
C O L A P S O  N O S  T R A N S P O R T E S
Aumento de preço — A m eaça de retirada dos ônibus de circulação

Verdadeiro c lapso sme^ça os serviço* de 
t r a n s p o r t e s  c o l e t i v o s  d a  ci 
dade. A Empresa Auto-Viação Ligeana Ltda.. con
cessionária das 1 nhas urbanas, de algum tempo para 
cá vem pleiteando a majoração dos preços, em 50%. 
Chegou mesmo a anunciar que, c o s  ante autori 
zação da COAP, passaria a cobrar Cr$ 3,00 em 
lugar de Cr$ 2 00 a partir de Io do corrente mes. 
Como nAo existisse essa autorização - que depen
deria de uma consulta á Prefeitura - a Empresa le
va que recuar, voltando para Cr$ 2,00 quando já 
havia iniciado a cobrança pela nova tabela.

Em vista da situaçlo criada • Empresa eslà 
fazendo uma espécie de ultimatum: ou obtem auto-

rização para cobrar como quer ou re'ira os ônibus 
de circulação, pagando à Prefeitura a multa de Ci$ 
100.000,00, prevista em contraio, A situação, em 
consequência, poderá agravar-se. caso não seja en
contrada uma fórmula satisfatória. Sem aumento a 
a Empresa diz nio poder manter-se. Com aumento 
o povo não pode se servir do transporte por ôni
bus. Quem, por exemplo, necessitar viajar 4 vezes 
ao dia - para ir e voltar ao trabalho - dispende- 
rá Cr$ 360,00 por mes, ou seja, mais de 1/3 do *a- 
lário minimoi

Não nos foi possivel ainda, por não termos os 
elementos necessários, proceder um estudo sobre a

necessidade ou não do aumento pedido pela Em- 
pres . Porém, uma coisa obstrvamos de errado no 
procedimento da mesma. Se mantem contrato com a 
Prefeitura, e uma das cláusulas desse instrumento é 
a fixação dos preços e suas possivais alterações, 
sómente à Prefeitura cab« decidir a reapeito, certa
mente em comum «om a Empresa. Porém, a COa P 
nada tem com isao. O poder Dgitimo para a conces
são é o municipal. Tanto isso é cerio que a con
cessão fc regulamentação dos servços públicos ur
banos incumbe ao Município, cuja autonomia não 
tolera a intromissão de um órgão estranho em tua 
esfera constitucional. A prevalecer ponto de vista 
contrário ao nokso virá a balbúrdia.

Discurso de Jango no Senado
Apelo ao desarm am ento dos espíritos 

- Invocação a G etulic V argas
Sob o entusiasmo do povo e 

dos parlamentares presentes 
no Monroe, o sr, João Goulart 
pronunciou um discurso de 
quatro laudas, quando se in
vestiu na presidência do Se
nado. Acentuou, micialmente: 
«Vencendo minhas próprias 
deficiências, espero possa 
ajuntar a êsse mandato, ao 
Hm de jornada, o apreço, sem 
contrangimento. dos meus 
dignos pares».

Após anunciar que é ho
mem de paitido e de afirmar 
que as suas verdadeiras ori
gens políticas estão nas lutas 
trabalhistas, «de cujos ideais 
serei sempre um modesto sol
dado, lutando pelo bem-estar 
social à luz de reinvtndica- 
ções que de há muitç cons
tituem um grande anseio das 
coletividades trabalhadoras», 
disse o sr. João Goulart: «Es
ta é a razão pela qual o PTB 
combate, sem transigêucias, 
por um programa que visa, 
acima de tudo, fortalecer o 
país, aprimorando as liberda
des e assegurando ao povo 
participação consciente e efe
tiva na administração publica. 
Por isso. volta-se o nosso par
tido, neste momento, para as 
reformas de bsse, que o país 
reclama em sua estrutura po
lítica, econômica e social. Não 
compreendemos, nós trabalhis
tas, para o Brasil continuar 
ainda preso a velhas fórmu
las, não mais se ajustando aos 
nossos dias. Contudo, não so
mos isolacionistas nem jaco— 
bitas. Condenamos, antes, os 
extremos, que são sempi« 
perigosos e, sobretudo, por
que incompatíveis com a nos
sa índole cristã e a nossa for
mação democrática. Deseja
mos soluções nacionais para 
problemas nacionais, como ora 
fazemos em relação ao pe
tróleo, tendo em vista ape
nas a necessidade de assegu
rar — nesta fase histórica do 
nosso desenvolvimento — a 
emancipação econômica, sem

a qual jamais seremos verda
deiramente livres».

O orador passou a enume
rar vários postulados trablhis- 
tas, aos quais se dedicara, 
mas em seguida acentuou:

«Contudo, ilustres senado
res, quero deixar bem claro, 
oão é como homem de parti
do que assumo á presidência 
desta alta Camara. Aqui não 
serei apenas o beneficiário de 
uma vitória eleitoral, disposto 
tão sómente a examinar com
promissos para com os que 
me elegerAm. Despido de in- 
junções, sem parcialismos e 
sem prevenções de qualquer 
espécie, serei, antes de tudo, 
fiel executor da Constituição 
a serviço do Senado e da Re
pública«.

Declarou, depois, sentir que 
o momento nacional é de 
apêlo ao desarmamento dos 
espíritos à convivência e con
córdia entre os homens publi- 
cus. Pela sua atuação, espera 
vir a contribuir para êsse fim.

No final da sua oração, fri
sou o sr. João Goulart «Con
fio em Deus em que minha 
Conduta a frente dos destinos 
desta Casa não decepcionará 
à expectativa dos que me 
honram com o seu apoio ou 
me estimulam coa  a sua boa- 
vontade. Saberei ser fiel ao 
meu empenho de observar os 
exemplos de prudência e sa
bedoria coin que tanto se tem 
credenciado à gratidão nacio
nal o Senado da República. 
Será essa a melhor maneira 
de me tornar digno da memó
ria dss grandes figuras que 
daqui saíram para as melho
res páginas da nossa história, 
dentre as quais avulta — re- 
divido etn meu coração e no 
meu eipirito — aqueles que 
se sacrificou pela paz e p>Ja 
vida dos brasileiros, a todos 
convocando para a grande t  
imprescindível obra de har
monia, compreensão e tra
balho — o inesquecível sena 
dor Getulio Vargas».

O novo ministro da Justiça
Santa Catarina está presente no governo do sr Jusce- 

lino Kubischeck com a nomeação do sr. Nereu Ramos para 
o Ministério da Justiça () líder catarinense, desde a rede- 
mocratização do país, vem ocupando postos de alta respon
sabilidade na política nacional, chegando a presidir em duas 
legislaturas a Camara dos Deputados e o Senado. No go 
verno Dutra exerceu a presidência da República, à qual 
voltou em consequência dos acontecimentos de 11 de 
novembro de 55. ai mantendo-se até a posse dos srs lusce- 
lino Kubitscheck e João Goulart cora serenidade e equilíbrio, 
constituindo-se em uma das indispensáveis figuras para à 
subsistência do regime constitucional vjgente. A permanên
cia do sr. Nereu Ramos na ;>asta da Justiça sobre ser uma 
homenagem ao nosso Estado, é também o reconhecimento 
das elevadas qualidades morais e Intelectuais de seu ilus
tre filho, e representa o destacado nivel de austeridade do 
novo governo que se instaurou na República.

Homenagem a Vidal, 
hoje

Grande afluência ao «guri 
dos milagres»

O *r. Vidal Ramos Junior 
novo prefeito do Município, *•- 
rá homenageado hoje à noite 
por seus amigos, com um jan
tar a ter lugar no Clube 14 de 
junho. Na oportunidada deve
rão discursar, além de outros, 
os srl. deputado Jorge Barrozo 
Filho • vereador Syrth Nicol- 
léli.

O deputado Osni 
Regis em Lajes

Atendendo a um convite pa
ra compartilhar das festivida
des de inauguração do aiam- 
brado do Estádio Municipal - 
não realizadas em consequên
cia do máu tempo - e par» as
sistir ri posse do novo prefeito 
do Município, esteve em no««a 
cidade «» deputado estadual Oa- 
ni de Medeiros Regis, que já 
regressou à Capital.

Dr. Teimo Ribeiro
Regressou à Capital o prof. 

Dr Teimo Ribeiro, qua esteve 
entre nós alguns dias em gozo 
de férias. O conhecido prócer 
trabalhista deverá retornar à 
Delegacia do IAPI. da qual se 
afastou oara dedicar-se ao piei 
to de 54

Em dias da semana que passa 
cbegou a nosSa cidade o já 
famoso menino da Blumenáu 
que vem impressionando por 
certos dotes de tramaturgo.

Já conhecido da população 
por noticias vindaa de outras 
cidades e rie curas sensacio
nais ocorridas por ocasião do 
têrço que costuma rezar, lo 
go afluiu ao local onde está 
instalado, uma verdadeira 
multidão.

Durante vários dia6 tem o 
«guii» dos milagres» rezado 
seu têrço e di6trihuido sua 
benção, a um número incal 
culavel de pessoas que se 
reune nas proximidades de 
um estrado levantado num 
terreno baldio da Rua Fio 
rianópolis, próximo ao Mer-

Dr. Cruz Lima no 
IAPETC

Noticiais ainda não confir
madas dão como certa a no
meação do Dr. Rafael Cruz Li
ma para a presidência do 1AP 
dos Tr.balhad res em Transpor
tes e Cugs". O Dr. Cruz Lima 
é um dos lideres do PTB cata
rinense e já foi Delegado d« 
IAPETC em nosso tstado.

cado Novo.
O espetáculo, sem consi

derarmos o mérito de suas 
«curas», é verdadeiramsnte 
impressionante, quer peto nú
mero de assistentes que ' pe
la condição dss pessoas que 
lá comparecem.

Nossa reportagem anotou 
a chegada de caminhões e 
várias outros tipos de veícu
los atopetados de «crentes» 
vindo de lugares distantes,

A concorrência de doentes 
e o entusiasmo demonstrado, 
em c e r t  s momentos, é enor
me e indiscritivel.

Os presentes noticiam vá
rias curas, de alejados, para- 
liticus, e até de um cego, 
Quanto a esta partn nada p< - 
denioi constatar com exati
dão, nem se pode informar 
se sáo verdadeiras ou não 
tais «milagres», que alguns 
atribuem a santa que acom
panha o menino.

O pequi no «traumaturgo» 
encerrar.i amanhã 6ua tem
porada em la jes .

Presidente da Camara
Na próxima terça-fe1™ deverá e 

reunir a Çam«ra ne V leadores. O 
assunto que es'á polarizuimo as 
atenções p Titicas locais é consti- 
tuiçfio da Mesa para 1956, e espe
cialmente a eleiçáo do novo presi
dente.
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Missa em peti
ção de graças
Temos a honra de convi

dar as Exmas. Autoridades e 
ao nobre povo lajeano, para 
assistirem ao Santo Sacrifício 
da Missa, Domingo, dia 5 do 
corrente às 10 horas, na 
Igreja de São Judas Tadeu. 
Celebrará o Rvmo. Pe. Er
nesto Poreda Castilho, nas 
intenções do Exmo. Sr. Pre
feito Municipal, Vidal Ramo6 
Junior, pelo feliz êxito de 
sua gestão, frente aos negó
cios do Afunicipio. Abrilhan
tará o oficio rsligioso o apre
ciado Côro de Santa Cruz.

Imposição das Fitas aos 
Congregados Marianos de 

São Judas Tadeu
Domingo, dia 29 p p., houve 

lugar, na Igreja de São Ju
das Tadeu, a imposição de 
fitas aos novos Congregados 
Marianos e Aspirantes. Por 
delegação do Exmo. Sr. Bis
po Diece8ano, oficiou a Ceri
mônia o Rvmo. Mous. Frede
rico Peters. Ás 19,30 horas, 
assistido pelo Rvmo. Pe. Er
nesto Pereda Castilho, dedi
cado Diretor da referida Con
gregação, o digno Oficiante 
deu inicio as Cerimônias. 
Moas. Frederico dirigiu aos 
novéis Congregados e Aspi
rantes fervorosa Alocução, 
6ôbre a Virgem Santíssima 
apontando os deveres dos 
Filhos de Maria Receberam 
a Fita 24 moços Congrega
dos e 12 Aspirantes. Ao final 
das Cerimônias, procedeu-se 
a Benção do Santíssimo Sa
cramento.

Visita ao Presidente 
da República

Rio, (ARGUS-PRFS>) .sle- 
ve no Palácio do Catete. ten 
do sido recebido Pelo Presí 
dente da República, o sr. 
Anzenir Guimarães Carvalho, 
nresid-nte do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria 
de Extração do Carvão de 
Criciiima, Santa Catarina, a 
companhado dos srs. Pedro 
Andrade e Luiz Geraldo dos 
Passos, funcionários do refe
rido Sindicato. Visitou tam
bém o Presidente da Repú
blica o sr. Aldo Caldas Fa- 
raco, paefeito eleito do muni- 
cipio de Criciúma.

Estradas mais extensas
Segundo os dados de 1954. 

as ferrovias brasileiras de 
maior extensão eram: a Rêde 
Mineira de Viaçào, com 3.989 
km; a Central do Brasil, 4.753: 
a Viação Férrea Rio Grande 
do Sul, 3 651: a Leopoldina, 
3.057; a Paraná - Santa Ca
tarina, 2.666; a Leste Brasi
leira, 2.545; a Sorocaba, 2.165; 
a Mogiana, 1 959: a Noroeste 
do Brasil, 1.762 e a Rêde de 
Viação Cearense com 1,596 
k m .

Quatro ferroviários não 
tinham, nes»a mesma época, 
vinte quilômetros de extensão. 
Eram elas; a Perus-Pirapora, 
16; a Votorantim, 15; Morro 
Velho, 8 e Corcovado, 4. Des
ses. só a primeira e a última 
báo abertos ao tráfego públi
co.

Mais de 30  mil km. com bitola 
de um metro

As ferrovias brasileiras fo
ram construídas segundo cin
co diferentes dimensões de bi
tolas; 0,60m, 0.76m, lm, l,60m. 
O quadro atual é o seguinte: 
l,063km pertencem aos três 
primeiros tipos; à bitola de 
um metro pertenrem 33.512 
km; a a última, 2,630km. As 
estradas federais encerravam

30.446 km, sendo 28.955 d" 
propriedade da União e 1,491 
concedidas as e s t a d u a i s  
tinham 6759 km, sendo 3 452 
de administração estadual e 
3 307, de conceasào estadual. 
Segundo a categorias; à la. 
pertenciam 32.223 km à 2a. 
2.522; e à 3a. 1.396 km.

Agradecimento e convite
Alzira Ramos Machado, filhos, genro, noras e netos, cons 

tarnados com o rude golue sofrido com a morte ds seu ineaque- 
civel esposo, pai, sogro e avô

NICOLAU ALVES MACHADO,
vêm por ê*te meio agradecer a quanto* os auxiliaram e confor
taram no doloroso transe.

Para a missa de 7o dia que mandarSo celebrar as 6,30 
horas do 7 do corrente (Terça-Feira) na Capela de São Judas 
Tadeu, convidam os demais parentes e amigos antecipando sin
ceros agradecimentos a quantos se dignarem comparecer a ês- 
te ato religioso.

Liges, 3 de Fevereiro de 1956

Club: 1- de Julho
Carnaval de 1956

Ensaios Carnavalescos
Todos as Terças e Quintas feiras a partir de

31-1-956

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 con
junto de EKNANÍ e MAKlNO de Porto Alegre.
Mesas a venda no Armazém Silva a Rua Correia

Pinto

Não de esmola contribua para a SLAN

Gostos não se discutem««, 

é um só:

—  o m á x im o  em conforto

e beleza para o la r . . .  

pelos melhores preços da cidade I

BERGERE
RECUNÁVEL

Magnífico e confortável bergè
re, que reclinando oferece o confôrto 
de uma carnal Em tecidos exeluiivos 
fabricados pela própr a City te x.

Distribuidor nesta praça;

Comercial Capas
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Agradecimento
Esposa, filhos, genros, nora.«, netos e demais parentes 

do inesquecível Atax Beims falecido a 30 de Janeiro ultimo 
vem por meio deste agradecer em especial aos Drs. Acacio 
Arruda, Jonas Ramos, e Carniosino Camargo, pela dedicação 
com que atenderam aquele ente desaparecido, e tornamos 
extenso a todos que de qualquer forma deram sua assistên
cia a familia naquele transe, enfim a todo« .nossos sinceros 
agradecimentos, e aproveitamos a oportunidade de convidar 
aos parentes e pessoas de suas relações para a missa de 
7o dia que sera celebrada dia 6 do corrente na Igreja Nossa 
Senhora do Rosário, aos que comparecerem desde já agra
decemos.

Você conhece o Rio de Janeiro ?
ainda não?

Então não perca tempo. Vá conhecer as maravi
lhas da terra carioca mas não deixe de visitar o ag ra 
dável restaurante refrigerado da

A. B. I.
Não importa que v. seja ou não jornalista Ali to

dos são recebidos de braços abtrtos. Experimente e 
ficará surpreso!

Cia, Catarinense de Força e Luz S/A.
CONVOCAÇÃO

São convocados os Srs. Acionistas para & Assembleia 
Geral Ordinária desta Cia., a se realizar no dia 16 de Fe 
vereiro próximo vindouro, as 15 horas, no Edíficio da Séde 
social, a rua Correia Pinto n 60, ne6ta Cidade com a se
guinte

ORDEM DO DIA

Io Leitura, discussão e deliberação sobre o relatório 
da Diretoria. Balanço Geral, conta Lucros e Perdas, pare
cer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de l95õ.

V
2 ' Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal.
3’ Assuntos de interesse social.

Lages, 30 de Janeiro de 1956

VIDAL RAMOS JR 
Diretor Presidente

A G R A D E C I M E N T O
O abaixo assinado vem por meio do presente exter

nar em publico seus agradecimentos ao competente medi
co Dr. Jonas Grant Ramos, pela maneira dedicada com que 
o mesmo dispensou, quando da operação e tratamento de 
minha esposa sra. Celeste Bridon Nicolelli, realizada no 
Hospital de Caridade desta cidade.

João Nicolelli

A C U S A D O  L A C E R D A
Acompanhado do relatório 

do delegado de policia Olavo 
de Lima Rangel, da Delega
cia de Segurança Política do 
Distrito Federal, foi remetido 
à Juizo, sábado último, o pro
cesso instaurado contra o Clu
be da Lanterna, em que apa
rece como «menter», instiga
dor e cabeça de processos 
violentos para subversão da 
ordem politica ou social» o

deputado udenista Carlos de 
Lacerda, que desde meados 
de novembrc do ano passado 
se encontra nos Estados Uni
dos.

No mesmo relatório, o de
legado Rangel s::g°re o pe
dido de licença à Câmara dos 
Deputados para que o referi
do represent mte udenista se
ja processado como incurso 
no art. 11, alínea «a», da Lei

1.802.
Além do sr. Carlos de La 

cerda, são apontados como in
curso na mesma lei J ão 
Duarte Filho e AmaraJ Neto, 
do jornal «Tribuna da Im
prensa» e mais quinze indivi 
duos todo êles pertencente* 
ao extinto Clube da Lanterna.

Para os violadores de seus 
preceitos a lei 1.802 prevê a 
pana de reclusão de 1 a 3 anos.

S.A. Empresa de Viação Aerea Rio Grandense

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

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES

HORÁRIO
DE LAJES PARA

Caxias
Curitiba 3as.

■tas
5as.

6as.
Sab.

Dom.

Florianópolis 2as. 3as. has. Sab.
P. Alegre 
Rio de Janeiro

2as.
3as.

4as.
5as.

6as.
Sab.

Dom.

São Paulo 3as. 5as. Sab,
Joaçaba, Xapeco, Erechim, Passo Fundo, Carasinho, 2as. feira

Carasinho

PRE ç o
IDA
665,00

Ida e volta
1.200,70

Caxias • 343 40 629.00
Cu ri tibe 871 00 1.572.40
Erechim 490,50 886.20
Florianópolis 454.40 886 20
Joaçaba 316,60 671.70
Passo Fundo 590,80 1.067.10
Porto Alegre 554,40 J .000.70
Rio de Janeiro 2.058,60 3.716.50
São Paulo 1.478,40 2.668.50
Xapeco 460,60 648.00

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

de Turismo.
AGÊNCIA EM LAJES - Rua 15 de Novembro 37 - Fones - 241

bóa |[pQalföQcz;jjr=>Ç>c=iIjpQq'|d Qq j | p Q c E íll i=>Q=ilíc = > Ç > a ^ ) a II ofoIjofrã)'pQaj;d Qq |[cb<)g31(pQa [|P$cETjfcEj^czi;|

Distribuidora Comercial lageana Ltda. w
t

§
Atacadistas — Distribuidores -

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

L__
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.

DISTRIBUIDORES: £
I

Alpargatas RODA - Alumínio - Arados - Arame farpado - Balanças - Conservas - Correntes 
VENDA POR ATACADO. para aut0móveis e caminhões - Ferragens em geral - Louças - Papelaria - Pregos - etc., etc.. ?
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â  maior rede aérea domestica íhuik&o
Nós colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos

Serviços Aéreos B

AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novem bro S.N. (logo 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 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: - 11,33 , 8

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)

Domiogo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 11,30 ÍV° lta QS 2aS‘ ' 3as' '  5as> ' sabados)

Com uma passagem da TAC Via*ar em Qualquer Cia. a é " ^  brasileira, tanto na ide

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

òui, bastando oue nara ioo
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a ™ H lsso seJa a penaspthboa receberá o bilhptp h«
sideacia. passagem, em sua

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer
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E d u c a c ã o  Rur a l
9

Snspenso o processo de Jamo contra Lino

üm nosic Estado notório 
para quem percorre as zo
nas agrícolas do interior a 
deficiência da Educação Ru
ral do campesino, que sofre, 
talvez, mais que outros quais
quer os efeitos da ignorân
cia.

Não resta dúvida que a 
vastidão do território nacio
nal contribue em parte para 
que fique este setor da edu
cação a margem dos interes
ses dos poderes públicos com
petentes. Enquanto a maioria 
das nações civilizadas sobre
maneira se esforçam por le
var aos recantos mais modes
tos, onde quer que haja um 
núcleo demográfico aind-t que 
reduzido, os benefici s da 
instrução, o se assinala, en
tre nós é um longo abando 
no do interior, tanto no que 
se refere a parte educacio
nal como na preservação da 
saúde daquele que não me
de esforços nem consequên
cias para produzir o pão que 
irá nutrir os habitantes das 
pequenas 6 grandes cidada- 
des.
Dêsde tempos imemoriais sa
bemos que as nações só são 
fortes quando seu poderio 
está assentado sob uma gran
de e forte produção agríco
la, que lhe fornece em abun
dância os produtos e alimen 
tos indispensáveis a sua po
pulação ao mesmo tempo

Ique a matéria prima para a 
sua industria.

A nossa agricultura, como 
nos demais paises novos de 
grande extenção territorial e 
de pequena densidade de po
pulação iniciou 6eu desenvol 
vimento atravéz de conheci 
mentos obsoletos, isto é, s**m 
técnica alguma atravéz das 
praticas culturais herdadas 
dos indios e doe desbravado 
re6 nas quais o único interés 
se era tirar do solo, com o 
minimo de esforço o máxi 
mo de produção sem a apli 
cação de processos técnicos 
para a conservação do solo 
ou melhor a da produção ou 
propriedades

A consepsão de proprieda
de era tão vasta que um pro
prietário não Sibia positiva
mente em metros quadrados 
ou hectares quanto possuia. 
Hoje o conceito de proprie
dade de terra evoluiu consi 
derávelmente; já se conside
ra a fertilidade do solo co
mo patrimoniq da nação, que 
devemos passar aos que nos 
seguirem; quando não aper
feiçoamento, igual ao que 
recebemos.

Até pouco tempo ninguém 
em nossa p&tna procurava 
adquirir novos conhecimen
tos novas técnicas para a* 
lides agrárias; era sabido nas 
gerações passadas que o a- 
gricultor não precizava de

conhecimentos, bastava saber 
empunhar uma enchada, pa
ra que produzisse alguma 
coisa. Em face dessa menta
lidade rota a nossa maioria 
de população era e a nda é 
analfabeta e a luta pela Edu 
cação Kural não poderá e s 
morecer justamente nesta é  
poca em que atravessamos 
onde a cultura e a educação 
são fátores preponderantes 
na vida de cada cidadão. 
Não abandonemos pois os 
que tanto necesritam dêsse 
amparo, criemos novas esco
las, ampliemos as poucas e- 
xistentes para que o nosso 
imenso país obtenha com is
so um nível de cultura mais 
elevado já que o conceito 
dêle está enire os que mais 
analfabetos pos6ue.

Restam s portanto confiar 
na orientação des autoridades 
governamentais e aguardar 
que a- mesmas voltem seus 
olhos para ê6te lado de sua 
administração que tanto re 
presenta para o Estado e pa
ra a União, visto ser a agri
cultura e o ensino agricola 
as esperanças de nossa pá
tria.

Ubirajara Costa 
Técnico Rural

NÀO DE ESMOLA 
CONTRIBUA PARA A SLAN

O STF julgou, ontem, fa
vorávelmente, o recurso in
terposto pelo prefeito de Sao 
Paulo, sr. Lino Mattos, fazen
do automáticamente suspen
der a ação do processo con
tra 0 mesmo movido pelo sr. 
lânio Quadros. O sr. Lino 
Mattos invocou a qualidade

de senador da República, por 
São Paulo. Não estando em 
exercício da senatoria o sr. 
Lino Mattos não tem imunida- 
d' s parlamentares. O STF re
formou, porém, a decisão, dan
do ganho de causa ao líder 
pessepista.

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

tem a satisfação de comunicar aos seus distintos clientes 
que já recebeu um grande estoque de fogões e de botijões de

f
?

I>e c im en to -am ian io  Bra- 
si l i t . Insta lação  facil c dc 
ba ixo custo, sem  e n c a n a 
m en to s  especiais.  Suave
m e n te  ac ionada a botáo. 
Descarga forte e s ilenciosa. 
D urabil idade i l im itada.

S o lic ite  fo lh e to B R AS I LIT
DESTRIBUIDOR

Com. e Repr. G. Socas S.A.
Rua Cel. Cordova 294 Telef. 258 C. Postal 61

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»

' !

liquigáz, estando apta a instalar em todos os lares lageanos 
esse novo processo de cozer, omunica também que as vendas 
poderão ser feitas em suaves condições de pagamento.

Em exposição à Rua Mal. Deodoro n°, 305 
Lages — Santa Catarina

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

«. 51«

------------Revendedor Autorizado-------------
A E L E T R O L A N D I A

Rua Cel. Cordova s/n. Lages — S. C.

Chapas onduladas para coberturas, cha
pas llzas Rrisicôr. chapas lizas Fibrolite para forros e divi 
sões internas, caixa- de descarga Flomax de imbutir B. F. 
externas, reservatórios para agua quente e fria, tubos para 
esgoto e iostalações sanitarias era geral, peças e conexõps 
para redes e esgotos, tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos da afamada linha «BRASILIT»

Joalheria 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 
certificadã de garantia por 10 anos

CRISTAIS. PORCELANAS e objetos de
adorno

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

Brevemente na» bancas e em sua casa; informando com exatidáo 
o «JORNAL DE LAJES» será o mensageiro de sua couf.ança. Circulará 
sob a direçáo do Dr. Antouio Edu Vieira.
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Gosto não se discute, porem o apurado bom gosto das Lojas Paul e indisc jt iv d
originais novidades confecionadas

Basta lançar um olhar nas suas elegantes vitrines, para apreciar as suas
------------------------------  por mãos de mestre ----

LOJAS PAUL
AO LADO DO CINE TAMOIO

Contra o uso indevido da buzina
Campanha educativa visando reprimir o abuso — O Serviço de Trânsito vai agir

energicamdnte contra os infratores

Rio, (ARGUS PRESS) O di
retor do Serviço de Trânsito 
do Departamento Federal de 
Segurança Pública vai, após 
a realização de uma intensa 
campanha educativa, repri
mir enérgicamente o uso in
devido de buzina, coisa que 
tem últimamente tornado do 
agrado de certos motoristas 
que não respeitam nem mes
mo os sinais e avisos exis
tentes nas proximidades do 
hospital e casas de saúde,

A campanha atingirá tam
bém os pro(issionai8 do vo
lante que dirigem caminhões 
que possuem conjuntos de 
buzinas sincronizadas, de 
sons estrindentes. as quais 
concorreram para que a ci

dade vivs constantemente sob 
ruidos eusurdecedores.

ÊXITO EM SAO PAUl.O

Justificando a sua decisão 
o major de Ferreira Mendes 
diretor do Serviço de Trân
sito, salientou que idêntica 
campanha, ofereceu os mais 
auspiciosos resultados em São 
Paulo, i nde é considerável o 
número de veículos; o mes 
mo se verTica na França, 
que somente no ano de 1953 
tinha sob registro mais de 4 
milhões de veículos, lembran
do aind8 que naquele país 
as estati6ticas revelaram que 
o número de acidentes não 
atinge a soma elevadíssima

que se observa no Rio de 
lanéiro, o que põe por terra 
a argumentação de que o uso 
da buzina é totalmente im
possível ne6ta capital, tendo 
em vista o grande número 
de veiculos que trafegam pe
las ruas da cidade.

A campanha do major Fer 
reira Mendes será baseada 
no Código Nacional de Trân
sito.

Negocios de 
ocasião

Vende-se uma casa, toda 
de material, sita à rua Cel 
Aristiliano Ramos 7 peças c/ 
margem para construir mais 
4, agua. luz e instalações sa
nitárias, entrada para auto
móvel e terreno amplo.

X
Vende-se também, por pre

ço baratíssimo, terreno com 
área de 14x40, com águá e 
luz, por preço de ocasião

Informações nesta redacáo

Pinhal

OPORTUNIDADES COMERCIAIS
A firma NELSON BRASCHEti & CIA. oferece à veD 

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

I - 20 lotes de 12 x 30 cada um situados na Estrada 
Federal, proximos a Construção do SENAI.

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

8 - 12 lotes situados ao lado do Ciube P de Maio, na 
Avenida 3 de Outubro-

4 - 40 lotes situados em frente íi Capela Frei Rogério.
5 - 10 lot«6 situados nas proximidades da avenida 3 

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

gem e depositos, situada na Rua Emiliano Ramos.

7 - 1 casa de Maierial c/ 5 quartos, 2 copas, 2 cozi
nhas, 2 instalações sanitarias, situada na av. Mal. Fluriano.

8 - 1 casa de material no prolongamento da rua Aris 
tiliano Ramos com area construída de 190 m2. Transfere 
para o comprador empre6timo Caixa Economica.

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

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

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

Uma bem montada ceramica, em franco fun
cionamento aparelhada com maquinaria moderna 
e capacidade de produção de 5 a 6 mil telhas em 
oito horas de trabalho, situada no municipio de 
Capinzal, estado de Santa Catarina. Os interessados 
queiram dirigir-se a firma. Comercio e Industriá 
Saulle Pagnoncelli S/A., caixa postal, 33 - 
Herval D'Oeste - Santa Catarina.

Procura-se sócio capi
talista para serrar às 
meias grande pinhal lo
calizado neste município. 
Tratar no O.C.T A. Gale
ria Dr. rtcácio, n° l ter- 
reo.

Carro de Praça
Oscar Olinger proprietário 

do carro de placa 37-50-99 
avisa a seus amigos e fre- 
guezes que transferiu seu 
«ponto» para a rua João de 
Castro de fronte ao Lages 
Hotel atendendo pelo telefo
ne 3(58 e 398. onde esta á dis
posição de todos.

Senhores industriais e 
comerciantes

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

9 íeiepe.,ec®nomia’ rapidez, perfeição e admirável controle de seus negocios.
, ^ ol[la informações, sem compromisso, e peça
S nS p i „ práUcas à distribuidora - < • " ' -

Organização Contábil Ltda.
hua 15 de Novembro, 78 - Caixa Postal, 150

T a IRQ hnd- T e le £- «CONDE
JLS — SANTA CATARINA

Srs .  v i a j a n t e s  6 s r s .  fflZBndfiiros.’
Hospedem-se na PENSÃO NATAL. Agua corrente em tidos os quartos w  I I  U  W  ■

Oferece lambem refeições diárias e nor m í ,L Ü  C°Zmha de V  ordem e preços modicos.
P  P  n  «5 5  n  M a t a i  „  • “  preços especiais.r e n s a o  n a t a l ,  a maior e mplhnr „ „  -

Rua Getulio Vargas N° 154 — Bem no centro da cidad n o  genero
‘ C1 °  8 ~  Laies’ Santa Catarina
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V i s i t e m  a P r i m e i r a  F e s t a  da 
----------------Maçâ - Exposição---------------
A Realizar-se de 18 a  26 de fevereiro em São Joaquim - S.C.

Trabalhos da J.D.D.
A Junta Disciplinar Des- 

portiva, julgando diversos 
processos, por infrações co
metidas nos últimos jogos, 
aplicou punições aos seguin
tes atletas e clubes:

Aristeu Tonetti. do Inter
nacional, foi suspenso por 
uma partida, Francisco Ra
mos Martins, Milton Barbosa, 
do Vasco da Gama e Antô 
nio Melegari, do Internacio
nal foram advertidos, assim 
como também foi advertido o 
árbitro Ivens Montenegro.

De acusações feitas em 
súmula foram absolvidos os 
atletas José Reali, Alfredo 
Santa Helena, do Aliados,

Terezio Mota. Honório Méier 
e Rivadávia Coelho, do 
Pinheiros.

O atleta Osmani Melo Avi- 
la, do Internacional, foi sus 
penso, por 10 dias, e o pe
dido de cancelamento de 
pena formulado por Pedro 
Brustolim, do Aliados, foi 
julgado improcedente.

Com referência a não rea 
lização de partidas pelo cam
peonato de aspirantes foram 
declarados pontos perdidos, 
pelo Aliados, Pinheiros e In
ternacional. dois pontoa a 
cada um, sendo este último 
clube ainda multado em cem 
cruzeiros.

— Reunião da J.D.D. —
A Junta D seiplinar deve

rá realizar uma reunião no 
próximo dia 6, para a po6se 
dos 8rs. Jonas Martins e Dr. 
João Batista Tezza, eleitos 
para aquele orgào juntamen
te com os srs. Jonas Vieira 
Ramos e Arlindo Bernart; já

empossados.
Nessa ocasião será proce

dida a eleição para presiden
te e vice, em virtude de ter 
o dr. Edézio Nery Caon. so
licitado demissão daquele 
cargo.

Federalização da Faculdade
de Direito de Sta. Catarina

Rio, (ARGUS-PRESS) O 
Presidente Nereu Ramos en
viou mensagem ao Congresso 
Nacional, propondo a federa- 
lização da Faculdade de Di
reito de Santa Catarina, si 
tuada em Florianópolis. O 
projeto de lei que acompanha 
a mensagem presidencial, tra
ta da situação dos servidores 
daquele estabelecimento de

ensino, determina a incorpo
ração do Patrimônio Nacio
nal de todos os bens móveis, 
e os direitos de estabeleci
mento e abre crédito especial 
de Cr$ 2 804.000,00 para ocor
rer as despesas como execu
ção do diploma legal que vai 
ser submetido a apreciação do 
Congresso.

Nenhuma deci
são sobre a 

Várzea
Reuniram-se com o presi

dente da LSD, na quarta-M- 
ra. os representantes dos clu
bes varzeanos, tendo na oca
sião sido amplamente discuti
da a inclusão dos mesmos 
clubes como uma segunda di
visão da Liga. Não foi, entre
tanto, tomada nenhuma deli
beração a respeito, ficando o 
sr. Aujor Branco de Morais, 
presidente do Departamento 
Varzeano. de realizar uma 
reunião com os delegados dos 
clubes para melhor examina
rem o assunto, comunicando 
então os resultados ao Dr. 
Evilatio N. Caon.

Vida do Crack
onta para os desportistas de to

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

A melhor revista esportiva.
Em tôdas as bancas - Cr$ 6,00

Vende-se
Um caminhão Chevrolet 

ano 1950 estado de conser
vação excelente.

Para maiores informações 
os enteres-ados poderão 
obter nesta redação.

Precisa-se de 
passadeiras

A Tinturaria Moderna 6ita 
a rua Frei Rogério esquina 3 
de outubro necessita de pas
sadeiras.

As enteressadas poderão 
dirijir-8e neste endereço.

Prof. Dedé «Compositor»
Como é do conhecimento publico, o Prof. Dedé sempre 

foi um exeraio Acordeonista e Professor de mérito, disoensan- 
do portanto sem favor algum, qualquer comentário neste senti
do. E que por muit js , vezes fez jús a seu titulo, ultimamente

pôrem vem destacando-se como Compositor, ja com varias Mu- 
aicas de sua Autoria Editadas, encontrando-se as mesmas a 
venda nas principacs casas de Musica, do Rio e São Pauli, e 
com ótima aceitação, razão pela qual damo-lhes os nossos pa
rabéns, pois assim estará Lages também cooperando para a Cul
tura do mundo Acordeonistlco Brasileiro.

As suas mais recentes composições são:-

QUANDO FALA O CORAÇÃO  - VALSA
VEJO-TE EM MEUS SONHOS  - BOLERO

A venda em Lages no Palacio da Musica, e em todas as 
filiaes de sua Academia, instaladas nas principaes Cidades do 
Estado.

ESCOLA PRÁTICA DE AGRICULTURA -CAETANO COSTA»

— A V I S O  —
De ordem do sr. Diretor da Escola Prática de 

Agricultura «Caetano Costa», levo ao conhecimento 
dos interessados que, em virtude das modificações 
efetuadas no programa das Escolas, não haverá nes
ta Escola admissão de novos alunos.

Os interessados poderão inscrever-se na Esco
la de Canoinhas.

Lajes, 4 de Janeiro de 1956 
Antonio Borges Caon 

Escriturário

TAl VA COSTURA 
E PO BORPAPO 

UM PRA2ER

Camisas:

Epsom

Lemo

CASA BENNER
e d if íc io  c a r a j A

A MARCArM //*/ ff*
Saragossi

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.

SOBRETUDOS CAPAS
C O M P R E  P E L O  NOS SO S I S T E M A  C R E D I Á R I O

QUALIDADE E DISTINÇÃO

POLOVER
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Hoje: Lajes x Internacional,Pa,avras de Ĵ ce!'n03 3 na transmissão do
Amanhà: Aliados x Vascc

Prosseguirá o campeonato 
local de futebol, interrompido 
em consequência tias chuvas, 
devendo ser realizados dois 
prélios neste fim de semana, 
um hoje, entre as equipes do 
l.ajes e do Internacional b 
outro amanhá, reunindo o A- 
liados e o Vasco. Ambos os 
jogos se revestem de capital 
importância pa>a os clubes, 
dado que o certame poderá 
ser decidido nessas duas ro
dadas. No cotejo de hoje a 
tarde o Lajes 6e apresenta 
como favorito especialm« nte 
por estar o Colorado desfal
cado de Aujor e PJinio.- dois 
de seus melhores atletas, cu

jos contratos estão vencidos 
Os «acontecimentos», sempre 
possíveis em futebol, poderão 
entretanto, ocorrer, com uma 
surpresa para o lider. Alia 
dos e Vasc > da Gama coust 
tuem o clássico da cidade, sem 
pre disputado com ardor e 
costumeiramente sem prog 
nósticos, dada a igualdade 
de forças. Espera-se que pe 
lo menos no encontro de a 
manhã uma boa assi6tencia 
compareça ao Estádio Muni- 
cipsl para presenciar a deci
são entre aliadinos e cruz- 
maltinos que já veem de um 
empate no primeiro turno.

Quarenta agrônomos para 
orientar os colonos

Mais de 12 mil trabalhadores rurais cultivam 326 mil hectares 
dos núcleos do INIC  — Assistência educacional e médica

Rio, (ARGUS-PRESS) Qua
renta agrônomos do Instituto 
Nacional de Imigração e Co
lonização prestam assistên
cia técnica aos 12.365 colo
nos q u e  trabalham nos 
326 431 hectares demarcados 
pelo INIC nos 26 Núcleos 
Coloniais sob sua orientação 
em todo o país. Nos lotes em 
produçáo, os trabalhadores 
rurais recebem completos en
sinamentos para o maior a- 
proveitamento econômico das 
terras.

Enquanto fornece assistên
cia técnica aos agricultores, o 
INIC mantêm por outro- lado, 
assistência educacional aos 
filhos dos colonos. Cento e 
sessenta e cinco escolas de 
nivel elementar proporcionam 
instrução a 3.836 alu
nos residentes nos Núcleos 
de Ceres (Goiás), General

Osório (Paraná), Barra do 
Corda (Maranhão) e Monte 
Alegre (Paraná) Nesses estabe
lecimentos, são ministrados 
noções rudimentares de Agri
cultura e economia demésti 
ca, que possibilitsrão aos alu» 
nos melhor rendimento de 
trabalho no futuro.

A assistência médica e so
cial vem-se desenvolvendo 
sob nova orienteçào do INIC. 
Nos 26 núcleos foram insta
lados 40 centros médicos, que 
se compõem de hospitais com 
gabinete dentário, farmacias 
ambulatórios, médicos e pes
soal especializado, com o fim 
de atender diáriamente aos 
colonos e sua» famílias.

cargo
Já investido nas funções 

de chefe de Estado  ̂ o presi 
dente Juscelino Kubitschelr 
pronunciou, no Catete, logo 
após receber a faixa presi
dencial. que lhe foi entregue 
pelo sr. Nen-u Ramos, as se
guintes palavras: «Agradeço 
a honra imensa do gesto 
protocolar de V. Kxcia., trans- 
mitindo-me a faixa da pre
sidência da República. Sua 
passagem por esta Cas» fi
cará assinalada nos anais da 
História do Brasil, como um 
dos instantes mais altos de 
vida civica dêste país. Sua 
tradição ficará imorredoura 
no6 fatos da vida polibca do 
Brasil, como uma hora solar 
para a democracia e para as 
liberdades da nossa Pátria 
Congratulando me c o m  d 
Brasil por êste ato em que 
se consolida definitivamente 
a democracia em nossa Pá
tria, quero trazer-lhe, neste 
instante, a palavra de agra 
decimento de milhões de 
brasileiros, que viram em 
sua atuação a garantia mais 
efiéatz ' para a consolidação 
da paz, da liberdade e dá 
democracia».

CORREIO LÃfíEÃNO
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Conferencia sobre 
pèflagogia

Êsses dados foram divulga
dos pela Divisão de Estatísti
ca do Departamento de Estu
dos e Planejamento do INIC.

S/A. Moinho Cruzeiro
Indústria 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 extraordiná
ria, deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

I - Aumento do capital social;
II - Reforma dos Estatutos.

Lages, Io de Fevereiro de 1956
Dario A. Todeschini 

Dir. Gerente
Ovidio Simão Todeschini 

Dir. Adjunto

Realizar-se-á, amanhã, às 
16 horas no Instituto de Edu
cação, uma conferencia sobre 
0 tema «Influencia do cristia- 
ni*mo na educação da juven
tude», pelo professor-confe
rencista Manoel Simões Rapo
so, do magistério do Estado 
de São Paulo. Para essa con
ferencia, que será patrocinada 
pelo sr. Prefeito Municipal e 
pelo alto coméicio local, es
tão «endo coqvidados os inte
lectuais, as classes interessadas 
e o público em geral.

Eleição no Senado

Faleceu dia 30 ultimo em 
sua residência o sr. Max 
Beims, sendo o exinto, bem 
como sua família possuidores 
de um grande circulo de ami
zades, sendo 6«u desapareci-

F a l e c i m e n t o
mento, muito lastimado p0r 
todos os que tiveram conhe
cimento da desagradavel no. 
ticia. Correio Lageano envia 
à familia enlutada sincer&g 
condolências.

v e  i t e m
“Consultorio ds Psico - H e rm é t ica  

Veja o que existe em torno de si

0 Professor DELBAN,
PÊNDALO DE VIRGO (único 
AMERICAS).

visita esta ci
dade, tiazendo 
existente nas

Pedra Indiana-' - Vidência, Transporte mental a 
qualquer distância. - AVISO 1MPOKTANTE: - 0 
Professor DELBaN, no decorrer da consulta, lhe 
proporcionará a satisfação de enxergar o que de
sejares (isto chama-se alto ocultismo).

A P R E SSE M  SE  em consultar es
te Professor, pi rque sua estadia 
nesta cidade é breve. - A  origem 
dos seus fracassos, dificuldades, a- 
bandonos, sofrimentos, amores casa
mentos, negocios, demandas, viagens, 
filhos etc , tudo esclarece e desven
da com absoluta precisão e maxima 
segredo.
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Está marcada para segunda 
feira, dia 6 a eleição para o 
cargo de vice-presidente do 
Senado que es'á vago em 
virtude da renuncia do sr. 
Nereu R a m o s ,  por ter 
assumido o Ministério da Jus
tiça. Até o momento ja estão 
em foco as candidaturas dos 
8rs. Apolonio Salles do PSD, 
e Carlos Gomes de Oliveira 
do PTB..

CÉLIO ANDRADE
Retornou hoje de Florianó

polis o sr. Célio Andrade, a- 
gente local do IAPC, ora des
tacado, a seu pedido, para os 
serviços de fiscalização daque
la autarquia. Seu substituto 
na agencia local do IAPC é 
o sr. Silvio Castro.

O Professor DELBAN é por
tador de farta documenta

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

Consulta Cr$ 100,00
ATENDE-SE das 9 às 20 horas
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ADEMIR ROBERTO
Ocorrido no dia 31 -i 'ir

Tu u d' 88 na Maternidade____________ lereza Ramos.
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Amanhã, domingo, às 7,15 e 9,15 horas, no M Ã ¥ X T n T T
Uma deliciosa produção em «Tecnicolor» da grande —  J w  ^  A

marca RKO-RADIO, intitulada

Romance de minha Vida —

eS? len<

com: Dick Powell. Debbie Reinolds nos principais papeis, e ainda' Ann F
UM ESPETÁCULO MAGNIFICO ! aticis e Glenda Farrell
VESPERAIS - para domingo: às 2 horas «CESSAR FOGO»!

08 4 h' “CASTA E PERIGOSA»
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