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Renunciou o vereador 
Agnelo Arruda

O vereador Agnelo Arruda, 
lider da UDN na Camara 
Municipal, vem de renunciar 
o seu mandato. A atitude do 
prestigioso chefe pQlitico, em 
cujas mão« esteve a direção 
da UDN local durante certo 
periodo, vinha 6endo anuncia
da há algum tempo, dado o 
seu desejo de afastar-se da 
política. Em seu requerimento 
de r e n ú n c i a  o sr. A- 
gnelo Arruda declara que a 
6ua atitude obedeceu «a um 
imperativo de ordem pessoal, 
consequência da decisão cal
ma e concientemente tomada 
de afastar-se definitivamente 
das atividades politico-parti- 
darias*.

A nossa reportagem, entrando em contato com o sr. 
Agnelo Arruda, obteve dele resposta a uma pequena en
trevista, que a seguir transcrevemos:

P - É verdade que renunciou à vereança ?

R - Sim. Há mais de ano que desejava fazê-la As cir
cunstancias é que não me o permitiam.

P - Foi por íalta de tempo?

R. - Apesar de que sou um homem ocupado, não pos
so afirmar que foi precisameote porisso. Quando muito, 
os meus afazeres contribuiram com uma parcela para a 
minha deci6ão.

P. - Ou por aborrecimento político?

R. - Sim. Em parte.

P. - Pretende afastar-se da politica?

R. - Sim. Já me considero inteiramente afastado das 
atividades politico-partidárirs. Esta é a principal razão de 
minha atitude.

P. - Está era desacordo com a orientação atual da UDN?

R. -  Não é bem isso. Continuo sendo um soldado de 
meu partido - a União Democrática Nacional, a cujos diri
gentes me prendem laços de velha e sólida amizade.

Nacionalização dos Bancos
Deputados do PTB e do 

PSP estão no proposito de a- 
presentar um projeto de lei, 
que disporá sobre a nacio
nalização dos bancos estran
geiros que operam no Brasil.

Não se trata de matéria no
va apresentada na passada 
legislatura pelo sr. Luthero 
Vargas, á deliberaçãd da 
Camara dos Deputados

AUM ENTADOS OS M ILITARES
O presidente Nereu Ramos sancionou o pro

jeto que concede aumento de vencimentos aos 
militares. Os vencimentos reajustados são devidos 
a partir deste mes.

Conferencia do escritor 
L. Romanowski

Alta dos pneus: 2*/. 
no custo do frete

É um verdadeiro milagre o 
que a técnica na produção 
nacional de pneumáticos con
seguiu em pouco tempo’ 
pneumáticos que, com uma 
recapagem, proporcionam, nos 
transportes Rio-São Paulo, 
uma quilometragem media dc 
cerca de 50 mil quilômetros, 
sabido que nessa quilometra
gem inúmeras peças do ca
minhão, com desgaste incom
parável menor que o« pneus, 
são invariavelmente substituí
das e até o seu motor neces
sita de uma cuidadosa revi
são.

Custo dos pneus
Graças a essa considerável 

eficiência no trabalho, o cus
to dos pneus se dilui de ma
neira assombroaa no frete ro
doviário. Assim é que o cus
to dos pneus representa por 
toneladas e quilômetro per
corrido apenas 15,9 centavos 
p8ra um frete medio Rio-S. 
Paulo de Cr$ 2,06 por tone
lada quilômetro, isto é, ape
nas 7,7% do frete.

A  imprensa tem anunciado 
um reajuste de 25% nos pre
ços dos pneumáticos, em vir
tude de ter sido aprovado pe
la Comissão Executiva de De
fesa da Borracha e homolo
gado pela COFAP ura aumen
to de 44% nos preços da bor
racha, que entra na produ
ção dos pneus na proporção 
de 40%, além do encareci
mento durante cerca de 14 
meses de outras matérias-pri
mas, mão de obra e outras 
despesas de fabricação que 
representam outros 60% do 
custo dos pneumáticos. É de 
pasmar que. devido & alta 
quilometragem proporcionada 
por esses artefatos, esse rea
juste de 25% representa ape
nas um aumento de 2%  no 
custo do frete.

Compare-se agora o aumen
to do custo do frete, no mes
mo penodo, decorrente dos 
aumentos de preços dos ca 
minhões. das peças e acesso 
rios, da gasolina, oleo diesel 
e lubrificantes, com os 2% re
lativos ao noticiado reajuste 
de 25% e se concluirá pela 
sua insignificância.

De «O Jornal»

Encontra-se entre nós 
desde atgun« dias o es
critor paranaense L. Ro- 
manowski, autor de «E 
os trigais ondulavam», 
Ciúme da Morte» e outros 
romances que integram 
o patrimônio literário do 
pais. L Romanoswski, 
juntamente com um elen
co cultural que o acom
panha, realizará uma con 
ferencia concerto, ás 20

horas do dia 24 deste, no uine Marajoara, abor
dando o tema «Nascimento e a evolução da músi
ca». Entrè outros estarão presentes à conferencia- 
concerto que será narrada por L. Romanowski, o 
chansionier Koberbal, o tenor Felippo Barani e o 
pianista W alter Syring. A noitada cultural que tem 
o patrocinio da Prefeitura, Camara de Vereado
res, 2o Batalhão Rodoviário e outras entidades es
tá despertando vivo interesse em nossos meios in
telectuais.

Maior em 54 o movimento do correio 
e menor o do telegr aio, quanto a 53
Aumentou a receita das taxas telegrtlicas — Curiosas revelações do 
— Consélbo de Estatística

Os brasileiros, em 1954, 
usaram mais os Correios e 
menos os Telégrafos do que 
o haviam feito em 1953 O 
tráfego postal aumentou, de 
um para outro ano, de cêrca 
de 10% no conjunto, tendo a 
correspondência sem valor 
declarado para dentro do país 
crescido de 2.088 milhões pa
ra 2.233 milhões; entretanto, o 
numero de telegramas trans
mitidos baixou de 31 milhões 
para 29 milhões. Essas cifras, 
colhidas no «Anuário Estatís
tico do Brasil», edição de 
1955, mostram que nos seto
res de comunicações, onde há 
concorrência d* entidades pri
vadas, o serviço publico eslá 
perdendo terreno.

Apesar da diminuição do 
numero de despachos, a re
ceita de taxas telegráfica« su
biu de 251 milhões para 265 
milhões de cruzeiros, e, r.a- 
turalmente com a itensifica- 
çüo do tráfego postal, houve 
também aumento do produto 
das vendas de selos de 371 
para 397 milhões de cruzei
ros. Somando-se as rendas de

todas as especies, tem-se pa
ra o conjunto dos serviços 
postais telegráficos a receita 
global de 712 milhões, em 
1953, e de 700 milhõe« em 

11954, verificando-se uma di
minuição de 1,7%. Em conse
quência, o déficit elevou-se 
de 1.297 milhões para 1.330 
milhões de cruzeiros, no pe
riodo mencionado.

Nosso movimento postal e 
telegráfico e o maior da Ame
rica Latina e um dos maio
res do mundo. Nas estatísti
cas internacionais da ONU, 
com 30 milhões de telegra
mas expedidos, o Brasil co
locou-se loge depois d> 8 Es
tados Unidos (151,7 milhões), 
Japão (91,5 milhões) e Reino 
Unido (36,4 milhões): relati- 
vameute ao volume de corres
pondência (2 bilhões de car
tas), ficamos era oitavo lugar, 
precedidos dos Estados Uni
dos (50,9 bilhões), Reino Uni
do (8,7) Alemanha (5,3). Japão 
(3,5). França (3,4) Canadá 
(2;9) e índia (2,7 bilhões de 
cartas).

------------  Para seu conforto ------------

G R A N D E  H O T E L  H I E S
- Agora sob nova direção ----- . -----

Diárias cora café da manhã á partir de CrS 80,00 — Almoço ou jantar á Crí. 50,00 — Descontos para os srs. via
jantes comerciais. Telefones automáticos em todos os quartos.

Propriedade e direção da «CONSTRUTORA COMERCIAL LTDA.
________________ _  _ _ ____ _____  _______ M  M  ■ I Ml  . II ■ I   ~ ~ .. J UM .

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



21 1-^6 CORKED A « 'FANO
2 página

Secçàc feminina
ANGELA TEREZA

QUEBRA-QUEBRA - Mistu
rar e amassar bem dois co
pos de porlvilho seco, um de 
farinha de trigo, um de açú
car, meio de banha, uma co
lher de mant6iga e dois ovos. 
Estender com o rolo e cortar 
com fôrmas, ou querendo, fa
zer um rolo de um centímetro 
de grossura, mais ou menos, 
apertar com um garfo e cor- 
tar pequenos lezangos. Assar 
em assadeiras untadas com 
manteiga, em forno quente.

o — o
PARA LIMPAR bem um 

pente, passar entre os dentes 
do mesmo um algodão embe
bido em álcool.

PARA QUE o espinafre con
serve todo o seu sabor, deve 
ser cozido em pouca água e 
passado logo por agua iria e 
não espremer, somente escor
rer, para que fique suculento.

o — o

0 MIOLO do pão preto é o 
melhor para limpar os tape
tes manchados ou sujos.

o — o

Não se deve adquirir ali
mentos em quantidade, só pe
lo fato de possuir geladeira 
eletrica. porque eles. perma
necendo muito tempo em re
frigeração, perdem o sabor.

Vai regressar o presidente eleito

Recepção fesiiva a Juscelino no dia 24

Plano do Rio Paraná
O Senador Assis Chateau- 

hriand lançou: em Buenos 
Aires, uma idéia revoluciona
ria. Consiste na transforma
ção do Rio Paraná em um 
verdadeiro Danúbio; com a 
construção de lagos artificiais 
e aproveitamento do curso 
daquele caudal para a nave
gação de barcos até quatro 
mil toneladas. Segundo o pla

no do semdor Chauteaubriand. 
o Rio Paraná sendo aprovei
tado para a navegação possi
bilitará uma ligação fluvial de 
São Paulo a Buenos Aires, 
beneficiamento largamente o 
Brasil-Sul, o Paraguai e a 
Argentina, e contribuirá para 
o estreitamento de nossas re
lações com esses dois paises.

Joalheria Mondadorí
Praça J. Costa — Lages

Oíerece a sua distinta freguezia os 
famosos relogios

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

de PAREDE E MESA que são vendidos com 

certificado de garantia por 10 anos

CRISTAIS. PORCELANAS e objetos de 
adorno

A chegada do sr. Jusceli
no está prevista para as de
zesseis horas do próximo dia 
25. Uma comissão de re
cepção, presidida pelo em
baixador Francisco Negrão 
de Lima e constituída por 
represemantes de todos 06 
partidos e por comitês femi
ninos que participaram da 
campanha estão organizando 
o programa fe6tivo que deve
rá ter inicio no momento era 
o avião descer no aéroporto 
do Galeão Esse programa 
prevê, segundo o presente 
noticiário fornecido p e l a  
Agência Nacional, um corte

Atividades do Legis
lativo Municipal — 
Exercício de 1955
Continuação do numero anterior

Finanças
Para o exercício legislati

vo em fóco dispunha a Câ
mara de uma d o t a ç ã o  
orçamentária total Cr$ . . , 
303.2oo,oo.

Em consequência de des
pesas, «imprevistas» motiva
das pelas reuniões extraordi
nárias e aumento aos funcio
nários da Secretaria, houve 
necessidade de um credito 
suplementar da ordem de 

55.000,0
Total Cr$ 358.200,00

Verificou-se entretanto, ao 
findar o exercício, um peque
no 6aldo na importância de:

Cr$ 2,84,2,00
asssim distribuídos:

0-02-1 Cr$ 260,00 
0-03-1 1.578,50
0-04-1 100,00
0-04-2 84,50
0-01-4 309,00
0-05-1 500,00

jo de manifestantes com 
uma pausa em frente ao
monumento de Deodoro. Na 
praça Paris será armado um 
palanque, onde Juscelino 
ouvira a saudação dos parla

mentares e representantes 
dos trabalhadores: O pre?i- 
dente eleito, agradecendo as 
manifestações, deverá fazer
nessa ocasião um discurso 
ao povo brasileiro.

d u r a b i l i d a d e  i l i m i t a d a

M os de cimento-aniianto
(Tipo Esgoto)

DISTRIBUIDOR:
!/■ Com. © Repr. G, Socas S.A.

Rua \  Cordova 291 Telef. 258 C. Postal 61

Cr$ 2 842.00

Secretaria da Câmara Mu 
nicípal de Lajes, 3 de janei
ro de 1956

Jairo Ramos 
Diretor Secretário

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
ii „  . . Chapas onduladas para coberturas rha 

pas lizas Rnsicôr, chapas lizae, F.bro.ite para forros e divi' 
soes internas, caixas de descarga Flomax de imbutir R F 
externas, reservatórios para agua quente e fr a t k 
esgoto e instalações sanitarias"em geral n ’ b°8 P-fS
para redes e esgotos, tubos de pressão’ P<?Ça ^ co^ xoe8 
gua, e outros produtos da afamada linha ? b r Á - Í l iT . *’

§

I
I?

______ _______ _______  “ “ “ “  «CKA^ClJ *

Distribuidora Comerciai Laneaoa L t d í
Atacadistas -  Distribuidores -  Importadores U U '

Rua Coronel Cordova, 59 — Fone 246 — LAGES

i

Ils ' farinha e Farelo

DISTRIBUIDORES:

Gillette Safety Razor Company of Brazil:- Lâminas e anarelhn*
Indústrial e Comercial Brasileira S.A. (Incobrasa S A 1 •. rSi ^  barbear e TONI
de Soja e Amendoim eos ^ e9etai
Indústria de Pneumáticos Firestone S A -  Pn.nc 
Microlite do Brasil S. A ,  Pilhas Ray O Vac “

Metalúrgica Wallig S. A.:- Fogões «W a LLIG»

Produtos Alimentícios Quaker S,A.:- Aveia Quaker B c 
Shell Brazil Ltd.:- Oleos para automóveic caminh- Smith

D D ~ * l u m i n 10 - — Í ^ L l ^ ' l i n d r o sAlpargatas RODA
VENDAS POR ATACADO: para automóveis e'  cami„ ^ V .  ----------

. P ape ,apja _ PrVe“ s

 ̂ . [_1-—aC > c i fP 1 -—

Correntes 

etc., etc..
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A nova
Martins de Andrada
Desde que o homem, como 

indivíduo, constatou sua su
perioridade, como inteligência 
criadora na f^ce da terra, 
sentiu, paralelamente, a in- 
coercíval necessidade de de- 
feza, de preservação da es
pécie. constante instltiva.

Nasceu dai, desde as eras 
mais recuadas, 0 «entida emi
nentemente gregário do ho
mem, no âmbito do homem, 
no âmbito de suas classifica
ções sociais, políticas, econó
micas. religiosas e raciais.

Hoje em dia, o sentido de 
associação é rr.ais profundo, 
mais permanente e mais sóli
do, havendo entidades que 
agrupam os mais variados e 
múltiplos setôres de qualquer 
atividade humana, e entre 
ela9 o esporte.

Vemos então surgirem, nos 
pequenos e grandes centro6, 
nas vilas e nas metrópoles 
associações esportivas e enti
dades superiores. Aqui em 
nosso Estado, podemos já nos 
ufanar dos órgãos que con
gregam os mais diferentes ti
pos de esportes, levando-se 
em conta que temos até di
versas federações.

Dentre elas, pelo espirito de 
realizações arrojadas de seus 
mentores, pontifica a Federa
ção Atlética Catarinense 
(FAC). que desde 1941, data, 
de sua fundação, vem desen
volvendo e incrementando o 
atletismo em nosso Fstado, 
mercê de um trabalho de 
equipe e de direção bem 
orientado, q u e  despertou 
grande interesse de parte dos 
aficcionados amadores de to
da Santa Catarina.

Vimos, ai, a luta insana, 
árdua e trabalhosa de Osmar, 
Cunha, coodjuvado por João 
Batista Bonassis e outros, a I

A firma NELSON BRASCHER & CIA. oferece à ven

da os seguintes imóveis situados nos melhores pon os da 

cidade, com facilidades de pagamento.

1 - 20 lotes de 12 x 30 cada um situados na Estrada 
Federal, proximos â Construção do SENAI.

Nereu Ramos agradece aos EE. UU. a 
recepção a Kubitschek

O presidente provisório do 
Brasil, Nereu Ramos, passou 
um cabograma ao presidente 
Eisenhower, agradecendo pe
la cordial recepção dispen
sada ao presidente eleito 
Ju8celino Kubitscheck na se
mana passada.

O texto da mensagem, da
tada d« 10 de janeiro, é o 
seguinte: «Ao terminar a 
visita que o Dr. Juscelino 
Kubitschek araba de fazer a 
êsse pais, quero manifestar a 
V Excia. o quanto o gover

no e o povo do Brasil apre
ciaram a cordial acolhida 
que aí foi dispensada ao fu
turo chefe da nação brasilei
ra. As expr 6sivas demons
trações de cortezia e defe
rência constituem no penhor 
da excelência das relações 
amigas e felizmente existen
tes entre os Estados Unidos 
da América 6 o Brasil Cor
diais cumprimentos. Nereu 
Ramos, vice-presidente do 
Senado Federal, em exercí
cio de presidente da Repú
blica».

Aero - Clube de Lages
Editai de Convocação

A Diretoria do Aéro-Clube de Lages, com fundamento 
em o art. 03o d08 estatutos sociais, convoca todos os - 6ó- 
cios desta sociedade para uma Assembléia Geral Extraor
dinária a realizar-se no dia 24 do corrente, às 20 hora6, em 
6ua séde à R. 15 de Novembro n- 33, Io and- < om a se 
guinte «ordem do dia»: - Reforma de lguns rtigos dos 
E6tatuto6, em atenção a exigências de or em perior.

Lages, 13-1-9 6
Emilio F. Battistella 

Presidente

Snr. Luiz Fiúza Lima
Presidente da FAC

Nas eleições que feriram 
há pouco, foi guindado ao 
cargo de presidente da FAC 
o «r. Luiz Fiúza Lima, pessoa 
bastante relacionada no* meios 
esportivos, economicos • so
ciais do Estado, pelo seu es
pirito de pionemsmo. Fiúza 
Lima representa genuinamente 
a nossa geração, e tem uma 
fôlha de serviços que o reco
menda para grandes realiza
ções.

O arrõjo de seus cometi
mentos, e a teimosia com que 
os leva a bom têr.mo, vimos 
no consagrador concurso Miss 
Santa Catarina, na idealiza
ção e construção do fabuloso 
cluba do Penhasco, nc vigo

diretoria da FAC
roubar horas de seus lazeres 
para pedir tijolos, madeira e 
cimento para a edificação do 
belo estádio da Federaçãi', 
que, agora pronto, atesta fir
memente o querer é poder, 
em beneficio da coletividade, 
lucrando, com isto, Dão só a 
capital como público e clu
bes do interior.

roso planejamento da cam
panha turística neste Estado 
e, mais rec-ntemente, na emo
cionante e grandiosa recpçào 
a Papai Noel.

O novo presidente da FAC 
está pois, devidamente cre
denciado para Continuar o 
meimo diapasão das direto 
lias anteriores, e estamos cer
tos de que, dirigindo a sim
pática entidade, por ela e pe
lo incremento do atletismo 
em nosso Estado muito fará.

Esperemos sem duvidar e 
confiemos, ccncedendc, desde 
já um crédito de confiança 
na diretoria Fiúza Lima. que 
está segundo fomos segura
mente informados, com uma 
série de idéias felizes visan
do o aprimoramento esporti
vo do atletismo amadorista 
catarinense.

Vida ao u r ck
Crn*a para os desportistas de to

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

A melhor revista esportiva.
Em todas as baucas - Cr$ 6,00

O  Relógio do Central do 

Brasil, no Rio de Janeiro, 

com seus 10 m. de 

diâmetro nos mos

tradores, ó o maior 

relógio de 4 faces 

do mundo.

isto é verdade

O PORTUNIDADES COM ERCIAIS

2 - 11 lotes situados na Estrada Federal no trtcho 
compreendido entre 0 Posto Coral e Escola Agrícola tae-
ano Costa.

3 - 12 lotes situados ao lado do Clube 1* de Maio, na 
Avenida 3 de Outubro.

4 - 40 lotes situados em frente à Capela Frei Rogério.

5 - 10 lotes situados nas proximidades da avenida 3 
de Outubro, fundos da Oficina Santa Helena.

isto também é verdade
*  __________________________________________________

%

C igarros

I em cada  

S fu m an tes  

p re fe ra i

6 - 1 Casa de Material, bom acabamento, com gara
gem e depositos, situada na Rua Emiliano Ramos.

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

8 -  1 casa de material no prolongamento da rua Aris
tiliano Ramos com area construída de 190 m2. Transfere
para 0 comprador empréstimo Caixa Economica.

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

10 - 2 lotes de 30x25 cada um situados na Estrada 
Federal ao lado Chacara Lenzi.
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Â maior rêde aérea dom m

ã

Nós colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Ca ÍM .À

E
Serviços

AGENCIA. EM LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cine M arajoara)
Fone, 214

Operamos com aviões Douglas DC 8(21 passageiros) e Douglas C 47 (28 passageiros)

Dias da Semana
2a. Feira ! Para Porto Alegre (diréto)

Hora de sahida! - 15,15
Cr *

(Volta às Terças Feiras)

Terça Feira: para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: • 10,10

u, f

Terça Feira: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: 13,20
(Volta às quartas feiras)

M J . '

•Jf t  

—
Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
M / _  •• _ - (Volta às quintas feiras)

Hora de sahida: - 11,30
o *\;*i*í 

• "f,. *•- s C

■
Quinta Feira: para Joaçaba e Xapecó

(Volta às sextas feiras)
Hora de sahida: - 13,20

h
—

Sexta Feira: para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro

(Volta aos sabados)ir ■ i t

Hora de sahida: - 11.30

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

Hoj-a de sahida: - 13,20
(Volta aos domingos)

___ i t-
U> • ir ^  ------  —

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 11,30 (volta ás 2as. - 8as. - 5as. - sabados)

tanto na ida co-
Com uma passagem da TAC ^ % g rAviaiaf™ » r c la.

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de "

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul 6 ma" dar buscar malquer pessoa, qu 
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente U ’ baSlando 'Jue Para isso seja a penas ele

, reCeberá o bilha‘e d*  Passagem, e„, sua re
T   C  ^  n  A A  A n  I V »  n i r »  z l n t r »  H »  n  / i  n  n  • » # »  _Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer
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Reunidos em Florianópolis os delegados das associaçõos e entidades
do comércio e industria do Estado

AS FINALIDADES DA
REUMÂO:

Ni séde da Fe
deração do Comércio de San
ta Catarina, reuniram-se os de
legados das Associações e Sin
dicatos da Indústria e do Co
mércio de Sdnta Catarina, com 
a finalidade de, na conformida
de do aitigo 11 e seu i itens 
oo Decreto n, 645. escalherem 
os representantes das oito re
giões geo-econômicas do Esta
do que participarão da Cumir 
slo Executiva do Plano de 
Obras e Equipamentos.

— o —

Presidiram a reunião os se
nhores Charles Edgard Moritz 
p Celso Ramos, respectivameo 
te, Presidentes da Federação do 
Comércio e da Federação aas 
Indústrias de Santa Catarina.

Estiveram presentes perto de

cem Delegados das Entidades 
de Classe.

OS ELEITOS:

Foram os seguintes os elei
tos, para representarem as oito 
regiões geo-econômicas do Es
tado.-

ALBERTO GONÇALVES 
DOS SANTOS — representara 
* Região de Florianópolis que 
compreende os Municípios de 
Florianópolis, Camboriú. Pôrto 
Belo, Tijueas, N >va Trento, Bi- 
guaçú. São J >sé e Palhoça.

FRITZ SCHNEIDER -  re
presentará a Região da Bacia 
do Itajai que compreende os 
Municípios de Itajai, Taló, Pre
sidente Getulio, Ibirama. Rodeio. 
Timbó, Indaial. Blumenau, Gás- 
par, Brusque. Rio do Sul e Itu- 
porangi. '

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
DECRETO N° 69 

de 24 de dezembro de 1955
O Sr. Euclide» Gr»nzotto, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso de suas atribuições,

D E C R E T A :
Art. 1® -  Fica aberto, por conta da arrecadação do cor

rente exercício, o crédito suplementar na importância de Cr$ 
169.048,50, pura reforçar as seguintes dotações do orçamente 
vigente:

0-24-1
0- 34-4
1- 14-1
2- 24 4 
2*24 6 
6-33 1 
8-14 1 
8- 22-1 
8-54 2

Cr$ 61.094.10
14.435.00 

784.20
1 930,00

18.744.00 
15 593,60 
21.608 50
25.760.00
12.099.10

Art. 2o -  Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 24 de dezembro de 1955

EuclMes Granzotto 
Prefeito Municipal

LUDOVICO BALTHAZAR 
BUSCHLE — repre*emarî a 
Região do Litoral de São Fran
cisco do Sul que compreende 
os Municípios de São Francis
co do Sul, Joi n ville Aiaquarí, 
Jaragi'à do Sul e Guaramirim.

JOSE VIRGOL1NO D O S  
SANTOS — representará a 
Regilo de Laguna que com
preende os Municípios de La
guna, imaruí. Braço do Norte. 
Orleies. Urussanga, Tubarão. 
Jaguaruna Criciúma. Araranguá, 
Turvo e Sombrio.

GUILHERME RITZMANN -  
representará a Região de Ca- 
noinhas que compreende os Mu
nicípios de Canoinhas, Port« 
União. Mafra. Rio Negrinho; 
Campo Alegre, São Bento do 
Sul, Papanduva e Itaiópelis.

ALBINO SGANZERLA -  
representará a Região do Rio 
do Peix* que compreende os

Municinios de Seára, Corcórdia, 
Blratuba, Ca in/nl, Joaçaba, 
He val d’Oste. Tangará, Vi
deira e Caçador.

OSCAR SCHWEITZER - re
presentará a Região dos Cam
pos de Lajes que compreende
os Munic pios de Laje*, Bom 
Retiro, São Joaquim, Curiíiba- 
nos e Campos Novos.

ARNALDO MENDES -  r e 
presentará a Região do Oist- 
que compreende o* Municípios 
de Chapecó, Dionisio Cerquei 
r*; Itapiranga. Mnndaf, Palmi
tos, São Carlos, Xaxim e Xan- 
xerê.

REUNIÃO NA FEDERAÇÃO 
DAS INDÚSTRIAS:

Á s  1 5 , 3 0  h o r a s  
os representante* e l e i t o  s 
reuniram-se na Séde da Fede
ração das Indúttr as de Sant. 
Catarina, presididos pelo sr.

Celso Ramos, ocasião em oue 
ticaram assentarias diversas me
didas do interest* da ciasse 
no que se refere à sua nartici- 
pacão na Comisião Executiva 
do Plano de Obras e Equipa
mentos.

VISITA AO SR.
GOVERNADOR:

Cotn a finalidade r’e comu
nicar o resultado da reunião, t 
suli itarem Sr. Governador 
do Estado, medidas do mtere*- 
se da Classe, os oito represen
tares das regiões, acompanha
dos pelos Presidentes das Fede- 
' ações do Comersio e da In
dústria, estiveram no Palácio do 
Govêrao, em visita ao gr. Iri- 
mu Bornhausen.

o—a
N ’ S próximas edições volta

remos ac assunto para infor
mar aos nossos leitores deta
lhes da importante reunião rea-. 
lizada.

S .A . Empresa de Viação Aérea Rio Grandense j

^ = V  A R I  G = —  _
Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas ja vigorando

Aviões raixtos em todos os seus vôos em LAJtiS

H O R Á R I O
DE LAJES PARA

Caxias
Curitiba 3as.

•Ias
5 as.

6as.
Sab.

Dom.

Florianópolis 2as. 3as. 5as. Sab.
P. A legre 
Hio de Janeiro

2as.
3as.

4as.
5as.

6as.
Sab.

Dom.

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

P R E Ç O
Felipe Afonso Sim'O 

Secretario

Comercial “ C O N D E”  Ltda.
Ferro-Cimento - Materiaes para Construção
Consulte nossos preços antes de realizar suas 
compras de ferro, cimento e demais materiais 

para construção.

Comercia! "Conde”  Ltda.
Rna ArUtlliano Ramos, 14 - Sala 2

LAJES — S. CATARINA

IDA Ida e volta
Caras nho 665.00 1.:>C0,70
Caxias 345 40 629.00
Curitiba 871 (X) 1.572.40
Erechim 490,80 886 20
Florianópolis 454.40 886 20
Joaçaba 316.61» 571.70
Passo Fundo 690.80 1.1 67.10
Porto Alegre 554,40 1.00", 70
Rio de Janeiro 2.058.60 3.716,50
São Paulo 1.478,40 2.668,50
Xapeco 409,60 ’ «48.00

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

de Turismo.

A G ÊNC IA  F.M LAJES - Rua 15 de Novembro 37 - Fones • 241

S r s . v i a j a n t e s  e s r s . f a z e n d e i r o s :
Hospedem-se na PENSÃO N A T A L  Agua corrente em todos os quartos, cozinha de Ia ordem e preços raodicos.

Oferece também re fe içõ es  d iá rias  e por m ês com preços especiais.

P e n s ã o  N a t a l ,  a maior e melhor no gênero
Rua Getulio Vargas N° 154 — Bem  no centro d a  c id ad e  — Lajes, Santa Catarina
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Gosto não se discute, porem o apurado bom gosto das Lojas Fau! é indiscutivJ
1 ■'■■niais novidades co-ifacionadas

Basta lançar um olhar nas suas elegantes vitrines, para apreciar ao suas ong *______________
_______________________  por mãos de mestre

= LOJAS PAUL s
A O  LA D O  DO  C IN E  T A M O IO

Noticiai^de^PorU^legr^^^

Prefeito Leonel Brizola recusa condecoração
O engenheiro Leone! Brizola, era carta dirigida ao professor Ivan Rodrigues de 
Faria, recusou o recebimento da medalha comemorativa do centenário do 

nascimento do marechal José Caetano de Farias -  As razões da recusa

Encontra-se há vários dias 
nesta capital, o professor 
Ivan Rodrigues de Farias, 
membro da Comissão de Me
dalhas do Gabinete do Minis
tro da Justiça, que viajou 
para esta capital com o es 
copo de proceder a entrega 
de medalhas comemorativas 
do centenário do nascimento 
do marechal José Caetano de 
Farias a várias personalida
des de destaque das esferas 
administrativas do Estado.

Enire tais personalidades 
encontram-se o governador 
lido Meneghetti qua já foi

agraciado com a elevada dis
tinção em solenidade realiza
da no Palácio Piratini, e o 
sr. Leonel Brizola, o prefeito 
municipal, respondendo ao 
oficio que lhe dirigiu a cita 
da comissão, recusou a me
dalha que lhe conferiam, nos 
seguintes termos:

«limo Sr. Professor Ivan 
Rodrigues de Farias N. 
Capitai.

Acuso o recebimento da 
carta enviada por V. Sa. c o 
municando me que fui agra
ciado com a medalha come
morativa do centenário do

P a l a c í o  da M ú s i c a
ARTIGOS MUSICAIS E ELÉTRICOS

A maior e mais completa discoteca de Lajes

Acordeons - Rádios - Eletrolas - Toca-discos - Bi
cicletas - Reguladores de voltagem - Máquinas de cos
tura - Álbuns para discos - Aparelhos discotex e mui
tos outros artigos de reconhecida qualidade.

Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» 
e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cupões gra
tuitos « Lar Feliz» (caria patente n° 180).

PALÁCIO DA MÚSICA, CUJO LEMA Ê:
VENDER BEM E SERVIR MELHOR

Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal, 164 - Fone, 397 

Endereço Teleg «Palácio* - Lajes - S. C.

nascimento do ilustre Mal 
Jose Caetano de Farias.

Lamento, nesta altura da 
minha modesta vida pública 
não poder aceitar esta distin
ção. Nada fiz, para merecê- 
la. Quero estar sempre entre 
os que procuram se inspirar, 
com sinceridade, nos exem
plos dos nossos maiores. E, 
com esta minha atitude, sei 
que presto uma sincera e 
verdadeira homenagem ao 
grande brasileiro e militar 
que foi o Mal. José Caetano 
de Farias.

Nestes poucos dias que V 
S, esteve em nossa Capital, 
pôde observar a situação de
soladora em que se encon
tra a nossa cidade, com suas 
ruaR esburacadas e seus ser
viços públicos deficientes e 
desgastados, na oportunidade 
em que assume uma nova a 
dministração. encontrando 
a Municipalidade numa situa
ção de quase insolvência fi
nanceira. E, por isso, antes 
de receber uma tão alta dis
tinção — para ser digno da 
memória de José Caetano de 
Farias — é necessário fazer 
algo para merecê-la.

Atenciosamente, Eng. Leo- 
nel Brizola, ^refeito»,______

Trator Agrícola
Modelo WD Allis Chalmers 

com arado 3 discos, grade, 
cultivudor-plantadeira - VEN
DE SE.

Informações nesta redação

Convite para Missa
Adolfo José Martins e familia, Manoel Ri

beiro Martins e familia, Nilo Sbruzzi e familia, 
Celso Ribeiro Martins e familia, Armando Gué- 
des e familia, José Wilson Muniz e familia, 
Udacira Martins de Oliveira e filhos, Wolny 
Delia Rocca e senhora - pais, irmãos, cunhados 
e sobrinhos do inolvidável

Dr- José Moacir Ribeiro Martins

convidam os parentes e pessoas de suas re
lações para assistirem á missa de I o aniver
sario do falecimento daquele ente querido, que 
em sufrágio de sua alma será celebrada no 
dia 25 do corrente mês, ás 7 horas, no altar- 
mor da catedral desta cidade.

Antecipam agradecimentos.

Lajes Janeiro - 9õfi

Edição de hoje 8 páginas

Atenção Senhores Dentistas ’  '■ *

A  Comercial «CONDE» Ltda. encarregar- 
se-á de todo e qualquer trabalho de prótese, 
confeccionados pelos mais modernos proces
sos mundiais. PONTES MCVEIS - Estruturas 
de WISIL» - a nova liga de Cromo, ('obalto, 
Molibdenio, da Fried. Krupp - Alemanha. 
COMERt IAL «CONDE» Ltda. representante 
exclusiva do Laboratorio «PRÓTESE DENTÁ
RIA ODONTOS», de Porto Alegre.

Rua Aristiliano Ramos, 14 - Ssla 2 - End Teles 
«CONDELTa » s'

Laj®8 "  Santa Catarina

Complete o conforto de seu lar adquirindo na Comercial Auto Capas 
em seu fantástico DEPARTAMENTO “CIT Y T E X >

Colchões de molas CITY. S1ESTA. CITYTEX. para casal e solteiro
Cama - Turca « C I T Y T E X »  para solteiro e casal

Sofá - Cama «SIESTA». com braços e sem braços

Sofá - Cama “SIESTA", LUXO, com braços e sem bra-uS
Divã e Poltronas - Cama «CITYTEX» comum e de luxo

Canta-TURCA «CITYTEX, com cabeceira para solteiro e casa,
Bergere simples e Reclinavel — A W #  j ^

Grande sortimento de tecidos para decõraoãeoCOra,‘VaS

Faca ainda hoje sua visita ao “DEPARTAMENTO CITYTEX”
RUO MaraChal 95. -  LAGES _

Vendas a vista e pelo sistema crediário da Loja f a c i a l  Auto
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Unico bar na cidade com pista p/ dançar
Rí/A C O R R E IA  P IN T O  41 T. 393

Serviços de Lanches e Bar — Todos os dias, Saladas de Frutas, Sorvetes, Tortas e vários Chás Dançantes
BAR COM BEBIDAS NACIONAIS  « ^ E S T R A N G E IR A S

S E R V I Ç O  F I N O  “
_________________________Musica diariamente, 2a. a sábado e domingo a tarde e a noite

0 Aliados abateu o Pinheiros por 4  a 2
Derrotando o Pinheiros, pr.r 

4 a 2, o Aliados colocou se em 
posição VHiit.ijosa para a con
quista do titulo de 55, eis que 
apenas o Vasco lhe poderá 
suplanDr, em sua últ ma par
tida. 0  prélio náo foi dos 
melhores na parte técnica, 
revelando apenas um Aliados 
voluntarioso diante d« um ad
versário apático e de8inter -s- 
sado em certos momentos do 
encontro.

A vitória do Veterano foi, 
no entanto merecida e o es
pore espdht sua superiorida
de. A primeira etapa concluiu 
com dos tricolores que na 
ase final ainda dilataram o 
jscoie.

Os tentos foram assinalados 
)or Clóvis (2) e Alfredo, para

Inauguração do alambrado, 
— dia 29 —

o Aliados, e Dezinho e João- 
zinho para o Pinheiros.

Os times tiveram a seguin
te constituição:

ALIADOS: Tunico, Vilton e 
Abelardo - Laerte; Alítedo e 
Lambança - Enailio, Eustálio, 
Clóvis, Galego e P io  de Mi
lho.

PINHEIROS: Segala, Zé O- 
távjo e Julião - Luzardo; Ho- 
nório e Olice - Madureira, Zé- 
ca, Joãozinho, Dezinho e Bas
tião».

O Juiz, Ivens Montenegro, 
teve bôa atuação.

A  renda alcançou a C$r 
950.00.

O alambrado do Estádio 
dunicipal, já concluído, de
verá ser inaugurado no pró- 
timo dia 29, em cerimonia a 
er presidida pelo sr. Eucli- 
es Granzolto, prefeito mu- 
icipal. Como parte inte- 
rante dos festejos serão 
ealizados dois torneio nes- 
e dia, um entre os clubes

da Varzea, pela manhã, e 
outro eDtre os filiaaos à 
LSD, á tarde. Aos vencedo
res 6erãn oferecidos finos 
troféus. A LSD já sorteou o 
carnet dos jogos a serem 
realizados, devendo a Var
zea fazer o seu sorteio na 
tarde de hoje.

A n i v e r s a r i o
Viu passar maiã um natali- Internacional. 

!io, no dia 13 deste, o jovem 
lilário Louriv«! de Souza, 
ionhecido deportista do S.C.

Ao ilustre aníversáriante 
nossos cumprimentos.

N o t i c i á r i o
L  O sr. José Morais foi 

confirmado no cargo de secre
tário da Liga, por ele exerci- 
há alguns anos. Enquanto is
so, foi nomeado tesoureiro 
daquela entidade o sr. Ar
mando Guedes, que deverá 
exercer também; em carater 
interino, as funções do secre
tário da JDD,

X X X
2. Solicitaram demissão: o 

Dr. João Batista Tezza, do 
cargo de secretário da JDD, e 
o sr Marcirio Joaquim de 
Souza das funções de marca
dor de campo.

3. A Prefeitura Municipal, 
atendendo apelo da LSD, cons
truirá, nas dependencias do 
Estádio Municipal, dois vestiá
rios com chuveiros e instala
ções sanitárias adequadas.

4. Também em atenção á 
solicitação da Liga o sr. Pre
feito .Municipal avocou ao 
guarda do campo as funções 
exercidas pelo antigo marca
dor, pago pela LSD.

X X X

5. Está em estudo a entra
da dos clubes d i Várzea para 
comporem uma segunda divi
são da LSD. A sugestão da 
atual diretoria da Liga está 
sendo bem recebida.

X X X

6. Na próxima quarta-feira 
os clubes deverão diacutir e 
votar o relatório e balanço fi
nanceira das atividades da 
LSD no perioio de 54/55.

Posse dos eleitos 
para a LSD

Em aolenidade presidida 
pelo sr. \lfeu Ataide e < otn 
& presença de regular núme
ro de esportistas, foram em
possados, dia 14 à noite, nas 
funções de presidente e de 
vice-presidente, respectiva
mente' os 8rs. Dr Evilasio 
Nery Caon e Gilberto Pires. 
O» eleitos foram saudados 
pelo acadêmico S»lvad >r 
Pucci Sobrinho, representan
te do Lages, tendo discursa
do também o Dr. João Ba
tista Tezza, secretário de- 
miS'ionario da JDD. Por fim 
o Dr. Evilasio Nery Caon a 
gradeceu a confiança que 
lhe haviam depositado e bem 
assim em seu c» mpanheiro 
de diretoria, expondo um 
amplo plano de trabalho pa
ra a gestão que naquele dia 
se iniciava

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

tem a satisfação de comunicar aos seus distintos clientes 
que já recebeu um grande estoque de fogões e de botijões de 
liquigáz, estando apta a instalar em todos os lares lageanos 
esse novo processo de cozer. Comunica também que as vendas 
poderão ser feitas em suaves condições de pagamento.

Em exposição à Rua Mal. Deodoro n°, 305 

Lages — Santa Catarina

CASA R E N N E R
a . . .

faidacosturH
’  EDO BORDADO 

UM RRA7ER

Camisas:

Epsom

Lemo

e d if íc i o  c a r a

Estas

A  M A R C A  
DE Q U A U D A D E -

Saragossi
/̂\ r'í(.K

ALTA QUAUDADE  
E D ISTINÇÃO

Roupas Sport

Caícas5

Casacos

Etc.
f * u * a Tl "lZlL-í **1 -IL» »— m

SOBRETUDOS C A PA S

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

GUALIDADc E niSTirr 0

POLOVER
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V i s i t e m  a P r i me i r a  F e s i a  da 
------------- Maçã - Exposição------
A Realizar-se de 18 a 26 de fevereiro em São Joaquim - S.C. ^

COBREIO LAREANO
ANO XVl! Lages, 21 de Janeiro de 195S | N' 8

RESPOSTA A CIA. TELEFÓNICA
Em resposta a uma carta publicada em nosso periódico, o Dr. Evilaslo 

N. Caon endereçou a seguinte à Companhia Telelonica Catarinense:

«Lajes, 17-1-56
limos Sr».
Cia. Telefónica Catarinense
FLORI ANOPOL1S

Prezados senhores:

Dado acúmulo de trabalho e em consequência de via
gens, só agora me é possível responder a carta de VY.SS, 
relativa aos serviços telefónicos locais, por mim criticados 
na Camara de Vereadores. Atenho-me, de maneira 6uscin- 
ta, aos tópicos da mesma, para não alongar uma polemica 
espistolar que julgo desnecesssária.

1 - No que tange ao contrato com a Prefeitura quem 
está faltando com a verdade são VV.SS. Existem no arqui
vos da Camara Municipal infcrmes do sr. Prefeito de que 
VV.SS , por reiteradas vezes se recusaram a assinar con
trato de concessão dos serviços telefónicos de6ta cidade.

2 - As condições que VV.SS, dizem observar em to
das as cidades, quer mantenham, quer não mantenham con
trato, não são as mesmas. Não faz muito li num jornal de 
Blumenau que o Prefeito não autorizara aumento de alu
guéis de aparelhos telefónicos, estribado em contrato entre 
aquela Municipalidade e VV.SS. Aqui, no entanto, VV.SS. 
aumentam quando querem e em quanto desejam sem con
sulta ou anuência da Prefeitura.

3 - Posso admitir - embora tenha achado ridícula a 
argumentação de VV.SS. em que incluem batata, arroz, 
feijão, etc. - que haja necesssidade de periódicos reajusta
mentos nos preços dos aluguéis dos aparelhos telefónicos, 
dada a constante elevação do custo de vida, e que; certa
mente, se reflete também no ramo explorado por VV.SS.

4 - O que advogo não é baixà de preços, E o contro
le da Prefeitura, como de lei, na fixação do mesmos Em 
novemhro VV.SS. majoraram de 180,20 para Cr$ 212,00 sem 
aprovação do Poder Público. E o que é mais grave, apesar 
do aumento de preço, o serviço piorou.

5 - Eu mesmo necessitei ir a Curitibanos, Blumenau 
e ltajai tratar de assuntos que poderiam ter sido soluciona
dos pelo telefone. Mas oa serviços de VV SS. nunca fun 
cionam com presteza. Aqui mesmo na cidade, vezes sem 
conta tenho me deslocado do escritório para o Forum, pa 
ra a Delegacia de Policia e para varias firmas do Bairro 
da Ponte Grande - perdendo tempo e dispendendo em con
dução - porque o telefone não funciona. Isso tudo tem o- 
corrido após o recebimento da carta de VV.SS.

6 - Podem VV.SS. ficar chocados por ter eu usado 
termos até anti-parlamentares como «arapuca», na indica
ção que formulei perante a Camara Municipal. Mas qual 
o termo para definir uma empresa que mantem um serviço 
caro e imprestável, senão esse ?

Lamento que até agora, apesar de meu esforço, ainda 
não se tenha regularizado a situação entre VV.SS. e o Muni 
cipio, mas posso assegurar que não será por falta de minha 
c o l a b o r a ç ã o  q u e  se há de fazê-lo, s e m  
celeumas estéreis. Para isso VV.SS. deverão concorrer com 
melhor dose de boa vontade e de espirito público, afim-de 
dotarem a nossa cidade com um serviço à altura de seu 
progresso.

Firmem VV.SS. contratato com a Prefeitura, cobrem 
preções razoáveis e mantenham um bom 6erviço e eu da
rei por finda a minha missão. Do contrário em que pe
sem as relações que deverei manter com VV.SS. como as
sinante, prosseguirei na minha critica, cumprindo a minha 
tarefa de legislador e de jornalista.

Cordialmente,
„  EVILASIO NERY CAON»

Dr. Aristeu Schiefler
Reassumiu, quarta-feira, a- 

pós ter g zado f rias o Dr. 
Aristeu Rui de Gouveia Schie
fler, titular da la Vara da 
Comarca. O Dr. Schiefler es
teve na praia de Camboriu 
desde meados de dezembro 
e no periodo em que esteve 
afastado do Forum local teve 
como seu substituto o sr. 
Pompeu Sabatini. Juiz de 
Paz.

IMPORTAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS

Segundo informação pres
tada pelo ministro da Fazen
da, sr. Mario Camara, o govêr 
no não está cogitando per 
mitir importaçães de auto
móveis sem a necessária 
cobertura cambial.
Como se sabe surgiram boa 
tos de que o govêrno estaca 
inclinado a permitir tais 
importações, a pedido de vá 
rios parlamentares Com a6 
informações do sr. Mário Ca 
mara põe-se uma pedra final 
sôbre o assunto, continuando 
inalterada a política até en 
tão adotada.

Cursos do SENAC
Fstarão abertas, até o dia 

28 de feveiro. em tôdas as 
escolas do SENAC, as matri
culas para os cursos Comer
cial, Básico e Técnico de 
Contabilidade, bem como pa
ra o curso por correspon
dência e pelo radio, que se 
rá ministério da Educação, 
das 9 às 10 horas, aos domin
gos.

Os cursos são inteiramen- 
te gratuitos, turnos, diurnos 
e noturnos.

CINCO PONTOS DO PTB
O deputido Fernando Fer- que atenda^o critério de ^Ee- 

rari, falando aos jornalistas, J 00,1 ——»
disse que na reunião da ban
cada do PTB, foram assenta
dos cinco itens que dtverâc 
ser preenchidos pelos candi
datos do partido aò Ministé
rio da Agricultura e do Tra
balho. Os itens são os se
guintes: l.°) nome limpo; 2.°)

deração; 3.°) que possua bom 
ambiente parlamentar: 4° ) que 
conheça os assuntos da pasta,- 
5o) partidário no bom sentido 
do termo.

Disse ainda o sr. Fernando 
Ferrari qu* até o presente 
momento não há compromis
sos com nomes.

Camara Municipal de Lages
C O N V I T E

Tenho a honra de convidar as Exmas. autori
dades civis, militares, eclesiásticas e ao povo de 
Lçtges, para a solenidade de posse do novo titular 
do Poder Executivo Municipal, sr. V1DAL RA
MOS JUNIOR, a realizar-se no dia 3l do corren
te, às lõ  horas, no recinto da Câmara - Edifício
fjo Pnpfpitiira

SYRTH DE AQUINO NICOLLÉLI 
Presidente

Faleceu o Deputado Lodi
Vitima de um acidente de automovel faleceu tragica

mente quando 6e dirigia de São Paulo para sua fazenda 
nas proximidade de Jundiai, o industrial e homem de ne
gócios deputado Federal Euvaldo Lodi, da bancada do mi
neira do PSD.

Garantido o abastecimento aos consu
midores de Liquigáz para os Estados 

do Paraná e Santa Catarina
A liquigáz do Paraná e San,. Catarina; S. A „ organização oapecializada na distribui

ção do Liquigáz. acaba de dar .oicto as obras de construção de sua estação de es 

tocagem e engarralameuto. Possuindo 150 toneladas armazenadas ,s novas instala

ções terão a capacidade diária de 1.500 bojões, produção esta sutioieute para aten- 
der o consumo do Paraná e Santa Catarina e exnort.r
da Federação. d’  para ° utros E8lad°‘

polfO ®siS

Basin'-'
L in "
in jiplo bonne
L i f e  * em( 

if Rte-
Ui virte rt' 

dti xswdo (
«Uw««*1*' 

da >egi 
fbttrti de 

iai [mœioodî

(ir'ICSMjD
t MpoM rm Oa
itni wido lerii 
(ii amu 11 
n rtlifiiri di
St I I  -111200, I
Tt luv io Bai 
palm. ltDdo 
inten aotori 
«te perante ai 
Dreien Vjdi 
IdltOlftNOD a
Hortet Ept 
hiiMiMritt!

MOI lot do I 
iró piíeni*, enq
,0taiWdir I
ÍV dt CflHn
< £ * * *  
waomjio.

ibtlo BL-.«,]7T  com 
I tolilot dDtln,

> lN o î r

S S
, % > d e  

/ & ? ■ *  

101

Interpretação brilhante

tadas

A v'da- o drama- 0 esplendor e a consagração de um dos maiores talentos m ,«».;,, ^
" wo "luòicais oo mundo

Apresentados num grandioso tilme IUIi.no, ,m deslumbrante TECN1COLOR!

'' " Gabriele Ferzetti, no papel de PuCciNi 
e os astros: MARTA TOREN, PAOLO STOPPA e N a m . p o  

Ás mais belas páginas musicais das operas famosas: LA BOHEME MANON iw çrA ir r  rp„ ^RAY.
i durante a narrativa da vida do famoso artista e compositor. ’ 1 OUAU1> iURANDOT e MDiMF rtttpd -

BUlFRrLY, serão apres d-

PUCCINI -

Amanhã, domingo, às 4,7,15 e 9,15 horas.
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