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Ano XVI D I R  E T  G R
Dr. EMAS» N. CAON GERENTE 

JOSÉ P. B A G G IO LAGES, 5 de Maio de 1956 ( Redação e Oficinas 
Rh  Marechal D iodiro  294

Em Sessão a Camara Municipal
Assistência Municipal —- Procuradoria — Grupo em Correia Pinto — 
Escola de Lagoa da Estiva — Saneamento — Rua Getulio Vargas 
— Homenagem ao trabalhador e ao prefeito — Bolsas escolares — 

Homenagem ao finado Álvaro Nery dos Sadtos
Sob a presidência do sr. O s

car Schweitzer, a Camara 
Municipal instalou, dia 2, a 
sua segunda sessão ordinária 
do corrente ano. Com exceção 
dos «rs. Dr. João Pedro Arru
da e Miguel Babi Sobrinho, 
estiveram presentes os de
mais vereadores. Foram rea
lizadas duas reuniões, não 
chegando a ser votada mate
ria de importância. Foram as 
seguintes as atuações dos ve- 
readore*:

Dorvalino Furtado -  PSD -  
Vem servindo como primeiro 
secretário; apresentou projeto 
de !ei denominando de «Cel. 
Vidal Ramos» a praça a ser 
construída no antigo Estádio 
Municipal' interviu no debate 
de uma proposição do sr. 
Syrth Nicolléli.

Aristides Ramos ~ DON - 
Propos e teve aprovada a 
expedição de dois telegramas, 
um para o sr. Governador do 
Estado e outro para o sr. Se
cretário de Educação e Cul
tura pedindo providencias pa
ra a permuta de terrenos p a
ra a construção de grupo es
colar na séde de Correia Pin
to e bem assim o inicio ime
diato das obrr-s do mesmo, 
segundo Diomessas do eX-Go- 
virnador Irineu Bornhausen; 
interviu em proposição do 
sr Syrth Nicolléli. »

Syrth Nicolléli - PTB - Pres
tou homenagem ao trabalha
dor lageano pela passagem 
do dia Io de maio, requeren
do que a Casa oficiasse ro 
Centro Operário; no que foi 
assessorado pelo seu colegt 
de representação trabalhista 
que propos fosse oficiado 
também ao Sindicato dos Co- 
merciários; homenageou o sr. 
Vidal Ramcs Junior, prefeiio 
munidprtl, pelo transcurso de 
seu natalício, dia Io, propondo 
a nomeação de uma comissão 
de vereadores para felicitar o 
edil lageano; propos fosse com
posta uma comissão de ve
readores para dar as boas 
vindas ao novo Coronel Co- 
maudante do 2o Batalhão Ro
doviário, apelou ao sr. prefei
to municipal para que provi
dencie o envio de mensagem 
à Camara majorando o salá
rio família aos funcionários 
rounicipais, professores e ope 
lários: criticou a atuação dos 
fiscais estadurtis na cobranç.t

de imposto de vendas de pro
dutos agrícolas por parte de 
colonos e produtores locais; 
propos a nomeação de uma 
comissão de vereadores para 
assistir à missa celebrada ho
je pela alma do progenitor do 
sr. Dr. Evilasio N. Caon, o 
finado Álvaro Nery dos San 
tos; sugeriu a constituição de 
comissões especiais para per
correrem a cidade e em “con
junto examinarem os proble
mas existentes afim de apre
sentarem soluções, no que 
foi combalido ’pelo srr. Aris- 
tides Ramos e Dorvalino Fur
tado.

Lourenço Waltrick Vieira - 
PSD - Solidarizou-se com o 
sr. Syrth Nicolléli nas home
nagens ao trabalhador e ao 
sr. Vidal Ramos Junior; pro
pos fosse consignado em ata 
um voto de pesar pelo fale
cimento do sr. Álvaro Nery 
dos Santos de um telegrama 
de condolências à familia en
lutada.

Dr. Evilasio N. Caon -  PTB 
- Apresentou emenda a um 
projeto de autoria do sr. 
Dorvalino Furtado sobre no
menclatura de praça, enca
minhou um telegrama, cuja 
f Xpedição foi aprovada, ao sr. 
secretário de Educação t  
Cultura pedindo piovidencias 
para o provimento da esco
la estadual de Lagoa da Esti
va, no que foi apoiado pelo 
sr. Atistides Ramos que pro
pos fosse o mesmo telegrama 
extensivo ao sr. governador

do Estado; formulou indica
ção sugerindo o saneamento 
da baixada próxima ao atua) 
campo de futebol do Colégio 
Diocesano; apresentou proje 
lo de lei denominande de 
«Getulio Vargas» a atual rua 
«Marechal Deodoro» e de 
«Mârechal Deodoro» e atua! 
rua «Getulio Vargas», justifi
cando oralmente as proposi
ções.

Arnaldo Borges Waltrick - 
UDN - Prometeu esclarecer 
ao plenário da Camara a a- 
tuação dos fiscais estaduais, 
criticada pelo sr. Syrth Nicol
léli.
Projetos oriundos do 

Executivo
Firmados pelo sr. Vidal 

Ramo6 Junior, e acompanha
dos de justificação escrita, 
deram ei.trada uo plenário 
tres projetos de lei de grande 
alcance para o Município. Um 
dispondo sobre a criação da 
Aasistencia Municipal, no se
tor médico, farmacêutico e 
hospitalar; outro regulamen 
tando a concessão de bolsas 
escolares; e um terceiro pro
pondo a criação do cargo de 
procurador do Município.

Reunião hoje
A Camara voltara a se reu

nir hoje. às 9,00 horas, deven
do na próxima semana ser 
discutida em-nda ao Regimen
to Interno que possibiliUrá a 
realização de duas reuniões 
diáiias.

À Frants Democrática insulta o Gal, Lott

M A R I L U Z  H O T E
(O melhor 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$ 150,09 - 
Casal CrS 250,00 -

MARILUZ HOTEL i_TDA.
Rua João Negrão, 169
TELEFONES: 4790 e 4791 

ENDEREÇO TELEGRÁFICO "MARILUZ”
CURITIBA — PARANÁ

Fpolis — na sessão da 
Assembléia, de 25 do 
corrente, o deputado Tu
pi Barreto, da bancada 
que, naquela Casa, obe
dece a orientação políti
ca do Governador Jorge 
Lacerda, propôs fôsse 
endereçado ao sr. Presi
dente da Câmara o se
guinte telegrama:

DEPUTADO ULISSES 
GUIMARÃES — Presi
dente da Câmara dos De
putados — Rio, Assem
bléia Legislativa de San
ta Catarina, onde tem 
assento 39 deputados re
presentando quase 2 mi
lhões de brasileiros, jul
gou oportuno, sessão’ho- 
je, dirigir um apêlo aos 
ilustres membros dessa 
Câmara, invocando su
premos interêsses Pátria 
e altos sentimentos reli
giosos, para que rejeite 
projeto anistia, em cur
so essa casa pt Sob dis
farce anistia se pretende 
indultar criminosos co
muns, inclusive autores 
hediondes homicidios e 
réus alta traição novem
bro findo, como o« Srs. 
Gal. Teixeira Lott e ou
tros pt Saudações Paulo 
Bornhausen — Presiden
te.

Esse despacho, como 
bem afirmou o lider do 
P. S. D. na Assembléia 
deputado Vargas Ferrei
ra, procurou sorrateira- 
mente insinuar que dos 
39 deputados receberia

verdade ra e unânime 
consagração, quando, na 
realidade, sómente pode
ria contar com o apôio 
do bloco de deputados 
que, naquela Casa, faz a 
política do Governador 
Jorge Lacerda.

E todos sabemos que 
a maioria de um t epu- 
tado, na ^ssam buia, foi 
conquistada a prêço co
mercial, pelo ex-Gover- 
nador Irineu Bornhausen. 
Pela média da vontade 
de quase 2 miihões de 
brasileiros, de Santa a- 
tarina, se todos cs seus 
representantes se conser
vassem fiéis a legenda 
que elegeu — êsse des
pacho jamais apareceria 
no Legislativo' pois ali 
seria repeli „o, como a- 
frontoso a autoridades 
legitimamente constituí
das.

A proposta do repre
sentante do govêrno es
tadual, ajusta-se, aiiás, 
ao plano coniusionista da 
U.D.N. catarinense o v u n  
mostrar — como salien
tou muito bem o lioer 
da oposição — a exube
rância e o arrojo da 
maioria parlam entar go- 
vernisia no ataque as 
autoridades da Repúbli
ca e que são jusid,meu- 
te aquelas que frustaram 
o golpismo n.ntemeiro, e 
através de um t r volu- 
ção vitoriosa, entrega- f*- 
ram o pais a contunciaa- 
de democrática.

a  ú e m a n ç / —

prxrressõr Mario Masearenhàâ;—-do_cio de Janeiro
reconciliou se cora sua esposa, Concbiia Mascarenhrs. Até 
aí. nada de nôvo, não fora as declarações caluniosas que 
os dois pronunciaram lôgo após a separação. Conohita de 
clarando que pedia auulaç o de casamento, cois que o sr 
Mario' Mascarenhas não tifriia capacidade nem. . . para 6er 
esiioso.

’ ■'‘ Por sua vêz. o famoso professor, declarou que. . . du 
vidava até d i honestidade conjugal da ^sposa.

Quer dizer ele, na opinião defa, era incapaz. . . e ela 
na opinião dele, não tinha moral Hoje, os dois t stão que 
nem dois potnbinhos: reconciliando-se entre risos «- i eijo». 
Já vimos que em briga de marido e mu lier, ningu m de./ ; 
meter a colher. Enfim. . .isto e amor, proclamam os poe
tas.

linda feira
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$. Â. Empresa de Riograndeflse
V A B I GB K  í I U

Avisa seus distintos passageiros e ao comercio em gera , acaba 
de transferir sua Agencia nesta cidade para a R u a  C c.o .,... •-•croeva

Edifício Galeria Dr. Accacio sa a 2 ________

Majorações Consideráveis nas Tarifas Postais-Telegráficas
De trezentos a seiscentos por Cento — O que consta da portaria publicada no Diário Cficicl

A PARTIR do dia 1 de maio, 
conforme antecipamos ontem, 
entram em vigor as novas ta 
rifas postais-telegráficas, de 
acôrdo com a portaria n. 223, 
de 14 de abril de 1956, do 
Ministério da Viaçã» e Obras 
Públicas. As cartas e os tele
gramas em geral, sofreram um 
acréscimo considerável. Assim, 
as cartas simples, via terestre, 
passaram de Cr® 0,40 para 
Cr® 2.50 e os telegramas regio
nais de Cr® 0,30 para Cr$ 1,00

por palavra.
AS T A R IF A S  IN TER N ES
São as seguintes as novas 

tarifas para a correspondência 
interna, via terrestre, franquia 
simples, conforme consta do 
«Diário 011 c i a I » : cartas, Cr®
2.50 pelo primeiro porte (até 
20 gramas), com um acréscimo 
de Cr® 1,50 oelo porte excé
dent', cartdS-b lhete, Cr® 2,50; 
cartões postais, Cr? 1,50; cor
respondência social, Cr® 2 00 
(na épocs de festas o diretor

do* Correios e Telégrafos está 
autorizado a reduzir a tarifa'; 
fonopostais, CrS 2,00 oelo pri 
meiro porte e Cr® 1,50 pelo 
excedente; manuscritos, Ci$ 2,50 
pelo primeiro porte e Cr® 1.50 
pelo excedente; amostras e im
pressos em geral, Cr® 1,00 pe
lo primeiro porto (até 500 gra
mas) e Cr® 0,50 pelo porte 
exredente: livros, papéis de 
música e cartas geográficas, 
Cr® 0,30 pelo primeiro porte 
(até 5 quilos os livros e até 3

OS MELHORES PRÊMIOS flíÉ 1Í3JE OFtRECIlO", 
COM VANIAIENS E EACILIDA3ES E X I E M I U L !

COMPRE O SEU FOGÃO FRANKLIN e habilite-se a 
ganhar um fogão g rátis  no sorteio entre apenas 40 
concorrentes! E além dêsse prêmio poderá ainda ga- 
Dhar outros no valor total de Cr$ 350.000,00, compreen
dendo uma Geladeira de 9 pés, um Racliofune Mull trd, 
dez Máquinas de Costura, três Rádios Mui ard, 250. 
éanelas de Pressão, 250 Bonecas finas Ao adquirir 
o seu fogão FRANKLIN, de fácil manejo, higiênico e 

i» seguro, Você recebeiá um envelope lacrado contendo 
o número do fogão, 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 fogão FRANKLIN

Exclusivista nesta praça

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

quilos os demais), !e C $ 0,20|COngr«ssi*tas e de imprees, st.
revistas. Cr®1 ráo cobrados à razão ae 15pelo excedente;

0,10 p-1'* primeiro porte 3 
qulos) e 5 cenUvos p lo exce
dente; jornait, 4 centavos para 
cada potíe (3 quilos), . arredon
dadas para-mais as fraçõe> de 
10 centavos: pequenas enco
menda5. Cr® 6,00 pelo primeiro 
porte (1 quilo) e C'§ 2,00 pelo 
excedente.

As tarifas da correspondência 
poí vi» aérea sofrerAo um a- 
créscimo de uma cota-part 
correspondente ao custo da re
muneração pag* pelo transpor
te aéreo por empresa comercial

Os telegramas regionais serão 
cobrado* a Cr® 1.00 por pala
vra e os inter.egionais (de um 
Estado a outr«’), a Cr® 1,50 
por p.iavra. Para os ttlegra- 
rnas urbanos e interurbanos, 
até vinte e cinco palavras, se«á 
cobrado 0 preço fixo de C S 
15,00. Os tel gramas sociais de 
texto fixo, custarão Cr® 10,00 
os regionais e Cr® 12,00 os in- 
terregionais. Os telegramas de

centav s por palavra (regionas) 
e 2 ) centavos por palavra (m- 
Urreginna s)

As cart s para 0 extErij; 
obedecem aos s1 guintes regi
mes; lu«o-bnsileiro, américo-̂ , 
panhol e universal. Para expe. 
dição, por via marítima, ds 
correspondência para Portugal 
e suas colônnis ohed̂ ctr-se-a 
a s mesm s preços do fran- 
queamento simples «los objetos 
de correspondência particular, 
de acôrdo com o cor.vèníe ts- 
pocial, o mesmo se apótando 
com relação aos paises compo
nentes na Ih ião  Postal das 
America? e E panha. Paru 
correspondência com os cem 1 
pa ses, serão cobnu-s 01 p t- 
ços equtv lentes ,<os fixadas 
pela Co iveição Postal U iver
sai.

Não dê esmola 
contribua para 3LAN

Banco do Brasil S.A.
_ AVISO
Concurso para Fiscais-Visitadores

PQra agrônomos, en 
gefheiros-agrcnom cs e técnicos

agrícolas
virjqnri BRASIL S.A. torna público que,
a ÍS «  1 a permitlr 0 aproveitamento ne Técnicos 
ifF hnel^’ reso!veu reabrir, até í)J-5-i6, das 14 às 
L  a r r ê tn0S üias úteis (excluído o sabado), em 

Soninr .Cldade, à Praça Vidal Ramos,
nvi prinorrí '|4, as \nscriÇões para o concurso aci- 
rá ievurin1̂ ?  •? 29 2"5(N cuja realização, que se- 
tais dm  p 5 « rtílt<i  no„ Distl'i‘» Federal e nas capi- 
sào Par.io ?,-OS d„° Ki? Grande do Sul, Paia* 
Ceará fie« ’,Jmas, Gerais, Bahia, Pernambuco e 
próxim o vínH.a0S enda Fara 0 decorrer de ag<,sW 
portunamente anuncSdSs.1'“ 0 6 ^  ’
Oficial e<?a UniôS-PHCtÍXo está Pubiicado no Diári° 
do, também Pm &  22' 12'50’ * *e encontra aíbj;
Brasil S.A ’as a irn i í8 as aSêucias do Banc0 i  
tar maiores p«so<? a is .se acham autorizadas a pR* 
Visa ts s fc e r ta m T 01111? 108 e fazer a inscriç* 
preenchimento ôp a selecionar candidatos par?,
agências ]DO interiorEXCLUSIVAMliNT

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

‘ e" tün GeiMemAeImeida Nieble de Frei“5
Contador

%
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?
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oparalho« W al.lc frozam 
um Cartificodo de Goranl 
fornecido paio moior 
fabrico da oporelhoi 
aláfricoa -  doméstico* do 
Amárico do Sul: 
Indúifna Wolifo S. A

um presente

N O  D4A D A S  M Ã E S . . .

« .7 8 8

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. Revoiudoná
ria grelha elétrica! Faz grelhados mais ma
cios, na metade do tempo coçnum. Conserva 
todos os sucos nutritivos da carne. Faz chur
rascos, frangos e peixes de grelha etc.

3 -M isturador de M assas. 5 - Liquidificador W alita.
Único 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 W alita. Adaptável
no liquidificador Walita. Prepara e guarda 
môlhos, conservas, farinhas de cereais, pi
menta e café moído, 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! 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 valorI Para regimes de emagreci
mento, convalescentes, crianças, pessoas de 
idade. 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: liqueíaz, mói, tritura, bate, mistura. 
Criação suíça, fabricada exclusivamente 
por "W a lita".

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

8 - Ventilador W alita. novo mo-
délo super-potente. Produz ar dirigido, rende 
muito mais que os tipos comuns. Atinge todos 
os pontos do ambiente, refresca o ar imedia- 
tamenie. Lindo acabamento metalizado.

9 -  Enceradeira Walita (3 escôvas).
Vem com 6 acessório, grátis para todos os 
serviços. Grande resistência. Alcança qual
quer canto e debaixo dos móveis.

1 0 -  Motor Elétrico Walita 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, combina com 
qualquer marca de máquina de costura.

V EN D ED O R  N E S T A  PRAÇA:

ainda mais feliz !faráa

Maquinas de lavar roupa CLÍMAX, Refrigerador a luz e querozene CÔNSUL, Pianos SCHW ARTZMANN 

Fogões, a querozene FRANKLIN, Rádios RCA. Victor, Eletrolas, Gaitas Hering.
Façam suas compras pelo sistema crédiario na

----------- RADIO LUX LIDA. —
Rua Correia Pinto 23 ao lado do Inco
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
DECRETO

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

A D M I T I R :
PEDRO RUY MACHADO VIEIRa para como Extranu- 

m°ráriu-mensalisia, exercer as funções de FISCAL DE ES
TRADAS, com os vencimentos de Cr$ 2.000,00 mensais, 
correndo a despesa por conta da dotação 8 71-2.

Prefeitura Municipal de Lages, em 9 de abril de 1956. 
Assinado; - Vid.il Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

DECRETO N° 22 
de 10 de abril de 1956.

O Prefeito Municipal de Lages, no u*<> de su*s atribuições,
D E C R E T A :

Art. Io - Fica aberto, por cor.ta do excesso de arreca
dação do corrent# exercido, um CRÉDITO ESPECIAL de 
duzentos mil cruzeiros Cr$ 200 000,00), para atender as des- 
desas com recebimento e juros do empréstimo contraide por 
esta Prefeitura com a Caixa Econômica Federal de Santa Ca
tarina, de acordo com a Lti n° 40, de 11 de novembro de 
1952.

Arl. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sna 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 10 de abril de 1956.
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão. 
Secretário

PORTARIA 
de 4 de abril de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve: - 
CONCEDER l ic e n ç a :

De acordo com o artigo 1Ó8, da Lei n° 71, 
de 7 de dezembro de 1949.

A ALVINA MARIA DA SILVA, professor Padrão A, do 
Quadro Onico do Município (Escola mista municipal de Mor
ro Grande no distrito da cidade), de noventa (90) dias com 
todos os vencimentos a contar 28 de março de 1956. • 

Prefeitura Muoicipal de Lajes, em 4 de abril de 1956 
Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal

DECRETO
de 4 de abril de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve;
R E M O V E R :

De acordo com o artigo 72, da Lei n° 71, de 
7 de dezpmbro de 1949

A Professora Candida Neto Velho, da Escola mista municipal 
de Serraria Dal’Farra no distrito de São José do Cerrito, 
para a Serraria de Passo dos Fernandes, no mesmo distrito. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de abril de 1956 
• Vidal Ramos JuDior

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

Joaíheria Mondadori
Praça J. Costa — Lages

Oferece a sua distinta íreguezia 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

Leiam e assinem o jornal

_ _ «  A H O R A »  —..
Vendido diáriamente em todas as bancas

Para assinaturas procurem esta redação

GRK IO LAGEANO

j u í z o  d e  d i r e i t o  d a  2a v a j a a r i n a  0M ARCA
DE LAJES, SANTA CATARINA,

Edital de Citaçáo
0  DOUTOR CLOVIS aY- 
RES (jAMA, JUIZ DE DI
REITO DA 2a VARA PA 
COMARCA DE LAJES, ES-
1 ADO DE SANTA CATA
RINA, NA FORMA DA LFI.

- ETC..

FAZ SABER a quem inte
ressar possa e conhecimento 
deste tiverem, com o praso de 
30 dias, contados «la primeira 
publicação deste na imprensa 
local, qup estando sendo exe
cutado GUILHERME DA SIL
VA, reaidente no distrito de 
Capão Alto, desta comarca, 
para pagar incontinenti a quan
tia de Cr$ 102,60 (ceoto e 
dois cruzeiros e sessenta cen
tavos), e m lis selos e custas 
da execução que lhe move a 
F.izenda do Estado.

E, porque em cumprimento 
ao mandado de citação do re
ferido executado, tenha o Ofi
cial de Justiça encarregado da 
diligencia, certificado não ha
ver encontrado o referido exe
cutado, passou-se o presente 
edital, com o praso de trinta 
dias, por meio do qual fica ci
tado o mesmo, para compare
cer e pagar seu débito, e não 
o fazendo, ser-lhe-ão penhora
dos bens tantos quantos bas
tem para 0 referido pagamento.

E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou o

presente edital em ‘feis V,89J 
uma para ser pub.icada na 
imprensa local, outra noi locai 
do costume, ficãndo ainda c 
pia nos autos respectivos. Da
do e passado nesta Cidade J* 
Lajes, aos trinta dias do mes 
de Abril do ano de mil no
vecentos e cincoenta e seis 
(30/4/1956). Eu, Hélio Bosco 
de Castro, Escrivão dos t eitos 
da Fazenda, que o datilogra
fei. subscrevo e também assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da 2a, Vara

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fazen

da

C E R T I D Ã O  
CERTIFICO que afixei o e- 

dital supra, no local do cos
tume, dou fe.
Lajes, em 30 de Abril de l9o6 

O Escrivão.
Hélio Bosco de Castro

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,
6ita k' Rua Thiago de Castro. 
Preço vantajoso. Informações 
nesta redação.

4 pagina 

Jango contra o
Parlamentarismo

O sr. João Goulart, Vjce 
presidente da República 
presidente do PTB, fez U[n 
pronunciamento sobre o psr 
lamentarismo, fadado ? te. 
ampla repercussão. Declnrou 
sobre o assuntos:
«Sem prévia consulta «o p,(. 
vo, não se deve nem se p0Je 
fazer modificações em rtgíme 
de t >1 ordem»' Quanto à 
sição do PTB, o sr. J0ão 
Goulart a defimu de ini„10 
muito precise: «O PTB só p0- 
derá t f  m nifestar em con
sonância com os sentimentos 
e a vontade do povo. A ad0. 
ção do sistema p .rlamentans- 
ta implic oia, no momento, 
numa tranformação substan
cial d-.s nossas iaetituiçòes » 
das nossas normas adminis
trativas, o que teria r ilesos 
profundos. E-si-s f.ir-se-iam 
sentir até mesmo nas eon 
quLt ..s até oqui ji obtida 
pelás c lasse trabalhídora .»

N EG O cIO S DE OCASIÃO
Ve'nde-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- 
movei e terreno amplo.

Vende-se também, por pre
ço baratíssimo, terreno com 
área de 14x4U, com agua e 
luz, por preço de oc86ião.

Informações nesta redação

po
d»
pm
rec

Material de primeira... 
acabamento esmerado... 
côres lindas e 
duradouros... a tradicional 
qualidode sueca 
- Monark é a 
preferida do Brasil.
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INSTITUTO DOS INDUSTRIÀRIOS 
Agência em Lajes

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

abril de 1^56, 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 imp» rtância 
mensal efetivamente percebida pelo segurado» nunca infe
rior ao salário mínimo mensal local, até o máximo de três 
vezes o salário minimo mensal de maior valor vigente no

paíS RITA DE CÁSSIA VIEIRA CÓRDOVA

Substituta-Automática do Agente
‘ij
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4*
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Juizo de Direito da 2a. Vara da Comarca de 
Lajes, Santa Catarina

Edital de
O DOUTOR C LO VIS AY
RES GAMA, 1U1Z DE DI
REITO DA 2a. VARA DA 
COMARCA DE LAJES. ES
TADO de Sa n t a  c a Ta - 
RÍNA, NA FORMA DA LEI, 
ETC..

EAZ saber a quem interes
sar possa, conhecimento deste 
tiverem, c o .t . o  praso de trin 
ta dias, contados da primeira 
publicação deste na imprensa 
local, que estando sendo exe
cutado* |OÃO FRANCISCO e 
LI NO FEL1C1ANO DE OLIVEI
RA, residentes no distrito de 
Capão Alto, desta comarca, 
para pagar incontinenti a 
quantia de CrS 374,40 e mais 
selos e custas da execução 
que lhe move a Fazenda do 
Estado, corrente neste Juizo.

E porque tenha o Oficial de 
Justiça encarregado da diligen
cia, certificado não haver en
contrado os referidos executa
dos. nem outro qualquer in
teressar, passou-se o presente 
edital, com o praso de 30 dias, 
por meio dc qual ficam cita
dos os referidos executados, 
para comparecerem e efetua
rem o pagamento de seu dé-

Citação
bito, e não o fazendo, ser-lhe- 
ão penhorados bens, quantos 
bastem para os pagamentos 
referidos.

E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou o 
presente edital, que será pu
blicado na imprensa local, aíi- 
xado no local do costume, fi
cando ainda copia nos autos 
respectivos. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
trinta dias do mês de Abril do 
ano fie 1956. Eu, Hélio Bosco 
de Castro, Escrivão dos Feitos 
da Fazenda, que o datilogra
fei, subscrevo e lambem assi
no com o MM Juiz do Direiio 
da 2a. Vara.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da 2a Vara

Hélio Bosco de Castro
Escrivão dos Feitos da 

Fazenda

C I R T I D Á O  
CERTIFICO que afixei o e- 

dital supra, no local do costu
me; dou fé.
Lajes, em 3o de Abril de 1956 

O Escrivão,
Hélio Bosco de Castro

Juizo de Direito da 2a. Var$ da Comarca de 
Lajes, Santa Catarina

Edital de Citação
O DOUTOR CLOVIS AY
RES GAMA, TÜIZ DE DI
REITO DA 2a. VARA DA 
COMARCA DE LAJES ES
TADO DE SANTA CATA
RINA, NA FORMA DA LEI, 
ETC..

FAZ saber a quem interes
sar possa, e conhecimeDto 
deste tiverem, com o praso de 
trinta dias, contados da pri
meira publicação deste na im 
prensa local, que estando sen
il«) executado EVAR1STO JO 
SE DE FREITAS, residente no 
diitrito de Capão Alto, desta 
comarca, para pagar inconti
nenti a quantia de Cr$ 94,80 
e mais selos e. custas da exe
cução, que lhe promove a Fa
zenda do Estado, corrente 
neste Juizo.

PORQUE tenha o Oficial de 
Justiça encarregado da diligen
cia certificado não haver en
contrado o executado, nem ou- 
tro qualquer interessado, pa8- 
sou-se o presente edital, com 
® Pr««o de 30 dias, por meio 
do quai f;ca cjjaq0 0 referido 
executado, para comparecer e 
çfetuar o pagamento de seu

débito, e não o fazendo, ser- 
lhe-ão penhorado* bens, tantos 
quantos bastem para o paga
mento referido.

E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou o 
presente edital, que será pu
blicado e afixado no local do 
costume, ficando ainda copia 
nos autos respectivos. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, 
aos trinta dias do mês oe A 
bril do ano de mil novecentos 
e cincoenta e seis (30/4/1956). 
Eu, Hélio Bo*co de Castro. 
Escrivão dos Feitos da Fazen
da, o datilografei, subscrevo e 
também assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da 2a. Vara

Hélio Bosco de Castro
Escrivão dos Feitos da 

Fazenda

C E R T I D Ã O  
CERTIFICO que afixei o e- 

dital supra, no local do cos
tume; dou fé.
Lajes, em 30 d * Abril de 1955 

O Escr vã«)
H lio Bosco de Castro

Desnecessária a desapropriação da área da futura capital
O deputado Colombo de Souza chegou à conclusão de que o governo da Üo ão 

não necessita desapropriar a áres que ocupará a futura Capital Federal. O represent Dte 
cearense, ao examinar o problema, encaminhou uma indicação à Comissão de Cons fui- 
ção, salientando que seu ponto de vista se funda no fato de que as Constituições de 34 e 
46 não derrogaram o estabelecimento na de 91. E diz: «Tanto mais quanto esta demar
cação foi iniciada pela célebre Comissão Cruls, constava 6empre dos mapas do Br si', 
foi sempre relacionada entre os bens da União, e como tal tombada, e a área coinc e 
em parte, com a área da demarcação iniciada. A União está obrigada, é lógico, a p ro 
ceder à indenização das benfeitorias das pessoas que, de boa fé, ali se estaleceram e as 
construiram».

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

Comércio por atacado e varejo - Representações
Mantem um completo sortimento de: Cristais, porcelanas, galvanoplastia, vi
dros, artigos para presente em geral, louças, aluminio, 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 Wa LITA e miudezas 
em geral.

2JAMÄ

guiam com precisão a luz e ventilação de
sua casa. Inoxidáveis, as persianas Cimo 

são mais práticas, mais duráveis,e as únicas 
que levam a garantia da 

tradicional marca Cimo

M O V E IS « M O
R u a  B a r ã o  d o  R i o  B r a n c o ,  1 5 8  
R u a  C a r lo s  d e  C a r v a lh o , 331 (ttQ.Vlsc.ili Hicii) 
F o n e s : 1417 e  8 2 3  -  T e le g r a m a s : C IM O S

REPRESENTAM: Cia. Wetzel industrial - Joinvile - fabricantes das afama
das velas «LINDA»
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.
Com. e Ind. Germano Stein SA - Joinvile. - Aliança da Baía 
SA. - Seguros.
União do Comércio e Industria - Seguros. - Costa Pena SA. - 
Charutos finos.
Cia. Fiat Lux Eosforos de Segurança - Fosforos PINHEIRO. 
Casa França Gomes & Cia. - Rio de Janeiro.

DEPOSITÁRIOS: S.A. Moinhos Rio-Grandenses.
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--------------  Indústria e Exportação de Madeiras -
LAGES — Cx. Postal 302 -  S.C.

R E L A T O R I O  D A  D I R E T O R I A
Senhores acionistas.- _ . _ . „

núiat^pín Palanco Geral e Demostraçao oa Conta de Lu- 
Mais uma vez, como cumpre e como determina a Lei, vimos apresentar o nosso reiaion . '  . r0 de 1955, submetendo à vossa a-

cros e Perdas, correspondente ao 18° ano de nossas atividades, cujo exercício foi e icerrado em dl ae uo 
preeiação todas as contas e atos da Diretoria.-

. , ,  , r i u -  J T  p , c*a rotarina faltando apenas pequenas obras de poucoFelismente conseguimos terminar a instalaçao da nova Fabrica de Lages, Est. de Sta. Cata . A Fabrica de Lages, iniciou seus
valôr. as quais estamos ultimando, sem prejuízo dos serviços industriais, que estão sendo executado »cidade maxima, o que esperamn»
trabalhos em Agosto de 1955, e gradativamente foi aumentando sua produção, não tendo atingido ainda sua capacidade maxima, 9 esperamos
fazer dentro em pouco tempo.-

Conforme prevíamos em relatório anterior, os investimentos aplicados na Fabrica de Lages, at,n? i™r®! * J ^ ^ o ^ e s e n t ^ ^ b d a n c o  não ^  
18.500,00,00 (Dezoito Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros) Apezar do esforço dispendido pela Diretoria, os resul P j de Ç f 1
ram ainda compensadores, não só pela imobilização da Fabrica de Lages até .Julho do ano fmdo, c >mo tam - ‘ «„ntniin, ' , _ _...____________ ________j _:__ ____ _____ i _ a*. hon<.fi/>inrine c.sDeramos contUQo

Lages. 12 de Março de 1956.
AMADEU ANTONIO FERREIRA 

Vice-Pres.
VELIMIR DAJC 

Vice-Presid.

que no correntecontinua prejudicando o ritmo do comércio de madeiras era geral e da industria de beneficiados. ^speramof 
exercício, a situação se modifique, afim de podermos apresentar aos senhores acionistas, um resultado compensai. P ç . ’ p
60 não mediremos esforços, não só incentivando a venda de caixaria e beneficiados noa mercado-; nacionais e extrangeiros,  ̂ 1 - procura.
remoR baixar cada vez mais o custo da produção, o que agora já se torna possível, com o estudo que temos feito, nos primeitos meses ue expe 
riencia nos trabalhos de nossa poderosa Fabrica de Lages.-

Conforme é do vosso conhecimento, paralizamos a nossa Fabrica de Caçador, tendo transferido para Lages o maquináiio que ainda não 
foi vendido, estando obtendo, na liquidação dessa Filial bons resultados.-

São essas palavras ém resumo, o nosso relatório. cumpr;ndo-nos agradecer aos senhores acionistas, a confiança que continuam depositando 
na atual diretoria. É nos60 dever também, agradecer aos nossos bons clientes, aos Bancos, e a todos os que tem colaborado para elevar cada vez 
mais o neme de nossa Empresa, estando também incluídos os nossos bons auxiliares, da Matriz e Filiais.-

De acordo com o que foi préviamente deliberado por Assembléia Gerai, a nossa Matriz, foi transferida em Julho ' de 1955, do Rio de Ja
neiro para a cidade de Lages, onde 6e acha localizada nossa Fabrica, pois, assim melhor atenderá o interesse geral, ficando o nosso escritório du 
Rio de Janeiro, e seu deposito, como nova filial da Empresa.

O lucro apresentado neste exercício, não será distribuído, ficando o mesmo para mortizar parte do prejuizo verificado no exercício de 1951.
Ao apresentarmos os documentos acima, inclusive o Balanço Geral, julgamos vos ter oferecido todos os esclarecimentos necessários, en

tretanto continuaremos a dispôr de vossas ordens, para quaisquer outras informações que desejardes.-
Na forma da Lei, compete-vos eleger os membros do conselho Fiscal, e seus suplentes, para o exercício de 1956, bem como fixar seus honorários.
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Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezembro de 1955

A T I V O
im o b il iz a d o

Benfeitorias - Filiais
Construções - Matriz e Filiais
Ferramentas, Correias e Acess. Matriz e Filiais
Imóveis - Matriz e Filiais
Instalações de Força e Telefones - Matriz
Maquinismo8 e Acessórios-Matriz e Filiais
Moveis e Utensílios - Filiais
Veículos

DISPONÍVEL:
Caixa - Matriz e Filiais
Bancos -  Matriz e ‘Filiais __

REALIZÁVEL (A CURTO PRAZO): 
Mercadorias - Matriz e Filiais 
Almoxarifado - Matriz e Filiais 
Contas Correntes - Saldos devedores 
Depositos e Titulos Diversos 
Prémios de Seguro 
Duplicatas a Receber 

PENDENTES:
Contratos e Organisação 
Lucros & Perdas de 1954 

COMPENSAÇÃO:
Caução da Diretoria
Bancos C/ Caução - Matriz e Filiais
Diversas Contas

261.034,20 
5.935 942 50 

96.516,30 
1.193.764,00

296.168.80 
11.114.428,10

330.389.50 
1.285,818 20

288.715.00
214.625.80

9.134.471,20
531.908.40 

4.649.822.80
546.970.70 
57.752.40 

8 202 755,40

157.800.00
530.170.00

60.000,00 
7.277 938,50

653.878.40

P A S S I V O
EXIGÍVEL (A CURTO E LONGO PRAZO):

rr-i n n n . i  n D,-« n . '

20.514.061,60

503.340,80

23.213.680 90

687 970,00

7.991.816,90

Obrigações a Pagar 
Duplicatas Descontadas 
Contas Correntes:
Bancos C/ Garantida 
Diversos Credores 
Contas e Fretes a Pagar 
Mercadorias a Entregar 
Impostos a Pagar

NÄO EXIGÍVEL;
Capital
Fundo de Reserva Legal 

PENDENTES:
A disposição da Assembléia Geral 

_ COMPENSAÇÃO DO PASSIVO’ 
Açoes Caucionadas 
Titulos Caucionados 
Diversas Contas

9.339.990.50
380.564.80

6 799.792,10 
JE027.103.80 

600.926,50 
1.387:256.90

924.663.80

11

.720.555,30

.826.895,90

2.912.847,20

20 000.000.00 
220.711 30

60.000,00
277.938,50
653.878,40

52.910.070,20

Importa a soma do presente balanço em CINCOENTA E DOIS MILHÕES N O V P
F CFTFMTS rPTT7FTPr>Ç F VTMTF r.FNTÂVnS ^vECENTOSTOCENTOS E SETENTA CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS.

Lages, 12 de Março de 1956.
A. MAYRINK VEIGA - Presidente 
AMADEU A. FERREIRA - Vice Presidente

E DEZ

i- . í -j

(Continua na 7a. página)

t POVavtd^ ^ ^  DAJC -  Vice Presidente 
LEOVAMR LISBOA - Co, tador re6. CRC sob 
n a )
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M A D E I R E N S E
(Continuação da 6a. página)

Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezembro de 1955 
DEMONSTRÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS 

D É B I T O  C R É D I T O

S.A.

Deposito do Rio de Janeiro 
Filial de Itajai
Filial de S. Francisco do Sul
Filial do Rio de Janeiro
Caminhões
Despesas Gerais
Secção de Exportação'
Prejuízos Durante o Exercício
Juros

436.602.10 
243.428,50
161.548.10 
383,473,90

b  x O  .

1.225.052,60 
454.275.10 

2.505.590,70 
9.379,60 

24.426,00 
231.049 90

Vendas
Descontos Obtidos
Liquidação da Filial de Caçador
Rendas Diversas
Resíduos do Exercício Anterior

2.909 531,30 
17.970,60 

1.621 816,00 
101.829,40 
30.670,20

Resultado do Exercício 4.449.773,90
232.043.60

• •

4.681.817,50 4 681.217 50

Importa a Presente demonstração de Lucros e Perdas em Quatro Milhões Seiscentos e Oitenta e Um Mil Duzen
tos Cruzeiros e Cincoenta Centavos

Lages, 12 d« Março de 1956
A MAYR1NK VEIGA - Presidente VEL1M1R DAJC - Vice Presidente
A;Y\ADEU A. FERREIRA - Vice Presidente LEOVa NIR L1SBÔA - Contadcr reg. no CRC. sob n. 0978

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Madeirense do Brasil S/A. Industria e Exportação de Madeiras, no desempenho de 

suas funções, examinaram os livros, contas do balanço geral, demonstração da conta Lucros e Perdas; e demais documentos relativos ao ano de 
1955; ditos livros, contas e atos foram encontrados em perfeita ordem, por isto que, unanimente. são de parecer que devem ser aprovados. Ficou 
ainda deliberado registrar se um voto de louvor à Diretoria, pela, segura orientação que vêm imprimindo os negocio« sociais.

%
Lages, 12 de março de 1956

ROBERTO GRO^SENBACHER ' LTICIEN FRANCFORT EDGARD SIMÕES CORREIA

Em Junho o inicio do campeonato de 1956
Dia 3: titulares e aspirantes - Dia 24: juvenis

Com a presença dos srs. 
Ariovaldo Neri (aon, Dr. João 
Preto de Oliveira e Hélio Lo- 
iola Heidrich, respectivamen
te, presidente do Vasco da 
(lama e representantes do 
Lajes e do internacional, 
reuniu-se na semana finda, a 
Asiembléia Geral da LSD, 
6ob a presidência do Dr. E- 
vila8io N. Caon, que compa
receu para suprir impedimen
to do vice-presidente em 
exercício, sr. Gilberto Pires. 
Entre várias decisões de gran
de alcance para o nosso es
porte, a Assembléia 'fixou as 
datas para o inicio do certa
me do corrente ano, sendo o

dia 3 de junho próximo para 
a realização do torneio inicio 
de titulares e aspirantes da 
primeira divisão e o dia 24 
para o torneio inicio de ju
venis. Cumpre ressaltar que 
o campeonato de juvenis é 
obrigatório, devendo ser dis
putado este ano por todos os 
clubes filiados à Liga Segun
do estamos informados, a Li
ga cumprirá rigorosamenle 
essa deliberação não prorro
gando, em hipótese alguma, 
exceto chuva, o inicio dos 
jogos. Na semana próxima se
rá escolhida a tabela das par
tidas.

Palmeiras, Flamengo, Atlético e P,pular
Inscritos na segunda divisão

A LSD promoveu as 
aemarches finais para 
°bter a inclusão dos 
clubes varzeanos como 
integrantes de uma se 
gunda divisão. Até o 
momento pediram ins
crição des clubes: Pal- 
oieiras» Flamengo, A -  
Uôtico e Popular.

PEDDRINHO, EUSTALIO 
e WILTON NO LAGES ?

A equipe do Lages que se 
exibiu domingo último contra 
o Vasco da Gama apresentou 
nas suas hostes os atletas a- 
liadinos Pedrinho, Eustalio e 
Wilton. Ao que se informa 
nos meios desportivos locai6 
esses tres jogadores passarão 
a envergar a camiseta lagea 
no no corrente ano.

O Aliados não disputará este ano
Os circulos aliadinos locais anunciam que o Veterano 

df) participará do campeonato da LSD do corrente ano.
noticia sómente poderá se r  confirmada após a próxima 

HpX a .^e'ra Quando se reunirá a Assembléia da LSD para 
tuii *r 80^re a tabela du atual certame, ocasião em que 

os clubes devtrão se pronunciar.

1 »

Motor Diesel 130 IL  P. 6 cil. 4 tempos.

•  F r e i o s  u l t r a  s e g u r o s  s i s t e m a  

' ' V V e s t i n g h o u s e " .

•  Carga ú t i l :  8 .1 0 0  q u i l o s ,  com reboque,  

até  1 8 . 0 0 0  qu i los .

•  D i v e r s o s  t ip o s  de ch a s s i s ,  c a r r o c e r i a s  

e c a b i n e s .
tr
I

CCMIHHÜO

F.N.M.

“ 0 GIGCNTE DOS ESIRaOHS

•  P ron to  e n t r a g o  

•  f a c i l i d a d e  do p a g a m e n t o  

.  ASSISTÊNCIA réCNICA 
p e r m a n e n t e  o e s fo q u *

a• nçAS í ACESsúiuos

<r-»
D I S T R I B U I D O R  L O C A L

AUTO GERAL GERSON LUCENA S.A.

Av, Mal. Floriano 37 - Fone 252 - C. Postal S 
Lages, Sta. Catarina
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Está realizando a maior liquidação do ano casimiras iãs se_as
blusas - casacos - capas - ternos 
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Contra Lupion o PTB do Paraná
NAVES CANDIDATO A SENADOR EM COL1GACÃO

O PTB do Paraná, fixando 
sua orieDtaçâo política, distri
buiu àirr.prensa a seguini« no
ta:

«1) Desautorizar, doravante, 
todo e qualquer entendimento 
em prol de um acordo entre o 
nosso Partido e o governador 
do Estado — Moisés Lupion;
2) — Reafirmar a sua mais 
irrestrita solidariedade ao sr. 
presidente da República, pela 
atitude corajosa e moratizadora 
cora que vam *e portando à 
frente des negócio» da Nação;
3) — Reafirmar, ainda, a posi
ção do Diretório Regional do 
nosso Partido e da nossa ban
cada estadual, no cenário poli
tico estadual, de fmnca cposi-

Em entrevista coletiva con
cedida à imprensa, o sr. Jus- 
celino Kubitschek, anunciou 
que vai adquirir, imediata
mente, lOO novas sondas para 
que a Petrobrás acelere os 
seus trabalhos de pesquisa na 
Amazônia. Cada sonda destas 
custa cerca de t:m milhão de 
dólares e o chefe do Governo 
se empenhará fundamente pa
ra conseguir financiamento 
correspondente a fim de que 
es.-es aparelhos indispensáveis 
á prospecção de petróleo 
venham imediatamente para o 
Brasil.

O sr. Juscelino Kubitsdhek 
relembrou que, eDquanto can
didato, considerava o proble-

ção construtiva ao Governo do 
Estado; 4) — Expedir nota ofi
cial à imprensa falada e ascrila 
de nosso Estado e circular a 
tados os Diretórios Municipais, 
dando ciência desta nossa re
solução».

As deliberações acima foram 
tomadas por unanimidade.

O PTB paranaense decidiu, 
ainda, com referência à vaga 
de senador, venficadr com a 
renuncia do sr. Moisées Lu
pion, concorrer com candidato 
próprio, competindo a indica
ção à própria bancada de de
putados estaduais. Esse candi
dato deverá ser o sr. Souza 
Naves, que conta com o apoio 
da UDN e do PR-

ma do petroleo como o nume
ro um do Brasil. Depois que 
realizou essa viagem à Ama 
zonia, está mais convencido 
do que nunca da importância 
de retirarmos 0 quanto antes 
o ouro negro do seio da ter
ra pa'a que possamos equa
cionar os problemas básicos 
do Bra.-il, todos eles depen
dentes do petróleo. Na entre
vista referiu-se a tudo quanto 
viu na Amazônia, fazeDdo o 
elogio dos técnicos e dos em
pregados da Petrobrás, la 
mentando apenas que a lal|t- 
de maiores recursos venha 
tolhendo o desenvolvimento 
dessa empresa.

Com vistas aos nos-j 
sos governantes: Na; 

Irlanda é assim
Na Irlanda do Norte vem se 

observando um nível de de
senvolvimento eeonômico pro
missor, e que concede ao 
Eyre uma situação de respei
to no rói das nações progres- 
sistas. Cumprindo um vasto 
programa de expansão indus
triai que principiou a ser pôs- 
to em prática antes da lia. 
Guerra Mundial, conseguiu 
aquele oaís a inversão de ca
pitais de várias partes do 
Rrino Unido. Embora alicerça
da na agricultura (15.000 tra 
balhadoresl, linho e outros 
textis (60/65.000 operários) 
construção naval e engenha
ria pesada (20.000 obreiros 
nos estaleiros e milhões de 
outras atividades) - havendo, 
também, patque aéronauPca 
de Belfast e indústrias mai* 
recentes, organizadas depois 
de 1945, fabricando uma infi
nidade de artigos, Nos arredo
res de Belfast estabeleceram- 
se indústrias de fio continuo 
pura viscos3, máquinas traba
lhadoras, acessórios de aviões, 
tecidos de rayon, brinquedos 
abrasivo*, equipamentos elé
tricos, impressão de livros, 
pastelaria e ferramenta para 
poços petrolíferos, atém de 

loutras grandes fábricas con- 
fercionando meias de nylon, 
equipamento de rádio, porce
lana, parafusos, recipientes 
metálicos para a indústiia de 
conserva, fio e tecidos de al
godão. armações para óculos e 
lentes, calçados e tap?t~s. lona 
para pneumáticos, instrumen
tos de desenho e produtos 
alimentícios. Com êxito ex
pressivo, expande-se a indus
tria na Irlanda do N'-rte, e 
depois da guerra foram mon
tadas 100 fábricas e 75 auxi
liadas pelo govêrno.
(Colaboração do Serviço de Im
prensa da Transportes Aéreos Ca
tarinense - TAC - )

Cem sondas para a Petrobrás
Juscelino mais convencido do que nunca da 
necessidade de o Brasil retirar o quanto an

tes o seu petróleo do seio da terra

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
CONVENÇÃO MUNICIPAL 

CONVOCAÇÃO

Na forma do Estatuto partidário e consoante delibe
ração da Convenção Regional, convoca-mos a Convenção 
Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, do Município 
de Lajes, para se reunir no dia 6 (seis) de maio próximo, 
às 9,00 horas, nos salões do Centro Civico Cruz e Souza 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Eleição do Diretório Municipal para o triénio -
1956/57/58;

2 - Discussão e votação do relatório da gestão do
atual Diretório e Conselho Fiscal.

Lajes, 21 de Abril de 1956

José Baggio - Presidente 

Evilasio N. Caon - Secretário Geral

OBS — Fica sem efeito a convocação datada de 19 do 
corrente.

Sensacional o Concurso pro
movido oelos fogões

FRANKLIN
Adquira sem perca de tempo um fogão 
'r RAN5LIN e habilite-se ao concurso doa 
350.000 Cruzeiros de prêmios e mi i s  um loção 
grátis! - o maior concurso até hoje rec  izado

Está suscitando grande interesse do público dosta ci
dade, o lançamento de um concurso denominado «CON
CURSO DOS 40 FOGÕES», que visa proporcionar ao* ad
quirentes dos fogões FRANKLIN, que produzem seu próprio 
gas^ valiosissimos prêmios, destacando-se o sorteiu de tira 
U\2<io grátis entre os 40 compradores dos fogões, além d* 

eladeira de 9 pés. Radiofone Mullard, Máquinas de costo- 
ra. Kadios, Panelas de pressão e Bonecas unas, n u m  valor 
total de Cr$ 350.000,00. Trata-se de uma maneira bastante 
origmal de atrair a atenção do público e promover as ven* 
nALd, f S8eS D')V0S tlpos de f°gões modernos, práticos, eco- 

°  e . que na0 necessitam de quotas de combustivr 
“ P°“t0 Que merece especial referência é a respei«’ 

-■asta^ mdf!nqUa ldade8 d0s foSões FKANKLIN, que, por
um Ristírn» C.arva° e" eletncidade, pois são dotados o« 
correm n a r / !  enteado que produz seu próprio gás, c°n; 
florestais O s  f pr..otec,!° 6 Preservacão das nossas reserva»
conhecida ^ I e | R o L A N D 1aK L 1N a Fham 8e ?ra exposiçãoDP I SA Réri;« pi , . .j  ^  que é representante da o 
FRANKLIN etricidade S. A., distribuidora dos to?1’

A  UM PASSO DA ETERNIDADE A Academia de Artes p r;»,« • 
em 1955 os maiores e melhò de Holl>w °od. concedeu

èxtraorHiT • premios (10) à produçãoextraordinary da «Paramount»

um P a s s o  da E t e r n i d a d e
Um espetáculo soberbo, grandioso e sensacional, que tem nos principais papeis um notavpi •

u T * n  u i. w -u ti* 1 conJunto de astros, destacando^-
Burt Lancaster, Deborah Kerr, Crift Montgomery e Dona Re d

Este o filme que ficará inesquecivel, e que será exibido, no

Cine M A R A J O A R A  - Domingo, ás 4, 7 e 9,30 Horas
Hoje, Sabado: as 4 e 8 h. - Formidável Tecnicolor: EPÍLOGO DE SANGUE

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




