
Uma esco l a  s up e r i o r  para
Acaba de ser criada a 

Faculdade de Engenha
ria de Joinville, por lei
da Assembléia Legislati
va. E na sessão do dia 
8 do corrente, o dep. 
João Colodel apresentou 
ura projeto de lei crian
do, era Blumenau, a Es
cola, Superior de Quími
ca. Èsse projeto, com 38 
artigos e exaustivamen
te justificado, prevê ma
trículas - prêmio, s e m  
qualquer ônus, na Esco
la Superior de Química, 
para os operários e fi
lhos de operários, sejam

comerciários, bancários 
ou industriários, desde 
que sindicalizados, para 
os filhos de funcionários 
públicos, civis ou milita
res, federais, estaduais, 
municipais ou autárqui
cos, ativos ou inativos, 
bem como para todos 
quantos provem não dis
por de recursos.

A providência do de
putado trabalhista en
controu a mais forte res
sonância em Blumenau. 
Ela é fruto de longos es
tudos pelos órgãos técni
cos da Executiva do PTB,

em Florianópolis, em sin
tonia com a bancada na 
Assembléia Legislativa. 
O projeto é assinado pe
los deputados Braz Joa
quim Alves, João Colo
del, Miranda Ramos e 
Olice Caldas. O dep. Co
lodel travou, na tribuna, 
verdadeiro duelo orato- 
rio com mais de 10 de
putados que pretenderam 
negar a Blumenau o di
reito de possuir, para a 
sua mocidade, uma Es
cola Superior de Quími
ca.

O sr. José P, Baggio, 
presidente do PTB la- 
geano, achando-se em 
Florianópolis, dia 9 do 
corrente, teve oportuni
dade de conhecer deta
lhes dos estudos realiza
dos pelo PTB e sua ban
cada, sob a responsabi
lidade também do com
panheiro dep. Colodel, 
para a criação imediata, 
em LAJES, da Escola 
Superior de Veterinária. 
Disse ao sr. Baggio, nes
sa ocasião, o operoso 
deputado João Colodel:

L a j e s
«A  localização em La

jes da Escola Superior 
de Veterinária implica 
em tornar exequível e 
segura a sua existência 
funcional. Lá - em Lajes - 
encontrará o Poder Pú
blico mais farto mate
rial e uma compreensão 
mais consciente da alta 
importância da veteri
nária. Porque as idéias 
vivem em função de seu 
meio, requerem elas o 
seu «habitat» predileto.

Lajes terá a sua Esco
la de Veterinária».

Conforme já tivemos opor
tunidade de salientar, a As
sistência Municipal, em tão 
boa hora criada pelo prefei
to Vidal Ramos Junior, vem, 
desde sua fundação, cum
prindo fielmente com seu de
ver e alcançando, assim, seu 
nobre e humanitário objetivo. 
Sob a competente direção do 
dr. Celio Ramos, o qual tem 
como principal auxiliar o sr. 
Fernando Lasperg. enfermei
ro e visitante social, aquela 
instituição vem prestando e- 
ficiente assistência 'tanto aos 
funcionários da Prefeitura co
mo aos indigeDtes em geral, 
que não dispõem de recursos

para consultar médicos e ad
quirir remédios. Segundo con
seguimos apurar, o movimen
to da Assistência Municipal 
em setembro foi o seguinte: 
CURATIVOS: Indigentes - 83; 
operários e seus dependentes 
4H: funcionários - 11. MOVI
MENTO DO AMBULATÓRIO: 
curativos - 19; injeções intra- 
musculares - 254; injeções 
indo-venosas - 23; MOVIMEN
TO DA FARMACIA: medica
mentos a indigentes: uso in
terno 101; uso externo - 98, 
medicameut06 a operários: 
uso interno - 50; uso extreno 
33. Fichados até 29 de setem
bro de 1956: 165.

Professsores poderão assistir ao Congresso Eucaristico de Lajes
Há tempos vinha-se cogitan
do da participação dos pro
fessores do interior e das ci
dades, no Congresso Eucarís- 
tico de Lajes. Diversos co 
mentários ouvia-se a re6pei-

Vereador LGURENÇO 
WALTRIK VIEIRA

Congelamento de alugueis
Como a imprensa vem noticiando, está em curso Da 

Câmara dos Deputados um projeto de autoria do deputado 
Aarão Steinbruk, representante do PIB, pelo Estado do 
Rio, que visa coDgelar os alugueis dos prédios residenciais, 
com a prorrogação, por mais 2 anos, da atual lei do in-
quilinato: Lei 1.300. . , . . .

Na Comissão de Economia, o .dep. Unel Alvim, da 
UDN mineira, apresentou uma emenda substitutiva, libe
rando os alugueis , ,, .

Na Assembléia Legislativa, em Florianópolis, o dep. 
João Colodel, do PTB, apresentou uma proposição na ses
são de 9 do corrente, no sentido de que a Assembléia 
Legislativa se manifestasse, em telegrama dirigí 
mara Federal, encarecendo a importância, a neceBBidatde e 
a urgência que há em ser aprovado o p j P-

Aarscos: r : t o 5ao „ „  d6P. o m
os milhões de inquilinos, traballiadore , ^ na
funcionários públicos, manifestou se a d d P5 q
pessoa do dep. Laerte Ramos Vieira a e bancada do Fbü, 
Das pessoas dos deputados Antônio Go rA aras de ye- 
Lenoir Vargas Ferreira. Resta, agora, as a com
readores endereçaram à Câmara d o s J ínire êsPtes o da 
0 refôrço de outros pronunciamentos n e outras.
Assembléia Paulista, Baiano, I ernam 6er apro-
®ostrar que o projeto Aarão Steinbru P tft nenhum
Vaa°> 8em emendas porque o povo * pPerários brasi-
Dumento, sem f prejudicar a barriga d p 
leiros. __________ _______ _________ _______________________-

— -----  SR. JOÃO PELIZONI —
.. Festeja hoje Beu aoiversáno ® ̂ 1 [ata °Bra9i 1 e 1 -
l2°ni, industrialisla e lider d0 Pa,r.t t „ anjVersariante, que r.° no bairro de Copacabana. Ao nustre anivereana «  
Jesfruta de vasto circulo de a m iz a d e »  em J íobb 
^rmulamos os melhores votos de felicidades.

Festejou 6eu aniversário 
natalício, a 9 do mês em cur
so, o vereador Lourenço Wal- 
trick Vieira, elemento muito 
benquisto e conceituado em 
nossos meios políticos e so
ciais.

Eleito para a Camara de 
Vereadores, pelo Partido So
cial Democrático, o ilustre 
aniversariante vem corres
pondendo às expectativas do 
povo naquela Casa, merecen
do por isso, do mesmo, os 
mais caloroaos aplausos.

to, mas, como tudo dependia 
de ordens superiores, é que, 
o Exmo. Sr. Secretário de E- 
ducação e Cultura, ao ter 
conhecimento do desejo de 
participarem do coudave, au 
torizou aos Sre. Inspetores 
Escolares, tornar ponto facul
tativo à assistência no Con

gresso Eucaristico de Lajes.
Podemos adiantar de fonte 

segura, que esta iniciativa 
partiu do Sr. professor Emi- 
liano Pinho, dinâmico mem
bro da Mesa Redonda, que 
discute o problema do> me
nores e inspetor escolar nes
ta região

CORREIO . . .  do povo
— Vaz KULHA —

Já foi abordado, nas colunas dêste bi-semanário, 
a quesião da imoralidade que tem curso em pleno cen
tro da cidade Mais uma vez, e atendendo diversas 
reclamações que chegaram a nossa redação, volla ncs 
a tocar no assunto, esperaDdo uma atitude por parte 
das autoridades competentes. Não é possivel que ésse 
estado de coisas, tão deprimente para nossa cidade, 
continue por tempo indefinido a ferir a moral, a de
cência e os bons costumes, como realmente se verifi
ca na Princesa da Serra. Por isso, dêste cantinho, des
tinado exclusivalmente a registrar as queixas e recla
mações do povo, pedimos providencias no sentido de 
coibir êsse abuso que dia a dia aumenta mais, ou se
ja, a imoralidade que reina em pleno centro da cidade.

x - Limpeza das 
ruas

Temos observado que, não 
obstante os esforços do po
der público para conservar 
limpa nossa cidade, a falta 
de cooperação por parte da 
população impede isso e, por 
conseguinte, certas ruas de 
nossa «urbs» se convertem 
em verdadeiros depósitos de 
lixo. Além dos inúmeros in

convenientes que se origi
nam com isso, há o perigo 
de certas pessoas, caminhan
do distraídas por algumas de 
nossas vias públicas, escorre
garem em algum detrito de 
frutas e cairem, como acon
teceu algumas vezes. É pre
ciso, pois, que a população 
lajeana coopere com o po
der público no sentido de 
conservar Lajes sempre lim
pa, a exemplo de outras ci
dades.

O Cl NE TEATRO TAMOIO, apresenta hoje às 16 e 20 horas 
o sensacional íilme Farwest em deslumbrante técnicolor

E U  M E  V I N G A R E I
Com D ALE ROBERTSON e DEBRA PAGET
Às 22 horas em Avante-Première a grandiosa película

em cinemascope (| fl| | |j| f (] SAGRADO
Domingo às 14 horas ultima exibição de — EU ME VINGAREI —
As 16 - 19 e 2. 30 horas Q MANTO SAGRADO

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



13-10-56 CORREIO LA G E A N O 2 Página

I 8Ê 9 i p o  fe  S É S  j l í Ê a ?
A vida de Bruckner, múiico, 

deseDrolou se num interminá
vel rosário de desilusões e in- 
compre^nsões. Vaias, tomates e 
ovos podres ovacionaram a a- 
presentação de suas músicas. 
Os «entendidos» de então, su 
periormente, julgaram-na a ber- 
ração da arte. Hoje, Bruckner 
figura entre os músicos princi
pais da era assim dita clássica.

Entre nós, sofreu chufas e 
vaias Villas Lobo. Êle mesmo 
o conta. Em Paris e no Rio de 
Janeira. Hoje. os críticos mun
diais colocam-no entre os mais 
completos regentes e os músi
cos de melhor inspiração da 
atualidade. (Ainda há brasilei
ros que desdenham as Bachia- 
nas Brasileiras).

O I Salão Lajeano de Artes 
Plásticas aoresentou alguns 
quadros obedecendo às novas 
diretrizes da arte de pintar. 
Não digo bem. São quadros 
que se libertaram de qualquer 
norma acadêmica da pintura, 
para deixar que o subjetivismo 
dommasse em todo o plano.

Espíritos tacanhos que pre
ferem estampos coloridas de 
paisagens vulgares, dessas que 
se compram em f»iras, e que 
se compram em feiras, e que 
representam nédios bois pas
tando em aveludados campos, 
disseram faltar inspiração do 
artista, O silêncio fôra melhor. 
Assim, ao menos, salvar-se-iam 
as aparências.

José Artega y Gasset escre
ve erudito estudo sôbre a im
popularidade da arte nova. 
Afirma, até, que a arte nova é 
antipopular. Antipopular por
que divide o público em duas 
facçfles Os que a entendem e 
os que a não entendem. Êsses, 
a massa. Aquéles, a ínfima mi
noria dos artistas. Não se trata, 
aqui, de agrado ou de desa
grado. Não. A maioria não en
tende a arte nova. E não en
tende por qué?

Gasset dá a sua explicaç&o. 
A massa não vê nunca • obra 
de arte. Um quadro para o 
público em geral vale enquan
to comunga algo com seus 
pensamentos e desejos. Uma 
paisagem é bela porque lhe dá 
a impressão de viver nela, por
que lhe produz o desejo de 
conhecê-la na realidade. E diz- 
se boa a obra, quando conse
gue produzir a quantidade de 
ilusãa necestáiia para que os 
personagens imaginários va
lham como pessoas vivas. Na 
lírica, procurarr.-se amores e 
dôres do homem que palpita no 
poeta. Na pintura, só atrairão 
os quadros em que apareçam 
figuras de varões e mulheres 
com que, de ctrto modo, fôra 
interessante viver. Um quadro 
de paisagem parecerá bonito 
quando a paisagem real, que 
representam, mereça, por sua 
serenidade, ou pateíisme, ser 
visitado numa excurçãe.» (Gas- 
stt).

A maioria, pois, procura na 
arte figuras e paixOes huma
nas. Não: formas artísticas. E a 
arte, assim, é um meio de con
tato com coisas humanas que 
provocam interesse.

Mas a arte não é a paisr- 
gem representada. Nem o re

trato pintado. A arte não é 
Moisés. E o modo pelo qual 
Miguel Ângelo esculpiu-o. Não 
é o Ültimo Juizo, mas as com
binações de côrts e o risco dos 
desenhos do artista. Poder-se- 
ia pintar um Ú LT IM O  JUIZO  
vulgar e • público o admira
ria, pois, nele veria apenas o 
fato, não o trabalho do artista.

0  mesmo acontece com a 
arte nova. Frente ao quadro 
VIDA <io ür. Galileu a maio 
ria apenas distinguiu um 
pião e um relógio. O signifi 
cado, porém, a combinação 
delicada das côres, o esme
ro do traçado, tudo isso pas 
sou despercebido, O GER
SON vive entre nós, Até nos 
declama poesias autenticas. 
É figura do meio em que 
habitamos.

A arte nova procura saii 
do cotidiano, do batido, das 
coisas velhas, Os artistas no 
vos estão cansados de repro
duzir, de maneira diferente, 
as mesmas coisas, Preferem 
criar coisas novas de, manei 
ras diversas. Buscaram, en 
tão, símbolos. A arte nova é 
simbólica Tão simbólica, que 
o hino do Congresso Euca 
ristico Internacionál do Ri' 
de Janeiro foi combatido. E 
no entanto, poucas poesias 
hão 6ido escritas na língua 
portuguesa tão puras, tão 
6imples e tão belas.

A massa não entende. E no 
meio desta massa, alguDS 
entendidos.

«Caprichoso, 'arbitrário e, 
em consequência, estéril, é 
resistir a êsse novo estilo e 
obstinar-se na reclusão den 
tro de formas já arcaicas, 
exaustas e periclitantes« Gas 
set).

Se não entendemos, pa
ciência! Se entendemos, óti
mo! Mas, daí, chamar o ar
tista de falho de inspiração, 
julgar que lhe faltam dotes 
artísticcs, criticá-lo sem ar
gumentar a critica, isso, me 
parece, produto do despeito 
perante o reconhecimento de 
ua própria ignorância. Alias, 

os quadros modernos apresen
tados no I Salão Lajeano de 
Artes Plásiicas nasceram da 
inspiração de quem recebeu
0 primeiro prêmio em pitura.

O leitor amigo me permi
tirá uma explicação pessoal. 
Meu primeiro artigo sôbre o
1 Salão Lajeano de Artes 
Plásticas não agradou a to
do» Nem pretendia agradar. 
No entaDto, quero dizer que 
o mesmo, de maneira algu
ma, pretendeu ser resposta 
ao artigo ARTES!? do Guia 
Serrano 0  meu artigo ievei- 
o à redação do Correio La
jeano. dia 28 de setembro 0 
Guia Serrano saiu com data 
de 50 de setembro. Logo. . . 
Ademais. ainda não teci 
meus comentários sôbre os 
nú6. Os comentários do arti 
go referem-se à arte moder
na. O próximo, dos nús. 
Desculpem me a explicação 
detalhada. Nem todos com
preendem. Ou fazem de con
ta que não compreendem,

Lio César Schmitt

S.A. Empi-psa rie Viacão Aerea Rio Grandense

A
Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas ja vigorando

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES

H
DE LAJES PARA

Caxias 
Curitiba
Florianópolis 2as.
P. A legre 2as.
Rio de Janeiro 
São Paulo

Joaçaba, Xapeco, Erechi

P R E Ç O

IDA Ida e Volta
Carasinho 824.00 1.486.90
Caxias 433,20 781,60
Curitiba 1.103,60 1.993,10
Erechim 607.40 1.096,10
Florianópolis 560,40 1.010,60
Joaçaba 390,80 705,30
Passo Fundo 739,20 1.334,30
Porto Alegre 692.20 1 248,80
Rio de Janeiro 2.088,60 4.662,10
São Paulo 1.860,00 3.355,40
Xapeco 565,00 1.019,80

Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do país e 
extrangeiras, nas agencias da VARIG  e nas principais Agencias de Turismo

AGÊNCIA EM LAJES — Rua Cel. Cordova -  GALERIA DR. ACCACIO Sala 2 — Fones - 241

4as. Gas. Dom.
3as. 5as. Sab.
3as. 5as. Sab.

4as. Gas. Dom.
3as. 5as. Sab.
3as. 5as. Sab.

i, Passo Fundo, Carasiuho, 2as. feira

RADIO
P R I V A T I V O -V.

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de . . .

•São, dc foto, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

m.

Nossos rádios sáo aparelhos 
do a lto  potèncio com seleti
v idade porfe ito  •  que levam 
a garantia d e ----------------------- »

O MAIOR HOTElíjCOMÉRCIÁL òb SÜL BRASIL
•• : **»; i.® <

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Alegre

Leia este jornal as quartas e sábados
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C O R R EIO  LAGEA.NO

Atenção triticultores
0 SERVIÇO DE EXPANSÃO DO T R rr.n  u 

ção do* *rs. triticultores dests regiío « A . °  haro* * aten'
,ri os possíveis ataques da «LAGARTA* n n PT D .c n lini' M con‘ 
g0 deve o triticultor percorrer periodicam «^TR G° >>-. Para is' 
palmente nos di«s sombrios e chuvosos m ' j 0 ,ri8a|> princt— 
tão tr-padas nas plantas comendo a * folhas"*1» 3$ l3gartas e* ' 
muitas vezes, grandes prejuízos à lavoura ’ °  qU* ocasiona- 

Essas lagartas são geradas de
voam sómente à noite, e aparecem geralmente6 n borl?olet”  9ue 
bra, épcca em que o trigo começa f  espigar m<S ^  ° UtU' 

As lagartinhas a principio só comem .-é » .u . . .
os estragos sio poucos, porém, à medida que clíscem v â í V  
tornando mais destrutdoras. Em geral nnaL „  f  escem, vâo se
r s  ,1a. iá ,5 dia*, e d. " * , ? ™
nas, épaca em que ocasionam os maiores !  í  a"
l0 ,„ . l  o combate à l „ 8. r t .  do ttT g ? d ,«  COm‘ ca', c éZ °  "n
agricultor deve procurá-l.s e não esperar q je apa eram?' D?
P"“  dt “ “ “ “  * s “ “  atacam a í  espias «  S  atoda

3 Fagin a

estiverem verdes.
Muitas vezes cortam as astes derrubando ai tSpigal n0 

chão. isto é muito importante, na avêia c c.v.da que têm has
tes finas, chegando os prejuízo, a 80% da produto.

COMBATE

TA DO TRIGO Para 0 combate à LAGAR-TA DO 1RIUO e o polvilhameiito com inseticidas em pó, tais
como: Toxafeno a 10% - Canfeno clorado ■ 20% - Clordane a 
10°,o * o Diednn a 2%, na quantidade média de 20 Kgs por 
hectare. *

Qualquer ocorrência aessa praga deve ser comunicada ao 
feeiylço de Expanslo ao Trigo - Cx. Postal. 55 - Telefone 

223 - Lajes.
Lajes, 10 de outubro de 1956 

Eng- Agr. Nestor Kotchergenko 
Chefe da 4a Regiio Tritícola

UM JOVEM PERDEU UM DEDO
Na ultima quarta feira, por volta das 9 horas, o jovem Aristides 

Rodrigues Stuart, de 17 anos, filho do sr. Domingos Rodrigues da Silva 
e residente em Conta Dinheiro, nesta cidade, quando trabalhava em um 
esmeril na Sapataria de propriedade do sr. Lulú Cordova, sofreu um a- 
cidente de serias proporções quando teve um dedo da mão esquerda dece- 
pado, ficando os demais em completo estado de serem ainda amputados. 

O menor encontra-se no Hospital N. Sra. dos Prazeres.

l i i  e a
CONTABILISTA REGISTRADO

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

LAJES Santa Catarina
CONTABILIDADE - SEGUROS — REPRESENTAÇÕES 

Serviços especializados junto ao INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
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PARTE ONTABIL
Organização de firmas 
Escritas Fiscais 
Escritas completas 
Sistemas manuais e mecanizados

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

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 AGRIC
Seguro Agrícola
Seguro - Pecuário ^ _

EDIFÍCIO CARAJÁ. I o ANDAR — SALAS 13 e 14 TE 

Rua Cel. Cordova, (A o  lado do Instituto N aciona o 
(DEFRONTE Á ASSOCIAÇÃO RURAL DE

PEPSI - COLA
a bebida que faz amigos:

igeranle mais l i i  t s i H  
pt st coáete

Refrigerantes Sul-Riograndenses S. A. 
Ind. e Com. - Fabricas em

Porto Alegre e Pelotas R.G.S.
o- -o

Distribuidores em Lajes:

Silva & Araldi
Rua Hercilio Luz, 616 - Fone 276 
Próximo ao MERCADO MUNICIPAL

LAJES Santa Catarina

Por ocasião do lançamento i de Câncer do Rio Grande do 
e da benção da pedra fun- Sul, D. ViceDte Scherer, ar- 
damental da sede do Instituto I cebispo de Porto Alegre, pro-

-  P O R T A R I A  -
O senhor major Jubal Coutinho, Delegado Regional de 
Policia de Lajes Estado de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc..

Cumprindo determinação contida em oficio do Exmo. 
-nr. Doutor Juiz de Direito da 2a Vara desta Comarca, que 
abaixo transcrevo; DO JUIZÜ DE DIREITO DA 2a VARA 
DA COMARCA DE LAJES. SANTA Ca TAKINa . - Em 5 dt 
Outubro de 195(1 - Snr. Delegado; - Solicito a V. S. as ne
cessárias providências a fim de que seja proibida nesta 
Comarca a realização de bingos e visporas, com prêmios 
em dinheiro ou em espécie e sob qualquer pretexto, em 
virtude de ser a pratica de tais jogos, considerados de a- 
zar, nos têrmos das declarações públicas divulgadas pela 
Imprensa da Capital da República do Snr. Ministro da Jus
tiça e da resposta hoje obtida em uma consulta pessoal ao 
senhor Desembargador Arno Pedro Hoeschl, Corregedor 
Geral da Justiça, em serviço nesta Comarca. - Aproveito o 
ensejo, para apresentar-vos as mai6 cordiais saudações, as
sinado o Juiz de Direito da 2a Vara.

FAZ SABER aos habitantes desta cidade, que está 
proibido a pratica de jogos de azar, como sejam: bingos, 
vispoias etc., de acôrdo com a lei emanada do Ministro da

Justiça^ jevado a efejt0 rigorosa fiscalização por esta 
Delegacia Regional, no sentido de tal proibição, punindo os 
infratorei, de acôrdo com a lei em vigor.

CUMPRA-SE
Lajes, 9 de Outubro de 1955

Major Jubal Coutinho 
Delegado Regional de Polícia

nunciou importante discurso 
c om referência à justiça so
cial, do qual destacamos o 
tópico: «A justiça social ]e-
xige mais que o pagamento do 
salario mínimo eaobservân- 
cia das leis trabalhistas. Se 
os ricos proprietários só cui
darem da inversão rendosa e 
produtiva dos seus amplos 
haveres em edifícios e apar
tamentos, em loteamentos no 
aumento das suas fazendas e 
em especulações de mil es
pécies, insensíveis ao drama 
social, mais nada, nem se
quer a força militar, será ca 
paz de impedir a vitória do 
comuni&mo, que espoliará em 
primeiro lugar aqueles que, 
pelo mau uso do capital, se 
tornam culpados da dilusão e 
do triunfo final do movimen
to revolucionário de multi
dões famintas e desespera
das».

Sr. Odilon Furtado
Festejou seu aniversário, 

dia 11 do mês em curso, o 
*r. Odilon Furtado, elemento 
muito relacionado em nossos 
meios.

Ao prezado aniversariante 
formulamos os melhores vo
tos de felicidades, extensivos 
à sua família.
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Âteação Senhor es  P a s s a g e i r o s
I n f o r m a ç õ e s  ú t e i s

A  «TAC» - TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A. e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL» 
LTDA., Têm a satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comércio e Indústria, q.ue mantêm nesta ciaade, a 

viões para diversas localidades, de acordo com o demonstrativo abaixo, colocando-os a disposição de V. Sas.

2a. Feira ! - De Lajes para Porto Alegre (diréto)

Hora de sahida! - 15,30

2a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Curitiba - São Paulo * Rio de Janeiro
Hora de sahida: 11,55

3a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 10 h.

4a. Feira: - De Lages para Videira - Joaçaba • Xapecó

Hora de sahida: 15

5a. Feira: - de Lages para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Santos - Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 10

6a. Feira: De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 15

Sabados: De Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

Hora de sahida: 10

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 14,30

C o m  u m a  p d S S 3 Ç j 6 m  d a  T A C  ^ a' Pj>t(̂ er^ viaíar em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na ida ©♦-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, que 

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja a penas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de passagem, em sua re- 
sideueia.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência i I r4 í! t

A G E N C IA  E M  LAG ES, - Rua 15 de Novembro S N  (logo abaixo do Cine M arajoara)
Fone, 2143*4- 17* UA» iU

T
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RESENHA CULTURAL

I! aniversário das Nações Unidas
Ni> dia 24 de outnhm ao i ___ n iN<» dia 24 de outubro, as 

frações Unidas comemora- 
r8rr mais um aniversário, o
seu 11°.

Onze anos não represen- 
lam tempo suficiente para 
gt avaliar a6 realizações de 
um organismo de tamanho 
âmbito e complexidade, cuja, 
atividades abrangem todos 
os continentes em assuntos e 
momentos diversos, não per
mitindo uma visão de con
junto. Dai resulta que as Na
ções Unidas não podem en
carar cada insucesso como 
um motivo de desânimo, nem 
cada pequeno êxito como 
um grande objetivo.

Alta e generosa instituição 
a serviço da ‘humanidade, as 
Nações Unidas têm que li- 
dar com os mais divergente» 
inierêsses materiais, as mais

bre íí ím - paixões- mais no- 
■ innentos e aspirações 

• rientar tudo isto por aci
dentados caminhos para o 
supremo ideial da paz.
TTmH8Ím é qUe a9 Nações Unidas, em sua ampla e es-
jera de ação. além da inte- 
igencia do6 seus homens re

presentativos delegados das 
iNações associadas, precisam 
contar com o apoio da opi
nião pública dentro de cada 
país, em todos setores im- 
preusa; grupos religiosos, 
universidade; ginásios " e es
colas, com a competência 
dos seus mestres e a fé e o 
entusiasmo de seus estudan
tes.- homens de ciências e de 
letras; organizações de tra
balhadores e de emprega
dos, coletividades industriais, 
comerciais e agrícolas,- clu

bes, associações esportiv; s 
e outras - de forma que to 
das as fôrças vivas e espiri
tuais despeitem o interêsses 
do povo e das nações intei 
ras.

Ofereciment<
Mocinho com 16 anos 

branco, possuindo o Io ^an 
ginasial, com alguma prátic: 
nos ramos de ferragens, mr 
terial elétrico, peças e per 
tences para bicicletas, pro
cura colocação.

Possíveis interessados quei 
ram 6e dirigira caixa posta 
n° 314 (Celso).

Grande Hotel  Laqes
. Diarias c /  café da manhã a partir de CrS 100,00 

— Telefone automático em todos os apartamentos —
REFEIÇÕES COMERCIAIS Cr$ 60,00

B A R  - R E S T A U R A N T E
Propriedade e Direção da Construtora Comercial Ltda.

• Motor Diesel 130 H. P. 6 cil. 4 tempos.
cV

• Freios ultra seguros sistema 
"Westinghouse".

• Carga útij: 8.100 quilos, tom reboque, 
até 18.000 quilos.

• Diversos tipos de chassis, carrocerias 
e cabines.

CIlMINHâO
/  •  Pronto • n t f g o

• u foat idod •  do pagom onf
I .  ASS/SrÍNCIA TÉCNICA

(  parmon tn f  • •H O Q u A

4.  PÍÇAS t A C fSSO W O l

“0 GIGANTE DAS ESTRADAS

r ,i« .T0|B tl«nO B  I O C A L
AUTO GERAL GEltSON LUCENA S.A.

Av. Mal. Floriano 373 - Fone 252  ̂ ^ ° ln& 

k a  Lages,

5 Pagina

Prefeitura Municipal
de Lajes

Estado de Santa Catarina
D E C R E TO N° 55 

de 4 de outubro de 1956.
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A ;
Art. Io - Fica nberto. por conta de anulação na dota- 

tação 8-00-3, um CRÉDITO de DEZ MIL CRUZEIROS (Cr$ 
10.000,00), para SUPLEMENTAR a dotação 6-71-1 do Or
çamento vigente.

Art. 2o - Este decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Lages, em 4 de outubro de 1956.

Assinado: Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO N° 53 

de 25 de setembro de t* 1956.
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A :
Art. 1° - Fica aberto, por conta do excesso de arreca

dação do corrente exercício, um CRÉDITO de cincoenta mil 
cruzeiros (Cr;§ 50.000,00) para suplementar a dotação 2-24-4 
do Orçamente vigente.

Art 2o - Este Decrete entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições era contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 25 de setembro de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

D E C R E T O

de 17 de setembro de 1956 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
A D M I T I R :

De acordo com o art. 2o da 
Lei n° 76, de 3 de março de 
1950.

A1DÉJZERMA, para como extranumerario-diarista, exer- 
xer a ftinçío de professor, nas Escolas Reunidas de Capela 
d** São Pedro, no distrito de Anita Gariòaldi.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de setembro de 1956

Ass) Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Ass) Felipe Afonso Simão 
Secretario

PORTARIA

de 17 de setembro fle 1956 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve;
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. 172 da Lei 
n° 71 de 7 de dezembro de 1949. 

À ANITA MAlA, Professor, Padrão J, do Quadro Unico 
Municipio (Escolas Reunidas de Capela São Pedro, no dis
trito de Anita Garibaldi) de um (1) ano sem vencimentos, 
para tratar de assuntos particulares, a contar desta data. 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de setembro de 1956

Ass) Vidal Ramns Junior 
Prefeito Municipal

DECRETO N» 54 

de 27 de setembro de 1956.
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A
Art. Io - FiCa aberto, por conta do excesso de arrecada

ção do corrente exercício, um CRÉDITO de cento e vinte e 
oito mil e quinhentos cruzeiros (C'$ 128.500,00) parà SU
PLEMENTAR as seguintes dotações do Orçamento vigente-

0-40-3 - Cr$ 8.500.00 
8-13-1 - Cr$ 20.000,00
8- 54-1 - Cr$ 50 000,00
9- 34-1 - CrS 50.000.00

Cr$ 128.500,00

Art. 2o -  Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposiçõe» em contrário.
Piefeitura Municipal de Lages, em 27 de setembro de 1956

Assinado: • Vidal Ramo» Junior 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário.
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Jango desmente que haja co
gitado de nomes para a pasta 

da agricultura
Em interessantes declara

ções o vice-presidente da Re
pública. sr. João Goulart, dis
se que nfio fèz quaisquer res
trições aos nomes apresenta
dos como possíveis ocupan
tes do Ministério da Agricul
tura. Disse que «apresentei 
sómente ao presidente da Re
pública algumas sugestõe* e 
os pedidos do povo gaúcho, a 
fim de que permanecesse com 
o Rio Grande do Sul a pa*ta 
da Agricultura. Propus ao pre- 
si Ir-nte que escolhesse seu 
futuro auxiliar dentro dos 
quadros do petebismo, não 
lhe sugerindo quaisquer no
mes *pois o PTB jamais cria
ria qualquer obstáculo ao che
fe do govêrno no tocaDte a 
sua administração, Queremos 
prestigiá-lo e não lhe opôr 
dificuldades» — disse o sr 
João Goulart. Perguntado se

| era verdadeira a noticia de 
teria manifestado preferências 
pelo nome do sr. Leonel Bri- 
zola, disse Jango: «Jamais co 
gitei de nomes, principalmen- 
te do dêle , por que a obriga
ção do Brizola é cumprir n 
mandato que lhe delegou o 
povo porto-alegrense». A res
peito da entrevista do sr. Jo
sé Jofily sobre a reforma mi
nisterial, pronunciou-se o li- 
der trabalhista: «Quanto a is- 
so, só posso repetir o que 
ainda bá pou o declarei: o 
PTB jamais criaiá dificuldade 
ao presidente da República. 
Estamos juntos nessa parada 
e o nosso maior interesse é 
que o chefe do govêrno, a 
quem procuramos prestigiar, 
faça uma boa administração. 
Neste particular nSo podemus 
constituir qualquer obstácu- 
o».

Comercio de Automóveis Tito Raims S /A .
Assembléia Geral Extraordinária

Convidamos os senhores acionistas desta so
ciedade, para a Assembléia Geral Extraordinária 
a realizar-se na sede social, à rua Aristiliano Ra
mos, 95, em Lages, - Santa Catarina, no dia 18 
de outubro corrente, às 14 horas, para delibera
rem o seguinte:

ORDEM DO DIA

1) Aumento de capital social.
2) Assuntos de interesse social.

r
Lages, 6 de outubro de 1956

TITO RAMOS — Diretor Presidente 
PEDRO VANONI — Diretor Gerente

A N I  V E R S Á  R I O
Viu passar seu aniversário 

natalício, a 11 do corrente, o 
soldado Lauro Lemos Perei
ra, praça do destacamento lo
cal e que atualmente exerce 
as funções de fiscal do trân
sito em nossa cidade. Ao sol
dado Lauro, que é muito es
timado por civis e pelos seus 
companheiros de farda, en
viamos os nossos parabéns.

Vendo ou 
alugo

Casa própria para Ho
tel sita na Praia de Cam- 
boriu.

Informações com o pro
prietário sr. C A R L O S  
WLOCH - Itajai S. C.

CantíidaíDs a prefeito e vice-piefeiío k  São Paula
O diretório regional do Par

tido Trabalhista Bra-ileiro 
lançou as ^candidaturas de 
Prestes Maia, para prefeito, e 
Ivete Vargas para vice, nas 
eleições que deverão ser efe

par» escolha do. dirl ltlma palavra eoberá à Coo- 
gentes da capital paulista. | venção mas o PTB vai ouvir, 
Tauto o ex prefeito, afirma a i jmediatamente, os d e m a i s  
reportagem, como a atual ue partjdos a respeito ria possi- 
putada, concordaram plena-1 
mente com a indicação. A úl-

| bilidade de ura acordo,

porque deslista  sobre  ciueSqwer p iso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sãbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

•  9,5 pés cúbicos
•  In terior em côr azul lago
•  po rta  ap rove itáve l
•  novo têcho de engole  suave
•  S anos de garantia
•  preço bem mais em conta

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —

E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

Mercantil Delia Rocca Broering S. A
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 156 — Fone, 253 — Caixa postal, 27.

LAJES —  o —  SANTA CATARINA

Concessionários D O D G E

Peças e Acessórios MOPAR E BRASPAR 

Pneus e Camaras G O O D Y E A R  

Gazolina e Oleos ATLANTIC  E VEEDOL

Refrigeradores BRASTEMP
Fornos e Fogões Elétricos L A I R

Tintas e Vernizes BERRY BROTHERS 

Baterias B R A S P A R

O F I C I N A

DODGE
- P E Ç A S -  S E R V I Ç 0 S A U T 0 R I Z A  D 0 S
-  DE SOTO -  PLYMOU1H -  FARGO
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Apenas regular a rodada de 
domingo da 2a„ divisão

Domingo terá sequencia o 
c&mpeoaato da 2a Divisão, 
quando teremos o prazer de 
assistir a dois cotejos, que 
embora sejam de uiveis regu
lares, prometem agradar mui
to aos nossos habituces da 2a. 
Divisão.

Z£ íC,r e Rogério; Vicen-
GicoEdr « e, -Nel8(,n. Alfredo, ^co, Lanehao, Adilson e Mau-

Popular: Evaldo, Daniel 
Quinze; Jovito, Tão e N 
Uro* Aldori, Cabral 
roann e Dorival.

erci; 
Nigge

No Io confronto da rodada, 
niarcado para as 8,15, o Pal
meiras vice lider da tabela, 
irá encontrar dificuldades em 
superar ao aguerrido conjunto 
do Popular, que muito embora 
se encontre ostentando a po- 
s ção de lanterninha, é na a- 
tvalidade um dos melhores 
conjuntos de nossa 2a, Divisão, 
pois encontra-se invicto neste 
returno. E um cotejo que pro
mete satiafazer, pois de a 
muito o Palmeira e o Popular 
realizam embates ferteis em 
emoções.

Para este encontro os dois 
conjuntos deverão atuar assim 
constituídos: Palmeiras: Jua-

No outro encontro da roda
da jogarão as equipes do A- 
t etico A e do Independente, 
num choque que se avizinha 
equilibrado e torpe de açõ( s 

Eis como atuarão as duas 
equipes: Atlético A: Buzarello 
Nelson e Milton; Nardo, Eri e 
Uluses; João Fernandes, Ro
gério, Lambança, Vav* e Rei 
Conci. ’

Independente: Norton, Aloisio 
e Pocai; Haroldo, Dirceu e Ne- 
grinho; Pilila, Wilmar, Rogério. 
Mantovani e Adilson.

Este prelio será iniciado as 
10,15, e todos os dois jogos 
terão por local o Velho Está
dio de Copacabana.

Dr. Romulo Mattos
A D V O G A D O

Atende comarcas vizinhas

Praça João Costa, 10 - 2o andar - Saia 9

LAJES — Santa Catarina

0 V de Maio firme na liderança 
do nosso concurso

Foi efetivada Quinta Feira, a 11a apuração do Concur
so «Qual o Clube mais querido da cidade», patrocinado por 
este Bi-Semanario, que ofereceu os seguintes resultados:

Vasco da Gama t Voto
Flamengo 3 »
America 1-0 »
Io de Maio 55 »
Az de Ouro 26 »
Palmeiras 24 *
Cruzeiro 56 »
Atlético A 8 »

Após esta apuração é a seguinte a situação dos clu 
bes concorrentes:

1 — Io de Maio
2 — Atlético A
3 — Cruzeiro
4 — Flamengo
5 — Palmeiras
6 — America
7 — Az de Ouro
8 — Vasco da Gama
9 — Independente
10 — Lajes
11 — Internacional
12 — Popular
13 — União
A diferença que separa o 1» de Maio sobre o Atleti- 

CO A é de 222 votos. ____ .______________

110 U i  l i S  1 1 1 Dl C I K 1
voto  n o ________ _____ — -----------

442 votos
220 »
204 »
164 »
118 »
83 »
46 9

27 9

23 9

13 9

11 »
5 »
1 1»

CORÜEEO JL.AGEâ.NO 7 F a g in a

O Cruzeiro e União farão domingo o maior clássico varzeano
Domingo tr-rá. continuidade 

<> certame da varzea, com a 
realização de duas partidas, 
que reunirão os melhores con
juntos do nosso futebol mencr.

No I o jogo da rodada mar
i d o  para as 13,30 horas, o 
Az de Ouro dará combate ao 
quadro do America, num cho
que se apresenta equilibrado.

Eis as prováveis formações 
p< ra este jogo, Az de Ouro: 
Ademar, Wilson e Edmundo; 
Dão, Fernando e Wolney; Me
nezes, Odilo, Candinho, Pin<>- 
quio e Chico.

America: Evsldo. Dejacir e

GOTAS ESPORTIVAS
1 — Deverá atuar amanhã 

na vizinha cidade de Curiti- 
banos, o G. E. Vasco da Ga
ma, que naquela cidade dará 
cmibate ao Independente na 
inauguração dos seus novos 
uniformes.

Eis como está formada a 
delegação do Fantasma do 
Planalto: Chefe: Ariovaldo N. 
Caon, Técnico Constancio Gu- 
tierrez, Guarda Esportes: Áu
reo Antunes, Arbitro: Ivens 
Vlontenegro, Jogadores: Daniel, 
Tide, Neizinho, Boanerges, 
Elno, Waldir, Jassi, Cabelo, 
Johan, Edu, Túlio, Oscar, Ed
gar, Raimundo, Enio e Car- 
linhos.

O — 0

Pedrinho; Vone, Henrique e 
Valeri; Hildo, Walter, Gino, 
Atanazio e Orlando.

No choque principal do dia 
e do próprio campeonato var
zeano, teremos a realização do 
sensacional clássico varzeano 
entre as equipes do Cruzeiro 
e do União, num cotejo deci
sivo para ambos neste certa
me.

Provavelmente os dois qua
dros deverão atuar assim cons
tituídos, Cruzeiro: Buck, Be- 
reci e José; Coco, Lauvi e 
Moacir; Aires, Darci, Dida, 
Deco e Jonas.

União: Willi, Carpinho e La- 
Iío; iti, Aitenis e Zanotto, 
Miltinho, Sebastião, Eloir, De- 
zinho e Deoclecio.

Dr. A R O N  KI P EL
— A L T A  C I R U R G I A  —

CLINICA GERAL. PARTOS SEM DÔR, VIAS URINA
RIAS, DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER NA

MULHER

Colposcopia e Colpocitologia. Ondas curtas, 
Diatermia

Ex interno da Maternidade, do serviço das vias urinárias 
e de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Pôrto Alegre

Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 
de urgência (SAMDU) de Pôrto Alegre

Consultório: Praça João Costa, ALTOS DA 
FARMACIA N.S. DAS GRAÇAS

Consultas: das 13,30 às 17,30 horas.

Residência: Grande Hotel Lages.

LAJES — Sta. Catarina

2 — O Esporte Lajeano em 
Marcha, que está no ar diaria
mente pela Rádio Clube de 
Lajes, desejando colaborar 
com o Concurso «Qual o clube 
mais querido da cidade,» vai 
oferecer uma taça, afim de ser 
conferida ao segundo coloca
do deste concurso.

Bonito gesto da direção da
quele programa esportivo, o 
qual muito agradecemos.

— CONVITE-MISSA —
Esposa, filhos, genros, noras e nf-tos do inesquecível

AMANTINO ARAÚJO VIEIRA '
convidam aos parentes, amigos, pessoas de suas relações e 
o povo em geral para assistir a missa do primeiro aniversá
rio da morte desse ente querido, a ser celebrada dia 16 do 
corrente mês às 9 horr.s, na matriz de Painel.

Antecipam agradecimentos.
Lajes, outubro de 1956

durante todo o mês de OUTUBRO I
Maravilhosas máquinas de costura,

. . ,  o mês da boa compra!
Oportunidade Excepcional! 
com apenas Cr$ 950,00 de entrada

CROSLEY - OLÍMPIA - LADA -  ELITE 
- IMPERIAL - LEONAM

importadas do Japão, Alemanha, Tcheco Eslováquia - estão agora 
sendo vendidas a prêços e condições excepcionais!
20 anos de garantia — Assistência técnica permanente!

Finos moveis de madeiras de lei, em acabamento esmerado

FERNANDES &  CIA. - COM. E REPR.
que sempre vende o melhor . . . e agora Jvendendo em suaves 

condições de pagamento, espera sua visita.
Descontos especiais para pagamento à vista

Fernandes & Cia. Com. e Repr.
Rua Quintino Bocaiuva, 80-86 — LAJES - Santa Catarina
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48! s j s í ík  án i p ! »  ema garraía de i s t i
Reunida, dia 5, pnra apre

ciar o projeto que altera a co
brança do imposto de consu
mo, a Comibsão de Economia 
da Câmara aprovou diversas 
modificações a sere* introdu
zidas naquela legislação, des
tacando-se, dentre outras, o 
novo critéiio relacionado com 
os refrigerantes e as bebidas 
em geral, cuja taxação, ago
ra, será feita «ad valorem».

Nesse passo, a aguardente 
e os vinhos seriam tributados 
em 10% do seu valor, ficando 
15% para os refrigerantes, 
30% para a cerveja e 4n% pa
ia outras bebidas, inclusive o 
uísque, que pagará 400 cru
zeiros por litro.

Outras alterações
Os artigos considerados de 

menor necessidade, como a- 
cendedores, almofadas térmi
cas, aquecedores de água e

todos os aparelhos elétricos 
sofreram slteração substancial. 
O» automóveis, por exemplo, 
passarão a pagar os seguintes 
valores: de passeio e esporte, 
pesando até 1.000 quilos, 6%; 
de 1.000 até 1 500, 8%; de 
1.500 até 2.000, 10%; de 2.000 
Hté 2.500, 12% e os de mais 
de 2.500 quilos, pagarão 15%.

No caso dos artigos elétri
cos, a majoração vai desde 
4% até 20%. ou seja, de Cf$ 
0,04 por Cr$ 1,00 ou fração 
até Cr$ 20,00 por Ci$ 100,00 
ou fração, dependendo de sua 
procedência.

Sobre o fósforo (caixinha) 
e demais artigos de utilidade, 
o imposto incidirá substancial
mente.

Opinião da Comissão
Abordado pela reportagem, 

o sr. Daniel Faraco, presiden
te da Comissão de Economia,

declarou:
— O projeto enviado pelo 

Executivo propoDdo alterações 
no impôsto de consumo, per
mitirá ao governo uma recei
ta de cêrea de Pés bilhões de 
cruzeiros no próximo exercí
cio, sem afetar a economia no- 
cional. Ontem, a Comissão, 
apreciando o parecer do rela
tor Da matéria, deputado Au
gusto de Gregorio, rejeitou-o 
na sua grande maioria do di 
6 quando foram tratados os 
assuntos específicos e as nor 
mas gerais do imposto.

Como assessor, funcionou 
na Comissão o sr. Castro Via 
n«, dir> tor da Fazenda Nacio- 
n 11.

Recebe a casa «A 
CAPITAL» grande es
toque de casimiras
Á moderna loja A CAP1 

TAL; estabelecida á Rua Ma
rechal Deodoro, em prédio 
próprio, vem desde 6ua ins 
talaçáo nesta cidade, pres
tando reais 6erviços ao pú 
blico lajeano quer pelos pre 
ços especiais com que ven
de seus artigos, que pela al 
ta qualidade dos mesmos, 
comprovada pela sua enor
me freguesia Além da sen
sacional F«sta da Primavera, 
que essa conceituada casa 
comercial promoveu com a 
finalidade de lançar as ulti
mas novidades em artigos de 
verão, em bem decoradas 
vitrines, ainda recebeu ela. 
uestes últimos dias, grande 
sortimento de ternos de ca
simiras, pré-encolhidos, a 
preços ao alcance de qual
quer pessoa que poderá veri
ficar com seus próprios olho6 
o que acabamos de afirmar, 
fazendo uma visita a êsse 
conceituado estabelecimento 
comercial que, no iamo, po
de-se denominado orgulho de 
Lajes.

O snr. OSCAR EGIDIO W A 
GNER declara estarem ex 
traviadas as suas apólices de 
seguro de vida de Pagamen
tos Limitados, n°s. 183.038 e 
181 685 emitidas pelo IPASE.

ü  snr. AMÉRICO RABATI- 
NI declara estar extraviada 
a sua apólice de seguro de 
vida de Pagamentos Limita
dos, n°. 181.866 emitida pelo 
IPASE.

Um apelo do juiz aos pais
A propósito da campanha que vem tendo cur

so em nossa cidade, referente ao problema dos 
menores, o dr. Francisco José Rodrigues de Oli
veira, juiz de Direito da 2a. Vara desta Comar
ca, faz o seguinte apelo, na esperança de obter 
dos pais de íamilia a sua colaboração no sentido 
de, pelo menos, minorar essa importante questão:

Pai de familia:
Os pais, conscios dos deveres inerentes 

ao pátrio poder, devem, necessariamente, 
prestigiar a ação do Juizo de Menores, desde 
que êle visa concorrer para que o Brasil de 
amanhã, tenha filhos honestos e fortes, ca
pazes de o defenderem e o honrarem nas 
suas obras. Urge, por conseguinte, respeitar 
as determinações contidas nas portarias que 
regulamentam o ingresso de menores nos 
centros de Diversões.

Fa l ê nc i a  h J. E. SIOI IEISI
AVISO DO SÍNDICO

v

MANOEL LINO DE JESUS, Síndico da Falên
cia de J. E. SIQUEIRA, nos termos do art. 63 nr. 
I da Lei, avisa a quem possa interessar que, dia
riamente, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, em 
seu escritório no Ed. Carajá salas 13 e 14, sito á 
rua Cel. Cordova, se encontra a disposição de to
dos.

As declarações de crédito deverão ser apre
sentadas até o dia 24 de outubro de 1956.

Todos os atos oficiais desta Falência, serão 
publicados nos jornais «DIÁRIO OFICIAL DO ES
TADO» e «CORREIO LAGEANO».

Lajes, 5 de Outubro de 1956 
MANOEL LINO DE JESUS 

Síndico

CORREIO lAREARD
n a t vvr!  t « n c s .  13 de Outubro de 1956

j\iova ordem para as emissoras
O as6unto mais comentado 

nêstes ultimo-; dias, é a nova 
lei de imprensa, que o pre
sidente Juscelino enviou ao 
Congresso, para respectiva 
aprovação. No mesmo senti
do, depois de ouvir o con 
sultor geral da República, e 
«considerando que cabe ao 
govêrno evitar que as esta 
çõe6 de radio-difusoras se
jam utilizadas para transmis 
sões obcenas, contrárias à 
moral, subversivas, ou inju
riosas», o ministro Lucio Mei- 
ra baixou a seguinte porta 
ria, publicada no Diário Ofi
cial;

«Artigo I o - As estações de 
radio-difusoras, inclusive a 
televisão, excluirão dos seus 
programas anedotas malicio 
sas, gracejos picantes, bem 
como não irradiarão quais

quer manifestações, ainda 
que reprodução de artigos 
ou discursos, que importem 
ou possam importar na 
subversão da ordem pública, 
e no iDcitamento de grevesj 
que possam provocar animo
sidade entre as classes ar
madas. ou delas contra as 
instituições civis, instigação 
à desobediência coletiva ao 
cumprimento de determina
ções, ou que contenham in
juria, ou desrespeito às au
toridades constituidas.

Artigo 2o - A infração do 
disposto no artigo primeiro 
sujeita a empresa à suspen
são de sua estação por pra
zo não excedente de trinta 
dias e. no caso de reinci
dência, à rescisão da con- 
ceção».

Ponte sobre o
O deputado Leoberto Leal, 

ativo representante de nosso 
Estado na Camara Federal 
recebeu do sr. Ministro Lú
cio Meira, titúlar da pasta da 
Viação e Obras Pública, o 
spguinte telegrama:

«Prazer comunicar prezado

Rio Itajai Açú
amigo que Dep. Nacional Es
tradas Rodagem fará reali
zar concorrência pública dia 
oito corrente para projeto e 
construção de uma ponre so
bre o Rio Itajai Açú na BR- 
59 no Estado de Santa Cata
rina». i

Paulo F. O. Rossi 
Carmeu Sylvia Chedid Rossi

Participam as pessoas de suas relações e amizades o 
uascimeuto de seu primogênito

MÁRCIO ANTONIO
ocorrido na maternidade Maria Auxiliadora no dia 9 do 
c rrente.

Rio do Sul, outubro de 1956.

Associação Lageana de Assistência aos 
Menores (A L A M )

C O N V I T E
Convida-se todas as pessoas que se interessam pelo grave 

problema dos menores nêste Municipio para a sessão'de fun
dação da Associação Lageana de Assistência aos Menores 
(ALAM), que tem por objetivo imediato a construção de um 
lar para os jovens desamparados, já contando com a doação 
do terreno necessário, cuja solenidade terá lugar no próximo 
dia dezenove (19) do corrente, sexta-feira, às vinte horas no 
Salão Nobre do Instituto de Educação desta cidade.

Lajes, 5 de outubro de 1956 

Mario Augusto de Sousa
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊN

CIA AOS MENORES DE LAJES

Visto:
Data supra.

Francisco José Rodrigues de Oliveira 
JUIZ DE MENORES DA COMARCA

Hoje, sabado às 4 e 8 hs. o Marajoara apresenta
Willian Elliot e Catherine Mae Loyde r\ r -  C

no filme U v ü U  U t l  L m U y U L b ^  sensacional filme de aventuras!

Amanhã, domingo às 4, 7 e 9,15 horas — Será exibido o filme nacional

«EVA N0 BRASIL» com Colé e Nelia Paula
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