, em franco fun

cionamento aparelhada com maquinaria moderna 
e capacidade de produção de 5 a G mil telhas em 
oito horas de trabalho, situada no município de 
Capinzal, estado de Santa Catarina. Os interessados 
queiram dirigir-se a firma. Comercio e Industria 
Saulle Pagnoncelli S /A , caixa postal, 33 - 
Herval D'Oeste - Santa Catarina.

CORREIO L AGE AN O

N ítidas de Sir_/oJ7Ln’n__

Apoio do executor do 
acordo de fruticultura 

a Festa da Maçã

O Dr. Francisco Ber*«gnolÍ 
[únior, Ch<*fe da Set'Ç*10 
Fomento Agrícola em Santa 
Catarjn< e Fx1 cutor do Acôf 
do de Fruticultura re lis.nlo 
ent e a União e a Prefeitu a 
do Município de São Joaquim 
em telegrama que dirigiu ao 
Dr. Paulo Faria Cliefe do 
Pôstn e Preside* tc da Comis
são Executiva da Festa da 
Maçã e ao Sr. Appio Fonta* 
nella Seceiário Gerai daque
le certame prestou solidarie
dade a micia iva tendo comu
nicado ainda que aquela Che
fia enviará prem’os aos expo
sitores. Os tr. b-dhos obedece
rão a orientação técnica do 
Engenheiro Agrcnomo Enver 
Risilia que foi o ideelisador 
da festa tendo para isso rece
bido apôio imediato dos Srs 
Fulvio Ferreifn; Presulente da 
Assoeieçãc Rural, Teofilo Ma
tos Diretor de A Voz Cabo
cla, Ismael Nunes Prefeito Mu
nicipal e de grande número 
de pessoas interessadas no 
desenvplvimento da fruticul
tura em São Joaquim.

Grêmio Floradas da 
Serra

O Grêmio Social e Despor
tivo Floradas da Serra reali- 
sou nos salões do Club A*- 
tréia grandiosa soarei tendo- 
se procedido apurações par
ciais para eleição da Rainh i 
da Maçã. Atê o presente mo
mento lideram o movimento 
as senhoritas Vera Bcrges, 
Galba Palma, Schirley Souza. 
Nat licia Zapelini e Maria Lú
cia Vieira, além de outras 
candidatas menos votadas.

2 PAçina

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

Porto Alegre nã o deixeis de solicitar que as mesmas 
sejam transportadas pela

Transportadora Cajurú
A gencia em Perto Alegre

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

Rua Marechal Deodoro, 294

Candidatura de Adhemar
rl0=aE:  r s i v r i S »  p ~
será candidato à Prefeitura do Distrito Federal A julgar 
pelos resultados do pleito presidencial, o dirigente do P. I 
tem assegurada a sua vitória.

— O Distrito também precisa de um gerente — frisou, 
em sua entrevista, o ex governador de S o Paula

f  A G R A D E C IM E N T O
A familia do sempre lembrado

Anastacio Gonçalves Araújo Junior
vem de público agradecer a tôdas as pessoas 
que a confortaram no doloreso transe, visita
ram, enviaram flores, coroas, cartões, tele
gramas e acompanharam o querido morto a- 
té sua ultima mui ada

Lages, 23 de Janeiro de 1956

í

Senhores industria is e 
com ercian tes

Procurem conhecer e fazer instalar era sua 
Firma a Contabilidade Mecanizada FhONT EEtíü, 
a mais difundida e recomendada em todo o País, 
por ser o mais moderno sistema de contabilidade 
mecanizada.

Oferece economia, rapidez, perfeição e admi
rável controle de seus negocios.

Colha informações, sem compromisso, e peça 
demonstrações práticas à distribuidora exclusive., 
neste Município,

Rua

Organização Contábil Ltda.
Pestai,15 de Novembro, 78 - Caixa 

End. Teleg. «CONDE
150

LAJES SANTA CATARINA
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Gosto não se discute, porem o apurado boin gosto da;
Basta lançar um olhar nas suas elegantes vitri

I" s--J3s Pau! e indiscutível
novidade coaijcionad®

n_f!; pa- a a Precic*r as suas Por maos de mestre

AO_LADO Dp ç INE t a MOIO
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Novos mercados: caminho para a indep:ndencia cconomíca
Análise dos problemas nacionais feita pelo Deputado Leoberto LealRio - -  «Ultima Hora» pu

blica a seguinte entrevista 
concedida pelo Deputado 
Leoberto Leal:

«O deputado Leoberto Leal, 
membro da Comissão de 
Economia e do PSD de San- 
t .  Catarina, onde se desta
cou pelo apoio que deu ao 
sr. Jusceüno Kubitschek, 
num momento em que a che
fia da seçãc pessedista da
quele Estado, apoiava outra 
candidatura, fêz à ULTIMA 
HORA oportunas declara
ções.

N ova m en ta lid ad e
A primeira exigência, 

disse êle, é que se ouca a 
nova geração. Nos últimos 
vinte anos. à transformação 
econômica que se processou 
no Brasil correspondeu, tam
bém profunda mudança de 
mentalidade. Não é mais pos
sível governar nos moldes e 
nos quadros anteriores, num 
tradicionalismo que, às vè- 
zes, mais do que conserva
dorismo á passadismo.

Há na gente de hoje uma 
familiaridade com problemas 
técnicos que desconheceu a 
velha geração, formada num 
tempo em que quase não 
havia indústria A falta de 
mentalidade adequada, a su
bordinação a interesses que 
não os da maioria, pode con
duzir a situações parodoxais 
como essa: a última reforma 
de ensino em vigor signifi
cou uma volta ao6 moldes 
clássicos, diminuindo-se o 
pêso das disciplinas cientifi
cas nos curricolos e aumen- 
tan Io-se o do latim por 
exemplo. E isso, em plena 
guerra, quando nosso pais 
dava novo impulso a suas 
atividades industriais
Petrobrás e  V olta Re

d ond a
Abordamoa, então, os a s 

pectos da política econômi
ca que sempre mereceram a 
preferência do deputado ca
tarinense. Suas respostas fo
ram incisivas:

— «hoje só se pode admi 
tir uma politica econômica 
nacionalista objetivando a 
nossa completa independên
cia econômica. Há 15 anos 
airás se podia discutir bon 
radamente esta tese, me mo 
para contestá-la. Muitos não 

stavam convencidos de que 
ôsse po««ivel industrializar o 
rasil com recursos prepon- 
erantemente n a c i o n a i s ,  
tualmente porém depois de 
'olta Redonda e outras ini- 
iativas, o que era hipótese 
assou a ser verdade de- 
lonstrada, Os que ainda se 
pegam a fórmulas ultrapas 

ladas, ou desconhecem a 
ealidade ou tomam delibe-

radamente uma atitude con
trária aos nossos interêsses. 
São, porém minoria.

Veja-se. por exemplo, o 
petróleo. Em maior vulto, e 
até com mais vigor, ergue
ram-se nessa questão teses 
ainda mais negativista de 
que em relação ò siderurgia. 
.Mas o povo, em tôdas as 
suas camadas, expresou-se 
claramente pelo monopólio 
estatal E a Petrobrás ai es
tá a confirmar tôdas as r a 
zões nacionalistas Dentro de 
pouco tempo estará definiti- 
vamente resolvido o proble
ma do petróleo brasileiro, 
com recursos próprios. Com 
dois pontos se pode determi
nar a direção de uma reta: 
pois bem: Volta Redonda e a 
Petrobrás são os dois pontos 
que indicam a direção da 
politira a seguir no dominio 
econômico.
Investim entos estran

geiros
— Devemos, entãi, voltar as 

costas aos investimentos es
trangeiros?

— «Claro que nio, Os ca
pitais estrangeiros podem ser 
interessantes, e até mesmo, de 
grande utilidade. É indispen
sável, porém, que se estabele
ça uma politica de investimi n- 
tos, alicerçada numa legislação 
que consulte nossos interesses. 
Nas indústrias básicas não de
ve haver capital estrangeiro, 
alem do que já existe e que é 
um problema a resolver adian
te. As remessas de lucro» têm 
de ser rigorosamente regula
mentadas. Um bom exemplo é a 
legislado italiana que determi
na a remessa de lucros apenas 
sôbre o capital realmente In
vestido, não computando para 
isso os lucros reinvrstidos.

— Não só na indústria faz- 
se mister uma politica verda
deiramente nacional. O trigo é 
outro caso. Tive recentemente 
ocasião de definilo como um 
problema de segurança nacio
nal, ao comentar; da tribuna 
parlamentar, os nefastos efeitos 
da importação do trigo exce
dente norte-americano, negocia
da pelo Itamarati. Propugno 
pelo aumento do consumo «per 
capita» (baixíssimo, como se 
sabe) mediante o incremento da 
produção nacional, amparada 
por um Banco cio Trigo. A 
distribuição do grão deve, por 
outro lado, ser monopólio de 
Estado, único modo de evitar o 
embarcamento e a ditadura dos 
preços.
Intercâm bio com  a  

R ússia
E’ óbvio, também, que a 

execução de uma politica de 
independência nacional exige a

ampliação de mercados, o in
tercâmbio cora todos os paisrs 
do mundo, independentemente 
dos regimes sociais que pos
suam. não existem, de pronto 
possibilidades maiores de am
pliação de mercados do que as 
oferecidas pelos paises do Les
te. sobretudo • União Soviéti
ca. Êstes Estados ampliam dia 
a dia seu poder de compra e 
venda e o volume de suas tran
sações internacionais, inclusi
ve com visinhos nossos corno a 
Argentina. Não há porque não 
faz-rmos o mismo que os ou
tros. Ü regime nio importa. 
Será que o Brasil republicano 
concordava outrora com o au- 
tocratismo russo, célebre por 
sua violência? Ciaro que não. 
Entretanto, nem por isso dei
xamos de manter relações com 
o trarismo e Deodoro, em 1891, 
fiX4va consultas em São Pe- 
tesburgo e Odessa, antes mes
mo que a Rússia tivesse re
conhecido o nosso regime re

publicano, o que ela só fêz em 
1982. Reconhecer o Estado so
viético não significa aplaudir o 
regime que êle representa. O 
que é falso e prejudicial é des
conhecer a existência de paises 
como a Rússia e a China que 
são decisivos em tôdos ai 
questões de politica mundial e 
possuem, junto*. 800 milhões 
de habitantes. As relações di
plomáticas e comerciais devem 
existir e, quanto rn-is cedo cor 
rigirmos o êrro vigorante nês- 
se terreno, tanto melhor. A 
China; por exemplo, como não 
pode comprar nosso cafe. de- 
cidiiu-se a planta o produto 
no lunam. . . Assim, em vez 
de compradores estamos pro
movendo a formação de con- 
correnles para, mais tarde, 
chorarmos sôbre nossas pró
prias culpas.

— Sou, porém, otimista. Se 
apesar de tantas falhas, equívo
cos e vacilações, cr scomos e 
progredimos dia a dia, o que

dizer quando iniciarmos uma 
ação mais positiva que vá ao 
encontro dos desejos do povo?

G overno de Juscelino
E’ também otimista quanto 

ao govêrno do snr. J K.,
— Inteiramente. Trata-se de 

um administrador que já de
monstrou no govêrno de um 
grande Estado, descort no e 
ousadÍ4‘ O povo <» escolheu 
pelas provas que já acra do 
seu dinarr isrra, do seu einiri o 
atuali/ado e da sua capacii-de 
de discernir os verdadeiros pro- 
bleraas básico* para «nfrentá- 
los cam decisão. Enveredando, 
como certaniente o fará. por um 
rumo radiamente nacionalista, 
visando a solução des nosses 
problemas de base e facilitan
do o desenvolvimento das.con 
quUtas sociais que homogeni- 
zação o pevo brasileiro, 
separado por tantos desníveis, 
êle se transformará no patriu- 
ca de um nsvo set» de setem
bro».

. . . r ■ * » : '  í

S.A, Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

— = V  A RI G = —
Tem o prazer de anunciar a s  n o v a s tarifas reduzidas ja v igorando

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJüS

H O R Á R I O
LAJES PARA

Caxias
•

•las 6as. Dom.
Curitiba 3as. 5 as. Sab.
Florianópolis 2as. 3as. 5as. Sab.
P. Alegre 2as. 4as. 6as. Dom.
Kio de Janeiro 3as. 5as. Sab.
São Paulo 3as. 5as. Sab,

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

P R E Ç O
ISA Ida e volta

Caras nho 665,00 1.700.70
Caxias 34S 40 629.00
Cu ri tibe 871.00 1.572.40
Erechim 49(1,80 886.70
Florianópolis 4-54.40 880 20
Joaçaba 316.00 b'< 1 70
Passo Fundo 590,80 1-067 10
Porto Alegre 554,40 1.000.70
Rio de Janeiro 2.058.6P 3.716.50
São Paulo 1.478,40 <.’.668.50
Xapeco 460,60 648.00

Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do 
país e extrangeiras. nas agencias da VAltlU e nas principais Agencias

de Turismo.
AGÊNCIA EM LAJES - Rua 15 de N ovem bro £7 - F ones • 241

V i s i t e m  a P r i m e i r a  F e s t a  da
---------------Maçã - Exposição---------------
A Realizar-se de 18 a 23 de —g t s  i U 4 4  o &  nf— «w cü Joaquim - S.C.
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REFLEXOS DE UMA VISITA
Martins de Andrada
• f i r úl f

Os jornais cariocas vêm de 
anunciar a excursão, durante 
êsle Mês de janeiro, de uma 
caravana do Touring Club 
do Brasil, incluindo em seu 
intinerário us cidades de Join
ville, Blumenau Itajai, Floria
nópolis; Lagans e Araranguá, 
pios«eguindo em direção ao 
visinho Estado do Rin Gran
de do Sul.

Fssa excursão, faz parte de 
um plano dessa prestigiosa 
instituição no sentidc de u’a 
mais ampla tomada de conta
cto com municípios brasileiros, 
e contempla, desta vez, farta
mente o nosso Estado.

Os componentes da III Ex
cursão Cultural ao Sul muito 
terão com que entreter a vista 
e o espíeito, pois viaj ndo em 
ônibus Pullmann, terão opor- 
tunidbde de percorrer todos os 
recantos inerissantes das men 
cionadas cidades, sentindo o 
pulsar de seu progress->, e a- 
predando suas incontáveis be
lezas naturais, e que consti
tui marca registrada das loca 
lidadss Catarinenses, principal- 
mente as que estão situadas 
na nossa extensa orla maríti- 
ma.

A iniciativa de um clube 
internacional que tem por fi
nalidade principul prom rver o 
turismo, é de grande signifi 
cado para nosso Eitado, e 
não podemos perder esta v - 
liosa oportunidade de entr r 
em contacto com os ilustres 
iutinerantes, facilitando íh s 
todo os meios para que, em 
sua breve visita nos municípios 
m e n c i o n a d o s ,  eles 
t-nham uma visão completa 
rio ponorama econômico, so
cial, iatectual e geográfico de 
nossas cidades, de maneira a 
poderem, em seu retorno tor 
liar-se bons e expontâneos pro
pagandista de Santa Catarina.

Dessa vjsita, muito resultará 
para a terra barriga-verd-, 
mórmente no momento, em 
que nos preparamos para a 
grande arrancada turística, 
que tem como base Florianó
polis, já pelo que represent 
como capital, já pelo que pos
sui em matéria de riquez <s 
naturais, que merecem vista*, 
apreciadas o divulgadas com 
com o máximp empenho.

A esta cobertura turístira, 
portanto, deve se empresta
da a colaboraç3o irrestrita 
dos poderes municipais em 
cada cidade visitada, . pois o 
catarinense, já por sua natu- 
rezt cordial, expansiva e hos
pitaleira por exceelniid, tudo 
deverá fazer para que nossos 
conterrâneos se sintam à von
tade e levem daqui do tstado 
a m' lhor da* impressões.

Tratindo-se de uma valiosa 
oportunidade para Santa Ca
tarina, a Transporte* Aéreos 
Catarinense já se colocou em 
contacto com a direção do
Fouring Club do Brasil, na
capital federal, enviaDdo à
refetida entidade o Guia Tu
rístico organizado P".r essa 
empreza, convidando desde 
já os caravaneiros para uma 
saborosa cumaroada na magni
fica Lagoa da Conceição, e 
que está. também, organizan
do uma série de passeios aos 
excursionista*, para que eles 
tenham um nítida impressão 
do que a ilha pode oferecer 

tn bel~ zás naturais.
A propósito, é mteresssan- 

te registrar que neste fim de 
nno numerosos carros com 
chapas- do Rio, São Paulo ,Rio 
Grande do Sul e Pará se di«- 
vidiram por nossas praias, nu
ma verdadeira enxurrada. Tra
ta-se de um bom i dício, que 
preconiza bem nosso futur > 
turístico qu', qiftndo tudo es
tiver organiZarto para una re
cepção em massa, melhores 
meios poderemos ofj r cer aos 
que nos visitarão.

Acresce dizerj ,un la, que a 
campanha de turi>m > Ja TAC 
está surtindo efeit is, b.m co
mo o iot^resse de. nossos go
vernos estadual e municipal, 
pois que êste «ltimijá dispõe 
de seu departamento de turis
mo, e vem empreendendo pe
la imprensa escrita e falada 
um movimento no sentido de 
o f e r e c e r  t u r i s m o  
melhor aos noasós hóspedes.

Trator Agricola

Modelo WD Allis-Chalmers 
com arado 3 disco*, grade, 
cultivador-plantadeira - VrEM- 
DE-SE.

Informações nesta redação.

- P a n e l a  v a z i a —

O presidente do PTB de S. 
Paulo sr. Newton Santos, en
viou á presidência da Assem
bléia Legislativa do Estado 
um oficio comunicando o

riesl gamento do partido dos 
deputados eleitos pela legen
da da paneda vazia”, visto 
obedecerem os mesmos á 
doutrina comunista Um dos

parlamentares eliminados é » 
sr Ralf Zumbano, conheci Jo 
também como pugilista de 
fama nos “rings» bandet 
rantes.

I. I

m f Z j i

TURISd 
EM NOSSO 
E

Complete o conforto de seu lar adquirindo na Comercial Auto
em seu fantástico DEPARTAMENTO «C IT Y T 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 
Sotó - Cama «SIESTA». com braços e sem  braços

S°fá -  Cama “SIESTA”, LUXO, com braços e sem faraós
Diva e Poltronas - Cama .CITYTEX. comum „ . , C

Csm. - TURCA .CITYTEX. com cabeceira para solteiro °
B e r g é r e  s i m p l e s  e  R e c U n o v e l  — A lrrm f a  r- * CaSal 

Grande sortimento de tecidos para d ec^ açaT *0“ ™

Faça ainda hoje sua visita ao “DEPARTAMENTO CITYTEX” i •
Vénias a vista e pelo sistema crediário — R LOjfl COIUBíCtâl Ailffl CíDíí

°  Matechtd 235. -  U G E S  _  s  F
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A maior rêde aérea domestica do
Nós colocamos a  sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense i r *
*  b

Serviços Aéreos Sul Ltd
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novem bro S.N. (logo ebaixo do Cine Marajoara)

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

Dias da Sem ana •

2a. Feira ! Para Porto A leg re  (diréto)

Hora de sahida! - 15,15
(Volta à s  Terças Feiras)

4

Terça Feira: para F lorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - P aran agu á  - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10 \  • - ' ; . .« , •

Terça Feira: - para Joaçaba e  X apecó

Hora de sahida: 13,20
(Volta à s  quartas feiras) '

Quarta Feira; - para F lorianópolis - Curitiba - São  Paulo - Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 11,36
(V olta à s  quintas feiras)

Quinta Feira: para Joaçaba e  X apecó

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

. t 1 * * »' . \ '

Sexta Feira: pura F lorianópolis - Curitiba - São  Paulo e  Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 11.30
(Volta a os sabados)

Sabado: - para Joaçaba e X apecó

Hora de sahida: - 13,20
(Volta a os dom ingos)

,  * ,.T  «

Domingo: - para F lorianópolis - Curitiba - São  Paulo e Rio de Janeiro
(volta á s  2as. - 3as. - 5as. - sabados)

Hora de sahida: - 11,30

^  «  « / l o o o n o m  r io  T A P  Va. Sa. poderá viajar era qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na ida co-
L o m  u m a  p a s s a g e m  u a  i m o  m ona voita.

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessta, 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 de passagem, em sua re-

sidencia.
Informações mais detalhadas diremos com o máximo prazer.
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
DíiCRETO

de 12 d- pneiio de 1956 
O Prefeito Municipal áe Lajes, resolve: 

DISPENSAR:
De acordo com o art. 97, letra b, 
da Lei n° 71 de 7 de dezembro de 
1949.

IVANlR COELHO de MELO, da; funções de professor, 
extrnnumerario - diarista, da escola misto municipal de Por
tão Preto, no distrito de Palmeira.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de janeiro de 1956
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
________  Secsetario

D E C R E T O  
de 12 de janeiro de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes; resolve;
DISPENSAR:

De acordo com o art. 97, 
letra b, da Lei n° 71 de 
7 de dezembto de 1949.

MARIA INEZ HENKMAIER, das funçõea de professor, 
extranumerario - diarista, na escola mista municipal de BAR
REIROS d o  distrito de Palmeira.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de janeiro de 1956
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
________  Secretario

PORTARIA
de 20 de janeiro de 1956

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de L̂ >jes, 
no suo de suas atribuições e na conformidade do artigo 223. 
da Lei o‘ 71, de 7 de dezembro de 1949 e

CONSIDERANDO o procedimento inqualificável do Es
criturário IVANNYR LOBO MOMTENEGRO que apesar de 
advertido continua promovendo ostcnsivamente manifesta
ções de desapreço aos seus superiores, dentro da Repartição, 
e ainda o tratamento descortês que vem dispensando aos 
senhores contribuintes evidenciando sua ma vontade em 
cumprir determinações expressas desta Administração;

CONSIDERANDO também, que ao nusmo funcionário 
já foram aplicadas as penalidade* previstas nas letras a, b e 
c do artigo 225, da Lei n' 71, de 7 de dezembro de 1919.

RESOLVE.

SUSPENDER o Escriturário IVANNIR LOBO MONTE* 
NEGRO, por noventa (90) dias a contar desta data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de janeiro de 1956
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Ateneão Senhores Dentistas!!
encarrega r-A Comercial «CONDE» Ltda.

se-á de todo e qualquer trabalho de prótese, 
confeccionados pelos mais modernos proces
sos mundiais. PONTES MCVEIS - Estruturas 
de WISIL» - a nova liga de Cromo, Cobalto, 
Molibdenio, da Fried. Krupp - Alemanha. 
COMERCIAL «CONDE» Ltda. representante 
exclusiva do Laboratorio «PRÓTESE DENTA
RIA ODONTOS», de Porto Alegre.

Rua Aristiliano Ramos, 14 - Sala 2 - End. Teleg. 
«CONDELTA»

Lajes — Santa Catarina

Desvio de 
armas do 
- exército

O promotor Gilberto Tor
res, da 2o auditoria de Guer
ra, encarregado de apreciar 
o inquérito policial militar 
instaurado para apurar o fur
to e venda de armas perten
cente* ao Exercito apresen
tou denuncia contra 32 indi
ciados, dos quais três, como 
peculatários e os 29 restan
tes como receptadores. Fi
guram entre os indiciados 
oficiais do Exercito e da 
Aeronáutica, comerciantes 
industriais, engenheiros, co- 
merciários e funcionários 
publico6. O principal respon
sável é o tenente Ovidio Tri- 
bouillet Penafort, que servia 
no Deposito Central de Ar
mamentos.

A mulher, mais forte 
e mais inteligente que 

o homem
O Professor Ashley Monta- 

gu refuta vigorosamente a te
se do «sexo débil» num arti
go publico na revista «Cou- 
rier», posta ontem á venda. 
«Courier» órgão mensal da 
Organização das Nações Uni
das para a Educacão, a Ciên
cia e a Cultura (UNESCO), 
dedica seu último número ao 
progresso feito pela mulher 
nos últimos sessenta e dois 
anos Ante a velha tese da 
superioridade masculina, o 
professor Montagu ««severa 
que, «pe6ar dêsse antigo cri
tério, «a realidade cientifica 
prova que a mulher, por na
tureza, é superior ao homem. 
Como biológicamente é a par
le mais valiosa da espéci** 
humana, a natureza a equi
pou com a superioridade ne
cessária calculada para asse
gurar a sobrevivência da es
pécie».

Montagu sustenta mais a- 
diante, que a mulher é consti- 
tucionalmete mais forte, mas 
saudável e mais adaptável 
que o homem. «Sem dúvida — 
termina dizendo — é mais 
inMigente qut o homem e 
suporta melhor os golpes da 
vid .»

Correio
Sentimental

A.--avista da felicidade e do 
AMOR - Contos - Novelas - Ro
mances célebres - Poesias - Histó
rias de aindr em quadrinhos - for  
raspondencias amorosas - Palavras 
cruzadas - ASTROLOüIA - Humo-
ttartm*. " C° ÍSaS int^ ^ u -  

Em todas a* bancas de jornais.
'-'I* 5,CO

OPORTUNI0 DE3 COMERCIAIS
A firma NELSON BRASCHEK & CIA. oferece à ven

da os seguintes imóveis situados nos melhores pontos d i 
cidade, com facilidades de pagamento.

I - 20 lotes de 12 x 30 cada um situados na Estrada 
Fed -Tal, proximos â Construção do SENAI.

2 - 1 1  lotes situados na Estrada Federal no trecho 
compreendido entre o Posto Coral e Escala Agrícola Cae 
tano Costa.

:-t - 12 lotes situados ao lado do Clube 1" de Maio, Da 
Avenida 3 de Outubro.

4 - 40 lotes situados em frente k Capela Frei Rogério
5 - 10 lote6 situados nas proximidades da avenida 3 

de Outubro, fundos da Oficina Santa Helena.
6 - 1 Casa de Material, bom acabamento, com gara

gem e depositos. situada na Rua Emiliano Ramos.

7 . 1 casa de Maierial c/ 5 quartos. 2 copas, 2 cozi
nhas, 2 instalações sanitarias, 6ituada na av. Mal. Floriano.

8 - 1 ca6a de material no prolongamento da rua Aris
tiliano Ramos Com are» construída de 190 m2. Transfere
para o comprador empréstimo Caixa Economica.

9 - 1 chacara com a area de 10,500 m2. toda cerca- 
da, com mato e agua, situada na Estrada Federal Lajes- 
Curitiba, quilômetro 6-

10 - 2 lotes de 30x25 cada um 6Ítuados na Estrada 
Federal ao lado Chacara Lenzi.

II - Depósito - Para aluguel - amplo depósito à Rua 
Quintino Bocaiuva.

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

A maior e mais completa discoteca de Lajes
Acordeons - Rádios - Eletrola* - To?a-discog . Bi

cicletas - Reguladores de voltagem - Máquinas de cos
tura - AlbuDs para disco6 Aparelhos discotex e mui
tos outros artigos de reconhecida qualidade.

Compre nq Palácio da Música e ganhe um eCadillac* 
e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cup^ es gra
tuitos *Lar Feliz-» (carta patente n° 180).

PALÁCIO DA MÚSICA. CUIO LEMA Ê:
VENDER BEM E StRVIU MELHOR

Rua Cel. Cordova. n° 269 - C. Postal 164 - Enne. 397 
Endereço Teleg «Palácio» - Lajes . S. C.

casa CELY . Q

Leia o «Jornal de Lajee»

Órgão Noticioso e de Com entários
o «JORNAL DÊ AJES^será n C”sa\ informa n lo com e\at" >
sob a direção do Dr. Antonio EduViera!™  de SUa Cüüf'aii9a- Circi.lar*

Leiam e assinem  o jornal

----- «  a h o r a » ____
Vendido diáriam enie em  todas a s  bancas

Pafa aSSÍDaturas Procurem esta redação

Ft

Um emporio de tecidos
Rua 15 de Novembro

roupas feitas a s«viço do povo
n  A  *LaS*s - Santa
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Isenção de impostos aos 
generos alimentícios

Projeto de lei do deputado ELIAS ADAM E
O deputado Elias Adaime. 

da representação trabalhista 
catarinense. apresentou na 
Camara Federal ura impor
tante projeto de lei, cuja a- 
provaeão terá fortes reflexos 
no estancamento da constan 
te elevação do custo da vida. 
Dispondo sobre isenção do 
imposto de vendas e consi 
gnações aos generos alimen
tícios, é do seguinte teor o 
projeto daquele parlamentar:

O Congresso Nacional de
creta:

Art. 1‘ Ficam isentos do 
imposto de vendas e consig
nações as operações sôhre 
gêneros alimentícios in natura.

Paragrafo único. Igual pri
vilégio será conferido aos se
guintes gêneros alimentícios 
industrializados: trigo, arroz, 
mandioca, banha, leite, milho 
e óleos comes!Ívei8.

Art. 2° Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publi
cação, revogando se as dis
posições em contrário.

S S., 30 de novembro de 
1955.

Elias Adaime 
Justificação

Não há que negar, ser o 
Imposto de Vendas e Consi
gnações, responsável, face a 
incidência em operações 
mercantis, pela alta gradati
va e vertical do custo dos 
gêneros de Ia necessidade.

Nada tem sido feito pelas 
nossas autoridades adminis
trativas, no sentido de ser 
coibida a espiral da alta do

custo de vida, que de ma 
neira acintosa mingua a bol
sa das classes menos favore 
cidas.

Pode-se dizer mesmo que 
o Poder Executivo, de uma 
forma generica, sómente tem 
se malido de medidas tempo
rárias para atenuar a a lar
mante situação em que se 
encontra a maioria do povo 
brasileiro no qu9 tange à luta 
pela subsistência.

E’ por demais 6abido, que 
os aumentos de 6álários em 
bora objetivem o equilíbrio e 
orçamentário e social dos in
divíduos de nada tem si
gnificado para a estabiliza
ção do padrào de vida das 
massas trabalhadoras, muito 
pelo contrário, ensejam na 
maioria das vêze.s a conti
nuar do circulo vicioso: au
mento de salários reedun- 
dando em aumento de custo 
das utilidades.

Nestas condições, por con
siderar que os gêneros de 
primeira necessidade, atin
gem preços desconcertantes 
ante a incidência do gravâme 
fiscal no giro mercantil a 
que êste8 se 6ubmetem, acre
dito que a medida que ora 
proponho, justifique plena
mente. a conveniência de 
sua adotação pelos nobre6 
membros desta Egrégia Câ
mara.

Sala das Sessões, 30 de 
novembro de 1595.

Elias Adaime

Comercial “ CONDE” Ltda,
Ferro-Cimento - M ateriaes para Construç 5o
Consulte nossos preços antes de realizar suas 
compras de ferro, cimento e demais materiais 

para construção.

Comercial "Conde”  Ltda.
Rna Arittiliano Ramos, 14 - Sala 2

LAJES — S. CATARINA

Ivete e 
Lacerda

A deputada Ivete Vergas, 
que acaba de regressar de 
New York. contou ontem ao6 
jornalistas que. naquela ci 
dacie, o sr Carlos Lacerda 
fez pub'icar num jornal, 
quando da chegada do sr. 
Jusoelino Kubitscheck. uma 
c a r t a  aberta na qual 
se dizin um exilado político 
que fôra obrigado a procurar 
abrigo nos Estados Unidos 
para fugir à perseguição do 
atual governo brasileiro. -\- 
crescentou a rep-esentante• 
trabalhista que imediatamen-j 
te compareceu às colunas no 
«New York Times», também 
em carta-aberta desmentindo 
o sr. Carlos Labérda e fri 
sando que fôra êle o único 
a deixar o Brasil, ao contrá
rio de seus companheir. s de 
luta, que por isso mesmo se 
sentiam decepcionados com a 
conduta do representante 
udenísta.

AS “PROVAS DA” 
UDN

Continua a UDN a dizer, 
por imermedio do sr. João 
Agripiuo, que desistiu da sua 
anunciada «batalha judicia
ria» por entender que seria 
inútil, nas atuai6 circunstan
cias, bater as porta» da Jus
tiça Eleitoral A proposito. 
corre que o deputado Ultimo 
de Carvalho, do PSD de Mi
nas Gerais, vai solicitar aos 
udedi8tas, da tribuna,i que a- 
pre8entem, pelo menos as pro
vas que pretend am oferecer 
ao TSE visando impugnar a 
eleição dos srs. ju*celino 
Kubitschek e João Goulart.

Sabe-se que a UDN não 
tem provas nenhuma de irre 
gularidades verificadas no 
pleito. Por is^o mesmo, a so
licitação do sr Ultimo de Car
valho não será jamais atendi 
dos.

Avião de matéria plástica sem piloto
A Companhia Radioplane 

dos EE.UU. • anunciou que 
construirá um novo aparelho 
sem piloto, em matéria plás
tica, capaz de atingir a velo
cidade que vão de 540 a 650 
quilômetros por hora. Esse 
apartlho, dirigido pelo rádio, 
pode voar tanto nas mas bai

xos como nas mais altas al
titudes, podeDdo ser em po- 
gado como peça de treina
mento para a aviação, c m o 
para projéteis teledirigiJr s. 
Depoi» de haver sof.ido al
gumas transformações, encon
trará igualmente emprêgo no 
reconhecimento aéreo.

HOTEL SÄÖLÜIZ

Senhor Hóspede:
A nossa função é servi-lo da melhor maneira. No 

entanto, o número de hóspedes, torna se em certas 
ocasiões tão numeroso, que não nos permite hospe
dá-los em quarios e apartamenos de sua pr-ferência.

Para sua comodidade faça sua reserva c m 24 
horas de antecedência, no mínimo, seja por cana, fono- 
grama, telegrama ou nossos cartões postais de reserva 

Quando não constar a hora de sua chegada as 
reservas são fei as, apenas até as 18 horas.

Abaixo trancrevemos parte do CÓDIGO INTER
NACIONAL para reserva? de aposentos, p<-lo qual po
dem ser feitos telegramas com poucas palavras.

CÓDIGO
1 QUARTO COM 1 CAMA SOLTEIRO Al BA 
I » » 1 CASAL ALDUA
1 » 2 SOLTEIRO AR AB
QUARTO COM BANHEIRO BAT
PARA UM DIA DE ESTa DIA P \^S
PARA VaRIOS DIAS STOP
CANCELAMENTO D.A RESERVA FEITA ANUL
EXEMPLO: Desejando n  6ervar ura quarto solteiro com 
banheiro por um dia e no dia 16, basta telegrafar da 
seguinte maneira:

WELPE -  PALEGRE
ALBABAT PaSS DÍA 16 

ASSINATURA

Mapa do centro de Porto Alegre, grátis, a 
quem solicitar a gerencia do Hotel São Luiz

HOTEL SÃO LUIZ

C aixa PostaL 1426 — PORTO ALEGRE
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Distribuidora Comercial Lageaoa Ltda
Atacadistas —  Distribuidores —

Rua C oronel C ordova, 59 — F one 246 — LAGES
Importadores
-  » SANTA CATARINA

I

DISTRIBUIDORES:

Cia. G ood year do Brasil:- Pneus • CORREIAS e Mangueiras
G illette S afety  Razor C om pany of Brazil:- Lâminas è aparelhos para barbear e TONí 
Indústrial e Comercial Brasileira S.A. (Incobrasa S.A.) : - Ó leòs V egeta is  - Farinha e Farelo  
de Soja e A m endoim  ' í "
Indústria de Pneum áticos F irestone S.A :- Pneus e câmarah de ar.
M icrolite do Brasil S. A.:- Pilhas Ray-O-Vâc . “ e
M etalúrgica W a llig  S. A.:-,Fpgõe's «Wa LLIG» u
Produtos A lim entícios Q uaker S,A.:- Aveia Quaker e -Smith 
S hell Brazil Ltd.:- Oleos para automóveis, caminho,es çijíndros e mancais.

JT 1

- Alpargatas RODA - Alumínio - Arados - Arame farpado - Rajãnças - Conservas - (Jorçenies 
VENDAS POR ATACADO. para automóveis e caminhões - Ferragens’’ém'„geral Louças £ Papeltífia - Premis V, etc., ,etct,

1íp $ q  | c j >Qc n|| i f c Spc n jfir>C>c^[cr>0 cE3 j| p(>q |ir 5 $ c n  íçS;VETl1 ct>Ç ~ '?[ «r~ v r-~ (cE^ferE] ~  T E ^ E ã jít
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Movimento sôbre a co ncidência de 
mandatos: Camara

A reforma da Constituição 
já está sendo recomendada 
ror dois grupos pcliti:o«, o 
Pio 'O Parlamentar da Minoria. 
PTB-PSP-PR, que tomou a 
iniciativa de apresentar um 
requerimento. solicitando a 
formação de urna comissão 
de deputados e senadores pa
ra este fim; e pelo PSD. atra
vés das declarações do seu 
presidente, almirante Amaral 
Peixoto. Quanto á UDN, po
demos informar, aceitará a 
sugestão e não se oporá a 
que se reveja o texto da 
Uarta Magna, coerente com 
pontos de vista expendidos 
anteriormente.

Os udenistas apenai se re
servaram sobre as noticias 
divulgadas, uma vez que não 
conhecem pontos visados pela 
reforma dos dois grupos par
lamentares que formam a mai
oria.

Ponto de conciliação
O ponto de conciliação, en

tre os partidos e a coincidên
cia dos mandatos. Esse bene
ficio, que alcançará indistin- 
tamente todos os deputados,

servirá para negr ciai aooio e 
provocar um m< vimento de 
conciliação entre as diversas 
correntes do C- ngiesso 
Nacional.

Em troca, haverá proposi
ções no sentido de retirar do 
texlo constitucional o dispo 
sitivn da representação pro
porcional e outro visando re
duzir o numero de pequenos 
partidos, considerados por 
alguns como obstáculo à mar
cha do presidencialismo.

Pensamento de Jucelino 
Kubitschek

Sôbre o que pensa o futu
ro presidente da Republica a 
respeito do assunto, ninguém 
ainda fez ainda uma afirma
ção. Quando candidato, o sr. 
Jusceliuo Kubistschek mani
festou o desejo apenas de le 
var a reforma administrativa, 
por considerar a máquina bu
rocrática do governo da União 
como ultrapassada e ineficien
te. Nestas condições, tem-se 
como certa a aprovação ime
diata da criação do Ministério 
da Economia e a proposta

Comercial «CONDE» Lida.
Rua Aristiliano Ramos, 14 - Sala 2 
LAJES — SANTA CATARINA

Seguros - Representações - Comissões -
Corretagens - Conta própria

Materiais para construções - Material de es
critório - Peças de borracha para automóveis. 
- Conservas - Fogões Econômicos - Peças e 

molas para automóveis - Café.
SEGURUS EM GERAL

Joalheria Mondadori
Praça J Costa — Lages

Oferece a sua distinta freguezia os 
famosos relogios

Rolex. Tudor, Omega e Tissot
\

E mantem grande sortimento de relogios 
de PAREDE E MESA que são vendidos com 

certificado de garantia por 10 anos

CRISTAIS. PORCELANAS e objetos de 
adorno

| iiara n constituição de m i 
duas pasb-sl de Avne* e K 
nergia e da Previdência 8o
<!l 'I.

Quanto a reformas políticas, 
-cria iniciada, imedi» emente; 
no Congresso Nacional 3 da 
Lei Eleitoral. Nesse ponto é 
que se prevê a possibilidade 
de se alterar a Constituição, 
p.<r* por exemplo, permitir a 
eleição de deputados por dis
tritos eleitorais e não por Es
tado*, como vem acontecendo 
desde 1945.

A coincidência de mandatos 
poderia ser proporá, enião, 
como ponto de conciliação, sa
bendo ee do desejo generali 
zado entre todas as correntes 
de evitar a serie de pleitos 
eleitorâ s, c a d a  vez mais 
dispendi' sos, tanto para os 
partidos, como para os p li- 
iicos. de um modo geral.

Primeiros entendimentos
Os próximos dias serão de

dicados a entendimentos mais 
estreitos entre os part do«. 
Lançado o movimento refor
mistas pelos trabalhistas, a- 
ceito pelos pessedistis atra
vés do seu presidente, terão 
de manifestar os udenistas. 
Podemos adiantar que um>i 
forte corrente é favoravel, 
em primeiro lugar à coinci
dência dos mandatos **, em 
»egundo lugar à uma levísão 
mais profunda da Cart t Mag
na. As sondagens deverão s r 
feitas em mais profundidade 
a fim de que se possa conhe 
cer a margem de entendirm n- 
to entre a» correntes, ames 
do sr. luscelino Kubilschck 
se empossar. Conh eido êss» 
pon'o e sendo favonvel a 
maioria à reforma, esta será 
imediatamente submetida aos 
partidos e ao Congresso Na
cional, para exame e delibera
ção.

De «O JORNAL»

DESTfílBUIDOR
7  Com. e Repr. Q. SocasS.A.

Rua Cel. Cordova 291 t’elef. 258 C. Postal 61

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasiüt»
Chapas onduladas para coberturas cha

pas lizas Brisicôr. chanas lizas FibroWte > ara forros e divi 
soes interna«, caixa- de descarga Floroax de imbutir tí. F. 
externas reservatórios para agua quente e fria, tubos pnra 
esgoto e instalações sanitárias em geral, peças e conexões 
para redes e esgotos, tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos da afamada linha «BRa -ILIT»

Edição dc hoje: 10 página

— L I Q U I G Á Z —
A firma Comércio de Autom óveis João Buatim S. A.

tem a satisfação de comunicar aos seus distintos clien»es 
que já recebeu um grande estoque de fogões e de botijões de 
l.quigás, estando apta a instalar em todos os lares la»eanos 
esse novo processo de cozer. Comunica também que as vendas 
poderão ser feitas em suaves condições de pagamento 

Em exposição à Rua Mal. Deodoro n», 305 
____ Eages — Santa Catarina

' s r':

S r s .  v i a j a n t e s  6 s r s .  f 3 Z 6 i i d 6 i r n s . ‘
Hospedem-se na PENSÀO NATAL. Agua corrente em todos os W  I  I  U  U ' j

Oferece também refeições diárias e por mês' o l t T "  °rdem e pre?os »odicos.
P e n s ã o  M e t a l  ,  • p reços  e sPe «=iais.r e n s a o  N a t a l ,  a maior e melhnr nn -

Rua Getulio Vargas N° 154 -  Bem no centro da cidade ^  0 0  9 e n e r °

* ~  -LaíeS’ SaWa Catarina
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Grande festival, domingo
Inauguração do alambrado  —  Disputa de duas taças — 

Transporte gratuito

Um grande festival desportivo está anunciado para o 
domingo, como parte integrante das solenidadades de inau
guração do alambrado do Estádio Municipal. Pela manhã se
rá realizado um torneio entre os clubes varzeaDos em dispu
tada taça «Prefeito Osni Rpgis* e à tarde terá lugar o tor
neio entre os clubes da LSD, qne disputarão a taça «Prefei
to Euclides Granzotto». O áto de inauguração do al unbrado 
será presidido pelo sr. Prefeito Municipal e está marcado 
para as 14,00 horas, devendo revestir-se de algumas cerimo
nias. Além das autoridades e dos desportistas em geral, de
verão estar presentes o deputado Osni Regis e o sr. 0»ni 
Melo, presidente da Federação Catarinense de Futebol, am
bos convidados especiais.

Atendendo a uma solicitação da Prefeitura e da Liga, a 
Empresa Auto-Viação Lageana Ltda, fará o transporte nesse 
dia gratuitamente. Os ingressos sómenta serão cobrados aos 
preçoo costumeiros - nos jogos da tarde. São as seguintes 
as tabelas dos jogos.

TORNEIO VARZEANO

Popular (campeão de 55) x

Atlético x
União x

Vencedor do Io jogo x
Vencedor do 3o jogo x

TORNEIO D.\ LSD 
Lages x Aliados

Palmeira (Campeão de 
encerramento)

Cruzeiro
Independente (vice-cam- 

peão do encerramento 
Vencedor do 2o jogo 
Vencedor do 4o jog *

x
Vasco x Pinheiros 
Internacional x Vencedor lí 
Vencedor 2a x Vencedor 3a

A Varzea passará à segunda divisão da LSD
Eatá praticamente vitoriosa a sugestão do atual presi

dente da LSD de admitir como integrantes de uma segun
da divisão daquela entidade os clubes varzeanos. Há um 
vivo interesse em torno do assunto, acreditando-se que v«r- 
Dba a ser concretizado na próxima semana, quando será 
discutido e votado.

Colaboração com o pugilism o
Deverá se processar, doravante, um entendimeuto en 

tre a Liga Serrana de Desporto» e o Clube de Box do La
jes, de sorte que este último através da primeira, possa se 
fazer representar oficialmente nos certames pugilistico do 
país.

Aniversários
Colheu mais uma primavera em sua febz existência a 

srta. EDI NILCÊI x SILVA, estudante de coméicio e filha 
do casal Aristides Silva - D. Leonina Vieira Silva, indus- 
trialista aqui estabelecido. A distinta aniversariante ofere 
ceu aos seus amiguinhos e amiguinbas, um «cocktail» dan 
çante, na residência de seus pais, á Av. Mal. Floriano. 
176. A Edi Nilcéia os cumprimentos de Correio Lageano, 
com votos de felicidodes. _________

Aniversariou no dia 18 do corrente a Srta LENY HEI- 
DRICH A’VILA CO->TA, filha da Sra. e Sr. Amoldo Hei- 
drich, comerciante estabelecido ne6ta cidade. A Srta. Leny 
recepcionou na residência de seus progenitores, à rua 

[Correia Pinto, 192. ás pessoas de suas relações as quais o- 
[fereceu um bem concorrido «cocktail» dançante. A t>r:r. 
[LeDy os nossos cumprimentos.

HOJE ASSEMBLEIA 
DA LSD

Eleição para a JDD - 
Aprecição de relatório

Reune-se hoje à noite a 
Assembleia Geral da LSD pa
ra eleger tres juizes efetivos e 
tres suplentes para a Jum* 
Disciplinar Desportiva. Es-e 
órgão vem encontrando difi
culdades para o seu trabalho, 
dado que está composto a- 
tualmente de tr-s juizes: um 
efetivo: o Dr. Edézio N. C«on 
e dois substitutos: Jaime G r- 
beh tio e Clovis Rosa, encon
trando-se este último em vi,i- 
gem.

A mesma reunião da As 
sembléia da LSD devera ain
da apreciar o relatório e o 
balanço financeiro do exercí
cio de 1955 e tratar de diver
sos outros assuntos.

0 Flamengo quer 
jogar em Lajes
Encontra-se entre nós o sr. 

Albano Caberlão, presidente 
do Flamengo de Caxias dn 
Sul, e que está mantendo 
contato c m  oa clubes lo3ais 
pera a realização de uma ou 
duas partidas com a exibição 
de seu novo plantei. 0  Fla
mengo possivelmente irá tam
bém a Curitibanos, caso os 
entendimentos cheguem a uma 
conclucão.

0  Chile goleou 
o Brasil

Disputando ontem a sua 
primeira partida pelo Sul 
Americano Extra de 1956, o 
Braail enfrentou a equipe do 
Chie, t"ndo sido derrotado 
pejo dilatado escore de 4 a 1. 
A representação brasileira es
teve integrada por jogadores 
paulistas.

Vida do Crack
onta para os desportistas de to

do o Brasil a história dos mais fa
mosos CRAKS de foot-ball,

A melhor revista esportiva.
Lm tôJas as bancas - Cri tí.ud

Inteirado o Papa Pio XII 
dos planos do governo 

Juscelino
O presidente eleito do Brasil teve uma audiência no Vati
cano, ao visitar Roma, conferenciando durante 30 minutos 
com Sua Santidade o Papa. Durante a palestra, o sr. .Jus
celino Kubit6check ouviu de Pio XII as seguintes palavras:

«Conhecemos seus passa
dos esforços, prosseguiu o 
Papa. bem como seus planos 
de governo para aproveita
mento dos recursos do Bra
sil com maior inteligência 
para elevar o nivtl de vida 
das classes mais necessita 
das e humildes nos campos 
econômico e 6ocia).

«De aorte que todos pos
sam viver uma vida mais 
decente como cidadãos to
dos de uma mesma família, 
e da grande pátria brasilei
ra, e dentro da familia mais 
extensa dos filhos de Deus.

Conhecendo os sentimentos 
de V. Excia. estamos certos 
de que além da elevação 
econômica e material, V. S. 
visa também a espiritual de 
seu povo.

«Com essas intenções e 
confiando na Divina Provi
dência, sem c u j a  ajuda 
nenhuma coisa pode ser 
construida solidamente, nem 
nenhuma cidade defendida, 
mire V. Excia. serenamente 
para o futuro, seguindo o 
precioso lema de «agradar a 
Deus e depois ter confiança».

Em qualquer 
tipo
ou tamanho!

BQTERIHS

paro qualquer produto da linha Ford

-  sob medida 
para seu

FORD!

• Grande capacidade 
de carga

# Construção especial 
para nosso clima

e Longa duração

Nós tratamos de seu Ford "em famí! a"l

BATERIAS •  PEÇAS LEGÍTIMAS FORO •  FEPPAMENTAS EX

CLUSIVAS •  MECÂNICOS TREINA DOS PELA FÁ-,i ,CAl

Revendedor nesta cidade:

Comércio de Automõvles João Buatim
Rua M arechal Deodoro, 305 

LAJES — Sta. Catarina

Leia o Correio Lageano as 4as e Sábdo

.3$!$ a

Unico bar na cidade com pista p/ dançar
RUA CORREIA PINTO 41 T. 393

Serviços de L anches e Bar — Todos os d ias, S a la d a s de Frutas, Sorvetes, Tortas e vários C hás D ançantes.
BAR COM BEBIDAá NACIONAIS tú ESTRANGEIRA b

S E R V I Ç O  F I N O
Musica diariamente, 2a. a sábado e domingo a larde e a noite

I
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PARA A SOLENIDADE DE POSSE

Os trabalhadores de Novo Hamburgo oferecem 
sapatos a João Goulart e Juscelino

Os trabalhadores de Novo 
Hamburgo, h «cidade do cal
çado», mediante a coleta de 
um cruzeiro de cada traba
lhador; iniciaram o movimen
to popular no sentido de res
saltar, de maneira simples, o 
ato da posse dos eleitos em 
três de outubro, prpstigiando, 
assim, a vontade da Naçào 
que elegeu Juscelino e loão 
Goulart para presidente e vi
ce-presidente da República.

Dessa maneira, os trabalha
dores deNovo Hamburgo ofe
recerão, para o ato de pcsse 
dos ilustres brasileiros, dois 
pares de sapato, especialmen
te confeccionados, de gala, 
marca Randack, cujo custo, 
por se tratar de couro «box 
felt», é de Cr$ 1.500,00.

Os sapatos, que serão en
tregues por uma comissão e» 
pec:al representativa dos tra
balhadores locais, f-stâo acon
dicionados em caixas artisti
camente confeccionadas, sen 
do forradas de camurça bran 
ca por fora e internamente 
de veludo. Sôbre as tampas, 
num canto, serãc colocados 
dois eartcezinhos de prata 
contendo a seguinte dedicató
ria: «Singela homenagem dos 
trabalhadores de Novo Ham
burgo. Salve 3J-1-56».

Sôbre a tampa, em letras 
de ouro serão inscrita duas 
frases extr. idai d < Carta de 
Cetulio Vargas. Sendo a da 
caixa de Juscelino a seguinte;

«Cada gola de meu sangue

REUNIDA A CAMARA MUNICIPAL

Abono ao funcionalismo
Convocada pelo chefe do 

Executivo, reuniu se boje, 
extraordináriamente, a < a- 
mara Municipal. O objetivo 
da sessão, que deverá 6e 
prolongar por tres reuniões, 
é apreciar a mensagem a- 
companbada de projeto de 
lei oriundo do Executivo e 
dispondo sobre abono a ser 
concedido a o funcionalismo. 
A proposta formulada pelo 
6r. Euclides Granzotto prevê 
a concessão de meio mes de 
abono aos funcionários da 
administração e aos inten
dentes exatores, Cr$ 300,(30 
aos professores efetivos e 
extranumerários e CrS 700,00 
aos operários mensalistas e 
diaristas, importando c total 
numa despesa de Cr$ . . 
160.000,00. Na just fioação de 
seu projeto -o sr Eucli es 
Gronzotto declara ter desejo 
da propor a concessão do a- 
bono já em dezembro, não 
o tento feito por falta de dis
ponibilidade financeira do 
Município.

Ainda na mesma reunião a 
Mesa da Camara apresentou 
um projeto de resolução con
cedendo idêntico abono aos 
funcii>nário6 d* ‘•-ecretaria 
daquela Casa. atingindo a 
despesa em 4 2,25,O0. Fo 
ram ainda lidos alguns pro
jetos que deverão sofrer dis
cussão na sessão ordinária de 
fevereiro e o sr Syrth Nicol- 
léli deu ciência á Casa de 
ter renunciado o seu manda
to o vereador Agnelo Arruda, 
líder da UDN. A Camara vol
tará a reunir-se amanhã ás 
16,00 horas para discutir 06 
projetos em pauta.

Os trabalhos foram presidi
dos pelo sr. Syrth Nicolléli e 
secretariad' s pelos srs, Lou- 
renço Waltrick Vieira e Dor- 
vâllno Furtado, estando ainda 
presentes os srs. Manoel An 
tunes Ramos Oscar Schwei- 
tzer, Argemiro Borges de 
Almeida, Evilaeio Nery C«on 
Aristides Batista Ramos e 
Arnaldo Borges Waltrick.

será uma charra imortal na 
vossa consciência e manterá 
a vibração sagrada para a te-
sCtênrin».

A frase inscrita na caixa 
que se deatina a Jango-'

«Quando vos vilipendiarem, 
semireis no meu pensamento 
a fôrça para a reação».

Os referidos sapat« s serão 
entregues, como foi dito, por 
uma comissão representativ i 
dos trabalhadores, integrada 
pelos srs. Seno Ludwig, Prp" 
sidente do PTB e Heimes 
Torres, secretário do PTB, e 
Kudor Blumm, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria do C*lçado de 
Novo Hamburgo.

A entrega far-se-á dia o0 
do corrente, em mão, do R io 
de Janeiro, para onde embar
cará a citada comissão.

De «A Hora»

Camara Municipal de Lages
C O N V I T E

Tenho a honra de convidar as Exmas. autori
dades civis, militares, eclesiásticas e ao povo de 
Lages, para a solenidade de posse do novo titular 
do Poder Executivo Municipal, sr. VIDAL RA
MOS JUNIOR, a realizar-se no dia 3l do corren
te, às lõ horas, no recinto da Câmara - Ediíicio 
da Prefeitura.

SYRTH DE AQUINO NIuOLLÉLI 
Presidente

Conferencia-Concerto 
de L. Romanowski

Com o .Ylarajoara comple- 
tamente lotado realizou-se 
ontem a anunciada conferen- 
cía-cor,certo dirigida pelo
romancista L. Romanowsli, 
levando como tema «O nas
cimento e a evolução da 
música», iniciando-se às 20 25 
horas. A narração de L. Ro- 
manoswski era constante - 
mente interrompida para a- 
presentacão de canções in
terpretadas pelo tenor Fe- 
lippo Bamni e pelo clianso- 
nfer Roberval, tendo ao piano 
Walter Syrirrg A conferen- 
cia-concerto prendeu a aten
ção dos espectadores duran
te duas horas e meia e gran
de número de pessoas a es
cutaram através da onda da 
Rádio Clube tendo o seu 
ponto alto nas interpretações 
de Baerani e de Roberbal
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r o v e i t e
“C o n s u lto r io  de P sico  - H é rm e t ic a ”

Veja o que existe em torno de si

0 Professor DELBAN, dade, trazendo
PÊNDALO DE VIRGO, (único existente nas
a M E R I C a S ).

Pedra Indiana: - Vidência, Transporte mental a 
qualquer distância. - AVISO IMPORTANTE: - O 
Professor DELBaN, no decorrer da consinta, lhe 
proporcionará á satisfação de enxergar o que de
sejares. (isto chama-se alto ocultismo).

A P R E S S E M  S E  em consultar es 
te Peofessor, porque sua es'adia 

, nêsta cidade -é breve. - A  or yem  
dos seus fracassos, diliculdades a- 
bandonos, sofrimentos, amores casa
mentos, negocios, demandas, viagçns, 
filhos etc., tudo esclarece e desven 
da com absoluta precisão e máximo 
segredo. M

O Professor DELBAN, é por
tador de farta documenta

ção firmada, por autoridades civis e militares, que 
atestam seus conhecimentos.
Trabalhos Rápidos e Garantidos - Sendo o Profes
sor DELBAN. filho do amazonas, além de sua 
força natural, mantêve alguns anos, contacto com 
Índios amazonenses, muito aprendendo com estes 
irmãos das selvas.

Consulta Cr$ 100,00
ATENDE-E das 9 as 20 horas

Endeieco: G ande Hotel Rossi
v

Quarto n' 32 Lages
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Garantido o abastecimento aos consu
midores de Liquigáz para os Estados 

do Paraná e Santa Catarina
A liquigáz ,1o Paraná e Santa C atarina  S. A.. o rgan iraçáo  e sp ec ia lizad a  na distribui-
«ão do Liquigáz. acaba de dar inicio aa obrae de conslruçáo de sua e . ta ç jo  de «■
locagem  e en g a rra l,m e n to . Possuindo 150 toneladas a rm azen ad as  as novas insta!.
çoes teráo  a capacidade diária de . 500 bojôes, p r o d u t o  esta su tic te u te  p ara  ata.

e r u consume do Paraná e S a n «  C atarina  .  e x p o r ,a t  a i„ d ,  p a r .  o n tros  E a t.d ., , 
da Federaçao.
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Com
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lio ( 
Pasta
ĈfOD

Seg,!t

n PO 
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Para seu conforto
%icjj

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 á partir de Cri 80,00 — Almnon •
jantes comerciais. Telefones antom**- Jantar á Cr$. 50 00 

D  • .  .  a. - J automátlC0s em todos OS ni,„rT.Descontos para os srs. «|<
Propriedade e direção da “CONSTRUTORA C W rtos.

———— “ LTDA.
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