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Saudação de Jango aos trabalhadores:

Reafirmo minha solidarieda
de na luta pela conquista de 

suas reivindicações
O sr. João Goularte. vice- 

presidente da República e 
presidente do PrB, antes de 
embarcar para o exterior dei
xou redigida a seguinte men
sagem a reapeito do primeiro 
de maio:

TRABALHADORES DO 
BRASIL

Não podendo, por fôrça de 
compromissos oficiais e ina
diáveis no exterior, participar 
pesioalmente das festividades 
do dia l.o de Maio, quero, nes
ta mensagem, reafirmar aos 
meus amigos trabalhadores a 
cer'eza de minha solidarieda- 
d ria preservação dos seus 
direitos e na luta pela con
quista das suas iegitimas rei- 
v ndicações. Meu primeiro 
pensamento se v<dta -  Como
vido e grato - para a memó
ria do nosso grande e jines- 
quecivel Chefe, aquele que 
nos deu, com o amparo i<>» 
leis sociais, a base da harmo
nia que há de fazer da nossa 
Pátria um grande país e dos 
nossos trabalhadores um po
vo feliz e soberano.

Mas embora distante, sinto- 
me mais do que nuoca em 
minha Pátria, irmanado a ca
da trabalhador, principalmen
te — àqueles mais humildes 
que nunca faltaram a Getu- 
lio Vargas e que nunca me 
faltarão tenho a certeza — 
com o «eu apoio • o seu es

timulo na luta pela vitória do  ̂
ideais traduzidos na derradei
ra menSHgem que o saudoso 
Presidente legou corà o seu 
sacrificio a todos os brasilei
ros.

Juntos temos estado, traba
lhadores. em memoráveis ins
tai tes, buscando 'pacificamen- 
te, a nossa maior união c o 
maior fortalecimento do Bra
sil. Juntos estamos hoje -- e 
juntos estaremos sempre, na 
alegria e no sofrimento Os 
leços de fraternidade e de 
lealdade que nos ligaram Das 
horas amargas, hão de se for
talecer cada vez mais, através 
do respeito, da amizade e, so
bretudo, do cumprimento dos 
compromissos assumidos.

Quero, portanto, nesta data 
de l.o de Maio, com os olhos 
voltados a Deus, enviar a 
minha mais sincera e caloro
sa saudação a todos os traba
lhadores que, nas praças pú
blicas, nos seus sindicatos ou 
no recesso dos seus lares — 
ao lado das suas esposas e 
dos seus filhos — comemo
ram hoje o Dia do Trabalho, 
E ao fazê-lo, quero ainda 
reafirmar-lhes o meu propó
sito Ce prosseguir, com a fir
meza de sempre, na luta pe
la dignificação de todos quan
tos constróem, com humildade

hoDra, a giandeza do Bra
sil.

JOÃO G O U LA R T

Noivado - Dr. João Preto-Neusa Lopes
Contrataram casamento o Dr. João Preto de Oliveira, en

genheiro arquiteto, diretor da Construtora Planalto e diretor 
da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal, e a srta. Neu- 
sa Andrade Lopes, da alta sociedade local, em cujos clubes 
tem sido rainha e princesa. O ato se revestiu de solenidades 
in imas e familiares, estando os noivos recebendo os cumpri
mentos de seus amigos e das respectivas famílias. Ao Dr. João 
Preto de Oliveira e à srta. Neusa Lopes enviamos os nossos 
parabéns.

INSTITUTO D O S  INDUSTR IÀR IO S
A gên c ia  em Lajes

Aviso aos Empregadores
Tendo em vista o que dispõe a Lei n. 2.755. de 16 de 

abril de iyõ6, publicada no Diário Oficial de 20-4-56, ficam 
os senhores Empregadores vinculados ao I.A.P I., avisados 
de que a partir da publicação da Lei supramencionada, a 
contribuição para os benefícios de previdência será calcu
lada na base de 7% (sete por cento) sobre a imporiância 
mensal efelivamente percebida pelo segurado, nunca infe
rior ao salário mínimo mensal local, a é o máximo de três 
vezes o salário mínimo mensal de maior valor vigente no 
país.

RITA DE CÁSSIA VIEIRA CÓRDOVA 
Substituta-Automática do Agente

0 PTB HOMENAGEOU 0 TRABALHADOR LAGEANO

O Cel. Aristiliano interpreta a eleição 
na UDN como intervenção

A nossa reportagem procurou 
na manhã de hoje o Cel. Aristi
liano Ramos, lider da UDN local, 
para obter dele uma pequena en
trevista. Às nossas perguntas res
pondeu SS.:

1. V.S. está ou esteve afastado dos 
últimos acontecimentos políticos?

— Estive e estou afastado dos 
últimos acontecimentos políticos 
locais.

2. V.S. está de acordo com a 
orientação da Frente Democrática?

— Não.
3 Como interpreta e eleição do 

novo Diretório da UDN local?
— Como uma intervenção.
4. V S. vai se afastar da politica ou 

ingressará em outro partido?
— Estou afastado da ativida

de politica, sem contudo afastar- 
me do partido, do qual fui um dos 
31 fundadores, no Rio de Janeiro.

5- V.S. vai a S.Paulo tratar de as
suntos políticos?

— Vou a negócio.

Form ada a  com issão pró-monumento ao presidente V a rgas
Conforme estava anunciado 

o PTB realizou ontem às 20,00 
horas, na Camara de Vereado
res, sob a presidência do sr. 
José Baggio, uma sessão pú
blica dedicada ao trabalhador 
e ao presidente Vargas. Aber
tos os trabalhos foi composta 
a mesa, dela fazendo parte os 
srs. Vida! Ramos Junior, pre
feito municipal, vereador Os
car Scwheitzer, presidente da 
Camara Municipal, e João 
Martins, vice-presiaente do 
Cer.tro Operário de Lajes.

O vereador '"yrtb Nicolléli

Em vigor, desde on
tem, as novas taxas 
postais telegráficas
Entraram em vigor ontem, 

as novas taxas p06tais e te

legráficas. Tanto as cartas 

como os telegramas sofreram 

aumento considerável, ■

discursou em homenagem ao 
trabalhador, resaltando o signi
ficado do transcurno do dia 
Io de maio. O sr. Furidos 
Wolff, em nome do Centro 
Operário, agradeceu as mani
festações tributada* pelo PTB 
ao operaiiado iageano. O ve
reador Evilasio N, Caon pro
feriu oração reverenciando a 
memória do presidente Vargas.

Após foi constituída a co
missão que se encarregará de 
erigir um monumento ao sau- 
do«o presidente, em uma das 
nossas praças públicas, a qual 
ficou assim cons ituida: Mar-

ciano Agostini. Pedro Gran- 
zotto. vereador Osear Schwei
tzer, João Martins, vereador 
Dorvcilino Furtado, vereador 
Evilasio N, Caon, Eurlides 
Granzotto. vereador Syrth Ni- 
colleli, Dr. Domingos Valente 
Junior, Protasio Campos, Ur. 
João Preto de Oliveira e João 
Pelizzoni.

Coincidindo a data da reu
nião com o natalício do sr. 
Vidal Ramos Junior foi este 
h«men«geado pelos trabalhis
tas A sessão foi rápida e se 
realizou c<m regular assis
tência.

Novo Diretório da UDN
Foi realizada sábado a convenção municipal da União 

Democrática Nacional, convocada pelo deputado Cel6o Ra
mos Branco para eleger o diretório muuicipal >ão os se
guintes os membros eleitos: deputado Laerte Ramos Vieira, 
deputado Celso Ramos Branco, dr. Armando Ramos de Car
valho. dr. João Pedro Arru la Eraldo Neves Arruda, Alceu 
Furtado Goulart, dr. Armando Muniz, vereador Arnaldo 
Borges Waltrick, Julio M&linverne, Eugenio Neves, José E- 
dézio Araujo, dr. Acy Varela Xavier. O diretório eleito, 
por sua vez, elegeu a comissão executiva, assim con.-titui- 
da: presidente: dr. João Pedro Arruda, vice-pres d< nte: Jo
sé Edézio Araujo, secretário: Arnaldo Borges Waltrick. To
dos os eleitOR iem mandato por Ires anos

AGUARDEM para o dia 7 de maio a inauguração 
--------------  da nova --------------

Casa Almeida - a maior
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S. A. Empresa de Viação Aérea Riograndense
VARIG

Avisa seus distintos passageiros e a o  comercio em 9era ' ,C a
de transferir sua Agencia nesta c i d a d e  para a Ruc* orone o. ova

Edificio Galeria D ; .  Accacio sala x. _____

EM BREVE O NOVO SALARIO MÍNIMO
O ministro do Trabalho re

velou que até fins de junho 
estarão concluídos os estudos 
de revisão dos nives do sa- 
lario rainimo. Revelou que 
dezessete das vinte e duas 
comissões que estão encar
regadas do assuuto jâ estão 
reorganizadas — trabalho ês- 
86 que da vez anterior durou 
oito meses e meio.

Disse, ainda, o ministro 
Parsifal Barroso que nunca 
foi antecipada a tabela dos 
novos salarios. mas apenas a 
data ou a época de sua fixa

ção. Acrescentou que não es
tava importando qualquer cri 
terio na fixação dos novos 
niveis.

— Não há, deminha parte, 
qualquer ingerência política 
— acentuou

DUAS HIPÓTESES

O titular do Trabalho de
clarou que, pela primeira vez, 
o problema do 6alario míni
mo é enfrentado com a com
preensão de que a sua re
visão deve ser feita em cara-

ter excepcional. Quanto à 
legalidade da medida, escla 
receu o ministro que a Con
solidação das Leis do Traba
lho é clara nesses dois pon
tos: a revisão obrigatória, 
dentro dos prazos que deter
mina, e a revisão em carater 
excepcional. E a sua missão, 
no momento, tem sido justa
mente essa de criar um cli
ma para a aceitação da me 
dida dentro dessa ultima hi
pótese prevista na Consolida
ção das Leis do Trabalho.

L E M B R E - S E
Que a mais anitiga referen

cia sobre bibliotecas daia do 
temuo do Ramses II.

o—o

Que em Roma, n » serulo 
XII. dava-se apenas <• nome 
de archiairos aos médicos que 
atendiam o povo às expensas 
do Estado.

o— o

quçQue o primeiro sabio 
entou dar um i explic çã0 

sobie o fenomenodo arcc-irii 
fui Antonio de Daminis, em 
1611.

Que na Argélia «xistf-m s- 
penas duas estações: a das 
chuvas e a das secas.

OS MELHORES P d E . iU S  f l i t  H U E  OFIilECnOS, 
CGM  V A H iA .E N S  E FACILIDADES t X t fP C iD H J I S !

COMPRE 0 SEU FOGÀO 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$ 300.000.00,compreen
dendo uma Geladeira de 9 pés, um Radiofone Mullard, 
dez Máquinas de Costura, três Rádios Mullard, 250 
Panelas de Pressáo, 250 Bonecas ünas Ao adquirir 
o seu fogáo FRANKLIN, de fácil manejo, h giênico e 
seguro, Você receberá um envelope lacrado contendo 
o número do fogáo, de 1 a 40, para o sorteio do 
fogão 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 fogáo FRANKLIN

Exclusivista nesta praça

Eletrolandia
>Rua Cel. Cordova s/n. Lages — S. C.

Viuva Cina dos 
Passos

M ario  M . da Silva
e

C and ida  Borge Silva

Tem o prazer de participar aos parentes e pessoss de 
suas relações o contrato de casameoto de seus filho«

João Salvador dos Passos 
Isolina Silva

NOIVOS

Lages, 26 de Abril de 1956

AGRADECIMENTO
Julinha Daboit Araújo, vem por meio dês- 

te agradecer ao humanitário médico Dr. João 
Costa e as Revdas Irmãs do Hospital N. S. dos 
Prazeres, pelo desvelo e dedicação que a con
fortaram por ocasião de sua operação e esta
dia naquele hospital, agradecem também a to
das as pessoas que a confortaram com suas 
visitas.

Com o meu terno agradecimento.
Lages. 28 Abril 6 

(ass.) Julinha Daboit Araújo

Senhores industriais e 
comerciantes

£113. x i:urmecer e fazer instalar 
1 1  ^ 0ní lli(lade Mecanizada FRONT 

.  ddundida e recomendada em todo o P*J-
mecanizadmaiS moflerao sistema de contabilidade

Oferece economia, raoidez nprfeicão c 
rável controle de seus negocio^
demonstraríõl°rma:Ç^es’ sem compromisso, ç p j
neste Município*” aÜCaS à distribuidora exclU>‘

Organização Contábil Ltda.
Rua 15 de Novembro, 78 - Caixa Postai 

a bnd- Te leg. «CONDE 
• -  SANTA CATARINA

- ao dê esmolas
Contribuía para  SLAN
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Para incremento da produção animal, ve
getal e mineral

Cerca de 100 acordos, adi
tivos a acordos, contratos e 
»justes com Governo* esta
duais e municinaii e institui- 
çõe» diversas foram firmados 
pelo Ministério da Agricultura, 
em 1955, segundo informa re
latório da Divisão de Orça
mento dessa Secret-rie d< 
Estado.

Dósses convênios, pelo vul
to das verbas destiradas à 
execução de trabalhos * n 
vários poiuos do país, d**6t - 
cam-se os seguintes: Pô-to

Agropecuário de Carázmbo- 
Escritório Técnico de Agri
cultura Brasil-Estados Unidos, 
Gr$ 14.000.000,ú0; Instituro <ic
Cacau da Bahia, Cr$..............
8 000,000,00; Fosforita de 0'in- 
da, em Pernambuco, Cr$ 
7 000.000,00; fomento da pro
dução vegetal no Parará, 
Cr$ 5.400.000,00; pó calcari 
em Minas Gerais. C $
5 000,000 00, e Associação Nor 
d stina de Créditu e As6i*tên- 
ei i Rural, Cr$ 5.000 0C0,0O.

Senatoria a 
Café Filho
• 7  f'

A renuori «r. Dinarte
Mariz ao Senad. importa na 
ei nvocação de seu suplente. 
R< ginaldo Feri odes. que per- 

I tence às hoste? hoje desba- 
j ratadas - de C *é Fi ha. Tem 
Jcomr ponto pt Ifico que o sr. 
Pegmaldo F* r  des, 6e soli
cit..d ,  também renunciará 
uo-sibidtando so *r. Café Fi
lho c ndidaiar- e a senador 
pelo Pio Gr n do Norte.

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

Comércio por atacado e varejo - Representações
Mantem um completo sortimento de: Cristais, porcelanas, galvanoplastia, v i
dros, artigos para presente em geral, louças, alumínio, estamaltados, con
servas, bebidas nacionais e estrangeiras, perfumaria, papelaria, cutelaria, 
brinquedos, fogões marca «GERAL», camas de móla, móveis CIMO, tapetes, 
congoleos, máquinas de costura, refrigeradores, produtos W A L ITA  e miudezas 
em geral.

«ign ificam  bela?a. qualidade e durabllidada.

MOVEIS CIM O
REPRESENTAM: Cia. W etzel industrial - Joinvile - fabricantes das afama-

das velas «L IND A»
Cia. Geral de Industrias - Porto Alegre, fabricantes dos 
fogões GERAL, o unico que tem o forno esmaltado.
Cia Ind. de Cons. Alimentícias CICA. Móveis Cimo SA.
OS MELHORES. . J _  .
Com. e Ind. Germano Stein SA - Joinvile. - Aliança da Baia
SA. - Seguros. , _  OA
União do Comércio e Industria - Seguros. - Costa Pena SA. -
Charutos finos.
Cia. Fiat Lux Fosforos de Segurança - 
Casa França Gomes & r ia. - Rio de

Fosforos PINHEIRO. 
Janeiro.

DEPOSITÁRIOS: S.A. Moinhos Rio-Grande' es

Vamos aumentar
E o que faz a Suíça com 

eus relógios e a insdústria 
do inverno, a Italia com suas 
cidades pitorescas, seus mo
numentos, suas tradições, seu 
vinho e sua c m  ida e a Fran
ça, que reúne isto e alguma 
coisa m .is.

Prog.emas, calendários, fes
tividades, coogressos e reu
niões • luminares da ciência, 
da rrú <. d s art- s (cinema, 
escultur i, pintura) são moti
vos de rações turísticas, pois 
o turifi não diverte. Mais 
tio que iasol educa, amplia 
conhecimento, relações ami
zades «  aguça espirito, além 
de traz r progresto.

Faz* m-se lá reduções de 
paisagens para quem quer 
assistir os congressos médi
cos, científicos e técnicos, e 
no inverno essa redução é de 
20%. nos boteis. Para o turis
ta, faciUtando-lhe o tráfego, 
existem reduções de 20% a 
30% KÔl»re percursos de maie 
de 1.5000 quilômetros, e es 
ígências realizam viagens co
letivas para Alsacia, Nor- 
mândia, Bretanha, bul da 
França, possibilitando a qual
quer indivíduo ae ganho mé
dio viajar e conhecer regiões 
e países distantes. Há os 
acampamentos para estudan
tes cora a diária de Õ0 cru
zeiros.

Não precisamos de mais na
da: ba8ia que os puderes es-

nos$as rendas
tudém os programas de turis
mo dos paises onde essa in
dústria é organizadissima, e 
vá tratando de incrementar no 
brasileiro o espirito de turis
mo, pois temos todos os cli
mas, em ambientes de beleza» 
inigualáveis.

Reunâmos nosso folclore, 
nossas festa« tradicionais, m,e- 
Ihoremos e façamos mais bce s 
hotais, entrosemos as linhas 
de ônjbus, trens, aviação e 
rraritimas, e chamemos, por 
mei<> de boa propaganda, pri
meiro o Brasil para conhecer, 
por exempl , Florianopolis. 
Agora já existe tanta geme 
que crediat de verdade 
no futuru da capital barriga- 
veide como entro de turismo, 
que há inclusive um guia de 
turismo que uma empreza de 
aviação, a Tran-portes Aéreos 
Catarinense - TA(! fez para 
quem quizer conhecer bem, 
melhor e *por dentro» o que 
é Santa Catarina.
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Casa Vende-se
Vende-se casa de material, 

c/ 7 peças, instalação sanitaria 
completa, ótimo ponto para 
armazém, água e luz, area 
superficial de 12/2 x 2o,
6ita k Kua Thiago de Castro. 
Preço vant.joso. Informações 
nesta redação.

È i lM B IU D A D E  í t lL í l ! '. ’
Tuàos de cimenlo-amianío

( T i po  Esgoto)

i

DISTRIBUIDOR:
Com.eRepr. G. Socas S.A.
Rua Cel. Cordova 294 Telef. 258 C. Postal 61

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas llzas Brieicôr, chapas lizas Fibrolite para forros e divi
sões internas, caixa^ de descarga Flqgiax d*» imbutir, B. F. 
externa, reservatórios para agua quente e fria. tubos para 
esgotos e instalações sanitaries em geral, peçaseconexões, 
para rede*, esgotos, tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produto da afamada linha «BRASILIT»^
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2-5-36 ORIÍEIO LAGEANO

A
A

t enção  S e n h o r e s  Pas s age i r o s  
informações úteis

A  «T A C » - TRANSPO RTES AÉ R EO S C A TA R IN E N S E  S/A. e SERVIÇO S A É R E O S  CRU ZE IRO  D O  SUL»
^ „ inH^ictria nue mantem nesta cidade, a-

LTDA., Têm a satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comercio e ina » 4   ̂ y  S‘

viões para diversas localidades, de acordo com o demonstrativo abaixo, colocando os a disp Ç

2a. Feira ! - De Lajes para Porto A le g re  (d iréto)

Hora de sahida! - 15,30

2a. Feira: de Lages para F lorianópolis  - Itajahi - Curitiba - São Pau lo - Rio de Janeiro

Hora de sahida: 11,55

3a. Feira: de Lages para F lorianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paran agu á  - Santos e RxO de .aneiro

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 d «  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

j>
Hora de sahida: - 10

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó 

Hora de sahida: - 14,30

Com uma passagem da TAC I w n t v o X t o . ™  V ia iar em  qu a lq u e rC ia - a é rea  brasile ira , tanto na ida CO

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos Hp v.
g 08 de mandar buscar qualquer pessoa, que 

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul
’ astando Que para isso seja a penas efe

tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa recehprá «  k .v * ,
eDera 0 bilhete de passagem, em sua re

sidência.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro .SN floe-n >

Fone, 214 * °  d°  Cine Martjoar»)
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2-5-56 ORREIÜ LAGEANO p i ;i na

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

REQUERIMENTOS DESPACHADOS 

Dia 8 de março de 1956.

N‘ 438 -  José de Oliveira Andrade - Aprovação de planla 
e licença para construir um galpão para Olaria - 
Sim.

N‘ 457 -  Dr. Ney Peixoto de Oliveira - Ligação dágua em 
seu prédio sito à rua A. Ramos - Sim.

N' 458 - João Otávio Wolff - Transferência de casa e ter
reno foreiro - Sim

N‘ 460 -  Agenor Koeche Varela - Transferência d« terreno 
foreiro - Sim.

N' 466 - Vilon Waltrick Oliveira - Ligação dágua em seu 
prédio na Brusque - Sim.

N- 470 -  Silvéno Lenzi - Transferência de terreno foreiro - 
Sim.

N' 474 -  Anilton Medeiros Jerônimo - Transferência de ca
sa e terreno foreiro - Sim.

N' 493 - Maria Luiza da Conceição - Licença para fazer 
melhoramentos em seu prédio - Sim.

N' 478 - Hugo Ramos Arruda • Transferência de casa e 
terreno foreiro Complete as informações.

N' 495 -  Gentil Muniz - Transferência de terreno foreiro - 
Complete as informações.

N- 498 
N- 500

N- 504

N* 1920

N- slO 

N* 348

N. 362 

N- 374 

N- 400 

N- 2820

Dia 9 de mnrço de 1956 
Laura Ramos Batista - Ligação dágua - Sim. 
Circo 1 m io* Stanck"k - Licença para instalação 
de um Ciieo - Sim, a título precário.
Rodolfo & Formighén Ltda. - Ligação dágua no 
novo prédio do Colégio Santa Rosa de Lima - Sim.

Dia 10 de março de 1956.
Henrique Nicolau Reuter - Alinhamento e nivo. 
lamento p ira construção de um muro - À Tesou
raria para cobrar as taxas devidas.
Gesuvina Abreu da Cruz - Transferência de casas 
e terreno* foreiro e de propriedade 
Mauro Ramos - Loteamento de terreno foreiro e 
de prcpriedade - Aprovado. Á Secretaria para la
vrar o Decreto, depois de pagos os emolument«« 
devidos.
Sebastião Marcos Luiz - Retificação de terreno de 
propriedade - à vista da informação.
Sebastião Nunes - Licença para fazer melhoramen
tos em seu prédio - Sim.
Pedro Gr nz >tto - Licença para construir um mu 
ro - Sim, pós pag.imento do que fôr devido. 
Domingos Valente Júnior - Nivelamento em seus 
terren s sitos à avenida 3 de Outubro - ,A Tesou- 
soutaria, fim de serem pagaa as taxas devidas.

— mas

Gostos não se discutem«.» 

ó um só:

— o m áx im o  em  conforto

e beleza para o lar... 

pelos m elhores preços da cidade l

BERGÈRE
RECLINÁVEL

ignffica e sup«.r-confortável bergè- 
que reclinando oferece o confôrto 
uma carnal Em tecidos exclusivo* 

jricados pela própr.a Citytex.

--------------------------VENDEDOR NE :

C o m e r c i a l  '
' « A Ç A : - -------------------

I.to C a p a s

Urgência para a 
elaborão dos No
ves Niveis do sa

lário mínimo
Em seu

leapacho Com o ministro o,» 
Trabalho, o presidente d k 
República informou se do an 
damento dos estudos para os 
novos salários mínimos no 
Dais, havendo o mioistro Par- 
sifal Barroso, que vem orien- 
taDdo esses trabalhos, asse 
gurado a S. Excia. deverá o 
p ojeto ser submetido a sua 
apreciação dentro de 60 dias.

O presidente Jusceiino Ku 
bitschek recomendou ao titu
lar dai pasia do Irabalho 
ainda maior urgência para a 
elaboração dos nivei-, de for 
roa a abreviar sua aprovarão 
final, em face das crescentes 
necessidades do trabalhador 
brasileiro

Novo Estado no 
Brasil ?

Está o deputado estadoa! 
goiano ARI DEMOTENSE, 
em grande atividade no norte 
de seu estado, estabelecendo 
contacto com a população, 
para sondar as possibilidades 
da criação de um novo esta
do no Brasil. Tal eítado seria 
então denominado TOCAN
TINS, e seria criado com o 
desmenbramento do n o r t e  
goiano.

Tal idéia do representante 
da A ssembléia Legislativa go
iana, está tom uido vulto entre 
seus pares, e é de se espetar, 
que se concretize no decorrer 
das demarches.

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

rente é igual à do seu elo 
mais fraco.

Qual será 0 “ elo mai* fra
co“ do organismo de vosso fi- 
Ihinho?

Na dúvida, dê-lhe CAL- 
CEHINA  que lhe alimenta o 
cérebro, tonifica os rnusculos 
e impede toda e qualquer 
infecção intestinal.

A CALCEHIN A  vale o síu  
peso em ouro. Em toda* as 
farmaciós.

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 qu ■ seja en
contrado em meu U rre- 
no farei a aprensão dos 
mesmos e entregues as 
autoridades para seu 
proprietário ser responsa
bilizado na forma da lei.

Palmeira, 23 de Abril 
d- 11)56.

Erich Kulçe
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0$ passageiros podem colaborar para a segurança dos vôcs
As viagens 

aé-eas são feitas, hoje 
em dia, com grande seguran
ça E’ minimo o número de 
acidentes, comparado com a 
quantidade de vôos de avião 
em todo o mundo. E constan
temente surgem aperfeiçoa
mentos que aumentam essa 
segurança.

Os passageiros podem, en
tretanto, colaborar muito bem 
como as autoridades e as 
companhias de aviação, não 
cometendo imprudências que, 
afinal, são facilmente evitá
veis.

OS FOSFOROS DE BOLSO

Estão em moda, atualmen
te, no Brasil, as coleções de 
fósforos de bolso. São milha 
res os colecionadores No 
transporte destes fósforos, 
por avião, devem ser toma 
das determinadas precauções.

Trata-se, como sabe, de 
matéria facilmente inflama 
vel. Se êsses fósforos forem 
transportados, por exemplo 
num» mala cheia ou ém algo 
onde não eutre ar - não ofe 
recem qualquer perig pois 
se acendidos, serão ap gados 
facilmente. M»s, torna»- se ão

perigosos, se transport los 
em  malas onde o ar cin ule

Os passageiros deven to
ma cuidado igualmente om 
céu s produtos químicos. CO 
mo por exemplo o éter t-ul- 
fúrico, que é volátil e inila- 
m> vel. Também perigoso é o 
ácido sulfúrico, que, ao eva- 
orar-8e, desprende uma fu

maça que pode causar pâni 
co i bordo e, consequente
mente pôr em risco dezenas 
de vidas bumanas.

Devem ser evitadas igual- 
mente as Rub*-'âncias corrosi
vas ou suscetíveis de emitir 
vapo es vem r sos.

DfEVILASIO NERY CAON 
Df EDÉZIO NERY CAON

¥ W

CAUSAS CÍVEIS,COMERCIAIS 
CRIMINAIS,TRABALHISTAS E FISCAIS

ED. MRRRJ0RRR-.2! RNDRR-SRLRS:l4el5*F0NE:3SS

Distribuidor nesta praça
E L E T R O L  A N D I A

Rua Coronel Cordova s/n. — Lages Sta. Catarina

l.OTT e as acusações da imprensa 
Não veiu outra alternativa se não a (je 

processar toda essa gente
. pf)nósito da noticia Continuando a entrevista 

matutinos, se- repórter indagou ao mjn2fivulgada pelos matutinos, ee 
•rundo as quais o presidente 
luscelino Kubitsehek reco
mendara aos ministros milita
i s  para não mais se pro
nunciarem sôbre assuntos po- 
liticos, o general 
Teixeira Lott. titular da pas
ta da Guerra, disse:

__ «Não é verdade que
despachei ontem com o pre 
sidente igualmente com o- 
meus colegas de Marinha e 
da Aeronáutica. Foi um de 
cada vez, não tendo sido 
mantida nenhuma conversa 
que não fossem do exclusivo 
interesse das pastas.

interrogado sobre as camas 
que teriam 6Ído encomenda 
das para possíveis novas pri
sões. o general Lott respon
deu imediatamente:

__ «E ’ outra inverdade bo
ba e 6em fundamento».

repórter indagou ao ministr 
se ele havia realizado 
ma reunião com os gener 
antes de falar à impr^’ 
em Minas IGerais. A regnJ: 
do chefe do Exército f0j * 
seguinte:

— «Ora eu não sabia qUe 
ia dar uma entrevista embe 
lo Horizonte. Quando lá che- 
guei e respondi as pergunuj 
que me foram formuladas 
nada mais».

Terminando sua palestra 
com a reportagem o gene
ral Lott assim se expressou 

«O número de mentiras 
nos últimos tempos é tio 
grande, que não vejo outra 
alternativa, se não procesear 
tôda essa gente interessada 
em causar confusão, e tirara 
tranquilidade à família brasi
leira.».

DR. JOÃO RIBAS R A M O S  

DR. R O M U LO  M A T T O S
ADVOGADOS

Aceitamos serviços para comarcas visinhas, 
Florianópolis e Porto Alegre.

Escritório — Rua Correia Pinto, 225 — Lajes — Santa Catarina

Rádio Clube de Lajes S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

CONVOCACÃO

Convidam-seos Senhores acionistas da Rá
dio Clube de Lajes S-A para a reunião de As
sembléia Geral Ordinária, na séde social, sita no 
Edifício 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:

I - Leitura, exame, discussão e deliberação 
sôbre o o relatoria do Diretor, Parecer do Con
selho Fiscal, Balanço Geral e Contas da Adminis 
tração, referentes ao exercício de 1955.

II - Eleição dos membros do Conselho Fiscal 
para o exercício de 1956.

ívxrie r ^ T OS assunt °s de interesse geral.
AvlbO: Levamos ao conhecimento dos Srs. 

Acionistas desta sociedade, que os documentos 
ieteudos no Item r  da presente convocação, e de 
" n C° m 0 ^ rt 99 do Decreto Lei 2.627 de

CAfiÍ9 riencontram se à disposição dos mesmos, na sede da sociedade.
Lajes, 24 de Abril de 1956 
Carlos Jofre do Amaral 

Dir. Gerente

Joalheria Mondadorí
Praça J. Costa — Lages

Oferece a  sua distinta fregu« 
iamosos relogíos

R o l e x .  T u d o r ,  O m e g a  e
E mantem grande sortimento de

P^em feÍ< io  díE S A  que sâo venicado de garantia por 10

CRISTAIS. PO R C E LA N A S  e

adorno
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0 Vasco derrotou
Domingo último jogou-se 

no Estádio Municipal uma 
ótima partida que reuniu as 
equipes do Vasco da Gama e 
Lages. Os cruzmaltinos leva- 
iarn a melhor pelo escore de 
3 tentos a 2, o que de certo 
modo espelha o relativo equi
líbrio de forças e de ações.

Na fase final notou-se um 
Lages superior, jogando c<> m 
maior coordenação, e explo
rando bem, nos ataques, uma 
falha na intermediária vas- 
caina.

Esse periodo terminou po
rém empatado em um tento, 
sendo decidida a porfia na fa
se complementar, quando o 
Vasco, concertando seu de
feito apontado, predominou in- 
reiramente. Os cruzmaltinos 
jogando muito bem, assinala
ram, por intermédio de Mif- 
tmho, de penalte, encerrando 
a contagem Edú, ao concluir 
uma espetacular jogada de 
]aci.

Os times experimentaram 
diversos elementos novos, fa
zendo várias 6ubstituições. 
Assim, no Lages, apareceram 
Pedrinho, Eustálio, Vilton. 
Meireles. Segaia e Honório, 
que deixaram seus clubes an
tigos e estrearam com maior 
ou menor êxito.

No Vasco, apareceu, no co
mando da intermediária, fa-

Eleição no 
Juvenil

o Lages, 3 a 2
zendo bôa partida o atleta 
Passo Fundo, do futebol me
nor, e Joàozinho, vindo do 
Pinheiros.

Na arbitragem, lvens Mon
tenegro, teve atu ição consi
derada bôa.

Prélios Amistoso
Antes de dar-se começo ao 

Torneio Extra, os clubes lo
cais vem disputando partidas 
amistosas, que infelizmente 
não tem despertado maior in
teresse por parte do público

Assim, sábado passado vi
mos o Pinheiros apresentar-se 
contra o Vasco, com um ti
me em bôas condições, cain
do pelo apertado escore d 3 
a 2, e do domingo, Interna
cional e Lages, empreende
ram ótima partida, vencida 
pelos «lageano», por 4 ;• 1.

O encontro Lages e Vasco, 
de índice técnico e disciplinar 
muito bom. mostrou, com os 
demais amistosos, que nosso 
futebol, está readiquirindo 
maior pujança.

O interesse do público não 
tem correspondido, e os afi
cionados tem perdido compe
tições magnificas, auperiores, 
em todos os pontos, às últi
mas do campeonato. Os clu
bes estão se refazendo, o pa
drão técnico mais elevado e 
a parte disciplinar, a*é aqui, 
muito bôa Esses prélios amis
tosos, nos tem dado maior 
esperança de que etse ano 
nosso futebol sorá muito me
lhor que na temporada finda.

m

m m m m m & m m r r n ím m m m m m

• Motor Diesel 130 H. P. 6 cil. 4 tempos.

•  Freios ultra seguros sistema 
"Westinghouse".

•  Carga útil: 8.100 quilos, com reboque, 
até 18.000 quilos.

•  Diversos tipos de chassis, carrocerias 
e cabines.

C fl M IN N A 0

£HbmeaF.N.M.-
“ 0 G I G A N T E  D A S  E S T R A D A S ”

4 »  P ro nto  entroQO
/ • F a c il id a d e  d o  pagamento
1 .  A S S IS T Ê N C IA  T Í C N I C A

p e rm a n e n te  o e tto q u o

dm PtÇAS í ACtSSOUOi

u <11 IMprMBMMBI

D I S T R I B U I D O R  L O C A L  /
AUTO GE.UL GERSON LUCENA S.A. #

Av, Mal. Floriano 37 - Fone 252 - C. Portal 8 Ê
Lages, Sta. Catarina t

Edição de hoje 8 pag. Nova diretoria do Lages F.C.
Foi eleita e empossada a 

diretoria do Clube Recreati
vo Juvenil, ficando assim 
constituida: Presidente: Euri
co de Liz: vice-preBídente: 
Leopoldo Antunes: r  Secre
tário: José Neves; 2‘ secretá
rio Antonio Castilhos; tesou
reiro: Antonio Gil Lucena; bi
bliotecário: Aristides Casti
lhos; orador: Oswaldo Muniz 
(reeleito), p ro i j r a lo 1*: Otaci- 
lio Proença. No ato de pos
se discursaram os srs. Os- 
wildo Muniz, orador da en
tidade, e Piinio Silveira, pre
sidente do Princesa da Seira.

Torneio Extra da Varzea
Após a última rodada do Torneio Extra da Várzea, a 

a colocação, por pontos perdidos, é a seguinte:

1. — Palmeirinhas e Independente, 2

2. —  Flamengo, com 3.

2. — Primeiro de Maio, Ünião, Cruzeiro, com 4.

4. —  Popular, cora 6.

5. — Atlético, com 7.

6. — Botafogo, com 8.

Em dias do mês passado foi eleita a Diretoria do La
ges F. C., para o exercício de 1956, a qual ficou assim 
constituida:

Presidente: Adolfo Olinger
Vices: Romeu Vieira da Costa e Raul P. Arruda. 
Secretários: Luiz Carlos Silva, Vidal Arruda Machado 
e Evaldo Pruner.

, Tesoureiros: Cíd Borges e Firmino Ramos Machado. 
Diretores de Esportes. Sergio F. Ramos e Benevenuto 
Furtado.
Técnico: Erasmo Furtado.
Orador: Azevedo Trilha. Representante na L. S. D.: 
João Preto.
Guarda Esportes: Marcirio J. Souza.
O Conselho Fiscal ê composto de mais de 50 nomes.

a marca
DE QUALIDADE.

SOBRETUDOS

C O

F Al DA COSTURA 
ECO SOR PA PO 
UM PRA7ER

C A S A  R E N N E R
Camisas:

Epsom

Lemo

Saragossi

EDIFÍCIO  C A R A IÄ
Roupas Sport

\

Calças
• • <l » •»■ , I,

Casacos

Etc.
QUALIDADE E DISTINÇ

POLOVER

M P R E  P E L O  N O S S O  S I S T E M A  C R E D I Á R I O

_______________________ .
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Jango aos jornalistas mineiros

0  PTB não recuará na sua 
luta cristã e democrática!

Um a Fôrça a  Serviço da  Industrialização N a 
cional — Contra a  Fusão das Caixas de A - 
posentadoria — A  viagem  aos Estados Unidos

— O «Diário de Minas» pu-|o proletariado e a classe pa 
blicou uma langa entrevista tronai, procurando aplicar

Passaiá w in ano se * .  Miner, Pim m Ii i S IU í

com o sr. João Goulart, Vice- 
Presidente da República, que 
respondeu a inúmeras per
guntas

Começou o entrevistado 
por manifestar a 6ua satisfa
ção pela maneira por que 
vem se fortalecendo o PTB. 
Todos trabalham com um úni
co pensamento: o fortaleci
mento do partido.

Sobre a Petrobras, disse: 
«Sou cem por cento pela Pe- 
trobrás. Venho acompanhando 
o sucesso das perfurações e 
vejo que tive razões de sobra 
para ser, desde o inicio da 
criação do monopólio, nacio. 
nalista de quatro costados.

Falando depois sõbre o fu 
turo do PTB. como partido de 
massa em face do desenvol
vimento industrial do país o 
sr. João Goulart declarou que 
o «PTB 6erá sempre uma 
força a 6erviço da industria 
lização nac onal, e no partido 
não há ,e não poude haver 
lugar para oligarquias».

A viagem  aos Estados 
Unidos

Esclareceu ainda que o 
Partido tem o dever de lutar, 
com toda-, as suas forças pe
la moralidade administrativa, 
uma vez que é um partido 
de trabalhadores, e como tal, 
uma força que representa a- 
queles que mais sofrem as 
consequências do descalabro 
das administrações públicas.

Sobre a sua viagem aos 
Estados Unidos, assim se x- 
pre8sou o sr. João Goulart: 
«Vou aos Estados unidos e à 
Europa com o objetivo de 
estudar e ver de perto, entre 
outras coisas, como são en
caminhadas as relações entre

entre nós o que puder ser 
aproveitado».

Contestando, em principio, 
que houvesse arrefecido na 
sua luta sindical, assim falou 
o presidente do PTB> O 
partido continuará lutando 
pela unidade dos trabalhado
res, através de suas organi
zações de classe, ou sejam 
os sindicltos. Está é a nossa 
luta crista e democrática

Contra as fusões

Em resposta a uma pergun
ta, o sr João Goulart afirmou.- 
«O digno presidente Jusceli 
no Kubitschek. hoje meu par
ticular amigo, tem agido com 
toda a elegancia e lealdade, 
contando por isso mesmo, 
com o nosso apoio leal e a 
nossa amizade sincera».

O jornalista arriscou de 
pois uma pergunta 6Ôbre se 
o lider trabalhista 6eiia can
didato a presidência da Re
pública no pleito de 1960. 
hsquivnu se o entrevistado, 
esclarecendo que o assunto 

mais da competência do 
Partido do que seu e que na 
epoca oportuna os convencio
nais trabalhistas saberiam a 
quem escolher.

Por último, o sr. João Gou
lart afirmou que realmente os 
trabalhadores vem sendo pre
judicados com a fusão das 
caixas de aposentadorias, de
monstrando claramente que o 
PTB não podia endossar tais 
fusões que serão reexamina
das com todo o interesse.

Colisão de Veículos
Dia 1. de maio, aproxima 

damente as 5 e meia da ma 
nbâ. um ônibus da linha LA- 
GES-i'URlTIBA, quando 6U 
bia a rua Coronel Cordova, 
contra a mão, chocou-se vio 
lentamente com o auto de 
praça, pertencente ao sr. Al 
do Bastos.

0 carro ficou completamen 
te danificado, mas não houve 
vitimas pessoais.

O caso foi prontamente, a 
tendido pelo comissário Erci- 
lio Cervi.

— Se o faquir francês Bur- 
ma confirmar o seu propósito 
de bater o meu recorde de je
jum, em Nova Iorque vou ficar 
aqui no Rio 150 dias sern co
mer para consolidar, de uma 
vez por todas, • conquista do 
recorde de fome para o Brasil, 
declarou o faquir Silk à propó
sito de uma noticia internacio
nal, segundo a qual seu colega 
francês deverá passar 105 dias 
encerrado em uma urna apenas 
fumando cachimbo e bebendo 
água salgada, em companhia de 
cinquenta cobras.

Anunciou Silki na mesma o- 
portunidade que, enquanto a- 
guarda o possível momento de 
voltar à sua urna para o sru 
projetado meio ano de jejum, 
pretende exibir-se em numeros 
de faquiriamo ao lado de uma 
equipe de quatro moças, tôdas 
por nome Maria (sendo duas 
brasileiras, uma italiana e uma 
portuguesa), respectivamente em

laridade faquiristlca doJ*J« 
francês, que consistiu ejn anu^ 
ciar o seu proposito de 
cachimbo durante a P™
de 63 dias. dias agora iniciada 
à titulo de preliminar para a
grande disputa. e

— Tenho experiencia e posso

afirmar -  Icre* ^ ° rUt# „úmero I recorde nós nlo podemos pe"

r j z n f & s « *  ip<i° A í"»i-

Grande industria side
rúrgica em Minas
— Relativamente ao assunto 

d* implantação em Minas de 
u s grande siderúrgica, já ini
ciou o governo Bias Fortes, com 
a Federação das Iddústrias e 
outras entidades de classe dire
tamente interessados na momen
tosa questão, amplos entendi
mentos no sentido de vir a ser 
realizada na próxima semana 
uma reunião de técnicos do Pa
lácio da Liberdade Durante o 
encontro, será o problema de
batido em seus diversos aspec
tos, dele se esperando perfeito 
acordo da pontos de vista para 
o lançamento da grande emprlsa.

Conforme divulgado, os en
tendimentos sobre o problema 
surgiram pnr ocasião da realiza
ção do «Forum Economico», 
quando estiveram em Belo Ho
rizonte o general Macedo Soares 
e outros técnicos da Cia. Side
rúrgica Nacional.

quer ser humano o esforço qüe 
consiste em tirar uma baf0r,d 
de um cigarro, quanto maij dt
um caehimbo.

Pronunciando-se sobre o fjt0 
de o faquir francês anunciar a 
sua intenção de tentar o recor. 
de mundial de jejum em Nova 
Iorque e não na sua terra, Silki 
afirmou:

— Os meus patricios poderj0 
ficar tranquilos nêsse particular, 
jamais me arriscarei a mo rer 
de lume fora do Brasil. Êsse 
recorde nós nlo Dodemn«

CORREIO lAP.EAM)
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Sensacional Reprise de
Morre um gato na China

Esta causando enorme interesse a reprise que 
o G. D. Tiago de Castro levará no palco do Gine 
Marajoara no proximo dia 4 do corrente, da mo
numental peça de Pedro Bloch intitulada; Morre 
um gato na China, cuja renda total reverterá em 
beneficio da Slan.

Record de correspondência em Lajes
Dentro do programa ALMA CABOCLA, com 

Tavinho, Maneca e Tomazzoni Filho, a Rádio Clu
be de Lajes instituiu um sensacional concurso que 
consistia na resposta à uma única pergunta. Re
cebeu aquela simpática emissora nada menos de
1.577 cartas, record até hoje não batido em Lajes. 
A pergunta era: O QUE O BOI FAZ QUANDO Ò 
SOL SE LEVa NTA? E a resposta - acertada por 
apenas 60 pessoas que escreveram à ZYW-3 das
1.577 - era: FAZ SOMBRA.

Aniversariou o Prefeito
Viu transcorrer seu nata

lício ontem, dia I o, o sr.

Vidal Ramos Junior, pre

feito municipal. Chefe do 

PSD há vários anos, vem 

comandando a política ma

joritária em nosso municí

pio, obtendo sucessivas v i

tórias nas urnas. A  sua 

investidura no cargo de 

prefeito de Lajes, em outu-
P  »

bro de 55, foi uma reafir

mação de seu prestigio 
pessoal e da pujança das forças que o apoiaram. 
Embora se mantendo discreto, o sr. Vidal Ramos 
Junior recebeu os cumprimentos de seus amigos 
e correligionários e foi homenageado na sessão 
pública que o PTB realizou ontem na Camara.

Três candidatos à vaga do 
senador Moisés Lupion

Em virtude da recente de
cisão do Senado que atingiu 
o 8r. Moisés Lupion, deverá 
abrir-se uma vaga de sei a- 

,dor pelo Paraná, com a re
nuncia do governador à sua 
cadeira. Para essa vaga já 
surgiram »rês candidatos. Um 
ê o sr. Ademar de Barros 
que sómente poderá partia’ 
par do pleito se o Supremo 
conceder o habeas corpus re
querido em seu favor. O ou 
tro é o *r. Plínio Salgado O 
terceiro ocupa a presidência

do PTB paranaense, além df 
uma Carteira do Banco d° 
Brasil. Trata-se do sr. Sou» 
Naves, que, ouvido pelo «Diá
rio da Noite», declarou quf 
realmente está sendo instado 
para aceitar u lançamento 110 
8eu nome, acrestando:

— «Entretanto, não to®” 
nenhuma decisão a rcSLIf' 
pois o assunto, antes ^  
nada pertence ao P fn * “f  
bre os demais candidato* D
r  O J a / t ln  fo r*

A Casa A CAPITAL
Está realizando a maior liquidação do ano casimiras - lãs - sedas *

blusas - casacos - capas - ternos
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