
na Frente Democr á t i c a
m

&

Os bastidores políticos estão fazendo 
'spirar uma séria crise que está la- 

rndo no seio da Frente Democrática, 
mo se sabe, a coligação situacionista 
composta de sete membros, sendo tres 

da UDN e um de cada partido pequeno. 
Kecentemente esses representantes se 
reuniram para a escolha dos dirigentes. 
Estiveram presentes os srs. Rufino Fi
gueiredo, do PDC; Cândido Bampi, do 
PRP; Paulo Broering, do PSP; vereador 
Aureo Lisboa, ao PL; e Drs. João Pedro

Arruda, Aci Varela e Antonio Edú Viei- 
rá, da UDN. Procedida a votação secre
ta foram eleitos: presidente: Dr. Antonio 
Edú Vieira; vice-presidente: Paulo Broe
ring; secretário: Cândido Bampi. Foi ini
cio da crise. Os delegados udenistas 
tinham instruções para eleger presidente 
o Dr. João Pedro Arruda, que afinal foi 
derrotado pelo jovem  diretor do «Jornal 
de Lajes». Nao conformado com essa de
cisão, o Dr. João Pedro Arruda seguiu 
para Florianópolis afim de se entender

com o governador Jorge Lacerda e com 
os dirigentes regionais da Frente Demo
crática. O Dr. Antonio Edú Vieira foi 
chamado à Capital para esclarecer o ca
so, tendo já passagem marcada para ho
je, mas ao que parece adiou a viajem. 
Segundo colhemos, alguns elementos 
udenistas e mesmo da Frente Democrá
tica não estão satisfeitos, chegando mes
mo ao extremo de ameaçar e propor a 
expulsão do Dr. Antonio Edú Vieira da 
UDN.

A Emenda da Coincidência 0  pão continua ruim e caro
O  pão vendido à  população lagean a  es

tá cada vez mais cada vez, ou seja, piora 
dia a  dia, apesar das nossas insistentes 
criticas. Já temos em nossa redação am os
tras de outras padarias que se conjugam com 
as já denunciadas na exploração do povo. 
Enquanto eles, os padeiros, vão sugando a  
população nós estamos coligindo dados para  
um a denúncia completa em torno do escan
daloso cabotinismo manifestado até agora.

BODAS DE PRATA
Cercado da admi ação de 6eus seis filhos, de parentes 

e inúmere8 amigos, festejará amanhã, dia 20. bodas de pra
ta o casal vereador Oscar Schweitzer-D. Cristina Schwei
tzer. Dado o largo prestigio e grande estima que desfruta 
em nossa terra, o casal Schweitzer, desde ontem, já está 
recebendo inúmeras manifestações de regozijo pelo trans
curso de tão feliz data. A Camara Municipal, na sessão da 
tarde de ontem, através da palavra dos representantes de 
todos os partidos, homenageou-o spu presidente, com feli
citações extensivas à sua exma. esposa. Na - Catedral às 
7,30 ae amanhã, será celebrada missa e procedidas as ce
rimonias religiosas alusivas ao casamento de prata enquan
to que durante o dia, embora sem festividades, o vereador 
Oscar Schweitzer e sua digna esposa, em sua residência, 
recepcionarão os amigos. «Correio Lageano» associa-se ao 
jubilo do casal Schweitzer, augurando poder registrar em 
suas colunas o seu casamento de ouro, com a mesma sa
tisfação do dia de hoje.

Não há lei que force
ninguém o se casar

A redação do anteprojeto 
de emenda da coicidencia dos 
rrandntos, apn Sentada pela 
comissão de juristas designa
dos pelo ministro Nereu Ra
mos, é a Segumle:

*Art. I o — Os mandatos do 
presidente e -'o vice-presí- 
Oente da Rppublica serão de 
seis anos, os dos deputados 
de t'ês e os dos senadores 
de nove.

§ 1 —  A representação dos 
Estados e do Distrito Fede
ral, no Senado, se renovará 
de três em três anos. por um 
terço de seus membros.

§ 2 — As eleições de depu
tados e senadores se realiza
rão, em todo o pais, no dia 
Io de junho, coincidindo com 
as de presidente e vice-pre-

Incêndio no 
Assembléia

Km João Pessoa, Paraíba a 
seca está terrível. Enquanto 
nós aqui no sul sofremos os 
rigores d’um inverno frio, na
quele Estado a seca está di
zimando rezes e até fazendo

sidente e vice-presidenre da 
Republica nos anos "em que 
terminarem simultaneamenta 
os respectivos mandatos.

Art. 2o — 0  disposto no 
artigo anterior e seus para- 
grafos não se aplica aos man
datos em curso, do presidente 
e do vice-presidente da Repu
blica, aos deputados e sena
dores, os quais não sofrerão 
modificação.

§ Io — O mandato dos de
putados eleitos em 1958 ter
minará em i960.

§ 2o —  O mandato do se
nador eleito em 1956 termi
nará em 1966. O do senador 
mais votado em 1962 termina
rá em 1972 e o do mer.os v o 
tado, eleito na mesma ocasião, 
terminará em 1969».

Palacio da
Legislativa

vitimas humanas. Em Campi
na Grande a lata dágua está 
sendo vendida a Cr$ 60,00, 
demonstrando até que ponto 
está chegando o desespero 
das populações nordestinas.

Syrth irá ao 
Rio

Em aparelho do Aeroclube 
local, seguirá amanhã com 
destino ao Rio de Janeiro, 
onde demorar se á alguns 
dias o sr. Syrth Nicolléli, re
presentante do PTB na Ca 
mara Municipal.

Novas eleições 
no Centro 
Operário

Esta novamente em crise o 
Centro Operário de Lajes. No 
dia 29 de abril foram proce
didas as eleições para reno
vação da Direioria, tendo si
do eleito presidente o sr. João 
Rodrigues da Costa, com 102 
votos, contra 45 de seu opo
sitor, o sr. Rodolfo Floriani. 
O  bloco vencido, entretanto, 
não se conformou com o re
sultado do pleito, alegando 
i> regularidades. Membros da 
Diretoria oficiaram ao Conse
lho Superior pedindo uma 
reunião para cientificarem es
se órgão das ocorrências ha- 
vidas. O sr. Glicério Per ir 
da Silva, que e6teve pres^nb 
às eleições, reuniu o Cci-e- 
lho Superior, do qual é ti lo 
como presidente, e declarou 
nulas as eleições. A nova da
ta para a renovação do plei
to deverá ^er marcada em 
reunião a ser efetuada amanhã. 
O sr. João Rodrigues da Cos
ta. presidente reeleito, ao que 
soubemo6, eitaria disposto a 
abandonar o O n l io  Operário, 
deixando Os seus amigos Com 
liberdade para escolher o novo 
dirigente daquela entidade. No 
decurso da próxima semana 
já estará definida a crise, sa 
bendo-se, até que ponto atin
girá o pre-tigio do Centro 
Operário de Lajes.

Dr. Domingos Valente  
Junior

Seguiu para P. Alecre, onde 
se encontra a sua família, o 
Dr. Domingos Valente Jr. que 
deverá regressar n* próxima 
semana.

Rio - (BJI) — Curioso pro
cesso teve inicio na 5a Vara 
da Eamilia, com origem em 
grave divergência entre noi
vos. Em longa petição, Edia 
Pereira do Nascimento rela
tou circunstanciadamente à 
Justiça as razões que a le 
varam a intentar uma ação 
cominatórla contra seu noivo 
Aluizio da Silva, pára o fim 
de ser o mesmo oondenado 
judicialmente a cumprir os

compromissos assumidos ou 
seja, de contrair casamento 
com a outora O processo 
não teve vida longa, pois o 
juiz, pondo fim à questão, 
exarou nos autos o despacho 
seguinte: «Indefiro o pedido, 
por considerá-lo descabido. 
Não há qualquer disposição 
legal que autorize forçar ju- 
dialmente, sob qualquer pre
texto. alguém a se casar».

Gamara de Vereadores
Dada a absoluta falta de espaço, sómente na próxima 

edição daremos amplo noticiário sobre as atividades do Le 
gislativo Municipal.

Fpolis, 18 (De Mimoso Ruiz, da Agencia Na
cional) - Foi completamente destruido pelas cha
mas o Palácio Legislativo de Sta. Catarina, inclu
sive arquivo e biblioteca. O corpo de bombeiros 
foi impotente para debelar a violência das chamas. 
0 fogo teve inicio cerca das 23 horas e se extin
guiu a 1,30. O governador Jorge Lacerda compa
receu nos primeiros minutos após o inicio do si
nistro, tendo providenciado o comparecimento do 
SAMDU e de uma frontar-de caminhões para ten
tar salvar os aiquivos legislativos, sendo iníruti- 
ros seus esforços. O prejuizo foi total, porquanto 
ficaram de pé sómente as paredes externas e as 
divisões térreas do prédio. Entrevistado o gover
nador do Estado informou desconher as causas do 
incêndio, mas que determinara à Secretaria de Se
gurança instruções para abrir rigoroso inquérito, 
adiantando ainda que pretende restaurar imedia
tamente o palácio. Não há vitimas.

LATA DAGUA A CR$ 60,00
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Oscar Ruwer e Otilia Ruwer
Raul Waltrick e Inês Lourdes Macedo

Participam aos parentes e pessoas de suas 
relações o contrato de casamento de seus 
filhos

Eny e Dorval Henrique
Lajes. 15-5-56

Desembargador José do Patrocínio
P„r  blo 1 »  —

magUtr-do. oferece

governador do bstaao. veu, u® a ^ " i r r e n t e  às
de ser qundado â desembar b*«!^ rh„rw»scaria Monte

compareceugadoVia^o doütor Jo#õ do P .-M 2 0 □ .  C t e J « c . n .  
trociDio G a llo U l «ma das raste.o. onde
mais alias expressões da e«: çresoldo =  
tura jurídica de Santa cata lidade* governador
rioa Seus amigos e adm.ra j J ® ^ ^  d<fLm bargador dr. 
dores para homenagear 0 ; f  errej ra Bastos, presidente do

desem

dizendo das qualidades que

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

Comércio por atacado e varejo - Representações
de Relações Publicas dj 
Transportes Aéreos Catari
nense - TAC).

em geral.

ex  rnam a personalidade do 
dr. Jose do Patrocínio Qa| 
lotti. que, ao final. agr«^. 
ce*J sensibilizado as Jdeaoj« 
trações de amizade que R. 
eram tributadas.

Transporte« Aéreos f atJ 
rineDse. presente ao ágr,r 
na pessoa do 6r. Luiz Fq»  

TnbuDal de Justiça desem Lima, paraber.iza-se com 9 
bargador Osmundo W. Nobre- j ínclito magistrado e p ro f* *  

,ca cr Aderbal Ramos da | da Faculdade de Direito de 
*— i 1 va deputado federal, sr , SaDta Catarina, pelo ato go. 
Cel-o Ramo- e deputado Braz i vernamental que he couler, 
joaqu.m Alves- uma P06'?*® de lUsto relevo

Saudand i o homenageado, na magistratura catar,neuie 
usaram da palavra o dr: He- .
lie Calado Caldeira, dr. Sil- j (Col&boraçao do Serviço de 

. .. - L i o  Pira já Martins, que leu Imprensa do Departamento
Mantem um completo sortimento de: Cristais, porcelanas, galvanoplastia. vi- ua mengagem do desembar- 
dros. artigos para presente, em geral, louças, aluminio, estamaltados. con- eador Sá Gonzaea. e gover- 
servas. bebidas nacionais e estrangeiras, perfumaria, papelaria, cutelaria, nador Jorge Lacerda, todos 
brinquedos, fogões marca «GERAL», camas de móla. móveis CIMO. tapetes. ----------- - —
congoleos, máquinas de costura, refrigeradores, produtos W a LITA  e miudezas O â l â r i n ô n S ô

de Acordeon
Aniversariou dia 13 de Maio, o conhecido e 

conceituado Prof. Dedé, Diretor e fundadodor da 
Academia acima mencionada.

O mesmo foi muito cumprimentado, nota digna 
de destaque é que por meio de lelegramasj Fo-

nogramas-Cartas- Kadios 
etc. recebeu até o pre
sente momento mais de 
300. abraços de felicita
ções de seus alunos, 
Fans Amigos de todo, o 
hstado.

Foi muito cumprimen
tado por Editoras de Mu
sicas do Rio e São Pau
lo.

Recebeu também votos 
de congratulações (Oíi-j 
cio) da Camara Munich 
pal de Vereadores, quel 

talves reconhecendo o seu alto valor artístico, as- j 
sim o procederam.

Em combinação eom a Radio Diário da Manhã.] 
esta academia comemorou o dia das mães. 
Salão Nobre da Escola [e Ginásio Vidal Rat 
repinto em que se encontrava superlotado/na oca
sião o Prof. Dedé fez vibrar de emoção, a 
os que viram e ouviram a sua Oração , 
falou e executou os mais variados ^numeros 

jSicaes. juntamente com suas alunas, em homf®*’| 
gem a todas as mães do Brasil e do Mundo.

Sem impostos só a emissão

X

cora as
moderníssimas 
persianas c im o

São de còres suaves, de fúefl manejo e re
gulam eom precisão a luz e ventilação de

sua casa. Inoxidáveis, as persianas Cimo 
são mais práticas, mais dnrãveis.e es únicas 

que levam a garantia da 
tradicional marca Cimo

MOVEIS CIMO
Rua B a r ã o  d o  R i o  B r a n c o .  158 
Rua Carlos de Carvalho, 331 t i  te  m te»
F or - 1Í11 e 823 - Telegramas; CIMOS

C O R I T I B A

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 C1C.A - Móveis CimoS A 
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 Fosforos de Segurança - Fosforos PLNHEIRO. 
Casa França Gomes & Cia. - Rio de Janeiro^ 

DEPOSITÁRIOS: S.A. Moinhos Rio-Grandenses.

— O Partido Trabalhista 
Brasileiro, através do seu lt- 
der. deputado Fernando Fer
rari, não aceitou a proposta 
governamental relativa ao 
aumento do Impôsto de Con 
*umo. Embora não se trate

de um aumento generali* 
o deputado Fernando F#> _  
manifestou a disposição 
combatê-la no plen.^i0 JJj 
C:-.mara sob a jusüficati** 
que poderá influir na 8 û 
preços qce tão acentu* 
mente tem se feito seuíir

Moléstias de Senhores
C ÂNCER  e TUM ORES BENIGNOS

bH R, BFNS MENEZES DR. C. H WALLAU
Res. Quinün* Bocaiuva 

-  Tel. 2-4^54 Res. Olavo Barreto 
H-# õ2 —  Tel ä * *

Í S E Z f U S Z l ' e curieterapia (radiumteraP^'lumores benignos e ma mgnos do aparelho geniia. :eu m»0-

TRATAMENTO ESPECLVUZADO DOS TUMORBs DA

Cruz. 74 - das 17 *  «• £  
Hosp. Sao Francisco, térreo - Das S às 11 hra - TA ^

PORTO ALEGRE — R. G DO SUL.
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C< M R E IO  L A G E A íNu

No mês de A/lo/o — mês das Noivas

A RADIOLUX lo

Sensacional vencia de aparelhos W a lita  para  

presentes e para seu futuro lar com grandes  

fac ilidades de pagam ento!

M I S T U R A D O R  
D E  M A S S A S

'X 'W & M /Jg 'Extrai o suco Integral 
de legumes e frutas e 
separa o bagaço sem 
valor! Para redimes de 
emagrecimento, con
valescentes, crianças, 
p essoas  de id a d e . 
Adaptável no Liquidi
ficador Walita.

Vale por uma batedei
ra de bôlo e custa a 
metade do preç ! Bate 
massas, cremes, maio
neses. Extrai suco de 
frutas. Adapta-se no 
Liquidificador Walita.

. 'Cr$ 175,00

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

f p l f c  B A T E D E I R A  DE  B O L O S

★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ A r * *

Super-potente! Bate até 3 litros 
de massa I Faz cremes e maione
ses, espreme fiutas, mói carne. 
Tem aperfeiçoamentos exclusi
vos e custa menos que as simila
res estrangeiras 1

INFRA-GRILLT*k T*«FT  para máquina de costura
P Com lâmpada própria para 

trabalhar de dia ou de noite. 
De simples maneio, liga com 
leve pressão no pedal. Tem 
velocidade regulável à sua 
vontade. Pequeno, prático, de 
iino acabamento, com b in a  
com qualquer marca de má- 

i quina de costura.

M O T O R  E L E T R IC O f f r c
Revolucionária grelha elétri
ca ! Faz grelhados mais ma
cios, na metade do tempo 
comum. Conserva todos os 
sucos nulritivos da carne. Faz 
churrascos, frangos e peixe de 
grelha, torr • *a- v *s.

Ünlco com acessórios adap- 
t. v  . Flz sopas, mõlhos, vi- 
Uaii , refr scos e sorvetes. 
U 1 l es e coquetéis. Rala 
cócc. q Jo e farinha de rós
ea. í café.

Cr$ 215.00

E N C IR A D E IR A  iSO U U .
(3 escôvas) 

Vem com 6 acessór.os grátis 
para todos os serviços. Gran
de resistência. Alcança qual
quer canto e debaixo dos 
«ôve ls . A

EXAUSTOR fF (
P.enova o ar de sua cozinha 
em poucos minutos, eliminan
do a fumaça e a gordura. 
Adapta-se em qualquer pare
de de 1 e % tijolo. Possui ga
veta especial para depósito 
de gordura retirada do am
biente.

D E S C A S C A D O R
De-casca ràpidamente 
batatas, c en ou ras , 
mandloquinha, frutas 
para doce etc. Apro
veita mais polpa. Faz 
em minutos o trabalho 
de horas.

Rua C orrêa  Pinto 
oo lado do Banco N

LAGESCr$ 168,00

Balancete da Festa de Santa Cruz
R E C E  T A

João Tigre 8/ oferta (1 boi gordo) Cr$
Sra. Avelino Troian Oferta (1 boneca)
José Olímpio Oferta (1 terneiro)
Antonio Moraes oferta (1 folhagem)
Haul Rosar oferta ( 1  leitôa)
Alfredo Corrêa oferta (1 almoço)
Ona. Rutb Mello rifa 1 almoço 
Tito Ramos oferta ( \ terneiro)
Angelino|Burigo oferta (1 mocotósada) 
lino e Nenéca oferta <1 buxada)
Kaul Engelsing propaganda Festa 
A. fa vor ita  propaganda Fe6ta 
on . Dorvalina Oliveira arrecadação 
Uaote Marotto oferta 
bantiua Capri Propaganda Festa 

edicstórias (3 dias de Festa)
J*nda Madeiras do* barracos 

AJuguél Churrasco 
Aluuuél Bar 
Arrecadação na rua 
Arrecadação Novenas (Paraninfo) 

rrecadação Argolas (Sr. Cario*) 
rrecadação Roda (A ldory Benthien) 

arrecadação Bebidas (José Ramos) 
rrecadação Roda (Genésio Campos e José 

, Beck)
Arrecadação Roda (José Coelho) 

recadação Avião (Antonio Moraes e Neno
Melegari

4 072,00
2.500.00
2.100.00 
2 .000,00 
2.000,00
2.000. 00
2 .000.  00 
1 500,00
1.300.00
1.300.00 
1.0"0,00 
1.000.00

633 00 
500,(4) 
500 00

3.360.00 
4 500,00

500.00
2 . 000.00
5.273.00 
1.<196,00 
8.75000
5.960.00
3.533.00

12.863.00
16.604.00

31.572.00

Quermesse e Cafésinho 
Leilões

Total da Receita
D E S P E S A S

Pago confecção de Bolos (a. diversos) 
Pago Bebidas (a. diversos)
Idem Fógos (a. diversos)
Idem compra Galinhas (a, diversos)
Idem compra de prendas (a. diversos)
Idem comissões (a. diversos)
Idem Despesas Diversas

Total da Despesa 
v Lucro Liquido

25.285.00
33.123.00

Cr$ 174.724 Ü0

5.830,('0
17 630,1)0
8.620,00

23.921.00
26,591,00
5.045.00

29.067,00

Cr$ 116.704,00
Cr$ 5S.020;00

Total Cr$ 174.724.li0
Os documentos referentes a receita e despesas 

acham-se a disposição de todos os interessados, para os de 
vidos esclarecimentos.

Salvador Pucci Sohrinho 
Contador Reg. CRC. - SC N° 1.248 

Nós abaixo assinado, festeiros de Santa Cruz, verifi
cando os comprovantes apresentados pelo Sr. Contador, re
conhecemos a exatidão do presente balancete, o qual da
mos por certo e valioso.

Outrossim aproveitamos a oportunidade para, por meio 
deste, agradecer à todas a pessoas que direta ou indire
tamente colaboraram para o nosso exito.
Festeiros: Jofre Amaral e Senhora.- Constantino Mello e 
Senhora; João Pedro Oliveira e Senhora; Francisco D. da 
Silva e Senhora

Modificações na Co- 
letoria Estadual

Com a promoção do sr. 
Benjamim Jorge para as fun
ções de inspetor de Coleto- 
rias, vagou o cargo de cole
tor estadual desta cidade. 
Desempenhado interinamente 
pelo sr. João Pedro Rosar, 
foi agora preenchido com a 
nomeação do sr. Emanoel 
José Pereira, promovido e 
transferido de Jaraguá do 
Sul para a nossa cidade. 
Por sua vez o sr. João Pedro 
Rosar que era escrivão de 
Coletoria, foi promovido a 
a coletor e transferido para 
Criciúma.

Jornalistas homena
geiam Ferrari
Os jornalistas credencia

dos junto à Câmara dos De
putados oferecermn um jan
tar em homenagem ao depu
tado Fernando Ferrari, pela 
maneira eficiente com que o 
mesmo vem se portanto na 
qualidade de lider naquela 
Casa.ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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19-5-56 CORREIO LAGEANO
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A t e n ç ã o  S e n h o r e s  P a s s a g e i r o s
_  <ni*.

I n f o r m a ç õ e s  ú t e i s
c rR V iC O S  AÉREOS CRUZEIRO  i> O SUL# 

A “T A C ” • TRANSPORTES AEREOS CATARINENSE S/A. e StftV lC  .
n 5rpin e Indústria, que mantem nesta cidade, aLTDA., Têm a satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comer ^  ^

viões para diversas localidades, de acordo com o demonstrativo abaixo, colocando

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

Hora de sahida! - 15,30

2a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro

Hora de sahida: l i ,55

3a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio ue Janeiro

Hora de sahida: - 10 h.

4a. Feira: - De Lages para Vidpira - 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 m o n a ^ d t a ! * ' * “ 1"  em qual<luer Cia- a<*ea brasileira. tanto na
- ’ - - ‘ • ' -• I ..1 ‘ ■ . II * *-■ . 1(1 i .

" 1 .....  1 .......  ......... ....................................................... ..................... .......... ...........

ida «■

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos- encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, (* j

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja apenas*
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa recehpró ^ k -,u * " „ *

euera 0 bilhete de passagem, em sua
sideacia. '*r » • i f 

i > K ■ *1Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro SN floo*n 0u * .

O IN. (.logo a b a ix o  do  C in e  Marajó»*, 
Fone 214. *' 1'**■*>

(< 1 Oi ui i i ■ |
1 . ,i ?' ij. r

"" (j
*'í< v -1!' <•' M

O ,i. ,1!' M  -I M

>' I é •’ «• , J ■ i i ‘ it . |i**

d» t f v
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Juizo de Direito da  Primeira V a ra  da Ccm arca de La es

Edital de
0 D >ut >r Aosten Ruy d* 
Gouvêi Schiefler, Juiz d? 
Direito da Primeira Vara, 
desta Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma do lei, etc.

Faço saber aos que o pre
sente ertitsl de citação, com o 
prazo de trinta (30) dias v i
rem, dele conhecimento tive
rem ou interessar possa, que 
por parte de Luiz Leite e sua 
mulher, CARO LINA W EBER 
LEITE, brasileiros, lavradores; 
domiciliados e residentes, no 
Distrito de S. José do Serrito, 
no lugar denominado Lageado, 
desta Comarca, me foi feita a 
seguinte PETlÇÀOl - Fxmo. 
Sr. Dr. Juiz Je Direito da la. 
Vara desta Comarca, LUIZ 
LEITE e sua mulher CARO 
LI NA WEBER LEITE, bra
sileiros, lavradores, domici
liados e residentes, no Distri
to de S. José do Serrito, no 
lugar deoominado Lageado, 
desta Comarca, por seu advo
gado. conforme instrumento 
anexo de procuração (doc.n°li 
vêm corn fundamento nos 
artigos 550 e 552 do Cód. 
Civ. e art. 454 e seguintes do 
Cód.Nac.Proc.Civ., expôr e re
querer o seguinte: P. que, há 
mais.de trinta anos, sem in
terrupção e nem oposição de 
quem quer que seja. os A.A. 
possuem como sua a area de 
quinhentos mil metros qua
drados (5000,000ms2) situada 
no lugar denominado Lageado. 
no Distrito de S. José do 
Serrito, desta Comarca, com

Citação
as seguinte* confrontações, ao 
norte com Pedro Francisco 
Ortiz, ao sul com o rio Ca
noas, bem como ao oeste e a 
'este com Manuel Augusto 
Neves, *eus sucessores por 
eo npra; P. - que, os A.A. de 
há muito vem pagando todo* 
"s impostos desta area de 
lerrns, onde tem suas cria
ções, plantações e exercem 
direitos como se fossem le
gítimos senhores e possuido
res: P.-que não tendo os títu
los regulares de domínio, pre
cisam entretanto, justificar a 
sua posse, continua e incon
testada. com animus dnmini, 
por trinta anos, face ao art. 
550 do citado Cód. Civ. havi
da de Trindade Alves dos 
Santos e seus sucessores, por 
terem perdido os documantos 
de aquisição da referida Trin- 
dade Alves dos Santos, que 
possuia a area acima indica
da como terreno domínio par
ticular,- - P.-que. assim sendo, 
querem propor a presente 
ação de usucapião, previste 
no art. 454 do Cód.Noc.Proc. 
Civ. e justificativa, quantum 
satis, a posse com os requi
sitos para o usucapião, re
querem as citação dos con- 
frontautes do imóvel, confor
me se vê do primeiro item, 
ou de seus sucessores, dos in
teressados incertos, para no 
praz • de trinta dias, por edi
tal, findo o-prazo contestarem 
o p rdido sob pena de revelia, 
(§ I o cit art.455 C.P.) e espe
ram seja a presente açío jul
gada procedente art. 450

Distribuidor nesta praça:
===== E L E T R O L A N D Í A  —
Rua Cel. Cordova s/n. Lages S.C.

Joalheria IViondadori
Praça J. Costa — Lages

Oferece a  sua distinta freguezia os 
famosos relogios

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

de PAREDE E M E S A  que são vendidos com 
certificado de garantia por 10 anos

CRISTAIS. P O R C E LA N A S  e objetos de
adorno

C.P) para ser expedido o man
dado de transcrição da sen
tença, no trepectivo registro 
de imóveis '/§ 2o do art. 454 
C.P.) Caso contesta a ação, 
requerem as provas de direi
to, que derem lugar ou como 
contra prova das que forem 
apresentadas (§ único do art. 
456 C.P.). Para fins da taxa 
judiciaria dá-se o valor de 
cinco mil cruzeiros o presen
te feito e indicam como pro
va depoimento pessoal, de
poimento de testemunhas, vis
torias e mais provas que se 
fizerem necessária ao esclare
cimento do alegado. R I de 
testemunhas' la. Sebastião Do- 
mingues de Oliveira. 2a. An- 
toüio Alves Ferreira. 3 •. Emi- 
liando da Silva Mota, residen
tes em S. José do Se rito. 
Nestes termos: P. Deferimen
to. Lajes, 5 de Janeiro de 1956. 
(a) Pp. Mado Teixeira Carri- 
lho. - DESPACHO:- R. hoje.- 
A Designe-se dia e hora pa
ra a justific iÇão, feitas as ne
cessárias intimações-Cite-se O 
dr. Promotor da la. Vara..-La
jes. 2-1-1956. - (a) Pornpeu Sa- 
batini Juiz de Paz, no exerc. 
de Juiz de Direito - Realiza
da a justificação, foi proVri- 
d i o seguinte DESPACHO: - 
Julgo por sentença para os 
efeitos legais, a presente jus
tificação. Façam-se as cita
ções requeridas, inclusive do 
Dr. I o Promotor Publico. La
jes, 26-3-1956. ( ) Aristeu Ruy 
de Gouvêa Schiefler. - E para 
que ninguém alegue ignorân
cia, muito esprcialmente os 
interessados incertos, passou- 
se o presente edital, que será 
publicado e afixado na forma 
da lei. - Dado e passado nest i 
ctdede de Lajes, aos dezoito 
dias do mes de abril do ano 
de mil novecentos e ciocoen- 
ia e seÍs.-(18-4-1956). - Eu, 
Walderk Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Cível e Comercio 
da la. Vara, o datilografei, 
subscrevi e assino. - Selos afi
nal. Selos afinal.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível

Notas de mil vão  con
tinuar em giro

Informa a Caixa de Amor
tização que carece de qualquer 
fundamento a notícia proce
dente de São Paulo sôbre as 
intenções de o govêrno retirar 
de circulação as notas de mil 
cruzeiros com a finalidade de 
de provocar o uso mais acen
tuado do cheque.

Curso Brasil
Rua Mal. Deodoro 304 Lages 

S,C.

Concede diploma 
com aptidão

Leciona corte, cos
tura pelo sistema 

retangular
Dirigida pela profes
sora Francisco L. 

Plauta
Diplomada na cidade de 

Porto Alegre

AGRADECIMENTO
Vestir os nus, é uma das obras de misericórdia de 

cuja execução Deus Nosso Senhor nos encarregou. Tam 
bém nos enviou para corrigir os erros. No entanto, muitas 
vezes nos vemos na impossibilidade de corrigir o êrro, 
por falta do mínimo possível de conforto. Os presos da 
cadeia local, muitos, estava a bem dizer nús. O apêlo lan 
çado para se conseguir roupa, ou meios de comprá-la não 
foi em vão. Por isso, vimos agradecer ao Exmo sr. Pre
feito Municipal que doou Cr$ 5oo,o0; ao sr. Emilio Batiste- 
la, Cr$ 1.000,00, ao sr. Mário Graziotin. Cr$ 50,00 e à Fir
ma Letti, que ofereceu cigarros aos presos.

Deus Nosso Senhor que não deixa de recompensar 
um simples copo de água dado ao setlemo. cumule de 
bênçãos a estas pessoas caridosas.

Lajes, 16 de maio de 1956
Pe. Ernesto P. < astillo 

Capelão da Policia

Vende-se Casa

Vende-se uma ca«a de material, 5 quartos, 
boa lareira, etc. Rua do Rosário.

Tratar casa Dr. João Costa a Rua Correia 
Pinto 561.

VENDEDOR - AGENTE
Firma Curitibana, procura um agente pracis

ta para a praça de Lages. Otima oportunidade 
também como Bico, para um moço bem relacio
nado na praça Ofertas «RECOSUL» Caixa Postal 
2üo4 - Curitiba-Paraná.

Fabricada cxclusl"air c ite  j 
com cimento PorUand e 
amianto em fibras, a co
bertura Brasllit é leve, ino
xidável, incombustível t  
insensível às intempéries. 
Permite rápida montagem 
e sensível economia de 
madeiramento. Sua dura
bilidade é I L I M I T A D A .

v , DISTRIBUIDOR
;/ Com. eRepr. G. Socas S.A. „ *

Kua Cel. Cordova 294 Telef.58 C. Postal 61 
-------------------------------------------------------------------------------

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas lizas Rrisicôr, chapas lizaa Fibrolite para forros e divi
sões internas, caixa* de descarga Flomax de imbutir, B. F. 
externa, reservatórios para agua quente e fria, tubos para 
esgotos e instalações sanitarias em geral, peças e conexõ-s, 
para redes, esgotos, tubos de pressão para r^des de a- 
gua, e outros produtos, da afamada linha «B R A - I I IT »

N ão  dê esmola contribua para SLAN
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



19-5-50 CORREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE S A N T A  CATARINA

DECRETO

N. ->16 - 

N. 519 - 

N. 521 - 

N. 529 -

N. 533 - 

N. 540 -

N. 560 - 

N. 568 - 

N. 581 -

N. 2563 -

N, 3193 - 20-12-1955

N. 476

N. 59

N. 595

O

N. 600 - 16-3-195«

N. 604 - 

N. 605 -

Requerimentos Despachados
-3-1950 — Romus M.fhura Construções Lida.

Aprovação de planta e licença para 
construir - Sim.

10-3 1956 — Pedro Ribeiro Duarte - Aprovação 
de planta e licença para construir ca
sa de madeira - Sim.

10-3-1956 —  Frei Anacleto Uiltuschnig - Licença 
para reconstrução do muro do Con
vento Fraocíscano - Sim.

12-  3-1956 — Aprigio L^al Nunes - Licença para
demolir um prédio e construir um gal
pão no local - Sim, de acordo com u 
parecer da D()V.

13- 3-1956 — Amélia Maria Dresch - Professora
Municipal - 20 dias de licença - Sim

13- 3-1956 — Construções p Comercio Planalto
Ltda. - Aprovação planta e licença 
par« construir um prédio para a Igreja 
Católica Brasileira - Cumpr« o parecer 
da DÜV.

14- 3-1956 — Ivandina Arruda Muniz - Professora
Municipal -  20 dia* de licença - Sun.

15-3-1956 — Antonio Vieira de Souza e outros - 
Transferencia de terreno íoreiro - Sim.

15- 3-1956 — Aristides Alves da Silva ■ Transfe
rencia de terreno foreiro - Complete as 
informações no proprio requerimento. 

Dia 19 de março de 1956 
26-9-1955 — Construtora Com» rcial Ltda. -  Apro

vação de planta e licença para cons
truir um prédio pira o Dr. Acacio Ra
mos Arruda (Galeria) - Sim,
— W illy  João Brunn - Aprovação de 
planta e licença para construir um pré
dio para Waldemiro Rebello - Cumpra 
o parecer da DÜV e volte querendo.

6-3-1956 —  Auto Geral G-rson Luceoa S. A. -  A- 
provação de planta e licença para cons
truir casa de madeira - Cumpra o pa- 
r«c“ r da DOV.

16- 3-1956 — João Guim. rães da Silva - Transfe
rencia de caí-a e terreno foreiro - In- 
deferid-«: ü teireno está em nome de 
Lauro Waltrick Cpelho.

16-3-1956 — H rondina Antunes Hildebrando - 
Transferencia de casa e terreno forei
ro - Sim.
-  José Mendes -  Lançamento de um 
Botequim no Estádio Velho - Indeferido.

16- 3-1956 — Rene Volkert Junior - Compra de
terreno do Município - Indeferido.

17- 3-1956 — Elisiario Coelho - Aprovação de plan
ta e licença para construir casa de ma
deira - Sim.

de 30 de abril de 1956 
O Prefeito Municipal de Lajef, resolve.
D I S P E N S A R :  . „ „  .

De «côrdo com a aline • a do art. 97, da Lei n ,
7 de dezembro de 1949. . profesjor

VALDOMIRO MENEGAZZO, das ,* a|d de N0ssa
Extranumerário-diarista (Escola mist niribaldiV
Senhora de Lourdes no distrito de Anita <G i n b a l d lg 56

Prefeitura Municipal de Lajes, em
Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Sacretário

Lei n° 71. de

PORTARIA

de 30 dc abril de 1956 
O Prefeito Municipal de L*jes, resolve.
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o art. 16o, da 
7 de dezembro de 1949. _

A NADIR FERNANDES FARIAS. Professor Padrao O 
Quadro Ünico do Município (Escola mista municipal de 
crU7 Ílhada no distrilo de Palmeira), de noventa (90) dias 
todo* os vencimentos a contar desta dati.

Prefeitura Municipal de Laje* em 30 de abril de 1956
Vidal Ramo* Junior 

Prefeito Municipal

DECRETO

de 30 de abril de 1956 
O Prefeito Municipal de Lajes. re»olve:
DISPENSAR:

De acôrdo com a alinea a, do Art. 97, da Lei n° 71, 
de 7 de dezembro de 1949.

JoãoEuclides Motta da* funções de Professor Extranumerírio 
diarista (Escola Mista Municipal de Sagrado Coração de Jesut 
no distrito dc Cêrro Negro).

Prefeitura Municipal dc Lajes, cm 30 de abril de 1956

Vidal Ramos junior 
Prefeito Municipel 

Felipe Afonso Simlo 
Secretário

DECRETO

de 30 de abril de 1956 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:

De acôrdo com a alinea a, do art. 97, 
Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949. 

CUSTODIA AMARAL DOS SANTOS das funções 
Professor Extranumerário diarista (Escola mista Municipal 
Serraria Slo Pedro no distrito de Sio José do Cerrito).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de abril de 1956

Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simlo 
Secretário

da

de
de

do
En-
com

Mikoyan dia 25 
no Rio

RIU DE JANEIBO - o Bi. 
nistro aoviético da Economia 
Anastase Mikoyan, fará ê8! 
cala no Rio de Janeiro a 25 
do correDte; por ocasião de 
sua viagem ao Urugai u } 
Argentina

Segundo 0 matutino ,g 
Jornal», o ministro soviético 
aprove tará a estada no R)0 
para tentar negociações com 
o ministro do Exterior du 
Brasil sôbre um acordo co. 
mcrcial entre os dois ; aiees

__________ 6 pagina

Rio de Janeiro - Os 
soldados catarinenses

Chegarnm m m-nhã de sá
bado a pr^ça Maná no Rio d» 
Janeiro, Jiliverins càminluv-s 
do Exercito, chUcs de rap.- 
zes louros e corados. Jratsva- 
se de um contingente de re- 
c:uta6 <te Santa Catarina che- 
g dos por via marítima, e que 
deverão servir na Policia do 
Exercito, no chamado Bato- 
1 ão dos Catarinas. Como da
qui de Lag- 6, seguiram mui
tos rapazes para lá, esta no
ticia é bastante ’ prazeiroso e 
Hgradavel p ra todos Os seus 
familiares, pelo fato de sabe- 
ra em que os mesmos ch ga- 
ram b“ m em seu destino.

OS MELHORES PRÊ.vHOS ATÉ HOJE OFERECIDOS, 
COM VAHIA.ENS E FACILIDADES EXCEPC10HAIS!

COMPRE O SEU FOGÃO FRANKUN e habilite-se a 
ganhar um fo g ã o  g rá t is  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 Rádios Mullard 250 
Panelas de Pressfto. 250 Bonecas finas. Ao adquirir 
o seu fogáo FRANKLIN, de fácil manejo, hig.ênico e 
seguro. Você receberá um enve.ope lacrado contendo 
o numero do fogão, de 1 a 40. para o sorteio do 
# o ga°  grátis, e mais um cUp0n que dará direito ao 
sorteio dos grandes prêmios! Vá hoje mesmo ver esta 

da técnica qUe é o fogãomaravilha
FRANKLIN

Exclusivista nesta praça

E l e t r o l a n d i a
Rua Cel. Cordova s/n. Lages — s. C.
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Empresa Riograndense de MateS.A.
Relatór io da Di retor ia

SENHORES ACIONISTAS

Cumprindo disposições de nossos Estatutos, apresentamos para apreciação de Vv.Ss., o Balanço Geral e o Demons
trativo da conta de Lucros & Perdas, relativos às operações do exercício de 1955.

Ficamos inteiramente à disposição dos Srs. consócios para prestar todo e qualquer esclarecimento que desejarem.

, Pôrto Alegre, I o de março de 1956

Victor Issler — Presidente

Baianço Geral, e Dezembro de 1955
Ane

xo

8
9

10
11
4

12

15
16

A T I V O

I) DISPONÍVEL

Caixa (Matriz e Filiais)
Bancos

II) CIRCULANTE 

Mercadorias
Serrarias (Madeira Serrada)
Vasilhame

III) EXIGÍVEL a  c u r t o  p r a z o

Contas Correntes Devedoras 
Menos: Títulos Descontados

Acionistas c/ Capital a Integ.

IV) R E A L IZ W E L  A LONGO PRAZO

Pinhais Aparados da Serra 
Adicional - Lei 1474

V) FIXO

Máquinas e Motores 
Móvei» e Utensílios 
Moinhos 
Veiculos
Serrarias (Trator, Máquinas,)
Imóveis

V I) VINCULADO

Participação Social: em diversa» sociedades

VII) DE COMPENSAÇÃO

Titulos em Cobrança
Titulos Descontados
Titulos a Rec. de Conta Alheia
Ações Caucionadas

285.239,10
671.147,80

4.273.299,10
617.492.20
.570.590,60

10.651.729-90 
2 256.858 00 
8.394.871.90 
1.157.000,00

5.062.488,50
84.365,90

956.386,90

5.461.381,90

9.551.871,90

5.146.854,40

Ane
xo

21.116.495,10

34.188,50 
115 110,30 
507.958.40 
825.071,30 
830.313,10 

1.507.616.60 3.820.258,20

2.310.000.00
27.246.753,30

5.713.863,50 
2.256.858.00 

50.503.50
50.000,00 8.071,2)5.00

35 317.978,30

13
14

14

15
16

P A S S I V O

I) EXIGÍVEL

A  curto prazo

Fundo de Reserva 
Fundo Pa. Desg Maquinas

III) VINCULADO 

Participação em n/ Sociedade

IV ) TRANSITÓRIO

A Disposição da Assembléia 
Geral, cfme Capitulo V, art.
19 e 20 de n/ Estatuto Social.

V ) DE COMPENSAÇÃO

Endossos para Cobrança 
Credores por Tit. Descontados 
Cred por Tit. a Rec. c/ Alheia 
Caução da Diretoria

Titulos a Pagar 
Contas Correntes Credoras 
Contas Correnes Cred. Bancos 
Dividendos (Não reclamados)

A  longo prazo

Contas Correntes Credoras

II) NÃO EXIGÍVEL
v

 ̂ A çÕ68
Capital ) Ordin. 6.445.000;00 

) Pref. 5.555.(100,00

2,811.849,10 
2.096.727,20 
1.413.717 90 

77 844.40 
6 (00.138,60

610 138.10 7.010.276,70

12 00 hOOO.OO
3.155.627,00

250.000.0015.405.627,00 
- —

3.030.849,60

1.800.000,00

Cr$. 27.246 753,30

5.713.863.50
2.256.858,00

50.&3.50
50.000.00 8 071,225,00 

Lr$: 35.317 978,30

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1955

V i c t o r  I s s l e r
Presidente

J. A. L a h o r g u e
Diretor

Hugo Martinez Martins
Contador -  CRCRS n. 975
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Majorada à contribuição para os Ins
titutos e modificado o sistema de 

cálculo dos benefícios
— Décio R. Costa —

Contrário João Goulart à 
Anistia aos Comunistas

Rio - Consoante dispõe a 
Lei n° 2.755, de 1956. do 1956. 
do Congreso NacioDal, san 
cionada pelo Sr. Presidente 
da Pepública. a contribuição 
para os Institutos de Previ 
dencia Social será calculada 
na base de 7%  (sete por cen
to) sõbre a importância men
sal efetivamente percebida 
pelo segurado, a qualquer tí
tulo, nunca inferior, porém, 
ao salário minimo local, até 
o máximo de 3 (três) vêzes o

salário-mínimo de maior va
lor vigente no país, respei
tadas as taxas em vigor, 
quando superiores a 7%.

Estabelece ainda o diploma 
legal que o auxilio doença, 
a aposentadoria e a pensão 
serão calculadas na base - de 
salário médio da contribuição 
verificado nos últimos 36 
(trinta e seis) meses que an
tecederem à data de afasta
mento de trabalho, de reque- 

i rimento ou da morte do se-
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Vào ser revistas as decla
rações de renda

Rio, (Argus-Press) O -r. Jo
sé Mana Alkimin, Ministro da 
Fazenda, recomendou ao D i
retor da Divisão do Impcst > 
de Renda que a partir de 2 
de maio do corrente ano pro
mova a revisão das declara
ções de renda apresentadas 
no exercício em curso pelas 
firmas © sociedades, iniciando, 
ato imediato, rigoroso exame 
de esorita. que deverá ser fei
to na séde do estabelecimen
to.

‘Utrossim, considerando a 
virtual impossibilidade de rea- 
lizaçao em praze curto, de 
exame minucioso da totalida
de das declarações, recomen
dada ainda, de acôrdo o>»m a 
sugestão do órgão próprio, 
que o escolha das firmas e 
sociedades a serem imediata
mente examinadas seja feita 
mediante sorteio, realizado in- 
ternamente e em carater «i- 
giloso.

NenhufP admissão de novos funcionários
O PRESIDENTE da Repú

blica, examinando a exposi
ção de motivos n. 319 em que 
o ministro da Agricultura so
licita autorização para admi
tir servidores na Caixa de 
Crédito da Pesca, deu o se
guinte despacho: «Deixo de 
autorizor as admissões pru-

postas porque não desejo 
abrir nenhuma exceção ao 
sistema estabelecido pMas cir
culares 4 e 5 da Presidência 
da República, que visam a re
duzir as despesas cem o fun
cionalismo públic < e autárqui
co ao minimo estritamente in
dispensável»'

A gradecimento
Alfredo Rudorf e família, Viuva Elza Werner, 

Dedro Delia Rocca e família e Carlos Jurick e fa
mília, consternados com a morte da Viuva Hermi- 
nia Rudorf, vem por meio deste agradecer em es
pecial ao dedicado medico Dr. João Costa e a to
dos que de qualquer maneira manifestaram seu 
pezar por ocasião do doloroso transe. A todos nos
sos sinceros agradecimentos.

gurado.
Determina também a aludi

da lei a revogação do art. 
3o da Lei n. 1.136, de 19 'de 
junho de 1950, dispositivo es
se que facultava ao segurado 
contribuir até lü (dez» vêzes 
o maior salário-mínimo vigo- 
rante no país.

Os benefícios de auxilio 
doença, aposentadoria e pen 
são, passarão a ser calcula
dos a partir de 20 de abril 
de 1956, na base do 6alário 
médio da contribuição verifi 
cado aos 36 meses - que an
tecederem respectivamente, 
à data do afastamento do tra 
balho, de requerimento ou da 
morte do segurado.

Em face. portanto, dêsse di 
ploma legal, ficam alterados 
nos InstUutos de Previdência 
-ocial a taxa de contribui 
çâo dos segurados e o siste
ma de cálculo dos benefícios 
a que acima fazemo6 alusão.

Aumento de 
■> Impostos
O lider Vieira de Mello, 

também auvido sõbre o au
mento de impostos e taxas, 
declarou: «Estou informado 
d* i ue os oposicionistas pre
tendem combater as medidas 
pmpostas pelo govêrno pa
ra cobrir o defn it orçamen
tário Se n to estão de acôrdo 
que apontem outras fontes de 
recursos com as quais se 
possa cobr r o déficit resul
tante das leis de aumentos 
vencimentos elaboradas pelo 
Congresso. Segundo acredito, 
combater as medidas sugeri
das pelo govêrno equivale a 
apontar lbe o caminho das 
emi-sõe8, justamente o mais 
condenado pela UDN».

Presidente JK
O sr Juscelioo Kubitechek, 

presidente da Lepública, via
jou ontem, em avião especial, 
com destino a AG nas Gerais. 
Em Pedro Leopoldo, naquele 
Estado, o chefe do Executi 
vo inangurará a nova fábri
ca de cimento

NOVA IORQUE, -  ü  vice- 
presidente brasileiro, sr. Joao 
Goulart, percorreu os enor
mes edifícios de apartamen
tos destinados à moradia de 
trabalhadores e cn" stri’ 
pelos sindicatos norte-ameri
canos. assim como o centro 
de saúde do Mndicato de 
Corte e Costura. .Manifestou 
a sua admiração por ambas 
as obras e felicitou os diri- 
gentes sindicalistas pela per
feita organização dos seus 
serviços em favor dos traba 
lhadores dos Estados Unidos.

Ao meio-dia, num dos clu 
bes mais aristocráticos de 
Nova Iorque, o sr João Gou
lart almoçou com o sr. Gg-

den Reid, diretor e nrpairf 
te do «New York H e r j j j  
hune», Órgão novaiorquin0 h 
Partido Republicano. A tard 
encerrando a penúltima |ae’ 
do seu programa oficial «!! 
Nova Iorque, o vice-p esiden 
te assistiu a uma brilham, 
recepção oferecida no H0|ei 
Savoy 1 laza pela «America 
Brasil an Association». " 

Até este momento o fr 
João Goulart não fez comea 
tários sobre telegramas pr(> 
cedentes do Rio, os qUa„
dizem que o vice-presideni 
telefonou de Nova Iorque o 
denando ao seu Partido qu 
se oponha à anistia pa, 
«oitenta lideres comunistas

«Indócil» o suplente Lacerda
O sr. Xavier de áraujo, su

plente do sr. Carlos Lacerda, 
está a ponto de romper com 
aquele deputado-jornalista ora 
voluntariamente exilado num 
bairro aristocrático de Conne- 
tiout (US ). O mal-estar já in- 
feccionou uma larga area ds 
ÜDN, também perplexa com 
a atitude daquele parlamentar,

cuja Lu ís  de ausleridsde eri 
proclamada sem contestaçãi. 
Agora, necessitando de voN 
para realizar uma oposição 
efetiva, a bancada da UDN 
sente-se desfalcada. Mais in
teressado, porem em que o tr. 
Caries Lacerdanse defina, es
tá o sr. Xavier de Araújo, que 
se  diz já «indócil».

-  BANQUETE -
Realizar-se-á no próximo sábado, dia 59 às 

19 horas no Grande Hotel Lajes, um JANTAR em 
homenagem aos Srs. Bacharéis em Ciências Jurí
dicas e Sociais de 195o. Jantar este que será uma 
homenagem dos Srs. Advogados e Acadêmicos de 
Direito aqui residentes.

As listas de adesões acham-se com os acadê
micos Cid Couto, Galvão N. Caon e Cyro Campos

Graça Alcançada
Agradeço uma graça slcan- 

çada por interces-ío de No*s < 
Senhora do Perpetuo S< corro.

N1LDA GOULART

M A R I L U Z  H O T E L
(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$ 150,00 - 
C asa l Cr$ 250,00 -

MARILUZ HO TEL LTDA \
Rua foão N egrão , 169

rvn c .D L T^ L E F 0 N E S : 4790 e  4791ENDEREÇO TELEGRÁFICO "MARILUZ”
C U RIT IBA  —  P A R A N Á

Amanhã, Domingo: às 7 e 9,30 H. — no MARAJÓ ARA
Apresenta, em cooperação com a REPUBLIC, o sensacional e empolgante rom ana „

históricas -  filmado em TRUCOLOR estupendo: r0mance de «venturas

Os B r a v o s  náo se R e n d e m !
Um dos maiores sucessos populares do ano! Um espetáculo Colacc.il d . -  •

JOAN LESLIE. VERA RAISTON, FORNEST TUCKER, JOHN RUSSEL  N lN A  V a p c íL 013 pr»TOBRTE

-  NO VALE DOS CANIBAIS
~  U L I S S E S

HOJE, às 4 e 8 horas: Duas Formidáveis Sessões 
com JIM D AS  SELVAL

AGUARDEM! Para BREVE —  O MAIOR ESPETÁCULO DOS ÚLTIMOS ANOS!
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