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A bem da verdade
—  Escreve: Estevam BORGES —

Procedente de Rodeio (ou outro qualquer lugar), 
chegou em Lajes há um ano e pouco, frei Paulo de 
Assis. Moço ainda, no vigor dos anos, cheio de ilu
sões e dotado de grande capacidade intelectual, o 
ilustre eclesiástico embrenhou-se no jornalismo da ter
ra, trocando de saida o título do jorcal GUIA SER
RANO para o de JORNAL CATARINENSE, o que, di
ga-se de passagem, nào foi muito bem recebido por 
muitos católicos lajeanos.

Antes mesmo de estudar o íntimo do povo ser
rano, a história do município de Lajes, as tradições, 
usos e costumes de sua gente, o irrequieto jornalista 
meteu-se a escrever sobre coisas que desconhece, ci
tando fatos e nomeando épocas engendradas pela sua 
cacbola, iludindo, dessa maneira, os seus leitores das 
128 cidades e vilas desde o Rio Grande do Sul até o 
Pará.

Assim é que, ao publicar a visita do governador 
Lacerda a Lajes, S.S. afirmou, com o fito de fazer 
média perante o chefe do Executivo catarinense, que 
sua visita à terra de Correia Pimo será a segunda de 
um governante barriga-verde.

Ao redigir essa oota, o preclaro diretor e reda
tor do JORNAL CATARINENSE, que já vivou entu
siasticamente em pleno Congresso Eucaristico o para
naense que governa Santa Catarina, não foi nada fe
liz nessa afirmativa, pois o helènico Jorge Lacerda é 
o 9o governador que visita esta cidade em carater o- 
ficial. Antes dele a Princesa da Serra foi honrada 
coma visita oficial dos seguintes governadores: Lau
ro Muller, Vidal Ramos, Hercilio Luz, Aristiliano Ra
mos, Nereu Ramos, Aderbal Ramos da Silva, Ptolo- 
meu de Assis Brasil e Irineu Bornhausen.

Ora, frei Paulo de Assis, faça propaganda do seu 
partido |mas de outra maneira, e não com inverdades 
e afirmações destituídas de fundamento!

Sua paixão política e sua demagogia udenística e 
publicitária já sâo conhecidas de todos. Ainda no ulti
mo número de seu jornal, ao publicar os resultados 
das eleições realizadas domingo retrazado, com o fim 
de embair a opinião pública afirmou que não tinham 
sido conhecidos os resultados das eleições finais de 
Urubicí, quando foi um dos primeiros a ser divulga
dos e onde o PSD fez o prefeito e a maioria da Ga
mara de Vereadores.

Mas não há de ser nada, frei Paulo. Compre ou 
peça emprestado um Guia informativo da Cidade, pu
blicado* no ano da graça de 1955, onde V.S. encontrará, 
não 8òmente o resumo histórico da fundação de Lajes, 
limites do município e nome de rios que o banham, 
como também endereços de açougues, marchantes, 
padarias, dentistas, pensões, farmacias, etc. etc, etc...

Ou então se abstenha de divulgar em seu orgão 
noticias sobre as quais não está bem informado.

Clube T de Julho
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A  Diretoria do Clube I o de Julho, convoca os Senhores 
associados, para a Assembléia Geral Ordinaria e a Eleição da 
nova Diretoria do Clube, para o período de 1° de Julho de 
1957 á 1° de Julho de 1959, a realizar-se no 3° domingo do 
mez dia 16 de Junho de 1957 ás 10 horas, na sua séde social 
a rua Correia Pinto.

A  Diretoria.

inaugurada hoje a nova sede do INCO
Presentes ao ato autoridades civis, militares e eclesiásticas _ Um
ediíicio que bem atesta a crescente prosperidade da Princesa da Serra

Conforme estava determi 
nado, realizou se hoje, com 
inicio às 15 boras, a inaugu
ração da nova agencia do 
Banco Industria e Comércio 
de Santa Catarina, localiza 
da no andar térreo do impo
nente edifício situado na es 
quina das ruas 15 de No
vembro e Correia Pinto.

Compareceram às soleni- 
dades de inauguração os srs. 
GenJsio Miranda Lins, dire 
t»r-6uperiotendente; Antonio 
Ramos e Fritz Schneider, es
te último membro do Conse
lho fiscal da organização, 
autoridades civis, militares e 
eclesiásticas, elementos do 
comércio, da industria, pe
cuaristas, bancários, repre
sentantes da imprensa escri
ta e falada e inúmeras ou
tras pessoas que se compri
miam no recinto da nova a- 
gencia do INCO.

O ato inaugural teve inicio 
quando frei Bernardino Bor- 
tolotti procedeu à benção do 
recinto, extendendo a mesma 
à diretoria, administração e 
funcionários daquele concei
tuado estabelecimento de 
crédito. A seguir, fez uso da 
palavra, saudando as pessoas 
presentes, o sr. Agnelo Ar 
ruda, gerente local do Ban
co Industria e Comercio de 
Santa Catarina, assim como 
também dando por inaugura
das definitivamente as novas 
instalações da agencia do 
INCO, em Lajes.

Por último, falou o sr. Ge- 
nésio Miranda Lins, diretor 
superintendente dessa impor
tante organização de crédi
to, declarando a instalação 
da nova agencia do INCO 
em nossa cidade. A seguir, 
o orador leu um discurso que 
pronunciara em 10 de de
zembro de 1937, data em que 
foi instalada a primeira a- 
gencia do Banco Industria e 
Comércio na Princesa da 
Serra, tecendo ainda outras 
considerações a respeito do 
acontecimento e agradecen
do, por fim, a presença de 
todas as pessoas que se fi
zeram presentes às solenida- 
des de inauguração do esta
belecimento bancário do 
qual é o diretor superinten
dente.

Após ter sido concluído o 
discurso, com longa salva de 
palmas por parte das pes

soas que se encontravam no 
recinto, foi servido a todas 
elas um cafézinho, encerran
do se assim a inauguração 
da nova e moderna agencia 
do INCO em nossa cidade,

localizada em um edifício 
que, além de dar uma apa 
rencia nova à cidade, bem 
atesta a prosperidade atin
gida pela Princesa da Serra 
nestes últimos tempos.

Segundo despachos procedentes do Rio, em principios de 
agosto próximo o vice presidente da República, sr. João Gou- 
tart, iniciará um raide político por todo o Brasil, principian

do sua visita no Ama
zonas e Territórios. Em
preenderá, assim, o che
fe nacional do PTB, tão 
logo regresse de sua 
projetada viagem, um 
«rusch» político visan
do as eleições de 1960. 
De acordo com infor
mações prestadas à im 
prensa, o sr. João Gou
lart deverá permane
cer em cada Estado no 
minimo 10 dias, o que 
lhe possibilitará visitar 
várias cidades do interior 
e principalmente, desen
volver sua campanha 
sem precipitação. Em 

alguns Estados o vice-presidente da República deverá promo
ver a reestruturação local do seu partido, o PTB, procurando, 
ainda, fazer uma pacificação geral das correntes petebistas 
que se degladiam.

Tratado na «mesa redonda» o problema 
da prostituição em Lajes

Como vem acontecendo to
das as segundas feiras reali
zou-se dia 27 de maio corren
te, no auditório da Radio Clu
be de Lajes, mais uma mesa 
redonda para discutir o pro
blema de menores de Lajes. 
Presidida pelo sr. Mario A u 
gusto de Sousa, a reunião con
tou ainda com a presença dos 
srs. vereador Dorvalino Furta
do, Pompeu Sabatini, dr. Orli 
Machado Furtado, Julio Fer
nando de Athayde, Carlos Noé 
Soares Couto, Mosart Pinheiro 
e Estevam Borges.

Dando inicio aos trabalhos o 
sr. Mario Augusto de Sousa 
teceu considerações a respeito 
do que viu e observou duran
te sua visita a vários bordéis 
situados na zona alegre da ci
dade, feita cm companhia do 
sr. Alcides Alegretti, delegado

especial de Policia. Em segui
da fez uso da palavra, discor
rendo também a respeito do 
assunto, o dr. Orli Machado 
Furtado; falaram também os 
srs. Carlos Noé Soares Couto, 
Julio Fernando Athayde, Pom
peu Sabatini e Mosart Pinheiro, 
os quais discutiram o assunto 
cm seus variados aspectos e 
apresentaram sujestões e diri
giram apelos às autoridades 
competentes no sentido de que 
seja mudado a zona do mere
trício de onde se encontra a- 
tualmente para outro lugar a 
ser estudado brevemente.

A  reunião, que foi irradiada, 
como sempre, pela Radio Clu
be de Lajes, encerrou-se às 
19,30 horas, devendo na próxi
ma segunda feira o assunto 
ser ventilado novamente.

AGUARDEM PARA JU N H O !
------------------------------  Milagres de São João
Dezenas, centenas, milhares, vão ADERIR às vendas de São João na filial das

C a s a s  P e r n a m b u c a n a s
Preços reduzidos - Tecidos a começar de Cr$ 8,80 o metro
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A P E L O
(Lygia de Andrade Barbosa)

Quem diria ? . • •
que no vérticn da vida,
um dia, te estendí as mãos , . .

Tu a tomaste como se fôra 
apenas - ossos e carne.

Falência tua. Engano 
de ritmo interior, 
perda de luz - 
no inicio Tudo!

O caminho que te apontei, 
para os nossos destinos, 
se perdeu do teu sonho.

Pobre, querida criatura 1 
Densa e opaca és tú 
na varágem dos mundos 
e da prisão !
Eis-me prostrada a orar-te 
a querer-te, a amar-te, 
a dizer-te, com músicas 
de libertação: 
se me queres,
segue o caminho das estrelas, 
se me queres, 
rasga-te de luzes, 
derrama-te em mim, 
olhando os astros.

Vem, alma da minha alma
que te perdeste no turbilhão!_________

CORREIO LAGEANO 

EDITAL
Lupercio de Oliveira Kòeche, Oíi 
ciai do Registro Civil e Escriviio 
de Paz do primeiro distrito, mu 
nicipio e comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.
Faz saber que pretendem casar 

JOÃO RAMOS SOBRINHO, solteiro, 
nascido em Campo Largo. Estado 
do Parána, mecânico, filho de An- 
tonio Pedro Ramos, e de dona 
Anuncia Matozo, e MARIA LUCiN- 
DA LOPES. DE SÁ, solteira, nasci
da em Lajes, de ocupaçSo domes
tica, filha de Ozorio Lopes de Sá 
e dona Pracidia Ribeiro de Sá,

Lajes, 24 de maio de 1957.

Balancete da Receita e Despesa da Festa 
de Santa Cruz, realizada nos_dias 1, 2 e d 

de maio de 195/

Faz saber que pretendem casar 
em Caxias do Sul, ANTONIO HEI
TOR MAINER1CHE, solteiro, nasci
do em Lajes, mecânico, domicilia
do e residente nesta cidade, filho 
de Francisca Maineriche, e LEDDA 
DOMINGAS GUERRA, solteira, nas
cida em Caxias do Sul, de ocupa
ção doméstica, domiciliada e resi
dente em Caxias do Sul, filha de 
Agostinho Guerra e Florentina Ve
rônica Ganzer.

Lajes, 27 de maio de 1957.

r e c e i t a

Renda do bufê e churrasco 
» do Avião
. das Riias
» das rodas da Fortuna 
» dos Lsilões
» das Kermesses
» das Argolas
» do cafesinho
» das Dedicatórias
» das Novenas

Diversas listas
Vendas de galinhas , .
Donativos em dinheiro recebidos pelo fest.

W 9
Nicanor
Nestor
Olinger

Leia e assine êste 
jornal; circula duas 
vezes por semana# 
às quártas e sába
dos; a venda em 
tôdas às bancas 

da praça

iÉraemiiiipliiiiiii.-
porque desEisa sôbre qualquer piso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de treio para l.xá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais azençado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, aic-m deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
sento ainda:

S.S pé» ru b lco i
lulerio. em cC-r aiui lago
porta aprovoltável
novo fécho de engate suave
S anos do garcntla
preço bem mal» cm conta

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —
A  E L E T R O L A N D I A

Diversos donativos
Venda de churrasco para firma J. Buatim 
Kifa de uma passagem «TAC»

d e s p e s a

João Mendes e Filhoa (Bebidas)
Despesa geral feita pelos festeiros, conforme
notas junto m .
W aldevino Vieira de Souza (Transporte Banda
Policial
Bertuzzi Ribas (Prendas)
Marciano Agostini (Fogos)
Raul Rosar (Bebidas)
Bazar Danúbio (Prendas)
Compra de galinhas
Pintura externa e parte interna da Capela 
Compra de Carne Verde 
Diversos Operários 
A Pérola de Lajes (Impressos)
Madeiras diversas oficinas 
Percentagens leiloeiros e rodas 
Diversos Mercadinhos C/ Notas 
Casa das Tintas (Fogos)
Silva e Araldi C/ Notas 
Eletrolages Ltda (Fios eletricos)
Ca6a Adonis (Prendas) *
Novo Armazém (Prendas)
Posto Texaco (Gasolina)
Sapato Chie (Flores 
Comercial Araldi (Fogos)
J. Buatim e Cia 20 Kgs Gáz 
tapelão
Churrascaria Continental e Hotel S'a. Cruz 
A Camponê6a (Fazenda para Capela)
Padarias e Confeitarias
Saldo entregue ao Sr. Mario Grant, tesoureiro 
Capela

Lajes, 6 de maio de 1957 

O festeiros:
Adolfo Olinger, Nicanor Schneider, Ne6tor 

tenente Sett.

da

76.813 00 
55.932 00
37.601.00
45.066.00 
22.293 00
16.700.00 
5 890.00
4.230.00 

490 00
3.570.00
1.118.00 
1 395,00
5.605.00
2.331.00 
V.000,00
8.070.00
3.450.00
2.400.00 

294.854,00

55.997.00 

33 303,00

20 867,00
16.410.00 
) 1.560,00
11.384.00 
13 042.00 
10 325.OU
10.705.00
7.267.00 
3 770.00 
4-538,00 
2 690,00
3.200.00
2.085.00
2.150.00 
1 460 00
1.260.00
1.644.00 
1 125,0o
2.100.00

480.00
800.00 
600,00
500.00 

1 878,00
297.00 

2.363,00

ri 054.0
2y4.854,00

Xavier e

Ria Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

Um pleito de saudade
Adeus, Carmosino! segues o chamado do grande Deus, 

mostrar o que tizeate nesta terra, onde passaste espargundo 
o bem, e só Deus te dará s recompensa que mereces; aqui 
deixaste teus amigos, deixaste teus clientes, aqueles que ali
viaste os sofrimentos, sem ambição de remuneração, sacrifi
cando até a tua saúde, aqui deixaste aqueles que apinhados 
viviam à porta do teu consultório em busca de alivio p*ra 
os seus sofrimentos físicos; aqui ficam teu-t amigos que tan
to gostavam de ti, que tanto gostavam de tua palestra mo
desta, despida de vaidade òu de orgulho. Quando te cha
mavamos p̂ -ra nos atender em caso de enfermidade, basta
va a tua aproximação ao nesso leito para que já no6 sen
tíssemos aliviados, e dai vinh* o restabelecimento imediata 
com o teu tratamento.

Comô médico talvez teu lugar seja substituído aqui: 
como amigo fica entre nós e«se vácuo. Agora lá no 
esperas um por um a nós que recebemos de ti nesta 
um alivio material. E eu, como um dos mais humildes 
gos teu não pude colocar sobre teu caixão um boquet de 
flores, mas venho deixar sobre teu túmulo este pleito de 
saudade e um adeus de despedida até o dia que também se
ja chamado, e Juntos ao Divino Creador gosar as glórias du 
vida eterna.

Adeus Carmosino!
Lajes, maio de 7957 

APARlCIO S. CAMARGO.

mas
Eden
terra
&mi
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CO REIO LA.GEANO

Excepcionais homenagens ao 
Gen„ Craveiro Lopes

O Supremo apreciará a 
liberação de 300 automóveis

Informa-se do Rio que ex
cepcionais homenagens serão 
prestadas ao general Cravei
ro Lopes, à sua chegada à 
Capital da República.

A8 forças de terra, mar e 
ar desfilarão por toda a fai
xa litorânea de Copacabana, 
em continência ao chefe do 
govêrno portuguê», na mes
ma ocasião em que as aguas 
do Atlântico serão singradas 
pelos nossos navios de guer
ra, sob o ronco dos aviões-

transporte e a jacto da FAB.
O contingente do Exército, 

constituído por 20 mil ho
mens, será comandado pelo 
general João Segadas Via
na.

Por outro lado, cogita se 
de relembrar fatos históricos, 
como o do desembarque de 
Estácio de Sá às margens do 
rio Carioca, no Flamengo, 
onde também desembarcaria o 
chefe do Executivo portu
guês.

Sr. Otávio Rafaeli
Verá pastar seu aniversário 

natalicio, a 31 de maio maio 
corrente, o sr, Otávio Rafaeli, 
destacado colaborador na im- 
preca local e elemento desta
cado em nossos meios políti
cos e sociais.

Aes inúmeros cumprimentos 
que o digno aniversariante re
ceberá nessa data, juntamos us
no^os.

Produção de Malva
Segundo o Anuário Esta

tístico do Brasil, elaborado 
pelo IBGE, produzimos 5.500 
toneladas de malva em 1955, 
e6timando-8e a colheita em 
quarenta milhões de cruzei
ros.

Está sendo julgado, polo 
Supremo Tribunal Federal, 
outro mandado de segurança 
relacionado com os automó
veis e destinado, também, a 
grande repercussão.JQuase 300 
carros serão liberados na hi
pótese de ser deferida a me
dida Impetrada por oficiais, 
sargentos e marinheiros que 
tomaram parte no último cru
zeiro do Duque de Caxias. 
Há fortes possibilidades da 
concessão da segurança, pois 
dos sete ministros que parti

ciparam dc julgamento inicia
do dia 26, três já votaram a 
favor: Aguiar Dias, relator, El- 
mano Cruz e Artur Marinho. 
Os srs. Cunha Melo e Mou- 
rão Russel foram contra e, 
na vez do sr. Raimundo Ma
cedo, a «etsão foi suspensa, 
em consequência de um pe- 
diao de vista. Na eventuali
dade dêste íiltimo acompanha 
a corrante do sr. AguLr 
Dias, o mandato será conce
dido.

PH ILIPS Tenha mais um radio
--------------- EM SUA C A S A . . .  -----------------

I

. .. E QUE SEJA PHILIPS I

Fernandes & cia.
COM . E REPR.

Distribuidores PHILIPS para esta cidade apresentam sensacional oferta ven
dendo rádios PHILIPS com apenas

CR$ 590,00 mensais
Com os receptores «PHILIPS» V. terá mais sonoridade em seu lar, maior satisfação

pelo bom emprego do seu dinheiro

V I S I T E  I

F e r n a n d e s  & Cia.
COM. REPR.

iam
u i

i
E compre agora mesmo o seu novo aparelho

P H I L I P S !

X̂ÚJf.0 CtfRÁVWté i  M j -3 'Ü & íií/ Á ju t/ T i
R Á D IO

PH ILIPS
DE BATERÍA
BR 346-V
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Transportes Aéreos Catarinense
Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:31 De . 
saidas às 14:5) Para

Rio - S5o Pa alo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapacó

chegadas
saidas

chegadas

às 11,55 De 
às 12,15 Para 
às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

TERÇAS
~>i*> * > J

QUARTAS

QUINTAS
■

SEXTAS

SABADOS

chegadas
saidas

chegadas

saidas

chegadas
saidas

chegadas

saidas

chegadas
saidas

às 09:20 De 
às 09:40 Para

às 15:05 De

às 15:25 Para

às 09:55 De 
às 10:15 Para
> • i>

à 15:05 De

às 15:25 Para

às 09:55 De 
às 10:15 Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

' 7 i ' 11 A, j  • r ' . * •
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio

'j , s ■ ’

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novembro - Fone: -214

- T AC às suas ordens -----
;*■... » >1

l v r  >1

•' «> f. ,‘Y  1 O*

»ia ab 
*\ < )L u 

' ) ')

<1 h ai 1 i
l '  b i i y. 1,«M ii r.

’ i b ; a o

• ■ * J .. . t . ,/
* *.

' '-<* - ’  V  *,p!-

• » ■■ )' , i ii ! *■
j .c , h • i :

' r> ,t

M >* i il.ilfl M «Ult íl»*--».
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Pública
De ordem do Sr. Prefeito Municipal torno público, pa

ra conhecimento do8 interessados que, de acôrdo com 9 Lei 
n°*ui- ^  Setembro de 1956, serào vendidos em hasta 
pública, na Secretaria da Prefeitura, no dia l l  de junho do 
corrente ano, às 15 horas, os seguintes terrenos do Patrimô
nio Municipal, sito» nas zonas Urbanas e Suburbana desta 
Cidade:

31) - Um lote com a área de 345, 45 m2, sito no local 
denominado VARZEA, zona suburbana, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (12,00) com terreno de Candida An
tunes; ao Sul (12,0o) com uma rua projetada; a Leste (30,65) 
com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste (29,40) com 
uma rua projetada.

32) - Um lote com a área de 372,40 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes I 
confrontraçõe8.- ao Norte (13,00) com a Estrada da Sonda, ao; 
Sul (10,60) com terreno do Patrimônio Municipal; a Leste
(30.00) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste (31,60) 
com uma rua projetada.

23) - Um lote com a área de 355,25 m2. sito no local 
denominado VARZEa , zona suburbana, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (24,50) com uma rua projetada.- ao 
Sul 24 50) com terreno do Patrimônio Municipal; a Leste
(14.50) com uma rua das Casas Populares e a Oeste (14.50) 
com terreno do Patrimônio Municipal.

34) - Um lote com a área de 360,00 m2, lito no local 
denominada CONTA DINHEIRO, zona suburbana, com as se
guintes confrontações: Norte (30 00) com terreno de quem de 
dire»IO; Sul (30,00) com terreno do Patrimônio Municipal; Les
te (12,00) com uma Rua Proj*tida que conduz ao Bairro Gua- 
ruja; Oeste (12,00) Patrimônio Municinal.

35) - Um lote com a área de 227,85 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B. com as seguintes 
confrontações: ao Norte (18,60) com terreno do Patrimônio 
Municipal; Sul (18,60) com tirreno de Argemiro Alve* da Sil
va; L^ste ( 12.00) Ru  Projetada; Oeste (12,50) com terreno de 
José Bilina.

36) - Um lote com a area de 297,35 m2, sito no local 
deoominado VARZEA, zona suburbana, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (10,00) com Rua Projetada; ao Sul
(10.00) Patrimônio Municipal; Leste (29,70) Patrimônio Muni
cipal; Oeste (29,80) Patrimônio Municipal.

37) - Um lote com a área de 215,80 m2), sito no local 
denominado VARZEA, zona B, com as seguintes confronta
ções: Norte (13,00) Patrimônio Municipal; Sul (19,50) Joãc 
Cordeiro; Leste (10,50) com uma Rua Projetada; Oeste (10,50) 
terreno de Nabor Lemos.

39) - Um lote com a área de 197.50 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, cum as segutntes 
confrontações: Norte (19,40) com lima Rua Projetada; Sul
(21.50) com terreno do Patrimônio Municipal; (Leste (9,60) 
com uma Rua projetada; Oeste ( 10,00) com terreno de Eucli- 
des M. da Silva.

39) - Um lote com a área de 387,00 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com ;«a 7seguintes 
confrontações: Norte (24,20) com terreno do Patrimônio Mu
nicipal; Sul (24,40) com uma Rua Projetado; Leste (16,00) 
com uma Rua Projetada e a Oeste (16,00) estu terreno de 
Bernardo Jasper.

40) - Um lote com a área de 399,00 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, nas proximidades do Pos
to Coral, zona B, com as seguintes confrontações: ao Norte 
(12,90) com terreno de Paulo Picinini; ao Sul (12,40) com 
uma rua projetada; a Leste (31,00) com terreno de Henrique 
Schwantz e a üeate (32,50) com quem de direito.

41) - Um lote com a área de 151,00 m2, sito no local 
denominado VARZEA. zona B, com as seguintes confronta
ções: ao Norte (11,20) com terreno de Quirino Furtado; ao Sul 
(6,07) com terreno de Líno Antunes de Macedo; a Leste 
(18,60) com uma rua projetada e a Oeste (17,50) com terreno 
de Liberalino Antunes de Macedo.

42) - Um lote com com a área de 317.665 m2, sito no 
local denominado MORRO DO POSTO, zona B, de forma ir
regular (6 lados) com as seguintes confrontações: ao Norte 
(44.20) com terrenos de Leopoldo Casagrande e José P. Bas
tos, daí seguindo em direção Sueste (0,50) com terreno de 
Osório do Vale, seguindo rumo Nordeste (30,50) coin Anto. 
nio Ribeiro da Silva, indo daí a Sueste (25,00) com Antonio 
Ribeiro da Silva, indo a Nordeste (8,10) com terreno do Pa
trimônio Municipal seguindo então a Noroeste (29,50) com 
terrenos do Patrimônio Municipal e João Ferreira 
e chegando ao ponto inicial.

43) - Um lote com a área de 160 165 m2, sito no local 
denominado MORRO DO POSTO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (8,10) com terreno do Patrimônio 
Municipal; ao Sul (2.90) com terreno de Antoni« Ribeiro da 
Silva; a Leste (30,00) com terreno de Antonio Ribeiro^a ;SiI- 
va e Patrimônio Municipal e a Oeste (30,00) com terreno de 
Antonio Ribeiro da Silva'

. . . com pequena entrada.
. . . e por mês quase nada 1

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira!

Rádios a luz, bateria e bateria e luz I 
Eletrolas de mêsa 1

Eletrolasde alta fidelidade! (High fidelity)
. . das mais afamadas marcas, em finos móveis, de embuia, marfim,

mogno e outros mais !

General Electric - Philips - Telefunken - Astoria - Telespark
Eis o que lhe oferece neste mês de Maio

F E R N A N D E S  & CS A.
Comércio e Representações

Quintino Bocaiuva 80

VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O
PAGAMENTO!

Gerai de Peças e Maquinas Ltda.
-  RUA CEL. OTACILIO COSTA -

Caixa Postal 28 — Fone 228 — End. Telegt. INDU

L A J E S  -----  Sta. Catarina

Peças em Geral de: Peças de Tratores: Material p/ pedreira:

Scania Wabis 
Internacional 
Chevrolet 
F.N.M.
Austim
Dodge
Ford

AUis Chalmers
Caterpillar
Hanomag

Oliver

Fiat

Aços Vulcanus
Compressores
Marteletes

Explosivos

Brocas
Motores elétricos desde 3 /4  até 50 HP

DURATEX * para pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

Conforme haviamos ooti- 
ciado, reuniu-se o Tribunal 
do Jur; da Comarca, sob a 
presidência do Dr. Francisco

de Oliveira Foram julgados 
tres processos o os resu ta- 
dos fora m bem recebidos, 
havendo duas absolvições e

uma condenação.
Waldotniro Castro de Lima, 

autor da morte de Nicanor 
Chaves e de ferimentos gra
ves em José Leontino Ribei- 
ço, em Anita Garibaldi, foi 
absolvido: Seu defensor foi 
o Dr. Evilasio N. Caon, fun 
cionando na acusação, com<> 
assistente da Promotoria, o 
Dr. Getulio Vieira,

João Barbosa, denunciado 
por delito praticado há al 
guns anos em Correia Pinto, 
foi também absolvido. Aliás 
o Dr. Azevedo Trilha, pro
motor, pediu a absolvição de 
Joâo Barbosa Seu patrono 
foi o Dr Mario Carrilho.

44) - Um lote com a área de89,89 rr2, sito no local de
nominado MORRO DO POSTO, zona B, lote de forma Irre
gular (7 lados) com as seguintes confrontações: um lado
(23.00) com uma rua projetada, daí seguinda em direção 
oeste (8,55) com terreno de Henrique C. do Amaral indo a 
Norte t28,50) ainda com terrenos de Henrique C. do Amaral 
e com quem de direito, seguindo então em direção Oeste
(2.00) com terreno de João Ferreira, rumando a Sul (27,60) 
.Mm terreno do Patrimônio Municipal, tomando daí direção 
Sueste (8,50) com terreno de Antonio Ribeiro da Silva, indo 
.o ponto inicial (23,00) com terreno de Antonio Ribeiro da 
Silva e fechando a (contorno.

Os preços mínimos de alienação são os seguintes:

Lote n° 34 - Cr$ 10,00 por metro quadrado;
Lotes n°s 31, 32, 33, 36, 41, 42, 43 e 44 - Cr$ 20.00 por 

etro quadrado;
Lotes n°s 35, 37, 38, 39 e 40 - Cr$ 30,00 por metro qua- 

:ado.
Durante o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data 

?ste Edital, deverio ser encaminhadas n Secretaria da Pre- 
itura as reclamações de quecn se julgar com direito aos 
rrenos ora «m eoncorrência.

O proponente cuja proposta fôr aceita d*verá efetuar o 
agamento dentro do prazo de dois (2) dias. 
ecretaria da Prefeitura Municipal de Lages, em 22 de maio

de 1957
Felipe Afonso . Simáo - Secretário

Ângelo Colombo, promm 
ciado como autor da morte 
de Carlos Canani, fato esse 
ocoirido em dezembro do 
ano passado em Cerro Ne
gro foi condenado a 8 anos 
de reclusão. Sua defesa es 
teve a cargo do Dr Mario 
Carrilho. Atuou como assis
tente da acusação o Dr. Evi
lasio N. Caon. O Dr. Azeve
do Trilha. Promotor da 2a 
Vara, procedeu as acusações 
em todos os processos,

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



Dinastia da qualidade B R A S T
Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 

refrigerador BRASTEMP em trêis tamanhos diferentes

I M P E R A D O R

10,5 pés
C O N Q U I S T A D O R

8,5 pés

P R Í N C I P E

6,5 pés

Brastemp Conquistador, tamanho mé
dio, foi projetado e executado com todos 
os detalhes aperfeiçoadissimos que fize
ram da Brasmotor uma das indústrias 
mais altamente especializadas do pais.

O Brastemp Conquistador é um autênti
co prodigio de aproveitamento de espa
ço interior, com linhas externas do mais 
impecável bom gôsto.

BRASTEMP IMPERADOR

Atende, com requisitos máximos de 
beleza, luxo, espaço e utilidade.

Permite conservar,em tempera
tura ideal, uma quantidade 
muito maior de alimentos, com 
distribuição adequada-

E uma autêntica jóia que será o or
gulho do seu lar.

Quem adquire um Brastemp IMPERADOR, CONQUISTADOR ou 
PRÍNCIPE, adquire o mais moderno e perfeito refrigerador fabricado

no Brasil
/ ,

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os insuperáveis refrigeradores BRASTEMP,
absoluta garantia em vossos lares

Concessionários exclusivos nesta praça

Mercantil Delia Rocca, Broering S . . A
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro 156 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES. S.C.

a z s pizr teí kwmtku
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As ultimas do esporte lajeano
No ultimo domingo, tive

mos o prosseguimento do 
Torneio Estimulo, com a efe
tivação de duas pelejas,

No encontro preliminar, o 
Internacional venceu mere- 
cidamente ao Cruzeiro por 
4 á 2, com tentos assinala
dos por intermédio de Pinto 
2. Plinio e Muniz para o Co
lorado e Dida e Lanchão pa
ra o Expresso Atomico.

Os dois quadros atuaram 
assim formados: Internacional: 
Remi, Hilário ("Áureo) e Ze- 
quinha; Lino (Henrique), Car
deal e Aureo (Lino); Reni, 
Melegari, Muniz (Pl;nio), Tei
mo e Pinto.

Cruzeiro: Martins (Deco), 
Cláudio e Juliào; José (Moa- 
cir). Lauvir e Moacir (Rei- 
naldo); Dida, Juba, Lanchão, 
Deco (Aires) e Luzardo.

Merecem destaques espe
ciais as atuações de Remi, 
Aureo, Lino, Pinto e Melega
ri no bando vencedor e Cláu
dio, José, Lauvir, Moacir e 
Juba no lado estrelado.

Na arbitragem esteve o Sr. 
Artenis Freitas, com uma 
boa atuação.

No outro jogo da rodada.

verificou-se a surpresa da 
rodada] com o empate veri
ficado entre os conjuntos do 
Vasco da Gama e do Palmei
ras pelo escore de 1 á 1.

Edu marcou o tento va6- 
caino, enquanto que Rui a- 
notou o tento do Palmeiras.

Na arbitragem deste jogo 
funcionou o tír. Osvaldo Cos
ta, com uma atuação de des
taque.

A rodada de domingo na 
Ponte Grande somou a quan
tia de Cr$ 1.020,CO.

Classificação
Após os Jogos da quarta 

rodada do Torneio Estimulo, 
a situação dos concorrentes 
passou a ser a seguinte:
1 - Pinheiros e Interna

cional 0 pp
2 - Palmeiras 1 pp
3 - Vasco e Flamengo 2 pp
4 - Fluminense 3 pp
5 - Cruzeiro e Atlético 4 pp

A  próxima rodada
Para o próximo domingo 

terá prosseguimento o Tor
neio Estimulo, com a reali

Instalações Sanítarias
Direção de MEDINA - encanador

Não passe falta d'agua em sua residência! 
Procure a fabrica de artefatos de cimen
to que V.S. encontrará caixas de todos os

tamanhos

Funde-se caixas no local 
Fossas - tanques - caixas d’agua e de gordura 

E OUTROS MATERIAIS SANITÁRIOS

Rua Marechal Deodoro, 271 — Lajes S.C.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 
Telefone n- 266

zação da Quinta Rodada, a 
qual constará dos 6eguintea
jogos:

Palmeiras x Fluminense e
Flamengo x Pinheiros.

Juizo de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de 
Lajes-Santa Catarina

Edital de Citação
O Doutor Clovis Ayres 
Gama, Juiz de D.reito da 
la. Vara. em exercício na 
2a. Vara da Comarca de 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei 
e etc.
FAZ saber aos que o pre

sente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que 
por êste Juizo e cartorio es
tá se procedendo ao arrola- 
mento e partilha dos que fi
caram por falecimento de 
Custodio Dia* de Góss, e 
tendo o inventariante decla
rado ausentes os herdeiros- 
Acacio Freitas, casado 
com a herdeira l.êda 
Goss Freitas - Alba Goss 
Kloeckener, casada com Ivo 
Kloeckener - Clovis Goss e 
Ulda Goss Freitas, casada 
com Milton Freitas, residen
tes em lugar incerto e não 
sabido, pelo presente cita e 
chama-os a comparecem nes
te Juizo, por si ou procura
dor legalmente habilitados, 
no prazo de trinta (30) dias, 
a contar da primeira publi
cação no Diário Oficial do 
Estado, para falarem nos ter
mos do referido arrolamento 
sob pena de revelia. E para 
que chegue ao conhecimento 
de quem interessar possa, 
mandou que se passasse o 
presente edital quo será pu 
blicado na forma da lei, afi
xado no lugar publico de 
costume ficando copia nos 
autos. Dado e passado, nes
ta cidade de Lajes, aos dez 
dias do mes de abril de mil 
novecentos e cíncoenta e se
te (10/4/1907).

Eu. Darcy Ribeiro, Escrivão 
de Órfãos, o datilografei, su 
bscrevi e assino, (selos ex 
causa).

Cio vis Ayres Gama 
O Escrivão - Darcy Ribeiro

1 - Foi iniciado domingo 
ultimo o Torneio Estimulo da 
categoria de juvenis, com a 
realização de duas pelejas.

No primeiro encontro da 
rodada, o Aliados e o Fla
mengo empataram p<r 3 á 3, 
Í6to depois do juvenil vete
rano estar vencendo por 3 
á 0 na primeira fase, Na ou- 
tra contenda o Internacional 
venceu com méritos ao Vas
co da Gama por 2 á 1.

Depois da realização des
tes eucontros as situações 
dos mirins ficou seDdo a se
guinte:

1 - Internacional, Cru
zeiro e Lajes 0 pp

Matriz
Rua Mal. Deodoro, 305 
Fone 255 - C. Postal 43 
End. Teleg. BU ATIM  

j LAJES

2 - Aliados e Flamengo 1 pp
3 - Vasco da Gama 2 pp

Para o proximo domingo
estão programados os seguin
tes jogos.- Cruzeiro x Lajes, 
e Vasco da Gama e Flamen
go-

2 - Em encontro de fute
bol realizado, |domingo ‘ pela 
manhã no Campo dojGinasio, 
o America e o Corintians, 
ambos pertencentes ao DVF, 
empataram por 2 á 2.

3 - No dia de amaubã, dia 
Santificado, o esquadrão do 
S. C. Cruzeiro deverá excur- 
sionar a vizinha localidade 
de Curitíbanos, onde deverá 
dar combate ao quadro local 
do Independente.

F liais
BOM RETIRO 

CURITÍBANOS  
ENCRUZILH ADA  
Santa Catarina

C O M  CÂ&AA/77j3

v á M  e m  fo fo  o & s & y /

BATERIAS FORD
para qualquar produto da linha Ford

ARRANQUE INSTANTÂNEO I 
LUZ SEMPRE FORTE I 
LONGA DURAÇÃO I

Nós trotamos de seu Ford "em família" I

BATERIAS •  PEÇAS LEGITIMAS FORD •  FERRAMENTAS EXCLUSIVAS 
•  MECÂNICOS TREINADOS PELA FABRICA

REVENDEDORES NESTA PRAÇA

■ Cl

M A I O

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

M A I OMês da boa compra 
CASA RENNER

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEJA NOSSOS PREÇOS.

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



Demagogia em
O chefe da propagan

da do III Reich, famige
rado pela sua astúcia e 
falta de escrúpulo, re
conheceu, certa vez, que 
se já é muito dificil 
“ poucos enganarem pou
cos por pouco tempo, é 
absolutamente impossí
vel muitos engarem mui
tos por muito tempo” . W

O governador Jorge 
Lacerda, ciente do con
ceito técnico dp dr. Pau 
lo Joseph Goebbels, es
tará hoje convencido da 
sua inteira razão.

É que, passado pouco 
mais de um ano da sua 
ruinosa administração, 
os que nela acreditavam 
até por injunções parti
dárias, já não podem ca
lar o seu desencanto.

Vezes sem conta aler
tamos o governador das 
desastrosas consequên
cias da sua desenfreada 
demagogia. Mostramos- 
lhe a ridícula inutilidade 
de querer suprir as de
ficiências e omissões do

Executivo pelos enfeites 
luminosos da propagan
da. Os nossos avisos, 
entretanto, somente lo
graram a atenção de S. 
Excia. no sentido nega
tivo, de vez que não des
pertaram outras proyi- 
dências que as de in
cremento do erro. As 
nossas críticas colheram 
corno resposta desaforos, 
injúrias e mentiras. Os 
nossos conselhos, formu
lados à base de evidên
cias, não foram nunca 
recebidos como colabo
ração construtiva dos 
que, como oposicionistas, 
“ também são govêrno” . 
A imprensa falada, es
crita e oficiosa, inspira
da pelo governador, em 
pessoa, entendeu que 
pela extensão da propa
ganda anularia a pro
fundidade das nossas re
clamações e dos nossos 
comentários. Os clichês 
de S. Excia. cresceram 
de uma para duas e três 
colunas e passaram a 
Dermanentes nas colunas

Nova medida tomada de
amparo a

Importante medida foi to-1 
mada pelo diretor da Carteira | 
de Redescontos do Banco do 
Brasil e que está fadada a 
causar a mais ampla e justa 
repercussão nos meios agríco
las do país. Trata-se de instru
ções do sr. Tancredo Neves, 
mandando conceder aos ban
cos nitidamente regionais prer
rogativas para obtenção de 
redesconto total na base do 
capital e reservas atuais, des
de que justificadas sejam as 
pretensões dos referidos ban
cos no sentido de amparo to
tal às classes agrícolas.

A  medida, uma vez posta 
em prática, irá atuar no meio 
ambiente, ou seja, proporcio
nando aos bancos meios de fi
nanciamento reais, sem maior

agricultura
| burocracia. A  providencia da 
| carteira especializada é, por
tanto, destinada a facilitar o 
crédito aos meios de produção, 
especialmente agrícolas.

B A T I Z A D O
Foi levado à pia batismal, 

na Capela do Convento, o pe
queno Euclides Granzotto Fi
lho, filho do sr. Euclides Gran
zotto, ex-prefeito desta cidade 
e elemento de projeção em 
nossos círculos políticos e so
ciais, e de sua exma. esposa 
dona Ana Maria Granzotto, 
residentes em Anita Garibal- 
di.

O ato teve lugar na data de 
ontem, servindo de padrinhos 
o sr. Oscar Schweitzer e sua 
digna consorte.

C ip a n ta  k m H H j t o  para compra
Sob a iniciativa da Radio 

Clube de Lajes e Correio La- 
geano, foi organizada uma lis
ta de contribuições dos des
portistas lajeanos, visando an
gariar donativos para a com
pra de uma bicicleta ao ciclis
ta lajeano Argemiro Silva Oli
veira, vencedor da prova dos 
campeões, levada a efeito dia 
19 de maio corrente. O sr. 
Argeiniro Silva de Oliveira, 
que projetou Lajes no ciclis
mo catarinense, deverá repre
sentar esta cidade no campeo
nato estadual, a realizar-se da
qui há alguns meses.

Como é sabido, a Prova dos 
Campeões, realizada em Lajes 
a 19 do corrente e que con

tou com elementos de proje
ção nos meios ciclisticos de 
Santa Catarina, foi organizada 
inteiramente pela Radio C lu 
be de Lajes e patrocinada pe
la firma comercial de nossa 
praça Fernandes & Cia., tendo 
sido convidado, por essa po- 
puear emissora, para servir de 
árbitro geral na prova o sr. 
Rosa, diretor do Departamento 
de Ciclismo da FAC.

Quasi todos os desportistas 
locais estão colaborando nessa 
campanha, devendo dentro de 
mais alguns dias ser levantada 
a quantia suficiente para a 
compra de um veículo dessa 
natureza.

coma
diárias; as promessas a- 
bsurdas e inexequíveis, 
perderam a prudência e 
o pudor nos anúncios 
fosforescentes, em que o 
sujeito era sempre Jor
ge Lacerda e o predica
do estava sempre no fu
turo: os problemas não 
recebiam solução, mas 
planos, hipóteses, despis- 
tamentos. Até mesmo as 
quatro operações da ta- 
buada a demagogia pa
laciana tentou modificar, 
na estulta pretensão de 
provar que um govêrno 
que arrecada menos do 
que gasta vive em fol
gado superávit!

O que previnmos está 
acontecendo, agora e 
mais cedo do que espe- 
rávamos: os próprios e- 
iementos do situacionis- 
mo conosco fazerem e- 
co e gritarem que che
ga de demagogia !

Já por duas vezes, da 
tribnna da Assembléia, o 
o deputado Paulo Kon- 
der Bornhausen reclamou 
da inércia governamen
tal. Ainda anteontem, a- 
poiado com veemência 
pelo seu colega de par
tido, deputado Tupi Bar
reto, discursava no Le
gislativo para pedir do 
seu Executivo o clássi- 
RES, NON VERBA.

A demagogia lacer- 
deana, assim, depois de 
desmoralizada no meio 
do povo, já está encon
trando a inevitável rea
ção dentro dos próprios 
quadros oficiais.

Que essa reação valha 
para comunicar ao sr. 
Jorge Lacerda que a sua 
demagogia não ilude 
nem engana mais nin
guém; que a ninguém 
interessa o piedoso titu
lo de “ o mais democra
ta dos governadores” ; 
que todo o mundo ri da 
mentira “ do não haver 
aumentado impostos” ; 
que os credores não a- 
cham mais graça “ nas 
contas todas rigorosa
mente em dia” ; que os 
problemas insolúveis des
confiam que os saldos 
fabulosos estão mais do 
que comprometidos . . .

As nossas advertên
cias de ontem, são hoje 
as recriminações dos 
próprios correligionários 
de S. Excia.

Estávamos ou não es
távamos certos ?

A demagogia, como 
profetizamos, mais dia, 
menos dia, entraria era 
coma.
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«Milagres de São João» n a s  
Casas Pernambucanas

Grande queima de tecidos a preço reduzido 
— 22 anos de atividades da iilial de Lajes

A  firma Ludgren Irmãos Te
cidos S/A, a maior organiza
ção de tecidos da América do 
Sul e com mais de 700 filiais 
em todo o Brasil, desfruta de 
um conceito altamente eleva
do pelo muito que tem feito 
em seu ramo de atividades. Já 
se tornaram tradicionais os te
cidos da famosa marca «O lho» 
pela alta qualidade do seu pa
drão e por inúmeras outras 
características que lhe são pe
culiares. Em todos os lugares, 
quer nas cidades como nos 
campos, os tecidos que «du 
ram até se acabar mas não se 
acabam sem durar», são os 
preferidos pela sua durabilida
de e pela razão de não desbo
tarem, motivo porque as Ca
sas Pernambucanas atingem 
elevado indice de vendas em 
todas as estações do ano.

Em junho o inicio co 
programa

Como já se tornou tradicio
nal, a filial de Lajes, que con
ta aproximadamente vinte e 
dois anos de atividades em 
nossos meios, vai efetuar a 
partir de I o de junho próxi
mo vindouro o afamado pro
grama dc vendas intitulado 
«Milagres de São João», quan
do serão vendidos tecidos a 
partir de Cr$ 8,80 o metro, 
colaborando, assim, para a 
economia particular de cada 
pessoa. Por essa razão, dezenas, 
centenas, milhares vão aderir, 
estamos certos, às vendas de 
São João na filial das Casas 
Pernambucanas de Lajes em 
vista dos reduzidos preços que 
oferecem à sua grande fre
guesia. É, pois, mais uma opor
tunidade oferecida a todos, 
quando podem adquirir tecidos 
ao alcance de suas bolsas.

Retirada da emenda de 
prorrogação de mandatos
Em entrevista concedida à 

reportagem carioca, o deputa
do Antonio Horácio, autor da 
emenda constitucional da pror
rogação dos mandatos parla
mentares, declarou que duran
te a semana deverá apresentar 
requerimento à Mesa da Ca- 
mara retirando sua emenda. 
Por outro lado, o deputado 
Horácio deixou entrever que a

tentativa rie retirada da emen
da será noenas manobra táti
ca, pois a propósito declarou: 
«Apresentado o requerimento, 
terei cumprido minha parte. 
Já então o problema estará 
transferido à Camara que terá 
de decidir por um único depu
tado, porque o primeiro signa
tário pode retirar emenda cole
tiva assinada por dois terços»

A " -------

Tribunal do Juri: duas absolvições 
e uma condenação
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