
Criiçào Kf Gatibaid
Está ganhando corpo um movimento inibia 

do há alguns ano» em torno da criação do mu- 
nicipio de Anita Garibaldi. A nova comuna de
verá abranger o distrito de igual nome, o de

Cerro Negro e parte de Campo Belo do Su) que 
serão desmembrados de Lajes. O movimento es
tá recebendo apoio de alguns círculos políticos 
e o seu lider, o prefeito tuclides Granzotto, já

esteve na Capital tratando do assunto, devendo 
enviar mensagem ao Legislativo solicitando o 
envio de resolução a ser ratificada pela Assem
bléia, ainda no decurso deste mes.

Ano XVI Ü I R E T C R
Dr. EVILASI6 H. [AON LAGES, 2 da Novembro de 1955 (JERENTE 

JOSÉ f. BAGGIO
Redação e Oficinas 

Rua Manchai Daodoro 294 N. 73

A NDÁO TURISMO EM SANTA CATARINA
O Turis o tem sido um t i 

ro-1 apaix nante para c-id i um 
da» fora^teir s que api rtam 
nossa capital. Realweme, a to' 
talidade des cidadl >s de ou
tros pentos d i oais (t mesmo 
de outr is pais^s), *•> tom*r 
contacto ce n a enxuberante 
paisagem natu al d* ;lha-c»pi- 
trtl. não pode deixar de exter
nar » sua admir ção pelo que 
de be! > lhe é dado observar.

V»-zes várias - e numa in
sistência que nos deveria lison- 
gear, mas que nos deixa, pelo 
contrário, até certo ponto en- 
vergonhad s (pelo dsscas-o 
co i que se encsra o assunto!) 
vez rs várias temos sido teste
munhas de exclamações que 
traduzem e refletem a riqueza 
natural que temos a mancheias, 
porém «inda inexploradas.

Não nos move, neste artigo 
despretencios , o intento de 
criticar ou pelo m nos, anali
sar o pouco caso que a nossa 
gente tem empregado no trato 
das coisas referentes à indús 
trio do turismo em n .«so Es
tado e, particul arm erate, em 
nossa capital.

Sã> fatos já passados e que 
devem ser esquecidos. D ve 
mos, isso sim, equacionar o 
r r  blema de frente. Observar 
as possibilidades imediatas no 
seu aproveitamento. Transfor- 
m !o numa fonte da rtndas, 
b lustrializimdo-o. Essa a tare- 
f que nos move. Èsse o espi
rito que nos anima a focalizar 
< ssunto.

E o momento para assim 
Jgir, é o mais propicio, quando 
sê sabe que está se processan
do um movimento em nosso 
Eitido, tenden'e a solucionar 
saiuGtóriament*- a questão. 
Movimento lidera )>> pel» TAC, 
a j vem mas já vitoriosa Tians- 
p es áéreos Catarinense S/A, 
e que dia a dia ganha vali s-s 
adesões, podend"-se por isso 
mesmo prognosticar êxito na 
iniciativa. Não >ó pelas adesões

qu» Ih ■ vêm sendo hipoteca
da». como timbem e prindpal- 
itiente, pelo espirito dinâmico 
dos que dirigem essa batalha: 
ns senhores Luiz Fiúza Lima r 
dr. D vid Feireira Lima.

O nosso contacto com ês 
ses dois ‘ business mea» não 
é recente vem de anos. 
Conhecemos, por isso, a ca- 
pac da ie realizadora de que 
sno dotados. Espiritos pro
gressistas, insensíveis às d i
ficuldades que obstáculos 
possam por ventura, criar- 
lhes na escalada dos objeti
vos a que -e propõem; de 
visão previlegiada no saque 
contra o futuro, ê6ses ho
mens por certo hão de sair 
vitoriosos em mais essa ini- 
. iativa louvável, que a nossa 
gente lhes ficará devendo, 
acuuiulando-se as6im com 
maí6 um grandioso empreen
dimento, os benefícios de 
sua6 folhes de relevantes 
serviços prestados á coleti
vidade catarii ense.

Ma- d;»o pretendemos nes
ta série de artigos em que 
focalizaremos o turismo em 
Santa Catarina, falar sobre 
homens Sabemos que o fu
turo sabeiá fazer justiça à 
atividade dos atuais dirigen 
tes da TAC, no que se refe
re ao assunto tema que fo
calizamos.

E se noe desviamos, com 
êsse parêntesis é porque não 
poderiamos deixar de fazê-lo, 
lá que os seus nomes estão 
i timamente ligados ao pro
blema do turismo. E para 
que pudéssemos dissecá-lo 
em artigos, fatalmente ainda 
que de leve. não poderiamos 
deixar de fugir á necessá 
>ia referência de seus nomes.

Com éles, a nossa gente 
começou a encarar mais vi 
vamente o turismo.

A sua iniciativa - ampara
da na jovem e vitoriosa 
Transportes Aéreos Catari

keimciam-sc, am anhã, os
da G a m a r a

trabalho,

A Camara de Vere d jr--- 
inicia>á «manhã, às 16 horas, 
<>s trab Ihos da quart* sessão 
ordi ária do ano, <i mais im- 
p« rt,i' te de mdd* porquanto 
deverá discutir e votar o r r- 
Camento para 1956. Consoan
te a proposta enviada pelo 
Executivo em ag> sto, a r e 

ceita e a despesa do Municí
pio estão orçadas em Cr$ . . . 
10.000.000,00, quantia essa que 
não poderá ser aumentada 
nem diminuída pelos vereado
res, mas apanas alterada nas 
dotações, co«o de lei.

Além do orçamento a Ca
mara deverá debater outras 
proposições de grande impor
tância. O vereador Evilasio 
N. Caon proporá medidas C'*n 
cementes à adoção ae pia 
nos diretores (ui banização) 
para a cidade e par as sédes 
distritais, entre as quais um 
projeto que visará o prologa- 
mento de diversas ruas da ci
dade. especialmenie à Rio 
Branco e a Correia Pinto, 
com a abertura de uma gran- 
de avenida até o 2' Batalhão 
Rodoviário. O representante

trabalhista encaminhará air.d i 
outa proposição correlata 
com as acima mmc onados 
regulamentando a cobrança de 
c.-ntribuição de melhoria so
bre imóveis valorizados em 
consequência de obras púbi
cas.

Aquele mesmo edil renova
rá ainda o debate sobre a 
concessão da exploração dos 
serviços telefomcos, em face 
de novas m qorações verifi
cadas <* apresentará à consi
deração da C imara uma mo
ção anti-golpe.

Reunião do Diretorio 

Regional do PTB
Seguiram hoje para Floria- 

nop< Hs em vutude de sua con
vocação nr ssos companheirosl 
trabalhistas Snrs. José Baggio, 
e Veresdor Syrth Nicolelii, on
de foram tomar part* d>s tra
balho» de um« reunião do 
Partido Trabalhista Btasileir® 
em no*sa Capita).

nense, a popular TAC - , é 
realmente, sem qualquer som 
bra de contestação, o primei
ro movimento honesto e sé
rio, calcado em bases sólidas, 
para o incremento do turis
mo em Santa Catarina e pa
ra o seu aproveitamento in 
industrial, como legítima fon
te de ienda para a cidade e 
para o Estado.

Voltaremos ao assunto, fo
calizando novo aspecto do 
Turismo,

Escrito por: M. Souza

(Colaboração i< Departa
mento de Turismo da TAC)

Homenagem dos trabalhadores e traba
lhistas de Caxias do Sul a João Goulart

Os trabalhadores de Caxias 
do Sul prestarão ao presidente 
do Partido Trabalhista Brasi- 
etro, dr- João Goulart, uma ho- 
m- nagem que consistirá num 
grr-nde churrasco a ser reali
zado no Parque da Exposição 
e do qual participarão os tra
balhadores caxienses e mais os 
ao tgos e admiradores do líder 
petebista. O objetivo principal 
desta homenagem é ofertar ao 
dr. João Goulart um fino pre 
«ente, composto de um belíssi
mo estojo contendo uma cuia, 
bomba e supcrte. confeccioua 
dos em ouro e prata por um 
grupo de operários caxiei ses

A iniciativa da hom«n<eem 
partiu do Ont-c Civico João 
Goulart e do Diretório Munici
pal do Partido Trabalhista Bra
sileiro que tem respectivame >- 
te, como dirig ntes os srs. Rui 
Am .ral e Gu*rii » Zugno. A 
entrega d va i s< presente se
rá efetuada p I d-putad Ru

bem Brnto Alves, recentemente
eledo prefeito de Caxias do 
-'Ui, que prestirá, dessa forma 
a homenagem em nume da ci
dade qu - o elegeu.

Na mesma uc«»iao, sera ho
menageado, também, o deputó- 
do Leonel de M»ura Brizola 
que, para tal, deverá acom
panhar o futuro president* do 
Se ado em sua vt-ita à Péroli 
■ Ias Colontas.

O dr. Joâo Goulart, cientifica
do de tal propósd >. jí teria 
designado a data, meados do 
cririen'e mês de novembro, em 
que viajua para aquela cidade 
onde receberá das trabalhado- 
re-. caxiensts o presente que 
êstes lhe pretendem ofertar.

O dirigente trabalhista, que 
se faiá acompanhar de sua es- 
pôsa, deverá permanecer dois 
dias em C^xGs, ho»pedando-se 
na residência -Io capitão Arte- 
min Karan, seu amigo particu
lar.

6 R A RDE DOTEI  I R J E S
Oferece o melhor restauran e da cidade» a preços normais

ALMOÇO ou JANTAR no G R A N E  
-----------------------  CR$ 50,00 -

H O T E L

I  C o n h e ç a  o nosso  . i A R A R L E Q U I M
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Secção feminina
A ngela Tereza

A MULHER sábia edific» o 
seu lar; a ignorante destpoi 
com suas mâos a obra edifí— 
cada. (Salomão).

O RECEM-NASCIDO deve 
ser vestido de forma tal que 
conserve seus movimentos. 
Por isso, seus braços devem 
ficar livres desde o primeiro 
dia, e do mesmo modo as 
pernas, principalmente nos 
dias de calor.

EM TODA conversação de
vem ser evitadas referencias 
pessoais, o egoismo que evi
dencia um desmesurado bom 
conceito de si mesma e que 
se torna cansativo àqueles 
que ouvem.

O CAFE e o chá tomados 
rm doses moderadas estimu
lam as funções do cerebro, e 
ativam a circulação, pois são 
excitantes do sistema nervoso. 
O abuso, porém, provoca a 
Insônia e as palpitações, além 
de outras perturbações.

NÃO COMETA o erro de 
passar uma roupa manchada' 
porque o calor do ferro fixa
rá a mancha no tecido tor
nando inútil todo o trabidh 
para eliminá-la.

BALAS DE OVOS COM 
CÔCO - 460 gramas de açú
car, um copo de leite, um 
côco ralado e oito gemas. Le
var ao fogo mexendo sempre 
até aparecer o fundo da pa
nela. Deixar esfriar, fazer as 
balas, enrolando.6e nas mãos 
com açúcar 'cristalizado. Fa
zer calda em ponto de que
brar e nela passar as balas 
que devem ser colocadas so
bre uma pedra mármore, li 
geiramente untada com man
teiga.

TER FILHOS e não edu
cá-los é muito peor que não 
os ter.

COM O FIM de não enca
recer o custo da compra de 
mantimentos e ao mesmo 
tempo verificar o peso e a 
qualidade dos produtos, de
ve-se evitar pedido por tele
fone ao fornecedor.

O CALDO para a sopinha 
da criança deve ser preparado 
com Carne magra e vegetais, 
como batata, ‘cenoura, arroz, 
cará, batata doce, etc.

A CINZA da lenha quei
mada é otimo adubo para as 
plantas.

Acordo com o Rio 
Grande do Sul sôbre 

o serviço do trigo
Em sua viagem a Porto 

Alegre, o ministro Munhoz 
da Rocha tratou com 0 go
vernador do RiO Grande do 
Sul de assuntos referentes ,à 
política tritícola.

D< s entendimentos havidos, 
ficou decidida a nomeação de 
um técnico, indicado pelo 
gcvêrno gaúcho, para a dire
ção do Serviço de Expansão 
do Trigo.

S» rà. assim, entregue ao 
Estado maior produtor de tri
go â direção do órgão espe
cializado do ,Ministério da 
Agricultura, que, Segundo fi
cou também assenta.ia. pros
seguirá na sesir.a orientação 
traçada desde a última Safra, 
principalmonte no combate ao 
chamado «trigo papel»

Aum enta a crio- 
cão de carneiros

O Departamento da Agri- 
cu tura dos Estados Unidos 
informa que a criação mun
dial de carneiros vem au
mentando continuamente há 
oito anos. O total de cabe
ças em 1954, é d* 888 bilhões, 
ou seja 1 por cento mais do 
que em 53, 14% acima do
número de após guerra e 
18% acima da média de 
1946/1950. O maior aumanto 
ocorreu na África, o menor 
na Asia, America do? Sul e 
Oceania. Na Europa e Amé
rica do Norte pouca mudan
ça houve.

Frederico Kuerten 
Clara Geising Kuerten

Leontino Alfredo Ribeiro 
Olivia Schimtz Ribeiro

Tem a satisfação de participar aos parentes e 
amigos o contrato de casamento de seus filhos

CÉLIA e ALFREDO
Marechal Deodoro 857 de Setembro 79 

Joinvile LagesI________
Maurell apontará á Justiça 
os autores intelectuais da

carta
RIO. 29 (TD) — O general 

Maurell Filh" conferenciou 
longamente com o ministro 
d» Guerra. A saída, eScusnu- 
se  de falar sôbre a conferên
cia que durou cêrc < de tres

„ quando a  >

ZAciênciay

e  um a

R A D I O L U X  L T D A .
Rua Correia Pinto, 23

oi.*: .
Rádios 
Discos 

Eletrolas 
Toca-Discos 

Estabilizadores 
Álbuns para Discos

Artigos WAL1TA: 
Exaustores 

, Enceradeiras 
Liquidificadores 

Panelas de Pressão 
Batedeiras de Bolos

v - ,

PIANOS SCHWARTZMANN
. Bicicletas v—

Estufas
Geladeiras

Ferros Elétricos
Maquinas de costura

> V •
Fogões a gàz e a querozene «FRANK£jIN»

Tradição

Desde 1927 
se empenha a 
Varig em oferecer 
ao público 
o melhor serviço, 
adotando as mais 
modernas inovaçõe9 
na técnica do 
transporte aéreo.

R A D I O L U X  L T D A .
Rua Correia Pinto, 23 - Lages

V A P IG

serviço aéreo 

* tradicional

hoia«. Revelou, entretant", 
que o inquérito estava práti
camente encerrad'>. Deverá 
ainda ouvir rluas pessoas, cu
jos depoimpntos, pnretn não 
alterarão o qu“ já está apu
rado. Fritou qu- está he.bili- 
tado á apontar à Justiça os 
autores iniectuais da «escan
dalosa trama». Acrescentou: 
«Vou rever todo o tr. balbo 
realizado, coordenar os infor
mes para a imprensa e pre- 
oarar o relatório que por in
termédio do ministro da Guer
ra será remetido à Justiça», 
O general Maurell Filho con
vidai á o Ministério Público 
Militar a pronunciar-se.

Máquina de selecio- \ 
nar ovos

O mercado de aves nos 
Fstados Unidos está progre
dindo graças ao uso de uma 
maquina que seleciona, conta, 
espalha e acoudiciona ovos.
O ovo entra na máquina, é 
pesado e separado de acor
do com as seis categorias, e 
levado sôbre uma faixa ro
lante para um aparelho que *  
determina sua qualidade, grau 
e pêso. Enquanto passa pela 
faixa, sete jatos cobrem-no 
com uma camada protetora. 
Finalmente chega ao local 
de acondicionamento. A má
quina seleciona 270 ovos por 
minuto, a metade da produ
ção de uma galinhà durante 
tôda a sua vida,

Proibida a  tiuréa nas 
laranjas

Em portaria, o Ministro da 
Agricultura proibiu o empre
go da tiuréa, ou qualquer 
preparado que a contenha, 
no beneficiameoto de laran
jas e outros fruios destina- *  
dos ou não à exportação.

A utilização da tiuréa co
mo defensivo (de produtos 
agriculas comestíveis provo
cou restrições por parte de 
alguns países compradores 
de laranjas brasileira*, por 
julga-las, assim tratadas, pre
judiciais á saude do consu
midor.

TUDO PARA O CONFORTO DE SEU LAR
Rtilize jâ o seu «onho, adquirindo em «Sua Casa» exitamtnte aquilo de que necenit» para dar maior conffirto a seu l r Pagando em
Fogões a lenha e gáz, panelas de pressão, geladeiras, liquiditicadores. baterias de aluminio, balancinhas máquinas de m »e—  -------------- -----------------*uaves presfçOes mensais.
artigos para sua cosinha. — Rádios e conexos, máquinas de costura, faqueiros de aço inox., enceradeiras hrinnnoHno C0zinhas modernas americanas, e todos os

pias e lavatórios, e todos os artigos sanitários e m ultai o u S a m e ^ r S T ^ 8 elétr‘C° 8' b*nheiras' armarinhos de toilette.

Nós lhe facilitaremos a  com pra! -  Pague em suaves prestações m ensais 1

A U G U S T I N ,  F E R N A N D E S  & C I a '  -
Rua Quintino Bocaiuva s/n. -  (Próximo a Transo. Araldi) ' SCmta Catarina
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Notas & Noticias da ONU
A  Coréia e seus automóveis

Para aliviar a escassês de 
transporte motorizado, na 
República da Coréia, pelo 
recurso de aumentar o pe
ríodo útil dos veiculos exis
tentes no país - a metade dos 
quais já tem mais de 10 anos 
- a Agênoia das Nações Uni
das para reconstrução da Co
réia está fornecendo mate
rial para a construção de 2 
oficinas modêlo, ao custo de 
570.000 dólares, e mais a 
quantia de 1.000,000 de dóla
res para a importação de 
pneumáticos e camarae de 
ar. em número de 20.000.

As novas oficinas mecâni
cas vão ser construídas nas 
proximidades de Seul e de

Pusan, onde estão localiza
dos 90% dos veiculos que 
ainda trafegam na Coréia. 
Cada oficina terá cêrca de 
200 trabalhadores e disporá 
de equipamento suficiente 
para reparos de todos os ti
pos. inclusive a retificação 
de motores.

06 20.000 peneumáticos e 
câmaras de ar são para ca
minhões pesados e ônibus.

Outro aspecto do auxilio 
da Agência das Nações Uni
das é a importação de 574 
caminhões com suas peças 
sobressalentes, avaliados em 
mais de 1,5 milhão de dóla
res.

- C A S A —
Vende-se uma casa de ma

terial e respectivo terreno, 
servida de agua, luz e esgo
to, em bairro rêsidencial, si
ta a rua Frei Rogério.

Os interessados deverão 
dirigir à redação dêste jo r 
nal ou a rua Benjamim Cons- 
tant. 15 (ao lado da Prefeitu
ra), nesta cidade

O PROF. DEDÉ orgulha-se em  apresentar

o famoso acordeon ‘Mundiale’
Com teclado desmontavel - 

favulas de alumínio - peso 
mínimo - assistência técnica 
permanente - alta qualidade - 
em tipos especiaes para cri
anças e adultos - acompanha 
«Certificado de Garantia» - 
por 5 anos:

Lembre-se que por estas razões 
e muitas outras aqui não mencionadas recomenda-se o fa
moso acordeon «MUNDIALE* como o melhor e mais lindo 

presente de natal para seu filho.

Procure hoje m esm o o Prof. D edé e esco
lha num estoque de 50 acordeons o de 

sua preferenciai
VENDAS A PRESTAÇÕES COM PEQUENA ENTRADA:
Tratar na Academia com o Prof. DEDÉ — Revendedor exclusivo 

para o Estado de Santa Catarina:

NOTA: - Atendemos pedidos para outras ci
dades do Estado - Cartas para a Caixa 
Postal 201 -- Lages.

Combate a febre 
aftosa

O Dppartamento Nacional 
da Produção Animal vai am
pliar os laboratórios em fun
cionamento em vários pontos 
do pais. destinados à fabri
cação de vacinas contra a 
febre aftosa.

A fabricação dessas vaci
nas está prevista para os 
laboratórios sediados em Be
lém. Recife, Salvador, Belo 
Horizonte, Barretos (São 
Paulo). Aquidauana (Mato 
Grosso), Gôiania e Florianó 
polis

T e r r e n o
Vende-6e magnífico lote, 

próprio para edificação, me
dindo 1.200 metros quadra
dos, situado na Vila Militar 
(bairro do Conta Dinheiro), 
nesta cidade.

Os interessados deverão 
dirigir-se ao proprietário sr. 
Syrth Nicolléli ou a redação 
dê6te jornal.

EXPEDIENTE
O “CORREIO LAGEANO" foi 

fundado em 21-10-1939

Propriedade e edição da 
Gráfica Correio Lageano Ltda

Diretor - Dr. Evilasio N . Caon 
Gerente -  José P. Baggio

Redação Gerencia - Oficinas : 
Mal. Deodoro, 294-C. Postal, 59

Representantes
NO RIO e SÃO PAULO

Sucursal dos Jornais Sul 
Riograndenses

Rio — Jorge Chalitha 
Conde Bonfim, 789-íone: 38-7285

São Paulo — Urbano Zacchi 
Cons. Crispiniano, 404 -S . 210

ASSINATURAS
Ano: Cr$ 120,00 

N° avulso Cr$ 1,50
PUBLICA-SE ÀS QUARTAS 

e SABADOS

\

j PRODUTOS DA C I T Y T E X  ®

Comercial Auto Capas
Inaugurou sua loja CITYTEX

A  rua Mal. Deodoro, no antigo salão Cruzeiro do Sul

Onde está instalada com um variado sortimento de colchões, so
fás, jogos estofados, camas, divãs, almofadas, tapetes, trilhos, lus
tres em estilo funcional, bergéres reclináveis e simples, e uma 
variedade infinita de móveis de todos os tipos e para todos os gostos

V endas com facilidade de pagam ento

m

REVENDEDOR AUTORIZADO
A ELETROLANDIA

Rua Coronel Cordova s/n Lages Sta. Cat.

PARA SEU FORD SÓ MESMO

UMA BATERÍA FORD
Para qualquer produto de linha Ford I 
IRMÃ-GÊMEA de sua batería original I
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A maior rêde aérea domestica do mundo
Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S.A. TAC
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
AGENCIA EM LAGES, - h’ua 15 de N o v e m b r o  S.N. (log-o abaixo do Cine M arajoara)

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

Dias da Semana
2a. Feira ! Para Porto A legre (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

Hora de sahida: - 11,30
(Volta às quintas feiras)

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

Hora de sahida: - 11.30
(Volta aos sabados)

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 13,20
(Volta aos domingos)

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

Com uma passagem da TAC „ a nSaa poderá viajar em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na ida co-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa nue
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul bastando

, , , ’ que para isso seia a Denas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá n h ,iw „ ^
sideneia. 616 de paSSa®em-

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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Quase tres milhões de Kw nos
sa produção de Energia Elétrica

Rio (S.I.A ) — A Divisão d- 
ÀgunK, do A/\mistério da Agri 
cultura, a( hbd de divulgar c.s 
dados esta isticos mais atua
lizados sôhr»- a iodústria d< 
energia elétrica no Brasil. S - 
be-se assin , que a potên. ia 
in-talada da- u-inas gerado
ras existentes no país mon
tava a 2.805.527 kw, em 31 
de dezembro <le 1954. E-t 
cifra coloca o Br. eil em po
sição de nítida superioridade 
sôbre todos os países lati o 
americanos e, mesmo,, muito- 
paises europeus.

O levantamento prom vid

| por iquda D i v i s ã o  do 
U.N.P.Vl. .'brangeu a totali
dade das usinas geradoras de 
energia elétrica para foroeci- 

| mento i úblico, além da maio- 
' ia da- minas privativas (is- 
to é, as ciue produzem eletri
cidade para con-umo da pró
pria empiêsa, como acontece 
com muitas indústrias). Po
de-se dizer que ae trata do 
inquériio estatístico mais com
pleto sôbre a nossa indústria 
de energia elétrica, pelo Mi
nistério da Agricultura, data
da de 1941.

Menor a produção de 
aço e ferro fundidos

Rio (S 1, A.J — A pr du- 
ção nncional de aço >■ f-rro 
fundidos, relativa ao primeir > 
semestre do corrente ano >1- 
cançou 38.133 tonelad's, eo va
lor de C:$ 195.358.000 00. Em 
•gual periodo de 1954 - infor
ma o Serv Ço de Estatí t ca 
da Produção, do Ministéiio da 
Agricultura - o volume ictal 
elevou-se a 07.077 toneladas, 
com o valor corre-pondente 
(Je 280.249 000.00.

Confrontados o» algarismos 
em >piêço, verific -se um de
créscimo de 28.944 tonel idas 
e CrS 84 891.000,00 no citado 
periodo do ano em curse.

Academia Catarinense de Acordeon
E o seu 6o. Festival de Acordeons em desfile

Apresenta o PROF. DEDÉ e um conjunto 
de 120 acordeons

(Espetáculo deslumbrante)
ALGUNS NÚMEROS DO REPEPTORIO

NOVILLERO-PASSO DOBLE
VIOLETAS 1MPF.RIAES - VALSA DO FILME DO
MESMO NOME
TABÚ - BOLERO AFRO CUBANO
MARCHA DAS AGU1AS - CELEBRE MARCHA
SOB O CEU DE PARIS - VALSA
ADEUS QUERIDA - GRANDE TANGO DO MOMENTO
AMOR BREGE1RO - SAMBA ESTIL1>AD0
CEREGEIRA ROSA - ESTE NUMERO ALCANÇOU
VENDA DE DISCOS. MAIS DE UM MILHÃO

E muitos outros números de sucesso 
internacional

No Cina Teatro M A R A J O A R A  em 25 de novembro

h  Todos os Im pltm ento i agrícolas

*  Comploto estoque de peças legítimas

★ Asslstén.io técnico com pessoal 
especiolizado do próprio fábrica.

Consultem nosso plano de 
F IN A N C IA M E N T O

0 NOME FIAT É GARANTIDO POR MEIO SÉCULO DE REPüTAÇftO MUNDIAL

SOMECA DA 50
do grando produção

possante e multo econôm i
co produz dois alqueires de 
aração por dia. Consumo 
de apenas 25 Utros de óleo 
dlesel por alqueire. Motor 
de 40 H. P.

N o r to n  - 4 .1 0 ?

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
Para os Estados do Paraná e ‘ *a. 1 atarina
Nodari S/A. Comercial eImoortadora

CURITIBA VIDEIRA
Caixa Postal, 1748 <a f osAar '

Fone: - 2657 on,v '  115
TELEGRAMAS - «NODAI-

sua aderência total e 
grande estabilidade as
seguram  trabalhos rápi
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 26 H. P. 
Onico tra to r de sua ca
tegoria equipado com  
m otor Diesel

FIAT 55/L
o máximo d* eficiência

da mais alta qualida
de. Motor de 95 H. P. 
E s fo r ç o  de traç io  
5.500 Kgs. 5 marcha» 
a fren te  e uma a ré. 
Consumo reduzidís
simo.

FIAT 25-C
•  pequeno grande trator

FIAT-OM 35/40-CL
idoal para  

farofas posadas

com 6 marchas a frente # 
2 a ré. Sapataa de 40 ema. 
Motor de 37 H. P. Constru
ção ultra-forte para resisti» 
às mais arduao tarefas.

Jazidas de chumbo e zinco 
estudadas em Minas Gerais

Rio (S.I.A.) — Técnicos d o 
Departamento N a c i o n a l  da 
Prcdução Mineral (Ministério 
d * Agricultura) estiveram em 
disita á area mineralizada de 
Paraguaçu, no noroesie ar Mi 
vas Gerais, onde recentemenie 
furam descobertas jazidas de 
chumbo e zinco. Os depósitos 
metálicos, 110 entender des-es 
estudiosos, têm apreciável in
teresse econotnico. A pesquisa 
das jazidas já foi concedida a 
duas einprêsas de miner ção, 
que encnminharam para <> !•>- 
cal turm .18 de tiab lbadores e 
pe88 0 .1l técnico especializado, 
a fim de fazer os levantamen
tos que devem preceder a 
lavra.

As j izi Ias situam se na srr- 
ra do B rracãn e nas b tetas 
dos ri - Cedro, Poço Verde e

Olaria, f -imadorts do Para- 
guaçu, no municipi" de Va
zante, ao -ul da lha cidade 
de Paracatu. Trata-->- de un 
conjunto de vieiro- hidro ter
mais z 1 r c o ,  ; s ociado a1 
Chumbo e ao cobre

O Brasil é notoriamente po
bre em melais não f* rrosos • a 
categoria do chumbo e io zin
co. As poucas me alergias 
existentes devem-se, un par
te, á escassas do minério. Des
ta forma, té o presente» qua
se todo chumbo, zti co e co 
bre que consumimos vem do 
exterior, com dispêndio cres. 
cerite de divisas e inegâve 
prejuízo para a indu-tria cu
jos ^suprimentos não podem 
ser atendí los na medida ne
cessária.

Leiam e assinem  o jornal

: «A  h O R Á  »  :
Vendido diáriamente em  todas as bancas

Para assinaturas procurem t ia redação

Arnaldo Borges Waltrick
ontabilidade - Representações - Seguros 

em  geral
Abertura e encerramento de firmas, inclusive serviços na Junta 

Comercial do Estado - Contrato* - Requerimentos - Recibos - 
Legalização nas repartições públicas - Imposto de renda - ETC.

Rua Cel. Córdova, 92 — Caixa Postal, 407
End. teleg. W aLTRICK

SANTA CATARINA

Uma
l i n h a  c o m p l e t a  

d e  t r a t o r e s

DIESEL
com a 

t r a d i c i o n a l  
e c o n o m i a  
e s o l i d e z  

do s p r o d u t o s
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Leis m aii severas contra os devas
tadores da FJora

trabalhadores, com salário 
minimo de mais de dois mil 
cruzeiros mensais, para pro
ceder-se à limpesa de um 
terreno.

A medida de urgência pa
ra defesa das reservas flo
restais e de espécies raras 
da flora, que estão sendo 
destruídas criminosamente, e 
a atualização do Código Flo
restal declarou à imprensa 
o prof. Paulo Campos Porto, 
diretor do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro.

Para demonstrar a desa- 
tualização do Código, lem
brou que êsse documento 
prevê a multa de apenas 
quinze cruzeiros para a «quei
mada». Torna-se assim mais 
simples pagar a multa do 
que contratar uma equipe de

Outro ponto salientado pe
lo diretor do Jardim 'Botâni
co, que constitui fator pre
ponderante para o ^aniquila- 
mento das matas, é a divi
são das Fazendas. Quando 
uma propriedade é dividida, 
cada novo proprietário re
quer uma nova divisão de 
glebas. Com tantas e tão re- 
pttidas divisões e subdivisões 
a reserva florestal acaba de
saparecendo.

QUASE MIL E QUINHENTOS QUILOS DE 
OURO NO 1* SEMESTRE

Rio (S.I.A.) - De conformi- 113.096.000,00 e Ci$ 974.000,00,
dade com os dados do Servi 
ço de Estatística da Produ
ção, do Mmistéiio da Agri
cultura, no primeiro s mes
tre do corrente ano o B:asd 
produziu 1 445 quilos d- orno 
extr ddo de minas e 470 qui
los de prata. E-ses pr 1 1 s 
alcançaram os valores <le*,r$

respectivHinente,

Em igual periodo d* l9õ4. 
a produção foi a seguinte: 
ouro extraído das minns, 1.815 
quilos, no valos de Cr$. . . . 
: 04.532.000,00; prata, 2.339 
quilos, com o valor corres
pondente de Cr$ 4.459.000,00.

Mais de um milhão 
de mudas distribuídas 

em seis meses
Rio (S.I.AJ • No primei - 

semestre do corrente ano, 
cêrca de 3.000 pedidos de mu
das de diversas espécies To- 
rx m atendidos rolo Serviço 
Florestal, do Ministério da 
Agricultura, o que demonstra 
o interêsse despertado em 
nossos meios rurais pela 
campanha de reflorestainento 
empreendida por aquele ór
gão.

Seeundo informa a Secção 
de Estatística e Divulgação 
dn rebrido Serviço, um total 
de 1.091 306 mudas de essên
cias, florestais foi distribuído, 
de j.ineiro a junho últimos, 
aos Estados do Pará. .Va- 
ranhão, Ceará, Paraíba, Per
nambuco, Alagoas, Sergip 
Bahia, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Espirito Santo, Rin de 
Janeiro, Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande Io Sul.

Baixam os preços dos 
tratores

Os agricultores que com
praram máquinas agrícolas, 
na Comissço Permanente de 
Revenda do Material, do Mi
nistério da Agricultura, à 
conta de financiamento do 
exterior, haviam sido sur
preendidos, em fins de mar
ço dêste ano. com a eleva
ção dos preços das suas a- 
quisições, em decorrência da 
elevação do ágio de 15 para 
25 cruzeiros por dólar. Des
de então, em face das recla
mações, o Ministério da Agri
cultura. apoiando a justa 
pretensão dêsses adquirente6, 
solicitou d a s  autoridades 
competentes a manutenção

do ágio de 15 cruzeiros, a 
fim de não encarecer os tra
balhos de mecanização agrí
cola e, consequentemente, 
da produção.

O atual Ministro Munhoz 
da Rocha tratou do proble
ma com especial interêsse. 
havendo recebido comuni
cação do diretor de Câmbio 
do Banco do Brasil segundo 
a qual será observado, na 
liquidação dos compromissos 
pelo Ministério, o *gio ante
rior de 15 cruzeiros, ao in
vés de 25. nos casos das 
máquinas que já se encon
tram no pais.

Para você aprender inglês
------------SEM SAIR DE C A S A --------------

aprenda  inglês
EM MENOS DE 6 MESES

0

Um professor que não se cansa
Adquirindo uma coleção de discos YAZIGI MET HD, você poderá 
dominar com perfeição, em poucas horas de estudo, o idiom a Inglês! 
Enquanto o disco gira, Mr. Pep — o seu mestre — conversará .com  

você. mostrando o caminho facil do estudo e aprendizagem
REPRESENTANTE NESTA CIDADE

0SNY PIRES & CIA. LTDA.
Praça loão Costa, 34-38 — Fone, 263 — LAGES - Santa Catarinc

ll t 100 4 K 0 S . . .
ÊSJFm 0FOGÃO/

0

PHILIPS
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

de fácil maneji e de fácil limpeza.
N Ã O  USA LENHA NEM C A R V Ã O

Não suja as pane las  
Não estraga as mãos  
Rápido : um, dois, três . . .  
e o almoço já se fe z l

S.A. PHILIPS D0 BRASIL
Garantia de um padrão  
nbsoluto de qualidade

Revendedor Autorizado

Osny Pires & Cia. Ltda,
Praça loão  Costa 34-38 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

CASA CELI - C asa Melo -  c a s *  n a t a i

Um emporto de tecidos e roupa
Rua 15 de Novembro

s feitas a serviço do povo
Lages - Santa Catarina
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Caiu o Internacional, por 4 a 2
Domingo último assistimos 

a uma partida das mais sa
dias do presente campeonato, 
isto pelo fato de transcorrer 
num ambiente de boa disci
plina e apurada técnica.

A queda dos colorados, por 
4 a 2, representou um desfe
cho natural, dada a superio
ridade dos «lageanos» nos 
momentos decisivos do em
bate.

O Lages esteve, duraute os 
noventa minutos mais agres
sivo, com um ataque mais 
desembaraçado e ambicioso. 
A ofensiva rubra, em pouco> 
momentos constituiu perigo 
para a meta de Hugo, im
provisado em goleiro.

A vitória foi tanto mais 
merecida porque os verme
lhos, embora inferiorizados, lu
taram sem desfiilecimento por 
uma sorte melhor, não con
seguindo nos minutos finais 
por certa infelicidade.

O escore foi aberto aos 23, 
quando Pinto, bem colocado 
aproveitou um rebate de Hu
go. A primeira fase prosse
guiu Com maior numero de 
ataques do Lages, que so

mente aos 40, empatou por 
iotermédio de Ronildo, que 
chutou contra uma confu>ã 
na área de Ximbica. Aos 44, 
Plinio marcou um golo espe 
tacular, numa jogada pessoal

Na etapa final, o Lages, 
empatou aos 3, num lance 
• em pretensões^ de Ronildo, 
que atirou muito fraco, e a 
bola foi rolando para passar 
por entre as pernas de Xim- 
bica, num espetacular fran
go.

Aos 8, Ernani elevou para 
3, e aos 25, coube a Ronildo 
encerrar a contagem, marcan
do um tento em visivel im
pedimento.

Ü8 rapazes da camiseta 
vermelha ensaiaram alguns 
contra-at iques sem resultado 
prático.

As equipes tiveram as se
guintes formaçõe*:

L A G E S  - Hugo Merkel 
(pouco empregado), Nery (fra
co) e Ary (bom), Teimo (fra
co, ).'Aiala (o melhor em cam
po) e Carioca (bom, abusando 
do jogo violento) - Ronildo 
(bom), Tales (regular), Danil > 
(bom), Ernani (regular) e Pe
nicilina (bom, jogando sua

| tr.ão (não convenceu no ata- 
| que), Pinto (bom, lutando 
muito) e Osmany (fraco).

Werner, na arfcilragem es
teve a contento. A renda ul
trapassou, em pouco, a Cr$ 
J.300,00.

A preliminar, jogada em 
c>rater oficial, foi vencida 
pelo internacional, por 3 x 0 .

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

A maior e mais completa discoteca de Lajes
Acordeons -  Rádios - Eletrola* - Toca-discos - Bi

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

Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» 
e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cupões gra
tuitos «Lar Feliz» (carta patente n° 180).

PALÁCIO DA MÚSICA, CUJO LEMA É:
VENDER BEM E SERVIR MELHOR

Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal. 164 - Fone, 397 
EDdereço Teleg. «Palácio» - Lajes - S. C.

Revanche entre 
Canini e Pirulito

Terbmos oportunidade de 
assistir dia 9 do corrente no 
Carloe Gomes sensacional 
revanche entre os pugilistas 
Canini x PiruJito. Pela magni 
fica impressão deixada em 
sua ultima pugna, e se tra
tando agora de uma revan
che acreditamos ser uma 
luta emocionante.

Demonstração sem compromisso
Estando a senhora interessada em uma demonstração do funcionamento dos aparelhos abaixo, em 
sua casa, sem compromisso de compra, basta sublinhar aquele que desejar, recortando o quadro cor
respondente, e enviando por gentileza a
O sny Pires & Cia. Ltda. £Praça loão Costa. 34/38 - Fone 263 - Caixa Postal 36 - Lajes - S. C.

UNICO REVENDEDOR AUTORIZADO DIRETAMENTE DA FABRICA

Irradiaçao d.s jo
gos de Futebol

A Radio Clube de Lages 
vem de tomar uma iniciativa 
de de suma importâDcia pa
ra o futebol lageano, qual 
seja a de Lansmit r todos 
os domingos, as partidas rea 
lizadas no Estádio Municipal. 
Assim, é que com a partida 
entre Vasco da Gama e Alia
dos, do próximo dia 6, que 
constitui um dos nossos clás
sicos, será inaugurado o ser
viço de transmissões dos 
aaces do prélio. ti66a ini
ciativa da Radio Clube re
percutiu muito bem nos meios 
esportivos locais, revelando 
o gráu de diantamento e o 
interesse pelo futebol. Ao 
desportista Carlos Jofre do 
Amaral, diretor da Rádio 
t labe, tem sido demonstrada 
8 satisfação u<<s torcedores 
pelo feliz emprendimento.

0 Aymoré A/irá 
dia 26

P a n e l a Enceradeira Liquidificador

Nome
Endereço:

Encontra-se em nossa cida
de o tmissário do Aymoré, 
de S. Leopoldo, sr. Sampaio, 
que acaba de firmar a reali
zação de duas partidas, para 
os dias 26 e„27 de novembro 
corrente.

Os «indios» de S. Leopol
do, que vem disputando com 
brilhantismo, o campeouato de 
P. Alegre lutarão aqui. contra 
o Aliados F.C. e contra o 
G.E. Vasco da Gama Em 
próximas edições daremos 
detahies dos importantes jo
gos.

O boi mais pesado 
do Brasil

O dr. Balbino Mascarenhas 
presidente da Federação das 
Associações Ruraa do Rio 
Grande do Sul, acompanhado 
de uma caravana de rurahs- 
tas viajou ontem ao municí
pio de Nova Prata, a fim de 
assistir a pesagem e a ma
tança do boi mais pesado do 
Brasil, detentor o «Prêmio 
Estimulo Brasi », de n me 
Norte Devon e de proprieda
de do criador, sr. Reinaldo 
Cherubin.

C I C L I S T A S :  para sua. inscrições para o grande circuito a rea
lizar-se em novembro próximo dirijam-se á E l  E T R 0  L A IN D IA
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Coroada a Rainha dos
C o m e r c í a r i o s

Homenagem da TACà srta. Cleusa Cord

CORREIO LRCERRO
"Vages 2~ de N o vem b ro  de 1955 N. 73

Entre as comemorações do 
Dia do Comerciário a Asso
ciação Profissional dos I m- 
pregados no Comércio levou 
a efeito um grandioso baile, 
a 29 de outubro, nos salões 
do Clube Io de Junho. Com 
a graça e a elegancia que 
lhe são peculiares, a srta. 
Cleusa Cordova eleita Kainha 
dos Comerciários. deu entr.- 
da nos salões da tradicional 
sociedade, ladeada pelas 
princesas, srtas. Adelaide 
Nunes e Laury Nunes 
debaixo de calorosa salva de 
palma dos presentes, que lo
tavam toda> as dependencias 
do Io de Julho, desde o hail 
até o salão de danças. A be
la rainha foi coroada peio 
sr. José Alfredo de Lemos 
Montenegro e as princesas 
receberam as faixas da6

mãos do presidente da 
se, sr. Raul Fernandes e 
sr. Tiago Vieira de Ca 
que é um doa mais *an1 
empregados do comércic 
cal

Numa nota de distinçãc 
popular TAC, por seu ini 
tor sr. Danilo Tiago de t as
tro. fez a entrega, em nome 
da Direção Geral e da agen
cia de l.ajes daquela empre
sa aviatória de uma passa
gem de cortesia ida e volta 
à Florianópolis á rainha co
roada, a srta. Cleusa Cor
dova. Nesse gesto simpático, 
a Pioneira da aviação comer
cial em Lajes quiz externar 
suas homenagens aos comer- 
ciános, associando-se às fes- 
tiv í ade alusivas ao dia con
sagrado àquela laboriosa 
classe.

U m a a r m a  conti;  a i g n o r â n c i a

Os Jornais que estilo sendo editados aqui fazem parte de uma 
campanha contra o ignorância e analfabetismo na Nova Guinéa. o Ter
ritório Sob-Tutela de alguns milhões de habitantes, administrado pela 
Austrália sob o regime de Territórios sob Tutela das Nações Unidas. 
Os jornais editados pelo Departamento de Educação, em oficinas pró
prias, são fartamente distribuídos pelas vilas desta ilha do Pacifico.

(FOTO ONU)

Agradecimento e missa
Vva. crnesto Batista de Goss e filhos vêm por este 

meio agradecer a todos 09 que com palavras, telegramas 
• flores enviaram sua mensagem de conforto por ocasião 
do doloroso transe por que passaram.

Aproveitam a oportunidaJe para convidar os parentes 
e amigos para assistirem a missa que mandam celebrar pe
la alma de seu 6audo-o esposo e pai, 6egunda-feira, dia 7, 
no altar da Catedral as 7 horas.

Lages, novembro de 1955

leck
joüs
cor-

o
r . . . ____ . >• de
menifi stações populares ** bo- 
men geado com um banquete 
oferecido pelas classes produ
toras do Lítad'..

MAURELL FALOU
O general Maurell Filho 

prestou novas declarações a 
imprensa sobre o ioquerito 
por ele "presidido para apu
ração da caria Brandi. Rra- 
firirando a falsidade daquele 
do' umei to, o general M ur e 11 
filho apontou como falsifica
dos os argentiui s Mestre 
Cordt ro e Fernando Malfussi.

V I S I T A
Deu-nos o prazer de sua 

visita o Snr. Aldo de Olivei
ra, diretor da Cia. Ferrano 
Engenharia Comercio Ltda, 
firma esta que se dedica ao 
ramo de terraplanagem e 
construções de estradas. Na 
palestra que mantivemos lo- 
mos informados que a refe
rida Cia. está atualmente 
construindo em divprsos es
tados da Federação. 6endo 
que o nosso se encontra in 
cluido, pois a mesma contra
tou um trecho da já famosa 
estrada do trigo. |Outrossim 
fomos também informados 
que dentro de breves dias a 
firma abrirá r seu Jescritorio 
sito a Rua Beinjamim Cons- 
tant. Correio Lageano agra
dece a honrosa visita e de
seja ao Snr. Aldo de Oliveira 
feliz progresso de sua firma 
entre nÓ6.

EDITAL
De ordem do Sr. Diretor do 

Tesouro do Estado, transcre 
vo abaixo a circular n- 16 , a 
seguinte:

«Não podeis pagar venci
mentos em geral mês no
vembro sem a apresenta
ção titulo eleitor ou certifica
do Juiz ultima eleição até 
trinta dias após eleição, av.ri- 
guando numero referido titulo 
própria folha de pagamento 
ou cheque.» Ass. Manoel 
Araújo, Diretor

Benjamin Jorge 
Coletor Estadual

' i r u n  i m
Clube 14 de Junho

A diretoria do Club" 14 de Junho em reunião 
realizada no dia 24 de Outubro, resolve:

Io) Por rigorosamente em vigor o artigo 8o .• 
itens 18 e 20 de seus estatutos que diz: I

Art. 8o - São direitos e deveres dos socios:
18 - só comparecer ao Clube com convidados 

seus sp hover, com antecedencia razoável, soli
citado a diretoria, ou ao presidente desta, o in
dispensável ingresso;

21' - Exibir aos porteiros, ou a membros da 
diretoria toda a vez que entrar no Clube, a car
teira social, qualquer que seja a categoria, êste 
documento e o talão de recibo do mês anterior,  ̂
se sócio contribuinte:

2o) Resolve que as mesas para suas reuniões 
sociais, só serão vendidas a sócios e mediante a 
apresentação do talão de recibo do mês anterior 
e da carteira social. Aplicará, com referencia aos^ 
direitos dos sócios o disposto no art. 9o letra e:

Art 9o São direitos dos sócios, salvo as restri
ções dêstes estatutos:

e) solicitar cartões de frequência para pes
soas não residentes em Lajes, os quais serão ex- 1 
pedidos para determinada festividade e após o 
pagamento da taxa de CrS T00.09, exceto as fes
tividades carnavalescas, cuja taxa será cobrada a 
razão de Crí 200,00.

3o) Resolve solicitar as famílias dos Srs. só
cios que não se façam acompanhar de senhoritas 
que não pertençam ao quadro social dêste Clube.

Ped-se a observância rigorosa do acima ex
posto afim de evitar dissabores.

Lajes 25 de Outubro de 195õ 
A DIRETORIA

Juscelino con- 
vocaostecnicos

O sr. Juscrlino Kubitf-cherk 
e>tá convocando os técnicos 
Para colabor. rem com 0 teu 
futuro goverm». O candidato 
elei'0 pela coligação P;D PTB 
itHhzou uma reunião i,u Ho
tel Qu't «ndinha com a p re 
sença de técnicos nos m de 
diversos s-unto®, discuiindo 
com os mesmo* as medidos 
a serem propostas para a so
lução de importantes proble
mas nacionais. Falando à im
prensa o novo presidente 
disse ̂  que convocará outras 
reumo^s pois que já no d,a 
I de f vereiro de 56 quer 
estar senhor das proposições 
que enviará ao Congresso pa
ra execução de B, u plano de 
governo.

Morreu
Canrobert

Vi‘imH de ma! incurável. ‘ 
que o levara aos EE.UU. em 
busca de socorro niénicn, fa
leceu a 31 deste, no Rio, o 
gen rui Canrobert Pereira d» 
Costa, então ch* fe do Fstad' 
Maior das Forças Armadas 
Figura <i proa do Exérot > o 
gen-rnl Canrob-rt chegou às ^ 
mais *ltas posições na tropa *  ̂
foi ministr i o? Guerta no Go
verno Dut'a. Morreu cercado 
de Seu familiares e amigas.
Ao extinto foram prestada* 
diversas homenagens pósui- 
ro»s dest3Cando-se a ralavra d̂  
diversos oradores que se re
portaram à sua vi la e obra 
antes do esquife d-Sc^r à se
pultura.

O presentear a Srta. Cleusa Cordova, com uma Dassm-T^ j  
zia, ida e volta a Flonanopolis, por ocasião d - sua coroacán r, T ,e s 
portes Aéreos Catarinense S/A homenagea tomhem a laboriáco 
se representada pela Associação Profissional do Em preacX  do

Comercio de Lages. ”
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