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Quatro catarinenses deram Crime em 
posse a Juscelino e lango Capão Alto

Empossado o Prefeito Vidal Ramos Junior
Os atos que culminaram com a posse dos srs. Juscelino: Kubitschek de Oliveira e João Goulart foram presididos por quatro catarinenses. O fato, único em nossa história política, resume-se no seguinte: o m inistro Luiz Galloíti, presidente do Superior Tribunal Eleitoral. concedeu os diplomas com os quais Juscelino e 

Jango se empossaram, o se-

[nador Carlos Gomes. ]° Se cretário do Senado, no exer cicio da presidência desse órgão legislativo, presidiu a sessão conjunta do Senado;o  senador Francisco Benjamim 
Galotti secretariou a sessão  
do Congresso, lendo os ter 
mos de posse; e o pre-idente 
Nereu Ramos transmitiu o 
cargo ao 6r. Juscelino Kubi- 
tscheck.

A execução do plano de obras
Estrada Lajes - Florianópolis - Patrulha mecanizada - Esclarecimedtos prestados pelo vereador Oscar Schweitzer

Conforme h*viamn* noticiado, o sr. Osc.r Schweitzer fora eleito para a Comissão Supervisora do Plano de Obras e E- quipamento» do Governo do Estado, como um dos representante* das classes conservadoras, das quais e um dos mais destacados lideres. Nessa qualidade o conhecido industrial prestou-no* alguns esclarecimentos •obre o funcionamento da comissão em apreço e deu-nos uma pequena entrevista lobre fina- lidad' s da mesma.Disse-nos, inicialmente, o sr Oscar Schweitzer que a Comissão Supervisora i  presidida pelo sr. Governador do Estado e é composta de 23 membros, sendo lá membros natos, representantes do Governo Estadual e 11 eleitos por 3 anos. sendo 8 delegados das classes conservadoras e mais os presidentes das Ftderaçõrs Comercial, Rural e Industrial. O sr Oscar Schweitzer é um dos 8 membros das classes conservadoras que integram a Comissão.A Comissão prosseguiu o vereador Schwitzer, foi empossada no dia 22 de janeiro, o- casião em que aprovou o Regimento Interno proposto pelo sr. Governador do Estado, tendo também após tomado conhecimento de emendas que deverão sar discutidas oportunaraen- te. Dessas emendas constam d u a s de bastante interesse

para a Comissão; uma visando a eleição de suplentes e outra possibilitando aos represen tintes se fazerem acompanharem, assembléias ou na fiscalização dos trabalhos, por acessores técnicos.v Quais aa atribuições da Comissão? indagamos.- A Comissão Supervisora compete discutir e votar todai os matériis relacionadas com o Plano de Obras e bem assim à fiscalização dos trabalhos, qusn- do em andamento.- Existe alguma obra que intere>se a Lajes para breve inicio?
-  Sim, respondeu-nos o vereador Schwdtzer. Para 56 está previsto o emprego de Cr$ 4 4oo.ooo.oo para a abertura da eítrada Lajes Florianópolis e também Cr$> 28 6o<\ooo,oo para a estrada Curitibano?*It->jai, que também interessa a n'* Deverá ainda ser cnada, com séde em Lajes, uma casa de de c< lono, ou seja, uma patrulha mecanizada para atender a agricultura da zona.

Ao desperdimo-nos do sr. Oscar Schweitzer, agradeeendo a solicitude com que nos ; tendeu. obtivemos ainda a promessa de que S.S., peródicamente, fornecer-nos-á os elemento* necessários em torno do andamento do Plano de Obras com relação à nossa região.

Os nomes que compõe o 
ministério de Juscelino

Os nomes do ministério com que iniciou seu mandato o presidente eleiio, Juscelino Kubitschek, com a seguinte composição: Ministro da Guerra — general Henrique Teixeira Lott, que desempenhou o mesmo cargo no ministério Nereu: Marinha — almirante Antônio Alves Câmara, membro do atual ministério; Aeronáutica — brigadeiro Vasco Alves Sêco, também membro

do gabinete atual; Fazenda — José Maria Alkirain, PSD; Relações Exteriores — José Carlos de Macedo Soares, PSD; Justiça — Nereu Ra mos, PSD; Educação — Cló- vi8 Salgado, PR-' Trabalho — Parsival Barroso, PTB, Agri
cultura — Ernesto Dornelles, 
PTB; Obras Públicas — co
mandante Lúcio Meira, PSD; 
Saúde Pública — professor 
Maurício de Medeiros.

Aproximadamente às 2 horas da madrugada do dia 28 pp. na propriedade do Sr. Ervino Correia, no Km. 18 da estrada federal Lajes- Passo do Socorre, distrito de Capão Alto, ocorreu mais um crime, cujo motivo ainda ignoramos. A vitima PEDRO ANTUNES DE SOUZA, com 23 anos de idade, de côr branca foi gravemente ferido no peito com bala de pistola de dois caros pelo indivíduo JO^É ALVES CORREIA, que se evadiu dc lo cal. Imediatamente a Delega  cia Regional de Policia, por seu tiiular Major 'ubal Cou tinho, destacou para ir ao local do crime o Sr. Comissário de Policia Hercilio Cervi acompanhado de a lguns auxiliares que tomou tôdas as providencias possíveis, como sejam as d'e remover o cadaver de Pedro Antunes de Souza para o N ecrotério desta cidade oude foi feito o Auto de Exame Cadavérico, e procurar pren der o criminoso que se acha foragido.

R O U BO S
Nossa reportagem colheu junto a Delegacia Regional de Policia, por intermédio do sr. comissário Hercilio Cervi os seguintes roubos. . .Na noite de 27 pp os am igos do alneio fizeram uma visita de cortesia à residência do Dr Clovis Ayres da Gama. DD Juiz da áa. Vara da Comarca de Lajes, do interior da qual subtraíram Joias no valor de CrS 50.000 e um revólver. Os gatos penetraram pela janela da cozinha da residência. No local compareceu o 6r. Hercilio Cervi que tomou as providências necessárias, mas não conseguiu capturar os ladrões.
No dia 27 mais ou menos às 20 hora a íesidência do Sr. V1TÓRIO SCOPEL foi arrombada por gatunos que lbe roui aram Cr$ 224 000,Ou. sendo que Cr$ 20 000,00 era notas de mil cruzeiros e o restante em n o t a s  de Quinhentos. O sr Vitório Scopel reside em frente o Novo E-iádio de Futebol, na ponte Grande, onde compareceu o sr. Comissáiio de Policia Hercilio Cervi que tomou as devidas providên cias.

Trator Agrícola
Modelo WD Allis-Chalmers com arado 3 discos, grade, cultivador-plantadeira - VENDE SE.Informações nejta redução.

Grande número de pessoas — Sessão solene da Camara — Sau
dação dos vereadores Manoel Antunes Ramos c Evílasio N  Caon 

D:scurso do sr Euclides Granzotto e do novo prefeito
O Município tem novo governo. O sr. Vidal Ramos Junior, eleito a 3 de outubro, foi empossado ontem, em solenidade perante a Camara de Vereadnies Ao aio com pareceu grande número de pessoas, além das autoridades espreialmente convidadas. Ás 15 horee o sr. Syrth Nicol eli, presidente da Camara a br u a reunião especialm ent•> i convocada e designou uma comissão tíe vereadores para introduzirem no recinto a-r autoridades sentando ao seu  lado o Dr. Aristeu Schitfler, juiz eleitoral, tomando também assento à Mesa da P residência o prefeito eleito, iutroduzido pela mesma c o missão, sob palm s dos presentes.

O 6r. Vidal Ramos Junior prestou a seguir o compromisso legal, lavrando-se o termo de po9se, que foi lido pelo secretário, vereador Lourenço Waltrick Vieira. . Posta a palavra a disposição, usaram-na os vereador es Manoel An-unes Ramos, liderdo  PSD, e Evilasio Nery Caon. lider do PTB, amb -s saudando o prefeito empossado e onaltecendo a admin atração a e n cerrar-se do sr. Euclides Granzotto.O sr. Vidal Ramos Junior, em emocionada oração, agradeceu as saudações e home nagens de que foi alvo.(J presidente Syrth Nicol- léli suspi ndeu a sessão por alguns minutos, para dar lu gar à transmissão do cargo, no gabinete -‘o prefeito, encerrando-a após ter si o lida a ata de posse.
No ato de transmissão de cargo o sr. Euclides Granzotto proferiu uma longa o- ração agradeceu a colaboração de tantos quant s colaboraram no periodo em que esteve à testa do Executivo Municipal e o sr. Vidal Ka mos Junior voltou a discursar, referindo se de maneira elogiosa à ge6tão de seu antecessor e prometendo em penhar-se na 6olução dos problemas municipais, declarando ser sua finalidade trabalhar pelo engrandecimento cie LajesO sr. Vidal Ramos Junior assume a Prefeitura cercado de confiança de seus munícipes, enquanto o sr. Euclides Granzotto despediuse da administração levando o respeito e o acatamento dos lagenos pelo pioficuo trabalho que de-envolveu.

Juscelino e Jango no Caiete
O presidente e o vice-presidente elei os em 3 de outubro, receberam ontem pos- 6e perante o Congresso Na cional, entrando em seguida no exercicio das. Íunçõe6 a que o povo os destinou A posse dos srs. Juscelino Kubit8check e João Goulart

tornou se uma verdadeira festa cívica para o povo bra- s leiro
E-ti' eram presentes delegações de várias dezenas de nações, ss altas autoridades do país e incálculavel massa popular-

Casamento de Martha Rocha esta semana
Um membro da familia Piano revelou que ainda não foi marcada a data do casa mento de Marta Rocha, Miss Brasil e Álvaro Piano, per tencente à famosa casa ban

cária que tem seu sobreno
me. Sabe se que a data do

enlace ainda não foi m rca- 
ds, em virtude de não terem 
e do legalizados todos 'os do
cumentos necessários, acre
ditando se que ir s ) ainda le 
ve no máximo un3 quatro ou
cinco dias.
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S r s . v i a j a n t e s  e s r s .  f a z e n d e i r o s
• ha rip Ia ordem e preços roodicos.Hospedem-se na PENSÃO NATAL. Agua corrente em todos os quartos, cozinna ue i

Oferece também refeições diárias e por mês com preços especiais^
P e n s ã o  N a t a l ,  a maior e melhor no gênero

Bem no centro da cidade -  Lajes, Santa Catarina__________Rua Getulio Vargas N° 154 —
S O L I D Ã O— Clelia —

Depois daquele dia em que te fostes, muita vez o sereno orvalhou as plunbeas madrugadas e muita vez o sol tingiu do purpuro a tela do horizonte . . .Náo sei quantas vezes vi a luz surgir na inonsidão noturna, não sei quantas vezes vasculhei com o olhar a abobada celeste, 6entindo a sua ausência , , .Não poderia contar quantas vezes choveu, desde então, nem quantas vezes o arco- iris riscou o firmamento límpido e lavado , . .Depsis daquele dia em que te fostes, o mesmo sol iluminou as tardes solitárias de minha vida e as mesmas estrelas reverberam no negror de outras noites silenciosas...Tudo mudou à minha volta. Dos confins do mundo vem chegando o inverno ti ritante . . . Foi-se a primavera . . . Tudo se foi . . . Só amor ficou e uma 6audade louca me oprime o coração, depois daquele dia em que te fostes . . .
Aniversário * *

Festejou seu aniversário, a 18 do mês em curso, o sr. João Pedro Padilha esíorça do profissional da tinturaria em nossa cidade e elemento muito relacionado e benquisto no meio em que vive. Ao digno aniversariante, que o- fereceu uma agradavel «fes- tinha» aos seus amigos, nossos parabéns e votos de prolongadas felicidades.

Guido Wiimar Sassi
Regressou de Florianópolis, onde esteve acompanhado de •ua esposa dona Adilia Miranda Flora Sassi e filhos, o sr. Guido Wiimar Sassi, competente funcionário do Banco do Brasil, agencia desta cidade.O ilu-tre viajante, que desfruta de largo circulo de amizades em nossos meios, é um dos literatos mais em evidência na Princesa da Serra e seu nome, sobejamente conhecido essencialmente por intermédio de um dos 6eu8 livros publicados PIÁ - merece toda a admi ração e respeito da coletividade lajeana, pois que o sr. Guido Sassi, não obstante a sua costumeira modéstia, elevou, de modo acentuado o panorama literário da terra de Correia Pinto.

A êle, pois, nossos cumprimentos.

Sra. Nadir 
Alves Fava
Completou mais um nata licio. dia 25 do mês corrente, a exma. 6ra. Nadir Alves Fava. digna esposa do sr. Pedro Jo6é, dinâmico e zeloso funcionário da Delegacia Regional de Policia de LajesÀ prezadíssima senhora, que foi muito cumprimentada nessa data. os nossos sinceros parabéns.

O Preceito do Dia

C O M P L E X O  DE 
INFERIORIDADE

Rio (A^SODIADAS) Os pais nunca devem lançar em rosto dos filhos defeitos fisicos que é6tes tenham. Nem mesmo convém lembrar-lhes esta condição desagradavel. Quando o fazem, concorrem para que a criança passe a se considerar inferior às demais e perca a confiança em 6i, tornando se, assim, presa de que se chama «complexo de inferioiidade»Se seu filho apresenta algum defeito fisico, procure incutir-lhe com habilidade, a convicção de que is6o em nada lhê diminui a capacidade - SNES.

Clube 1' àc Julho
Carnaval de 1956 

Ensaios Carnavalescos
Todos as Terças e Quintas feiras a partir de31-1-956

Bailes de Carnaval
Dias 12, 13 e 14 - do corrente

Matineé Infantil
Dia 13 - Segunda feira com inicio as 15 horas

Abrilhantará o carnaval do veterano o conjunto de ERNANI MARINHO de Porto Alegre.
Mesas a venda no Armazém Silva a Rua CorreiaPinto

Com m ódica entrada e V IN T E  suáveis prestações m e n sa is!
No coração do mais futuroso e progressista Bairro de Lages
0 Loteamento São Francisco

Estr. Lages-Fpolis -SÍ*V Avenida 3 de Outubro

Com ercial “ C O N D E”  Ltda.
Ferro-Cimento - Materiaes para Construção
Consulte nossos preços antes de realizar suas compras de ferro, cimento e demais materiais para construção.

Comercia! “Conde” Ltda.
Rna Ariatiliano Ramos, 14 - Sala 2

LAJES — S. CATARINA
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Rua já existente

— c o q u e i  oc ^ ia .
Rua Correia Pinto, n» 136 - LAGES - Santa Catarina

casa CELY . M elo - CASAJAM
Um emporio de tecidos e roupas feitas a - - - - - - - -

Rua 15 de Novembro , 3 Serv'Ç° ™ POVO
Lages - Santa Catarina
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Gosto nào se discute, porem o apurado bom gosto das Lojas Paul e indiscutível
Basta lançar um olhar nas suas elegantes vitrines, para apreciar as suas originais novidades confecionadas------------------------------  por mãos de mestre ---------- ---------------------

AO LADO DO CINE TAMOIO
O mate invade à américa e a europa

Rio, (ASSOCIADAS) A nos- 
62 erva-mate só tinha um defeito. Era nacional, e foi sem pre bebida de guaranis e cainguângues. Chegou m esmo a ter fama de bebida infernal. ou «erva do demônio», porque, além de estumulan- te orgânico. 6ervia de ingrediente de feitiçaria para as tramas de amor. Só mais tarde, quando S. Tomé, sob o nome das plumas de um ca cique Pai Zumé, segundo conta á lenda, purificou-a no fogo, é que a sua infusão passou a cúia, para a cha- vena e para o copo, com as

denominações de chimarrão, chá, mate-espumante, ou ma te gelado. Fonte de energia e de saúde, o mate não só avassalou o Sul do Brasil, e os territórios integrais da Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, mas deu entrada triunfal na America do Norte, ao mesmo tempo que invade a velha Europa, por ser uma bebida pura, sem 
corantes, nem combinações 
químicas, como quase todos 
os refrigerantes que envene- 
neram as populações do 
mundo inteiro.

Primeira casa construída
inteiramente com plástico

A primeira casa do mundo, inteirsmente construída de plástico, acaba de ser realizada pela industria francesa. Será apresentada ao pubMco a contar de 23 de fevereiro, no Salão das Artes Domesticas Toda a estrutura da caSn e realizada em estratificado de podester. Doze outras matérias phsticas, trnasparentes ou opacas, flexiveis ou rígidas, foram utiliza*las para a construção e para as divisões.Montada segundo os grande« elementos padrões, a casa

compõe se de uma rotunda central, ; o rf-dor da qual se vêm fixar um ou vários quartos. . . P"is a Crsa e e>ten- sive!. O seu pe>,< total ê na ordem de 7,5 tond as. Essa primeira casa da era plastics, isto e. da era o carbono, oferer - novas perspectivas no domínio industrial, e assi
nala sem duvida, ao que se 
indica, o inicio de inteira al- 
teraçãi das condições tradi
cionais da arquitetutra e da 
habilitação.

Não de esmola contribua para a SLAN

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

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

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES
H O R Á R I ODE LAJES PARA

4 as 6as.3as. 5 as. Sah.3as. 4as. 5as. 6as. Sab.
3as. 5as. Sab.3as. 5as. Sab,

Dom.Caxias CuritibaFlorianópolis 2as.P. Alegre 2as.Rio de Janeiro São PauloJoaçaba, Xapeco, Erechim, Passo Fundo, Carasinho, 2as. feira

Dom.

P R E Ç O
IDA Ida e volta

Carasinho 665,00 1.200,70Caxias 345.40 629.00Curitibe 871 00 1.572.40Erechim 490,80 886.20Florianópolis 454.40 88(3 20Joaçaba 316,60 571,70Passo Fundo 590,80 1.067,10Porto Alegre 554,40 1.00",70Rio de Janeiro 2.058,60 3.716.50São Paulo 1.478,40 2.668.50Xapeco 460.60 848.00
Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do pais e extrangeiras. nas agencias da VARIti e nas principais Agenciasde Turismo.
AGÊNCIA EM LAJES - Rua 15 de Novembro 37 - Fones * 241
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Distribuidora Comercial Lageaoa Ltda.
Atacadistas — Distribuidores — Importadores

I

Rua Coronel Cordova, 59 — Fone 246 — LAGES SANTA CATARINA

£
h
%
§

DISTRIBUIDORES:

Cia. Goodyear do Brasil:- Pneus - CORREIAS e Mangueiras
Gillette Safety Razor Company of Brazil:- Lâminas e aparelhos para barbear e TONI 
Indústrial e Comercial Brasileira S.A. (Incobrasa S .A .): - Óleos Vegetais - Farinha e Farelo 
de Soja e Amendoim
Indústria de Pneumáticos Firestone S.A:- Pneus e câmaras de ar.
Microlite do Brasil S. A.:- Pilhas Ray-O-Vac 
Metalúrgica W allig S. A.:- Fogões «Wa LLIG»
Produtos Alimenticios Quaker S,A.:- Aveia Quaker e Smith
Shell Brazil Ltd.:- Oleos para automóveis, caminhões - cilindros e mancais.__________________

I
fI

Alpargatas RODA - Alumínio - Arados - Arame farpado - Balanças - Conservas - Correntes qj 
VENDAS POR ATACADO. para automóveis e caminhões - Ferragens em geral - Louças - Papelaria - Pregos - etc., etc.. =-zj 

p $ 5 1 | p$qT!fl55ãll pfr=» Ií p ^ L p ^ íS ^ IS  = * ^ [c > 6 q j @ 7
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Â maior rêde aerea
Nós colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos m  Ie t1

E
Serviços Aéreos Cruzei

AGENCIA. EM LAGES, - Rua 15 de Novem bro S.N. (log*o abaixo do Cme M aiajoara)
Fone, 214

Operamos com aviões Douglas DC 3 (21 passageiros) e Douglas C 47 (28 passageiros)_________________

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

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

Terça Feira! para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Joaçaba e Xapecó
Hora de sahida: - 13,20 (Volta às quartas feiras)

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
(Volta às quintas feiras)Hora de sahida: - 11,3® •

Quinta Feira: para Joaçaba e Xapecó
Hora de sahida: - 13,20 (Volta às sextas feiras)

Sexta Feira: para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(Volta aos sabados)Hora de sahida: - 11.30

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó
Hora de sahida: - 13,20 (Volta aos domingos)

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 11,30 (volta ás 2as. 3as. - 5as. - sabados)

- -----  ■ ■ .........

Com uma passagem da TAC ^ nsa\ X ri viaíar em <>“ •«■«a T í *  «ndoa. tanto na m.

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de mandar h
resma em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul bastand QUalqUer pessoa
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a \  ° QUe P&Ia 1SS0 seía a Penaa pessoa receberá o bilhpte ™gidencia. te de Passagem, em su

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer
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Melhoramentos para 
a E. F. dona Tereza 

Cristina
O Presidente Ncreu Ramos sancionou decreto, autorizando o Ministro da Fazenda Nacio nal a contratar com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico empréstimo de que serà devedora a União Federal e cujo produto se aplicará na execução dos programa* de obras e melhoramentos essenciais organizadas pel6 Ministério de Viação e Obras Públicas: com aprova, ção do Presidente da República para a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina até o limite de cento e dez milhões do cruzeiros.

O Brasil receberá dois submarios americanos por empréstimo
Washington. (ASSOCIADAS) O Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza o emprés timo de dois submarinos de combate ao Brasil, nos próxi mos cinco anos. De acôrdo com os termos do projeto de lei que deverá ser debatido ao plenário da Câmara, os submarinos serão retirados da esquadra americana de reserva. Diz o projeto de lei que os submarinos devem ser reparados, modernizado» e ajustados ccm os fundos do Pagamento de Segurança Mútua previstos para o Brasil. O Brasil deve devolver os submarinos nas mesmas condições em que os receberem -  diz ainda o projeto de lei.

Mate brasileiro para 
os passageiros de 

aviões
O Instituto Nacional do Ma- te entrou em acôrdo com em- prêsas de tran-portes aéreo* para a distribuição de pequenos invólucros <1a erva-mate entre seus passageiros. Êsses invólucros, em francês, inglês, espanhol, sôbre a maneira de preparar e usar a bebida, quente ou fria.Ainda com a colaboração das emprêsas de aviação, o Instituto pretende instalar sugestivas vitrines no exterior, aproveitando as agências dessas organizações na Furooa e nos Estados Unidos (A.A.)

Instalada a secção de 
Santa Catarina da 

comissão nacional de 
história

Acaba de ser instalada a Secção de Santa Catarina da Comisão Nacional de História, tendo sido eleitos presidentes e Secretários, respeotivameote, o profe-sor Carlos da Costa Perreira e o dr. Walter Fernando Piazza. A Comissão Nacional de História; integrada no Comité Internacional de Ciências Históricas, está organizando o Io Encontro Anual; a se realizar provavelmente em julho do corrente ano, com a participação das secções regionais, das quais já íor^m instaladas nove,

5 Página

Salário base de contribuição de avulsos
Por portaria do ministro do Trabalho ontem, foi fixado em Cr$ 2.000,00 o salário ba^e de contribuição do* avulsos, filiados ao Sindicato d 8 Es

tivadores de L gun-», no Espado de Santa Catarina, para u Instituto de Aposent; dot ia e Pensões dos Empregados em Trnnsportes e Cargas.

JoaJheria Mondadorí
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

Leia o «Jornal de Lajes»
Órgão Noticioso e de Comentários

Brevemente na* bancas e era sua casa; informando com exatidão o «JORNAL DE LAJES» será o mensageiro de sua confiança. Circulará sob a direção do Dr. Antonio Edu Vieira.

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 - Eletrolas - Toca-discos - Bicicletas - Reguladores de voltagem - Máquinas de c s- tura - AlbuDB para discos - Aparelhos discotex e muitos outros artigos de reconhecida qualidade.
Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cupões gratuitos «Lar Feliz» (caria patente n° 180).

PALÁCIO DA MÚSICA, CUJO LEMA Ê:VENDER BEM E SERVIR MELHOR
Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal 164 - Fone, 397 

Endereço Teleg. «Palácio» - Lajes - S. C.

C o m e rc ia l “ G O N D E ”  L id a .
Ferro-Cimento - Materiaes para Construção
Consulte nossos preços antes de realizar suas compras de ferro, cimento e demais materiais para construção.

Comercia! "Conde”  Ltda.
Rna Aristiliano Ramos. 14 - Sala 2

LAJES — S. CATARINA

Gostos não se 
discutem...

mas o bom-gôsto é um só:

ĵmiiiiiiiiiiiiiiimii

Distribuidor nesta praça:
C o m e rc ia l Auto  C a p a s

S O F Á S - C A M A  " C I T YT E X "
Com broços e sem braços, super-confortáveis, com amplo 
armário. Manêjo muito fácil. Sofá para quatro pessoas 
e espaçosa Çjma de casal. Lindos e variadas podrona- 
gens em tecidos ex Jusivos fobricac'os pela p.ópria Ciiylex.

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



6 página
1 -2-56 CORREIO LAGEANO

C I N E  T E A T R O  T A M 0IO S.A.
— Relatório da Diretoria —

Senhores Acionistas: ,, relato dos negócios sociais e principais a os a minis ranvcsObedecendo as determinações legáis e estatuárias, vimos apresentar-lhes norfPii«mente n Podurante o exercício findo em 31 de dezembro último. t „ oue com êste publicamos, esclarecem pO Balanço Geral e a Demonstração de Lucros e Perdas e demais documentos que com e > OPPfiRáriosultado econômico e financeiro do exercício ora encerrado. . lhes ouaisauer esclarecimentos que julgarem ne s.Não obstante ficamos ao inteiro dispor dos senhores aciomstas para prestar-lhes quaisquer . « i
(C on stan tin o  B ertu zz i' (Mano " '1Sus‘ ?„,de Sou2í'l |(Dr. Carmosino Caraargo de Araujo) Diretor Presidente

(Ulisses Ribas) Dir. Gerente Dir. Tesoureiro Dir. Comercial

Balanço geral# encerrado em 31 de dezembro d<
R E S U M O

P A S S I V O

1955
A T I V O

IMOBILIZADO Maquinária Instalàção de Luz EdifíciosMoveis e Utensílios Imóveis
REALIZÁVEL (curto e longo prazo) Empréstimo Lei 1474 Letras a receber Contas correntes 
DISPONÍVEL CaixaBancos c/ depósitos 
CONPENSAYEL Ações CaucionadasRESULTADOS PENDENTES Seguros (Não vencidos)Comissões em Suspenso Sêlos de Estatística 
SOMA DO ATIVO

923.529.6o 59.582.7o 959.773.1 o 319.59M.9o 229.43o.oo
13.058,6o 3o7.ooo,oo 83 361,9o
86.985,5o4.347,9o

2o.468,oo 4o 5oo.oo 3.229,3o

2.491.914,30

4o3.42o,5o

91.333,4o

60.000,00

64.197.30

INEXIGÍVELCapitalFundo de Reserva Fundo para depreciações
EXIGÍVEL (curto e longo prazo) Contas correntes Titulos a pagarBanco do Brasil c/ empréstimo Dividendo n- 1 Dividendo n- 2 Dividendo n- 3 Lucros em supenso 
CONPENSAVEL Caução da Diretoria

1 35o,ooo,oo 79.66o. lo  436.459.6o
158.313.3o 447.382,9o 15o ooo.on 1.157.5o 

1 760.00  18.384.oo 4o7.748.J0

1.866.119,70

c
t<
Bi'tornf

MlD‘tUT'1’ JiZd*- re8 1aipi«vida1
O01prof1
signjirã pom JO t|ece
rela’faÇ2rias
®o

Ti 
cam 
duas 
a estaoc
ap itmer

1.184.745,80
60.000,00

3 llo.865,50

Lages 31 de Dezembro de 1955
SOMA DG PASSIVO 3 110 865,5o

(Dr. Carmosino Camargo de Araujo) Diretor Presidente (Ulisses Ribas) Dir. Gerente (Constantino Bertuzzi) Dir. Tesoureiro (Mário Augusto de Souza) Lourival Lisboa, Dir. Comercial Contador - CRC S.C. 0579

Demonstração da conta «Lucros e Perdas» encerrada em 31 de Dezembro de 1955
DÉBITO CRÉDITO

de Rendas de Exercicio de Juros e Descontos de Maquinária a Despesas Gerais a Sêlos de Estatística a Honorários a Ordenadosa Impostos de Diversões e outros a Alugueis de filmes a Manutenção e Conservação a Fundo de Reserva
a Fundo para Depreciações

a Lucros em Suspenso

(Dr Carmosino Camargo de Araujo) Diretor Presidente

Lucro bruto desta contaIdem, idemIdem, idemSaldo desta contaIdem, idemIdem, idemIdem, idemIdem, idemIdem, idemIdem, idem
10°/o para constituição de um «Fuudo de Reserva» cf. oisp. estatuáriás 10% 8/ Maquinária 10% s/ Instalação de Luz 10% s/ Moveis e Utensílios 
Lucro liquido do presente exercício

55 687,20 4.129.20 30.707,30

260.944,60115.856.10 322 500,0059.391,60116.286.10 391.812,9080.713,50
4.427,50

90.523.7039.847.70

1.404.201,00902.7077.200,00

Lages 31 de Dezembro de 1955 _M82.303,7() 1.482 305 70

(Ulisses Ribas) Dir. Gerente (Consfanfino Bertuzzi) Dir. Tesoureiro (Mário Augusto de Souza) Dir. Comercial Lourival Lisboa Contador - C.K. s/c. 05"9

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixos assinados membros do Conspih p-do detidamente o «Balanço Geral» e «Demonstração da Conta rip r iSS?«, nal.,d<) Cine Teatro Tarrmin q \ * ,tes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 1955 deDois HpÛ ° S+e.Perdas>>* Kelatório da nirPtpnS'A‘’ i endo exacraiDJ foi dado examinar, são de parecer que devam ser aprovado^ npbf ?°nsta*f,reni a mais perfeita exabdõ™1 e Conías reíe!T 

referidos, os atos praticados pela Diretoria, referentes ao exercício Afindo5 ° la Geral 0rdinária, alén? fos* ar í**0 t ^
Lages, 31 de Dezembro de 1955

lhe> acin>s I

(Dr. Indalécio Arruda)
João Aguaünho Duarte)
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Situação dos 
técnicos não
Rio, (ÀRGUS-PRESS) Serão tomadas providências. pelo Ministério da Educação e Cultura, com finalidade de legalizar a situação dos instrutores e técnicos desportivos não diplomados, que exercem atividades no território nacional. Como medida preliminar, o professor Abgar Renaul designou comissão que elaborará ante-prejeto de lei dispondo a respeito do assunto, ao mesmo tempo que estabelecendo as exigências básicas relativas á organização e duração dos cursos e as matérias a serem ministradas, co

mo também definindo as atri-

instrutores e diplomados
buições dos técnicos e treinadores assim habilitados.A comissão ficou constituída dos srs. Mário Pollo, João Pereira, João Peregrino da Rocha Fagundes Junior, Mario Nu ies de Souza e Alfredo Colombo, como representante. respectivamente, do Conselho Nacional de Educação Fisica e Desportos da Universidade do Bra.-il, da Escola de Educação Fisica e Desportos da Universidade do Brasil, da Escola de Educação Fisica de São Paulo e da Divisão de Educação Fisica do Departamento Nacional de 
Educação.

Escola de árbitos
Tão logo seja encerrado o campeonato - faltam apenas duas rodadas - a LSD abrirá a escola de árbitros, procu- iando formar um quadro de apitadores, com o aproveitamento de novos valores. Os

juizes serSo inscritos em di
versas categorias e sómente 
após um determinado estágio 
e a realização de provas é 
que poderão ser chamados a 
atuar em prélios principais.

A teneãc S e n h o re s  D e n t is t a s ! !
encarrega r-A Comercial «CONDE» Ltda.se-á de todo e qualquer trabalho de prótese, confeccionados pelos mais modernos processos mundiais. PONTES MOVEIS - Estruturas de WISIL» - a nova liga de Cromo, Cobalto, Molibdenio, da Fried. Krupp - Alemanha. COMERCIAL «CONDE» Ltda. representante exclusiva do Laboratorio «PRÓTESE DENTARIA ODONTOS», de Porto Alegre.

Rua Arisíiliano Ramos, 14 - Sala 2 - End. Teleg. cÇONDELTA»Lajes — Santa Catarina

Sábado e domingo, 
continuará o 
campeonato

Deverá ter prosseguimento sabado e domingo - se o tempo permitir, é claro - o certame oficial da LSD. As partidas que haviam sido desi- signadas para os d>as 21 e 22 de Janeiro, e que não foram realizadas, e serão neste fim de semana. Assim, teremos: sábado: Lajes x Internacional e domingo: Aliados x Vasco da Gama.

O torneio será de encerramento
A LSD está no propósito de sómente realizar o torneio que estava programado para o dia 29 sómente após o término do campeonato. Nessa ocasião seria então inaugurado o alambrado, e o torneio teria o carater de encerramento e no decurso do mesmo os campeões do certame de 55 receberiam os troféus.

Hoje decisão sobre a Várzea
Hoje em reunião com o presidente da LSD, deverão ser ouvidos oficialmente so bre a 6ua inclusão como s e gunda divisão os clubes var- zeanos

Novo presidente do Departamento Varzeano
Foi eleito e já recebeu posse na presidência do Departamento Varzeano o sr. Au- jor Branco de Morais que assim substituiu o sr. Juarez Garbelotto.

Campos para treinos
A LSD está empenhada em obter um maior número de campos para treinaineoto das equipes de futebol de seus filiados. Afora o Estádio Novo, os clubes deverão contar com, pelo menos, mais dois estádios, sendo um deles o Campo Velho - do Bairro de Copacabana - no qu<1 serão rea-

lizadas diversas im lhori», Também os estádios queflfc tualmente servem aos v,#- zeanos deverão «er rre|h< ra- 
dos. procurando-se ter um 
cercado e com medidas regu
lamentares para a realização 
dos jogos do campeonato do 
ano em curso.

F a b rica d a  e x c lu s lv a m e n te  
com  c im en to  P o rtlan d  e 
a m ia n to  em fib ras, a co
b e r tu ra  B ras llit  é leve , ino 
x id áv e l, Inco m b u stív e l e 
In sensíve l às In tem p érie s . 
P e rm ite  rá p id a  m on tag em  
e sen sív e l eco n o m ia  de 
m a d e ira m e n to . Sua d u ra 
b ilid ad e  é I L I M I T A D A .

DESTRIBUIDOR
Com. eRepr. G. Socas S.A 91
Rua Cel. Cordova 294 Telef. J5S C. Postal 61

SUPER
Ifdd& U um

S ta n d a rd  E /ectric

Rico móvel “Barroco”, n  válvu
las, 7 faixas de ondas. Câmara 
acústica com i  alto-falantes, in
corporando “Tom Sinfônico”. 
Tóca-discos automático de 3 ve
locidades com novo pick-up de 
alta fidelidade, 2 agulhas permanen
tes reversíveis. ff.

♦

R. 5100

------------ Revendedor Autorizado-------------A E L E T R O L A N D I A
Rua Cel. Cordova s/n. Lages — S. C.

Mantem em estoques os seguintes
«Produtos Brasilit»

Chapas onduladas para coberturas, chapas lizas Brisicôr, chapas lizas Fibroiite para forros e divi sões internas, caixas de descarga Flomax d« irabutir B. F. externas, reservatórios para agua quente e fria, tubos para e6goto e instalações sanitarias em geral, peças e conexões para redes e esgotos, tubos de pressão para redes de a- gua, e outros produtos da afamada linha «BRAMLlT»

V E N D E - S E
Uma bem montada ceramica, em franco funcionamento aparelhada com maquinaria moderna e capacidade de produção de 5 a 6 mil telhas em oito horas de trabalho, situada no município de Capinza], 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.

V i s i t e m  a P r i m e i r a  F e s t a  da
I

------------- Maçã - Exposição-------------
A Realizar-se de 18 a 26 de fevereiro em São Joaquim - S.C.
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Nova vacina contra a paralisia infantil

Jbase das investigações mericans, Aporem que

A Grã Bretanha anunciou que seus iaboraturios conseguiram fabricar uma nova va- ciíia contra a paralisia infan#«é T»referivel a qualquer outra estrangeira».O ministro da Saude, sr. Robert H. Turlon, declarou que já foram concluídas as provas a que foi submetida a nova vacina, e acrescentou que a mesma será inaugurada às crianças de meüos de nove anos antes que se inicie, no proximo verão, a epoca da paliomielite.A Grã-Bretanha não quis- utilizar, no verão passado, a vacina noite-americana do Dr. Jonas Salk.() ministro da Saude numa entrevista coletiva especial, declarou o seguinte'«Embora baseada no brilhante trabalho que se reali zou nos Estados Unidos, a vacina inglesa não é igual á norte-amerieana. As melhoras se devem ao esforços dos fabricantes ingleses, que tra balharam e.u colaboração com o Conselho de Pesquisas Medica*. Acreditamos que nossa vacina e preferível á de qualquer outro pais e não pretendemos comprar quantidade alguma no exterior.«Finalmente, conseguimos descobrir uma vacina que proporcione, segundo acreditamos, certo grau de proteção contra a poliomielite pa- ralisante. Essa fabricação será submetida • provas rigorosas de segurança e será tfio inócua quanto pode sê-lo qualquer outra vacioa».
Disse também o ministro que serão fabricadas quantidade suficientes para vacinar meio milhão de crianças de

menos de novo anos d« idade neste verão.«As crianças não serão vacinadas — concluiu — senão depois de se obter autorização escrita dos país».
Determinação segura 

do sexo antes de 
nascer

Segundo o « Time» tres cientistas de Israel declararam, na serrana passada, haver descoberto um processo seguro de determinar o 6exo da criança antes de seu nascimento: Baseia-se tal processo no fato, já demonstrado por cientistas canadenses, de qce uma substancia ch .inada croma- tifia do sexo pode ser encou- trada nas células da femea, nunca, porem, nas do macho. Q dr. Pavid Serr e os gene- ticistas Leo Sechs e Mathdde Danon, do Hospital da Universidade Hotschild-Hadassan, em Jerusalém que as células no fluido auiótico, liquido que se encontra no revestimento do feto, podem ser analisadas para mostrar o sexo da criança. A fim de colher um pouco desse fluido eles inserem uma agulha hipodérmica ex tremamente delicada naquele revestimento, através da vagina. Em vinte casos os pesquisadores tiveram cem poi cento de êxito na determinação do sexo antes do nascimento. Proclamam os cientistas israelitas a segurança de seu test. Muitus outros médicos, porem, acham que tais tests são perigosos, podendo prejudicar tante a criança como sua mãe. De qualquer sorte, nada se pode fazer senão esperar que o test se confirme com o tempo.

S/A. Moinho CruzeiroIndústria e Comércio
Assembléia Geral Extraordinária 

Ia. Convocação
Convidam-se os Srs. acionistas a comparecer a séde social, à rua Cel. Serafim de Moura, 202 - às 10 horas do dia 11 de Fevereiro de 1956, a- fim de, reunidos em assembléia geral extraosdiná- ria, deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

I - Aumento do capital social;II - Reforma dos Estatutos.
Lages, Io de Fevereiro de 1956

Ovidio Simão Todeschini Dir. AdjuntoDario A. Todeschini Dir. Gerente

Al VEM MOMO
]á se acham em grandes preparativos os foliões locais para os folguedos carnavalescos. Os clubes reereati vos est ;0 sendo ornam entados e realizando ensaios, e s pecialmente dos sucessos musicais As testas de Momo serão celebradas nos próximos dias 12, 13 e 14 do corrente.

Dr. Clóvis Ayres da 
Gama

Assumiu a 2a. Van da ( o- marca d« L»jes 0 vis Ayres da Gama, novo titular da mesma, sucedendo as- sim B« Dr. Aristeu Schiefler, que por sua v«z é o sucessor, na la. Vara do Dr. Dezembar- gador Beliiário Ramos du Costa Ao Dr. Clóvi* nossos cumprimentos com votos de uma feliz estadia em Lajes. _____
Aniversário

Aniversariou no dia 30 pp. a bela Srta. MARIA PARECIDA PAES, filha do casal José Augusto Paei-D. Alice Siqueira Paes; do comércio local. A aniversariante recepcionou na residência de seu* progenitores, à rua Correia Pinto, 147. as pessoas de suas relaçõe», às •- fêreceu um «cocktail» dançante, que esteve bastante cencor- rido. A Maria Aparecida nossos cumprimentos com votos de fs- llcidades.
Otávio de Athayde
Viu passar seu natalício a 25 dêste, o sr. Otávio de Athayde: farmacêutico pratico atualmente residindo no interior do município. Procedente do Rio Grande do Sul. em pouco tempo o distinto aniversariante conquistou largo circulo de amizades em nossos meios, motivo porque o cumprimentamos, almejanda - lhe perenes felicidades.

ãgeanq
a n o  XVl! Lages. 1 de Fevereiro de 1356 N'9

Inaugurado o Instituto 
do Cancer

Foi inaugurado no Rio o Instituto do Câncer, que funcionará sob as vistas do ber- viço Nacional do Câncer do Ministério da Saude. O novoestabelecimento-modelo é umdos maiores e melhores do seu genero na America do Sul e na sua construção e instalação foram levados em conta os mais recentes pro

gressos da ciência, na ?Ua luta contra o terrivel mal Conta já o Instituto inau gurado com 18 ambulatória em funcionamento e d:ver8oa 
laboratorios de analises cli. 
nica6, e dentro de dois me 
ses estará em condições de 
acolher, para inte namente, 
330 eDfermos.

ENLACE
Realizou-se no dia 28 pp„ às :« 30 horas, na Catedral, o enlace matrimonial da Srta. TE R EZI N H A WAL- TRICK, filha do casal Gilberto S. Walírick - D. Jovi- na M. Waltrick com o SR WALTER P TEIXEIRA, fi- 1 lh'. da Vva D. Eddh P. Teixeira.
Após a cerimônia os convidados foram recepcionados no c l u b e  M de Junho, aos quais foi servido um Luto banquete Ao novo cs- sal nossos cumprimentos com votos de perents felicidades.

“C onsultório de Fsico - H érm etiea’ 
Veja o que existe em torno de si

0  Professor DELBAN, dade, trazendo
PÊNDAlO DE VIRGO, (único existente nas AMÉRICAS).
Pedra Indiana- - Vidência, Transporte mental a qualquer distância. - AVISO IMPORTANTE: - 0 Professor DELBa N, no decorrer da consulta, lhe proporcionará k  satisfação de enxergar o que de sejares. (isto chama-se alto ocultismo).

APRESSEM  SE em consultar es-1 te Peofessor, porque sua estadia \ nêsta cidade é breve. - A  origem dos seus fracassos, dificuldades, a- bandonos, sofrimentos, amores casamentos, negocios, demandas, viagens, filhos etc., tudo esclarece e desven- J da com absoluta precisão e máximo segredo.

O Professor DELBAN, é portador de farta documenta ! ção firmada, por autoridades civis e militares, que atestam seus conhecimentos.Trabalhos Rápidos e Garantidos - Sendo o Professor DELBAN. filho do Amazonas, além de sua força natural, mantêve alguns anos, contacto com índios amazonenses, muito aprendendo com estes irmãos das selvas.
C onsu lta  C r$  100,00

ATENDE-E das 9 as 20 horas

Entieieço: Grande Hotel Rossi
Quarto n 32 Lages

/

Unico bar na cidade com nista n/ h-.-------
— ---------- ----------  R,,A CORREIA PINTO H  T »j P' dânÇafie  Lanches e Bar — Todns n« rli/ro e _ i_i , — ' -----—---------------o • —r~;—:— ;— r— RUA correia n»™  < ,T 39] p/ aan ça rServiços de Lanches e Bar -  Todos os dias. Saladas de Fr„w  c ---------------- --------- /

B A R  COM B E B I D ^ N a C l O N A ^ l ^
S E R V I Ç O  F I N O  ---------------- --------------- —S E R V I Ç O  F I N O

Musica diariamente, 2a. a sáharin Q ^  •------------------------------ domipgo a tarde e a no,te
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