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P R E T O  NO B R A N C O
— M A N D A R I M  —

A fim de submeter-se a um exame clinico geral, o sr. 
Janio Quadros, governador de São Paulo, seguirá no pró 
ximo dia 9 de maio para Boston, nos Estados Unidos.

—  o  —

Alcançou grande repercussão política o encontro en
tre o governador lido Meneghetti e o almirante Amaral 
Peixoto, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, 
onde o primeiro foi espera r  o chefe pessedista nacional.

—  o  —

Em consequência desse encontro e por outros moti 
vos ligados aos círculos governamentais no Rio Grande, 
séria crise está se alastrando na Frente Democrática 
gaúcha, com am eaça de demissão coletiva do Secretaria- 
do do governo do sr. Meneghetti e rompimento do cel. 
Perachi Barcelos com este

— o —

A recente convenção do PRP, realizada no Rio. no 
meou uma «comissão de ju ris tas .,  presidida pelo ex -de 
putado Godofredo Telles, para estudar a forma legal de 
registrar no Superior Tribunal Eleitoral a «Ação Integra 
lista Brasileira», como substitutiva da atual legenda pa r
tidária. A «Ação Integralista» ressurgiria, se exquivel o 
registro no STE. para defesa do regime corporativo, nos 
moldes do de Salazar, porém sem camisas verdes e sem 
tambores silenciosos.

— o —
A reforma da Constituição Federal, cujo projeto está 

afeto ao Ministro Nereu Ramos, está sendo protelada pa 
ra discussão na legislatura de 1957, segundo se anuccia 
em círculos pessedietas nacionais Esse retardam ento é 
consequência de não terem sido ajustados todos os pon
tos de emendas à nossa Carta Magna.

— o —

A Camara Federal aprovou um projeto de lei de au 
toria do deputado Oliveira Brito que constitui um golpe 
de mesiricórdia na ação dos contrabandistas de carros do 
exterior.

— o —
Enquanto o juizado eleitoral de São Paulo processou 

o cancelamento do registro eleitoral do sr. Ademar de 
Barros; o Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento 
do habeas-corpus impetrado em favor do chefe pessepNta.

—  o  —

A chapa da Cruzada D emocrática <anti-Lott) está sen 
do derrotada na6 eleições para o Clube Militar por mais 
de 85% dos sufrágios em favor cio gal. Segadas Viana, 
candidato da corrente ligada ao atual Ministro da Guerra

Encontro de governadores
Esteve em Florianópolis o sr. Adail Moraes, secretário do 

governador do Rio Grande do Sul, com a finalidade de tratar 
junto ao sr. Jorge Lacerda, o futuro encontro entre os gover
nadores catarinense e gaúcho, na cidade de Torres.

Nesse encontro, os srs. Jorge Lacerda e lido Meneghetti 
deverão tratar de importantes assuntos, como a instalação de 
telefones através do sistema de micro-ondas entre Porto Ale
gre e Florianópolis, Vacarias - Lages, Concordia - Marcelino 
Ramos. Também a construção do Hospital Regional de Torres 
será objeto de apreciação pelos governadores dos dois Estados 
sulinos, além de tratarem, também, da ligação rodoviária entre 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Convenção Municipal da U D N , hoje
Será realizada hoje a Con

venção Municipal da UDN 
local. Os trabalhos deverão 
ser presididos pelo deputado 
Celso Ramos Branco e se 
restringirão à eleição do no
vo diretório E6te, apos, em 
sessão que poderá não 6er 
realizada hoje, é que elegerá 
a Comissão Executiva, da 
qual sairá o presideute. Con
forme já noticiamos em di
versas edições uma crise in
testina vem abalando o ude 
oismo lageano, crise essa que

Homenagem ao 
près. Vargas

Sessão pública na Ca
mara Municipal, dia 

1* de maio

Promovida p e l o  Partido 
Trabalhista, pelo transcurso 
da data do trabalhador, terá 
lugar, dia Io de maio, na Ca 
mara de Vereadores, com 
micio às 19,30 horas, uma ses
são pública, de cara ter popu
lar. Nessa ocasião serão pre6 
tadas homenagens ao saudo
so presidente Getulio Vargas, 
escolhendo-se a comissã > que 
*e incumbirá de erigir-lhe 
um monumento em nossa ci
dade, e bem assim 6erão lio 
nenageados os trabalhadcre6 
lageano8. Para essa reunião 
estão sendo convidados os 
irabalhadoreB e 06 admirado
res do extinto presidente 
Vargas.

poderá eclodir de forma es
petacular na Convenção de 
boje ou serenar de vez com 
um amplo entendimento entre 
os diversos grupos antagoni 
cos. A presidência da UDN 
está 6 e n d o disputada
por diversos candida
tos. sendo porém provável a 
escolha do deputado Celst 
Ramos Branco. A propósiti

da convenção, esse parla
mentar lançou um manifesto, 
em seu nome conclamando 
os correligionários a se for
talecerem. Nos meios politi
cos locais esse manifesto foi 
tido como prova das dificul
dades surgidas dentro da 
UDN, «cuja bandeira não tom
bará», no dizer do signatário 
Jo documento.

Majoradas as contribuições aos IÀP
Sete por cento o desconto mensal - Auxilio - 

doença, aposentadoria e pensões
O PRESIDENTE da Republica sancionou Lei do Congres

so dispondo sobre a contribuição de segurados aos Institutos 
de Previdência, a qual determina que «a contribuição triplice 
para os Institutos de Aposentadoria e Pensões será calculada 
na base de 7% sobre a importância mensal efetivamente per
cebida pelo segurado, a qualquer titulo, nunca porém inferior 
ao salario mínimo local, até o máximo de tres vezes o salario 
minimo de maior Valor vigente no país, respeitadas as taxas 
em vigor quando superiores a 7%».

Parágrafo unico foi vetado. Excluia ele dos benefícios da 
lei a LBA, o SESC, SESI, SENAC e SENAI.

Conforme a lei, «o auxilio doença, a aposentadoria e a 
pensão serão calculados na base do salário médio de contri
buição verificado nos últimos trinta e seis meses que antece
deram á data do afastamento do trabalho, do requerimento ou 
da morte do segurado».

Também foi vetado o artigo terceiro, que dispunha sobre 
o sistema de aposentadoria nos Institutos.

Nas razões do veto, e a proposito da situação financeira 
dos Institutos, salienta o presidente que «sancionada a lei, a 
arrecadação dessas entidades crescerá em vultosas proporções. 
Um simples exemplo dará idéia das cifras: hoje a contribuição 
do industriario, no Distrito Federal, é de Cr$ 1G3,00, passando 
a Cr$ 504,00. Há uma diferença, para mais, de Cr$ 336,00 cor
respondente a um aumentq de 200%.

Considere-se que esse aumento representa apenas o que 
decorre da contribuição do segurado, ao qual deve ser acresci
do o de empregador e o da União».

M A R I L U Z  H O T E L
(O melher da Capital Paranaense)

— Apartamento com banheiro, rádio e telefone.
— Amplos e elegantes salões para banquetes

coock-tails.
— Fino Restaurante com cozinha Internacional.

Já foi inaugurado o GRILL-BAR, com bom conjunto 
melódico para seu devaneio noturno.

Diárias: Solteiro Cr$ 150,00 - 
Casal Cr$ 250.00 -

MARILUZ HOTEL LTDA.
Rua loão Negrão, 169

TELEFONES: 4790 e 4791 
ENDEREÇO TELEGRÁFICO •MARILUZ"

CURITIBA — PARANÁ

CINE TEATRO TAMOIO apresenta domingo, às 4 ■ 7 e 9 horas
A película que estreiou a maior tela do mundo «do Cine Republica» em São Paulo -

A T M  A  R F I  n 0 9  H l  1 1 X 1 0 9  h i i l m , rxL-i u u o  r i u í v u o
ATILA, O REI DOS HUNOS, uma película em Cinemascope um filme da poder de fé.

Universal International em duslumbrante Technicolor_____________ ________ ________________ _ _ _
~ ~  HOJE SABADO às 4 e 8 HORAS — O sensacional filme de Aventura« em Technicolor

A TABERNA dos PROSCRITOS Joel Mc Créa - Yvone de Carlo e Pedro Armendariz
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a t e
Recente boletim do Serviço 

de Informação Agrícola do 
Ministério da Agricultura as
sinala que no decorrer de 
1955, que foi bastante propí
cio para a economia ervatei- 
ra, tanto na produção quanto 
na indústria, observou-se uma 
fose de real prosperidade. O 
Instituto Nacional do Mate, 
em colaboração com outros 
órgãos do governo, tomou 
providencias que resultaram 
na melhoria da exportação e 
na conquista de novos mer
cados, e também na expan
são do consumo interno.

Para o Uruguay que é o 
nosso maior cliente, exporta
mos o ú 1 t i m o exercicio 
9.822.707 quilos. Par» a Ar
gentina vendemos 20.497.822 
quilos. Muito embora os ne
gócios com o Chile fossem de 
menor vulto, ainda assim ven
demos para ali 5.560.422 qui
los.

A fAlemanha foi a nossa

s a c i o d a i
maior compradora, na Euro 
pa, tendo as suas aquisições 
atingido [a casa dos 333.120 
quilos, fazecdo-se necessário 
considerar o fato de tratar-6e 
de novo mercado consumi 
dor. ‘Vendemos, ainda. ;a ra  
outras praças do velho con
tinente, cuja conquista vem 
sendo feita de maneira pro
gressiva e constaute. A essas 
outras praças européias ven
demos 130 mil quilos de nos
so mate.

Por outro lado, 6ão igual- 
mente propícios os negócios 
realizados no mercado inter
no, veriíicando-6e entregas, 
nos diversos Estados, de quan 
tidades [superiores a 22.490 
mil quilos. Este total, aduzi
do às quotas de exportação, 
soma 33.094.921 quilos, que 
refletem, sem dúvida, o cres
cimento acentuado dos ne
gócios ervateiros no exerci
cio passado.

Àgua, veiculo de doenças
Desde épocas remotas se 

atribui à água usada na ali
mentação a propagação de 
certas doenças Estão neste 
caso, entre outras, as febres 
tificas e paratifica. Hoje está 
comprovada experimental

mente que & água de consu
mo é um dos fatores de pro- 
pagasão dessas moléstias.

Evite as febres tifica e na- 
ratifica fervendo ou pelo me
nos. filtrando a água destina
da a beber. - 8NES

e pague 
aos
poucos I

modelos paro todos os tamanhos 

resistência, beleza, comodidade

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

Bertuzzi, Ribas & Cia.
Rua 15 de novembro, 306

Comércio por atacado e varejo - Representações

. . J , _ V F K A t ,  camas de móla, móveis CIMO, tapeies'brinquedos, íogoes marca «GERAL», camas npodntns WALIT\ e miiirinJ' congoleos, máquinas de costura, refrigeradores, piodutos W ali i A e miudezas
em geral.

r

\

Festa dePrograma para a Tradicional 
Santa Cruz

DIAS 1, 2 e 3 de MAIO
1) para a Missa Campal e serm.io festivos de D. Da

niel dia 1.“ às 9 hora6,
2) para as novenas de 25 abril a 3 de maio, às 19,30 

horas com pregação de P. Herique Barison-
3) para a Missa do dia 5, às 9 horas, acompunhada de 

cânticos sacros pelo afamado côro de Paulo Michels:
4) para a grandiosa Procisão das 17 horas, do dia 3, 

com o Lenho Sagrado da Sta. Cruz
5 para os Festejos Populares, com bingo, quermesse, 

leilão, churrasco, música, etc.

D e po is  de seu 

no iva d o , v. não pode 

de ixa r de v is ita i a 

grande exposição de 

M o ve is  C im o, onde 

v encontrara a mais 

am pla linha de 

d o rm itonos  le itos  com 

madeiras de le • selecionadas 

inclusive  *ste lin d o  do rm i

tó r io  func iona l. E pense 

nas vantagens dos preços

e na A S S IS T Ê N C IA  

que os M ó ve is  C im o 

oferecem , para que v. 

tenha em sua casa moveis 

mais be los e m uito  

mais duráveis.

agora
r?

escolha um dos 
belos dorm itórios

C2MO

- l í

'Ccvrtpre con?6ja/&/?7ïa,
e o^ríec/ac/o/

M O V E IS  CIM O

REPRESENTAM: Cm. ^ a s ^ U N D A ^ 1 - Joinvile - fabricantes das a riu

I° dust.1'ias - Porto Alegre, fabricantes d
Cia. liKl de Cins. A l t o e S £ mciCA0 r M esn’altí‘d,o Sf OS MELHORES. Hliraentlcias U CA. - Moveis cimo SJ

SÁ™:' SegdQ,osel'man0 SteÍD SA ' Joinvile. - Aliança da f t

Charutos finos 6 Industria ' Seguros. - Costa Pena Sí

Rua Coronel Cordova s/o. — Lages, Santa Catarina D E P O S I T Á R I O S :  S.A. M oinhos  R íO -G ra n d e n s e s

A G U A R D E M  p a r a 0 d i a , °  d® a inaugu -açS»

Casa Almeida - a maior
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N O  D I A  D A S  M A E S . . .

um presente a fará ainda mais feliz!

A mamãe prefere receber presentes úteis 
presentes para seu lar e que durem tôda vida! 
Decida-se hoje mesmo a presentear a mamãe com 
uma destas magníficas sugestões!

1 - Infra-Grill Turmix. Revoiudond-
ria grelha elétrico I Faz grelhados mais ma
cios, na metade do tempo comum. Conserva 
todos os sucos nutritivos da carne. Faz chur
rascos, frangos e peixes de grelha etc.

3 - Misturador de Massas. 5 - Liquidificador Walita.
Unico com acessórios adaptáveis. Faz sopas, 
môlhos, vitaminas, refrescos e sorvetes. Bate 
cremes e coquetéis Rala côco, queijo e fari
nha de rôsca. Mói café.

2 - Bojãozinho Walita. Adobei
no Liquidificador Walita. Prepara e guarda 
môlhos, conservas, farinhas de cereais, pi
menta e café moldo, farinha de rôsca, tem
peros. Sua tampa com arruela de borracha 
conserva o produto por longo tempo I

Vale por uma batedeira de bolos e custa a 
metade do preço 1 Bate massas, cremes, maio
neses. Extrai suco de frutas. Adapta-se no 
Liquidificador Walita.

4 - Centrífuga Júnior • Extrai o suco
integral de legumes e frutas e separa o ba
gaço sem valor! Para regimes de emagreci1 
mento, convalescentes, cr anças, pessoas de 
idode. Ideal para dietas de alto valor nu- 
tritivo. Adaptável no Liquidificador Walita.

6 - Liquidificador Turmix. é um
super-liquidificador, sem similar no mercado. 
Vem com hélice e roda batedora. Múltiplos 
usos: liqueaz, mói, tritura, bate, mistura. 
Criação suiça, fabricada exclusivamente 
por "W a lita ".

7 - Batedeira de Bolos. Super-po-
tente. Dez veloc dades -  uma para cada 
fim I Bate até 3 litros de massa. Faz cremes 
e maioneses, espreme frutas, mói carne. Tem 
aperfeiçoam ntos exclusivos e custa muilo 
menos que as similares estrangeiras.

8 - Ventilador Walita. novo m0-
dêlo super-potente. Produz ar dirigido, rende 
muito mais que os tipos comuns. Atinge todos 
os pintos do rmbiente, refresca o ar imedia- 
tamen e. Lindo acabamento metalizado.

9 -  Enceradeira W alita (3 escôvas).
Vem com 6 acessório grátis para todos o* 
serviços. Grande resistência. Alcança qual
quer canto e debaixo dos móveis.

1 0 -  Motor Elétrico W alita para
Máquina de Costura. Com lâmpada própria 
para trabalhar de dia ou de noite. De manejo 
simples, liga com leve pressão no pedal. Tem 
velocidade regulável à sua vontade. Pequeno, 
prático, de fino acabamento, combi a com 
qualquer marca de máquina de costura.

VENDEDOR NESTA PRAÇA:

É5.7SÍ

Maquinas de lavar roupa CLÍMAX, Refrigerador a luz e querozene CÔNSUL, Pianos SCHWARTZMANN 
Fogões, a querozene FRANKLIN, Rádios RCA. Victor, Eletrolas, Gaitas Hering.

Façam suas compras pelo sistema crédiario na

RADIO LUX LTDA
Rua Correia Pinto 23 ao lado do Inco

■
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Atenção S e n h o r e s  P a s s a g e i r o s
f n f o r i n a ç õ e s  ú t e i s

A «TAC» - TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A. e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO E O SUL» 
LTDA-, Têm a satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comércio e Indústria, que mantêm ne. ta cidade, a- 
viões para diversas localidades, de acordo com o demonstrativo abaixo, colocando-os a disposição de 'V. Sas.

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

Hora de sahida! - 15,30

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

3a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10 h.

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

Hora de sahida: 15

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

Hora de sahida: - 10

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

Hora de sahida: - 15

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

Hora de sahida: - 10

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 14,30

Com uma passagem da TAC monaa vSltaerá ™  qUalqUerCia- aé™  brasileira, tanto na ic

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer nessoa q»e
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul h
. , , , t t -  ’ tdnd0 Oue para isso seja a penas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa reeehprá „ u-n a
sidencia. ■ e de PassaS™ . em sua re-

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

' ' '  • : v ;  . | |

Agradecidos pela preferência
A G E N C IA  E M  LAG ES, - Rua 15 de N ovem bro SN flnor. i • .

F o n e , 214  ' ‘X°  d °  C in e  M a ra jca ra )
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Prefeitura Municipal de ! ajes
ESTADO DE SANTA CATARINA
p o r t a r i a

de 3 de abril de 1956 
O Prefeito Municipal de Laj*»s, resolve.
DESIGNAR:

OTILIA BITENCOUT, p8ra reger a Classe B, da Escola 
mista municipal da Séde do distrito de Palmeira, desdobra
da pHo Decreto n° 15, de 2 de abril de 1956,

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de abril de 1956
Vidal Ramos junior

PORTARIA
de 12 de abril de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o art, 162, da Lei n° 71, 
de 7 de dezempro de 1949,

A ÍVANDINA ARRUDA. ANTUNES, que ^xerce o cargo 
le Professor extranumeririo-diariita (Escola mista municiual 
le Travessão, no distrito de Campo Belo do Sul) de sessen
ta (60) dias com todos os vencimentos a contar desta data.

Prefeitura Municiyal de Lajes, em 12 de abril de 1956
Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal

DECRETO

Prefeitura Municipal de Lage*, em 9 de abril de 1956, 
Assinado: - Vidal Kamcs Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipo Afonso Simão 
Secretário.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA VENDA DE
UM TRATOR

De ordem do Senhor Prefeito Municipal, faço público 
que seião aceitas propostas, até ás quinze (15) horas do dia 
sete de maio de mil novecentos e cincoenta e seis (7/5/1956), 
para venda de um Trator equipado com Scraper, considerado 
inservivel para os serviços desta Prefeitura, tendo o mesmo 
as seguintes característicos: -

MARCA: - ALLIS CHALMFRS
MODELO: - H-D-10
SCRAPER.- - Marca GARWOOD com capaci- 

de para 4 m3.
F ca estabelecido o prêço mínimo de Cr$ 400 000,00 

(quatrocentos mil cruzeiros) para a venda do conjunto, -
As propostas serão aberta* e classificadas às quinze 

(15) horas do dia acima referido, na Secretaria da Prefeitura 
Municipal de Lajes, na presença dos interessados ou quem os 
representar.

de 9 de abril de 1956.
0 Prefeito Municipal de Lages, resolve:

A D M I T I R :
AUGUSTlNHO DE OLIVEIRA CÔRDOVA para, como 

íxtranumerário-men'-- lista, ex“rcer  as funções de FISCAL 
/>E ESTRADAS, com os vencimentos de Cr$ 2.000,00 men
ais, correndo a de .«ra por conta da dotação 8-71 2. .

O julgamento das mesmas será’feito logo após, reser
vando-se a Prefeitura o direito de rejeitar tôdas propostas, 
caso nenhum delas satisfaça aos interesses do município. 

Prefeitura Municipal de Laje», em 30 de abril de 1956
Felipe Afonso Simão 

Secrrtáno

Juscelino vai ao 
Paraná

RIO, — Já está assentada 
a próxima viagem do presi
dente Juscelino Kubi sctaek. 
Dessa vez será o Paraná, no 
dia 26, atendendo ao convite 
feito pelo governador Moysés 
Lupion para inaugnrar várias 
obras públicas, inclusive a 
nova sede do aeroclube, o 
prédio da Casa do Estudante 
e o edifício da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Uni
versidade rio Paraná. O re
gresso está marcado para o 
mesmo dia.

Pessoa! do IAPC
Dentro do prazo es tabe le

cido pelo decreto 33 930 des
te ano, o presidente do IAPC, 
sr Eloivaldo Chagas de Oli
veira, fez entrega ao minis, 
tro do Trabalho do quadro do 
pessoal daquela autarquia. 
Pelo trabalho apresentado, 
6abe-ee que o IAPC, conta, 
atualmente, com 8.294 funcio
nários, excetuando-se os do 
Departamento de Assistência 
Médica, que são em numero 
de 3 3l2, em todo o país.

No que toca ao aumento de 
vencimentos para os servido
res, informou o sr Eloivaldo 
Chaga8 de Oliveira que soma, 
aproximadamente, na au tar
quia, a 40 milhões mensais.

VENDEDOR NESTA PRAÇA

S O F Á S - C A M A  " C I T Y T E X "
Com brcços e sem braços, super-confortáveis com amplo

— o máximo em conforto

e beleza para o lar... 

pelos melhores preços da cidade I

Comercial Auto Capas
ormário. Manejo muito fácil. Sofá para quatro pessoas 
e esraçcsa como de casal. Lindos e variadas padrona- 
qens em tecidos ex Jusivas fabricados pelo p.ópria Citylex.

C A L C E H I N  A
O melhor recalcificante
A saude das crianças
A resistência de uma cor

rente é igual à do seu elo 
mais fraco.

Qual será 0 “elo maii fra
co” do organismo de vosso fi- 
Ihinho?

Na dúvida, dê-lhe C A L -  
CEH 1N A  que lhe alimenta o 
cérebro, tonifica os musculos 
e impsde toda e qualquer 
infecção intestinal.

A C A L C E H IN  A  vale o s*u 
peso em ouro. Em toda* as 
iarm8cias.

A V I S O
Pela presente torno 

publico que a partir da 
presente data fica ter
minantemente proibida 
a entrada de animais 
como porcos, bovinos etc. 
em meus terrenos, escla
reço outrossim que qual
quer animal que seja en
contrado em meu terre
no farei a aprensão dos 
mesmos e entregues as 
autoridades para seu 
proprietário ser responsa
bilizado na forma da lei.

Palmeira, 23 de Abril 
de 1056.

Erich Kluge

Casa Vende-se
Vende-se casa de material, 

c / 7 peças, instalação sanitaria 
completa, ótimo ponto para 
armazém, água e luz, área 
superficial de 12 12 x 2o, 
sita à Rua Thiago de Castro. 
Preço vantiijoso. Informações 
nesta redação.ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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isto também é verdade

I em cada 5

fumantes prefere

2o-4-õd CORREIO LAGEANO
•agina

Relações públicas em Santa Catarina
A importante revista técni

ca PN (Publicidade & Negó
cios), publicada ^quinzenal- 
mente no Rio de Janeiro, e 
de grande projeção nas clas
ses conservadoras do país e. 
especialmente, nos círculos 
publicitários, divulgou recen
temente a nota que passamos

VENDE-SE
Vende-se uma Geladeira Ti

po Bar - Informação cata Natal 
Rua 15 de novembro.

Não dê esmolas* 
contribua para SLAN

a transcrever, em sua secção 
de Relações Públicas, dirigi
da por Ney Peixoto do Vale, 
chefe desse departamento na 
Esso Standard do Brasil Inc.:

«A TAC Transportes Aére
os Catarinense, com séde em 
Florianopolis, iniciou no mês 
de dezembro atividades de 
Relações Públicas, tendo or
ganizado um Departamento 
para esse fim, que foi en tre
gue à supervisão do jornalis
ta limar Carvalho.

Em carta dirigida a PN, o 
sr. Luiz Fiúza Lima, diretor- 
superintendente da TAC. c o 
municou êsse auspicioso a- 
contecimento que dá aquela 
empresa aérea o pioneirismo 
em R.P. no Estado de Santa 
Catarina.

Somos gratos pelo recortes 
enviados, os quais compro

vam o excelente trabalho de 
di' ulgação turística feito pela 
TAC. Na medida do possível, 
esta secção enviará ao sr. 
Fiúza Lima a escassa litera
tura existente no Brasil so-  ̂
bre Relações Públicas, con
forme seu pedido »

Serviço de audiências da Presidência da
República

Está funcionando no Palâ- o n ecessário  encaminham,.,, 
cio do Ca.e.e, de.de o in 0.0 -
do atual Governo, o 
de Audiências, destinada a a- 
tender às pessoas que pro 
ouram o Presidente JusceJ °o  
Kubitschek com o objetiv 
de solucinar assuntos de s 
interesse proporcionandojhe

to.
Durante o mês de março 

último, foram recebidas pe|0 
Serviço de Audiência 2,703 
pessoas, o ' que représenta a 
média de 110, aproximada, 
mente, em cada dia útil.

Rádio Clube de Lajes S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

CONVOCACÃO
Convidam-se os Senhores acionistas da Rá

dio Clube de Lajes S-A para a reunião de As
sembléia Geral Ordinária, na séde social, sita no 
Ediiicio Marajoara, na cidade de Lajes, a rea
lizar-se às 10 horas da manhã do dia 6 de Maio 
de 1956, para deliberarem sôbre a seguinte or
dem do dia:

1 - Leitura, exame, discussão e deliberação 
só re o o relatoria do Diretor, Parecer do Con- 
sêibo Fiscal, Balanço Geral e Contas da Adminis 
tr ■ ;ão, referentes ao exercício de 1955.

i - Eleição dos membros do Conselho Fiscal 
p; t o  exercício de 1956.

I - Outros assuntos de interesse geral.
V.S O: Levamos ao conhecimento dos Srs. 

A >ias desta sociedade, que os documentos
rt o- no Item r da presente convocação, e de
a< d com o Art. 99 do Decreto Lei 2.627 de 
2( .i Jl ), encontram se à disposição dos mesmos, 
m aéde da sociedade.

Lajes, 24 de Abril de 1956 
Carlos JolTe do Amaral 

Dir. Gerente

Cigarros

C 88.341

Joaiheria Mondadori
Praça J. Costa — Lages

Oferece a sua distinta freguezia os 
famosos relogíos

Rolex. Tudor, Omega e Tissot
E mantem grande sortimento de relogios

de PAREDE E MESA que são vendidos com 
certificado de garantia por 10 anos

CRISTAIS, PORCELANAS e objetos de 
adorno

Bananal, no Estado de Goiás, 

que tem mais da metade da superfície da Bélgica, é a 
maior ilha fluvial do mundo.
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S. A. Empresa de Viação Aérea Riograndense
— --------  VARIG

Avisa seus distintos passageiros e ao comercio em geral, que ccaba  
de transferir sua Agencia nesta cidade para a Rua Coronel Cordova

Edificio Galeria Dr. Accacio sala 2
Noticias de Florianópolis

As empresas aéreas ao Major-aviador R. Brandini: Coquetel de 
despedida no Lira — Personalidades presentes — Outras notas.

A Transportes Aéreos Ca
tarinense - TAC. Serviços 
Aéreos Cruzeiro do Sul, Con
sórcio Real-Aérovia8, Varig- 
Viaçâo Aérea Rio Grandense, 
estas três últimas emprezas 
aérea por 6uas agencias se 
diadas em Florianopolis  ofe
receram ao Major-Aviador 
Roberto Brandini um coque
tel de despedida dia 31 de 
março p passado, numa de- 
pendencia do Lira Tems Clu 
be.

O motivo desta homenagem 
se prendia ao fato do brioso 
miiitar deixar a capital do 
Estado, onde exerc ia  o co
mando da Base Aérea, cargo 
onde se houve elevando bem 
alto a dignidade e a retidão 
da Aeronáutica, fazendo se 
credor, portanto, da admira 
ção e do respeito de seus su 
periores, subordinados e cias 
ses civis.

A homenagem das precita- 
das companhias aéreas, foi 
justa e oportuna, uma vez que 
viram no ilustre representan 
te da Força Aerea Brasileira 
e o principal organizador da 
construção do aeroporto de 
Florianópolis - no paralelo 
onde se cruzam 06 interesses 
civis e militares, um homem 
de larga visão, tôncio  de suas 
responsabilidades, e tudo fa 
zendo para a perfeita coexis
tência dos interesses da FAB 
e da aviação civil.

A V I S O

Personalidades
presentes

Num ambiente pleno de 
cordialidade, encontravam-se, 
incorporando-se à hom ena
gem das tradicionais corapa 
nhias aéreas  ao major-avia
dor Roberto Brandini, além 
dos senhores dr. David F e r 
re ira  Lima e Luiz Fiúza Li
ma, respectivam ente diretores 
presidente e superintendente 
da Transportes Aéreos Cata
rinense S. A . Newton Cruz, 
gerente dos Serviços Aéreos 
Cruzeiro do Sul 6rs. Dr. Lau
ro e Artbur Pereira de Oli 
veira agentes do Consórcio 
Real Aérovias. sr. Otoni La
ner, gerente da Viação .Aé
rea Riograndense - VARIG, 
sr. Antonio Fiúza Lima, re 
presentando a Air France, os 
>rs. major-aviador Nelsou As- 
drubal Carpes, recém nomea
do comandante da Base Aé
rea e substituto do homena
geado, capitão Roberto’ de 
Araújo Cintra, capitão-médi
co Antonio José Nobrega, Te
nentes Rubens Rozza, Raul 
Breyer e Helio Schavadian 
Steves, Dr. Ciro Marques Nu-
nes, representando a Rádio 
Diário da Manhã. srs. José 
Mauro e Ciro Barreto a R á
dio Anita Garibaldi. sr. Sind- 
ney Nocetti. o Banco Agríco
la de SaDta Catarina, Luiz 
Carlos Platt, representando o 
jornal «À Gazeta».

Palavras sinceras

dicional hoep talidade barri
ga-verde  que sempre fôra 
dispensada aquela patente, 
adiantando mesmo ter a sa 
tisfação de ievar, entre seus 
familiares, um filho catari
nense.

A homenagem transcorreu 
6impática. e com a degusta
ção de finos salgados e sa 
borosos coquetéis, o cantor

internacional Marcos Antonio 
brindou os presentes com pe
ças escolhidas de seu não 
menos escolhido e farto re 
pertório de canções interna
cionais.

(Colaboração do Departa
mento de Relações Públicas 
da TRANSPORTES AEPEOS 
CATaRINEN^E S/A - TAC).

Energia atómica pa
ra fins pacíficos

Inaugurcu-se no Rio, na Fa
culdade de Filosofia, o primei
ro Simpósio sobre «A Utiliza
ção da Eoergio Atómica para 
fins Pacíficos», sob os auspí
cios da Sociedade Brásileita o 
Progresso da Ciência. Nas re
uniões realizadas serão feitas 
diversas conferencias sobre a 
aplicação de energia atómica, 
encerraDdo-se hoje os traba
lhos.

OS MELHORES PRÊsIJS A lt HOJE OFRECllOS,
com mmm t facilidades íxm ).u id

Aderbal Vicente Pereira, 
proprietário do Stand Maga
zine, avisa aos «eus distintos 
fregueses e amigos que não se 
responsabiliza pelos serviços 
de fotografos, nesta praça, fei
tos em seu nome.

O Ministro da Guerra 
quer processar Carlos 

Lacerda
Em consequência da repre

sentação apreseDtada pelo Mi
nistro Teixeira Loit. que se 
considerou injuriado pelos ar
tigos assinados pelo sr. Car
los Lacerda, sob o pseudôni
mo de João da Silva, o Pro
curador Geral do Distrito Fe
deral, Sr. Vitor Nunes Leal, 
emcaminhou à Cãmnra o pe
dido de licença para proces
sar o Deputado Aloísio Alves, 
que, com a ausência do autor, 
passa a ser o responsável pe
la publicação como diretor 
da ‘ Tribuna da Imprensa”.

Na ocasião, disse do senti 
do da homenagem o dr. Da
vid Ferre ira  Lima. diretor- 
presidente da Transportes 
Aéreos Catarineu-e, falando 
sobre a personalidade do ma 
jor-aviador Roberto Brandini, 
da sua conduta impecável na 
chefia dos destiDos da Base 
A érea e o muito que Floria 
cópolis lhe ficava a dever, 
face aos serviços prestados 
pelo homenageado, principal 
mente os consubstanciados na 
construção da E xação  Her 
ciiio Luz, a qual imprimiu 
um significado transcedental 
no tráfego aéreo  da capital.

O major aviador Roberto 
Brandini agradeceu U6 ex- 
prsssões do orador, afiançan 
do haver cumprido seu dever 
e agora, no desempenho ds 
outras missões impostas pelo 
d^ver, deixava nosso Estado 
não sem saudades, pois o 
convívio com os catarinense 
lhe fôra confortador pela ira-

COMPRE O SEU FOGÃO FRANKLIN e habilite-se a 
ganhar um fogão grátis no sorteio entre apenas 40 
concorrentes! E além dêsse prêmio poderá ainda ga
nhar outros no valor total de Cr$ 350.000,00, compreen
dendo uma Geladeira de 9 pés, um Radiofone Mullard, 
dez Máquinas de Costura, três Rudios Muliard, 250 
Panelas de Pressfto, 250 Bonecas finas Ao adquirir 
o seu fogão FRANKLIN, de fácil manejo, higiênico e 
seguro, Você recebo ã um envelope lacrado coutendo 
o número do fogáo, de 1 a 40, para o sorteio do 
fo g ão  grátis, e mais um cupon que dará direito ao 
sorteio dos grandes prêmios! Vá hoje mesmo ver e-ta 
maravilha da técnica que é o fogfio FRANKLIN

Exclusivista nesta praça

Rua Cel. Cord j va s/n. Lages — S. C.
E l e t r o l a n d i a
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LUTA DENTRO DO PSP
Reestruturação da frente de 1950 — Lino de 

Matos ingressaria no PTB
— A luta aberta que 6e 

trava no seio do r-PSP, entre 
elementos que seguem a ori
entação do sr. Lino de Matos 
e os que permanecem fieis 
ao sr. Adhemar de Barros, 
ao que tudo indica de
terminará o esfacelamento da 
agremiação em São Paulo. Üs 
fatos que se sucederam á re
nuncia do prefeito da capi
tal, demonstraram que a des
peito da mediação do depu
tado Arnaldo Cerdeira, tentan
do pacificar os grupos em li
tígio, dificilmente poderá o- 
correr a conciliação entre os 
sócias progressistas. Haja em 
vista a declaração do sena
dor Lino de Matos, taxando 
de injuriosas as interpreta
ções dadas pelos seus co rre
ligionários paulistas a atitu
de que adotou renunciando ao 
p< sto de prefeito.

Paralelamente, segundo se

Data de Anápolis, 18 de 
abril, o presidente Juscelino 
Kubitschek enviou mensagem 
ao Congresso Nacional acom
panhada de um projeto de lei 
propondo medidas prelimina
res que o governo julga ne
cessárias para dar cumpri
mento ao dispositivo constitu
cional relativo à interiorização 
e a mudança da capital fede
ral, Nesse documento, ressal
ta o chefe do govêrno que a 
idéia de transferência da ca
pital constitui-se num dos pro
blemas mais ^importantes da 
nossa evolução histórica, re-

Km sua visita de tres dia- 
a Minas Gerais, acompanha
do do ministro Clovis Salga 
do, o gal Teixeira Lott pre
sidiu à solenidade de inaugu
ração do Colégio Militar de 
Belo Horizonte, visitou os

assinala nos meios politicos, 
as renuncias que são inter
pretadas como um proposito 
definido do sr. João Goulart 
no s ntido de propiciar o 
ingresso eventual do senador 
Lino de Matos nas fileiras 
trabalhistas, acompanhado de 
seus correligionários fiéis.

Assegura se, o mesmo, que 
no encontro que o ex-prefei
to teve com o vice-presiden
te da Republica, assentara-se 
em primeiro lugar a fu-ão do 
1“SP com o PTB, concreti
zando a Frente Populista. Em 
segundo lugar, caso o sr. Li 
no de Matos não consiga a 
maioria pessepista para o 
primeiro intento, os grupos 
divergentes da orientação a- 
demarigta ingressariam nas 
fileiras petebistas, em São 
Paulo, assumindo postos de 
direção, através de uma co
missão reestruturadora.

montando à própria Inconfi
dência Mineira. Observa o 
presidente da República, na 
mensagem, que a mudança da 
Capital, nos têrmos em que a 
estabelece a Coostituição, de
ve «er levada a efeito progres- 
sivamente, Dum quadro de ex
trema prudência e bom senso, 
pois e6se programa pressupõe 
e consubstancia uma série de 
medidas de maior importância 
e complexidade, afetando num 
só tempo elementos de ordem 
economica, social, administra
tiva e política.

corpos de tropa, o Legislati 
vo, o Judiciário e o governa 
dor Bias Fortes, a cid .de de 
Ouro Preto e a Cia. Sederúr- 
gica Mannesmann. O ministro 
da Guerra foi ovacionado pe
lo povo mineiro.

Radio Clube
Seguiu p .ra  o Rio de Janei

ro, «Tende deverá regressar a- 
manhã, domingo, o sr. Cailos 
Jofíre do Amaral, que foi a 
Capital da República, assinar 
contrato C o m  o Tribunal de 
Contas, e com o /Ministério de 
Viação Obras Publicas, no sen
tido de concretizar um dos 
sonhos dos lageanos, ou seja 
possuir em Lages, urna est<- 
ção a altura do progresso da 
cidade.

Como os leitores sabem, a 
RADIO CI UBE DE LAGES, 
emissora Z.Y.W. 3. no máximo 
em 90 dias, estará funcionan
do com sua possante estação 
nova, de 1.000 wats, ondas 
médias em 690 kilociclos. Al
cançará então os estados de 
Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, de dia, sendo 
que a noite, alcançará muito 
mais. Aguardamos apenas, a 
chegada do sr. Caries Joifre 
do Amaral, quando então tere- 
rtios dados mais concretos.

Importação de trigo
Com uma delegação uru

guaia. no Rio, as autoridades 
brasileiras assentaram a im
portação de trezentas mil to
neladas de trigo para o Bra
sil, vindo o cereal da Repú
blica do Uruguai.

Campanha da Igreja
A Igreja vai inciar um 

grande movimento em favor 
do homem do campo, promo 
vendo, de inicio, uma reunião 
doi bispos do Nordeste, na 
cidade de Campina Grande, 
na Psraib«. A reunião terá a 
duração de 21 a 26 de maio 
próximo, subordinando-se ao 
tema “A Igreja e do êxodo 
rural”.

O encontro é da iniciativa 
d;. Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, contando ain
da com o inteiro apoio da 
Nunciatura Apostólica. Çoroo 
secretario geral do certame, 
funcionará o bispo D. Helder 
Cam.-ra.

A mudança da Capital

— X.OTT E M  M I N A S  —

ANO XVlJ Lages, de 28 Abril de 19c3 N* 34

Banco do Brasia S.A.
AVISO

Concurso par a Fiscais-Visitadores
(Exclusivamente para AGRÒNOMQS, EN 
GENHEIROS AGRCNOMOS £  TÉCNICOS

AGRÍCOLAS
O BANCO DO BRASIL S.A. torna público que, 

visando a permitir o aproveitamento de Técnicos 
Agricolas, resolveu reabrir, até 31-5-56, das 14 às 
16 horas, nos dias úteis (excluído o sabado), em 
sua agência nesta cidade, à Praça Vidal Ramos, 
Sênior, n° 464, as inscrições para o concurso aci
ma, encerradas a 29 2-56, cuja realização, que se
rá levada a efeito no Distrito Federal e nas capi
tais dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, 
São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e 
Ceará, fica transferida para o decorrer de agosto 
próximo vindouro, em horário e local a serem o- 
portunamente anunciados.

O edital respectivo está publicado no Diário 
Oficial da União de 22-12-55, e se encontra afixa
do, também, em tôdas as agências do Banco do 
Brasil S.A., as quais se acham autorizadas a pres
tar maiores esclarecimentos e fazer a inscrição. 
Visa êsse certame a selecionar candidatos para o 
preenchimento de vagas EXCLUS1VAMENTE NAS 
AGENCIAS DO INTERIOR.

Lajes (SC), 9 de abril de 1956.
Banco do Brasil S.A. - Lajes (SC)

Newton S. M. Almeida 
Gerente

Hugo Nieble de Freitas 
Contador

C o n v i t e - M i s s a
^ 'P o8a> filhos, genros, noras e netos, consternados 

com o rude golpe sofrido com a morte de seu 
inesquecível esposo, pai. sogro e avô

ALVARO NERY DOS SANTOS
p a ra '^ m is3-0̂  e ami£ os do ente desaparecido
mo dia õ Hh môi 3 àdla ílUe 8erá celebrada no próxi 
das Tadeu n T  o H  7'3° hora-  na Igreja de São Ju- 
nesta cldade^A tnHVd°- ‘Pe' Er0tíst0 W e d a  Castllh°’ 
religioso desde já a g ^ e T e m ™ “ ^ 6^ “  8 ^

1 Hoje, sábado ás 4  e 8 tirs. o Cine 
» M A R A J O A R A  apresente:

0 Circo da Morte
em maravilhoso TECNICOLOR! com um elenco de gente 
nova: Gig Yong - Pergen - Eis o filme mais sensacional

do ano!!

Amanha, Domingo às 7 e 9 hrs. será apresenta< 
mais uma espetacular produção MEXICÍNA:

A Entrega com ARTURO
CORDOVA

e é sem dúvida ur 
selecionado para dc

PROIBIDO PARA MENORES DE 18 ANi
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