
.

Día 31 a posse dos eleitos
A próxima terça-feira assi

nalará uma nova etapa na 
vida politico-administrativa 
do país Investidos de man
datos conferidos ,pelo povo, 
através das urnas, em 3 de 
outubro, tomarão posse: o 
presidente e o vice-presi
dente da República, 9 go 
vernadores de Estados e 
grande número de prefeitos. 
Um grupo de inconformados 
com os resultados do pleito 
eleitoral tentou burlar os di
reitos dos ungidos pelo povo, 
porém o movimento de 11 
de novembro - comandado 
pelo general Lott - restau
rou a legalidade democráti
ca, assegurando a posse a 
todos, iDclusive a muitos gol
pistas, eleitos para os exe
cutivos estaduais e para as 
prefeituras.

O presidente e o vice
! Na suprema chefia da na
ção serão empossados os srs. 
Juacelino Kubitschek dt Oli
veira e João Goulart. Após 
ama campanha em que en
frentaram as mais sérias di
ficuldades, assumem o poder 
com vasto crédito de con
fiança popular, aumentado 
com a visita do presidente 
ao6 EE.UU e Europa. A ma
quina administrativa será 
movimentada em torno da 
execução do trinomio.- ener
Íia, transporte e alimentação.

om base parlamentar, o sr. 
iuscelino Kubitschek tera to
das as condições para reali- 
:ar um bom governo.

IO governador do Estado
O deputado Jorge Lacerda 

assumirá a chefia do gover 
no de nos-o Estado, contan
do com escassa maioria na 
Assembléia e sem ter posi 
ção política definida. Não 
tendo plataforma de governo 
&credita->e que venha a de 
senvolver o plano de obras e 
equipamentos, oriundo do 
goveruo que vai susceder. 
Procurará vencer a distan
cia que o separa do gover
no da União, e, segundo pen 
sam alguns observadores, da
rá cunho diverso do dado 
pelo sr Irineu Bornhauseu à 
política governametal. Não 
terá por ora vice-governador 
Enquanto perdurar o estado 
de 6Ítio não se saberá qual 
dos candidatos - Miranda ou 
Eriberto - será o vjce.

O prefeito
Para a Prefeitura voltará o 

sr. Vidal Ramos Junior, que 
ja exerceu a chefia do Exe
cutivo L.ageano durante vá
rios anos. náo só no Estado 
Novo como também na fase 
democrática, quando foi elei
to Deverá governar com 
certa tranquilidade, encon 
trando alguns obstáculos com 
o Governo do Estado, mas 
terá a contrapor apoio do 
governo federal. Já realizou 
alguns acordos com os Mi
nistérios e deverá enfrentar 
diversos e grave» problemas 
que angustiam a nossa popu
lação.

Quase certa a permanência de Loit
— O general Teixeira Lott, ccnvidado pelo sr. Jusce

lino Kubitschek para permanecer no ministério da Guerra, 
mnsultou vários generais 6Ôbre o assunto. A maioria res- 
iondeu favoravelmente. Apesar disso, o general Lott ainda 
ião 6e decidiu. Contudo, parece certa sua permanência na 
•asta da Guerra, o mesmo acontecendo com os titulares da 
Keronáutica e da Marinha.

Segunda-feira: primeira discussão sôbre o 
Plano de Reclassificação

Foi convocada uma sessão extraordinária da Câmara 
federal para segunda-feira, às 10 horas, para inicio da dis 
ussão do Plano de Reclassificação do funcionalismo civil 
a União, em virtude da aprovação do requerimento de 
rgência apresentado pelo deputado Fernando Ferrari.

A viagem de 

Vidal ao Rio
ACORDOS EN TR E O M U 
NICÍPIO E  OS M INISTÉRIOS 
DA AGRICULTURA E DA 

EDUCAÇÃO

Em rápido conmto que 
mantivemos hoje com o sr. 
Vidal Ramos Junior, conse 
guimos apurar que SS., em 
sua recente viagem ao Rio,

celebrou acordos com os Mi
nistérios da Agricultura e de 
Educação diretos com o nos
so Município. Dei-ses acordos 
constam: novas condições pa 
ra o serviço de expansão do 
trigo e do fomemo animal e 
bem assim a criação de uma 
escola de tratoristas e ainda 
a c nstrução de um ginásio 
rural, para isso o governo 
federal concorrerá com Cr$ 
2.0U0 000,00, na próxima ediçnc 
daremos mais detalhado os 
assuDtos por SS. tratados no 
Rio.

Dois acidentes  do 
tra íego

Durante a noite passada 
dois acidentes do trafego se 
verificou em nossa cidade, 
sendo um na Avenida Mare
chal Floriano, e outro na rua 
Marechal Deodoro, sendo am
bos somente com danos ma 
teriaig para os veículos, e al
guns postes de iiuminaeã' 
derrubados.

0  PROGRAMA DA POSSE
É o seguinte o programa 

de solenidades da posse do 
presidente da República:

•Segunda-feira — 30 de ja
neiro, 15 horas — visita das 
Missões Especiais ao Ministro 
dr Estado das Relações Exte
riores no Palacio Itamarati 
Traje, fraque e cartola; uni
forme para os militares: 17 
horas — apresentação de 
credenciais, do Palacio do 
Catete. Tr»je: fraque e carto
la; uniforme para os militares.

Terça-feira — 31 de janei
ro — 15 horas, posse de s 6rs. 
Juscehuo Kubitschek de Oli
veira e João Belchior Mar
ques e Goulart nos cargos 
de presidente e viCe-presiden- 
te da República, no Palacio 
Tirodentes. Traje’ casaca, co
lete preto, ou uniforme. Oon- 
decr rações. — 21.30 huras, o 
presidente da República rece
berá a visita dos chefes; das 
Missões Esp ciais acompanha
das dos membros das suas

respectivas Missões, no Pala
cio do Gatete. Traje: casaca 
ou uniforme, — Condecora
ções.

Quarta feira — Io de fe
vereiro — 10 horas, o presi
dente da República receberá 
as altas autoridades, no pa
lacio do Catete: 20,30 hora», 
jantar oferecido pelo presi
dente da República aos che
fes das Mi&aões Especiais e 
Permanentes, no Palacio ha- 
mar.itil 23 hor. s, recepção no 
Palacio liamarati: 23 horas, 
recepção no Palacio Itauiara- 
ti oferecida às Missõea Espe
ciais. Corpo Diplomado, Al
tas Autoridades e sociedade. 
Traje: casaca ou uniforme. 
Condecorações.

Quinta-feira — 2 de feve- 
reiio — 20,30 horas, jantar 
oferecido ao sr. presidente da 
República pelos chtf-s das 
Missões Especiais, Tiaj : ca
saca ou uniforme. Condeco
rações

NEREU não quer a presidência do PSD
— Tem eido iutensificada, nas últimas horas verda

deira ofensiva de boat06: os nomes d s possíveis ministros 
são publicados e depois aparecem desmentidos às noticias 
sôbre exigências de certos setores. • tc. tintem, em vários 
jornais, apareceram noticias de que o sr. Nereu Ramos te
ria condicionado sua aceitação à pasta da Justiça à sua 
eleição para a presidência do PSD. Untem mesmo, através 
de declarações do sr Juscelino Kubitschtk. foi desmentida 
a noticia. Hoje, entretanto, alguns matutinos insistem, no 
assunto, chegando a dizer que o gesto do sr. Nereu Ramos 
constitui uma manobra dos 6rs. Tancreao Neves e Antonio 
Balbino contra o sr. Amaral Peixoto O sr. Tancredo Neves, 
ouvido pela imprensa, depois de classificar ta>s noticias de 
intrigas destinadas a abrir di6senção no altos quadros pes- 
sedietas declarou que «tenho e6tado com o sr. Nereu Ra
mos para tratar de assuntos administrativos. Jamais, entre
tanto. conter6amo6 sôbre a presidência do PSD. Não posso 
compreender como podeiia o sr. Nereu Ramos conciliar as 
funções de ministro com as de presidente de partido polí
tico Quaoio ao sr. Amaral Peixoto, sua atuação frente do 
P-̂ D tem sido um exemplo de lealdade e de desvelo para 
com o partido e os companheiros. Merece plena e integral 
confiança de todos nós».

„ (De A Hora)

Diplomados ontem Juscelino e Jango
Em sessão solene do Tri

bunal Superior Eleitoral, os 
rs. Juscelieo Kubitschek e 

|oão Goulart foram diploma
dos presidente e vice-presi
dente da República, respecti- 
vamonte, para o periodo que 
rá de 31 de janeiro de 1956

até 31 de jan. d“ 1961. As 
mais altas autoridades civis e 
militares compareceiam à ce
rimônia realizada sob a pre
sidência do ministro Luiz Gal- 
lotli, na sala de sf»sõe8 tía 
alta Côrie da .Justiça Eleito
ral.

r

Para seu conforto

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

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

Propriedade e direção da «CONSTRUTORA COMERCIAL LTDA.
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Visi tem a P r i m e i r a  F e s t a  o a 
--------------- Maçã - Exposição-------
A Realizar-se de 18 a 26 de fevereiro em São Joaquim - S.C.

A Cadeia Associada oferece á  TAC a rea* 
lização do concurso Miss Brasil no Estado 
um enviado dos D.A. em nessa capital

f  a g r a d e c im e n t o
a família do sempre lembrado

Anastacio Gonçalves Araújo Junior

Santa Catarina inteira to
mou conhecimento do maior 
acontecimento social do Es
tado, e até hoje não supera 
do, constituído pelo Concurso 
que elegeu a mais bela cata
rinense, uma das espetacula
res iniciativas de Luiz Fiúza 
Lima, Diretor da TAC, e que 
contou com a presença de 
Marta Rocha.

A população de Florianó
polis, especialmente, não es
tá esquecida do maje6teso e 
belo desfile das candidatas 
no Estádio da FaC, as rece
pções, o desfile nos carros 
de mutações, e a eletrizante 
apuração final, que corou 
Ana Maria Siqueira, encanta
dor produto do Vale do Ita 
jai, com a rainha da beleza 
barriga-verde.

Deve-se dizer, também, que 
nenhuma iniciativa antenor 
teve as honras da maior co
bertura jornalística e radio
fônica em nosso Estado, tal, 
o interesse que despertou o 
Concurso Miss Santa Catari- 
D a  dentro e fora do território 
catarinense.

MISS UNIVERSO E OS 
DIÁRIOS ASSOCIADOS
Os bastidores dêsse con

curso, só Luiz Fiúza Lima, 
Ciro Marques Nunes, Ivo Sell, 
Doralecio Soares e outros 
sabem, Canceiras, sacrifícios, 
decepções, muito pouca ale
gria e nenhum divertimento, 
empregando todas &6 ener
gias em aparar arestas, coor
denar, entrosar e orientar 
clubes, candidatas, imprensa, 
rádio e programações. Mas a 
verdade é foi um êxito re
tumbante, e o idealizador dês
se verdadeiro torneio de be 
lezas foi agora procurado por 
alto elemento da superinten
dência dos Diários Associa
dos, para que arrastasse a 
responsabilidade da eleição 
de Miss Santa Catarina, para 
a posterior escolha da mais 
bela jovem brasileira, que 
concorra ao título de Miss 
Universo, em Long Beach, 
nos Estados Unidos.

A cadeia associada agora é 
a patrocinadora exclusiva do 
concurso no Brasil, e quer 
que a TAC — Transportes

Aéreos Catarinense S/A. en 
tre em conjunto com os Diá 
rios Associados, movimentan
do em todo o Estado para 
que cada unidade catarinen 
se eleja sua mais bela repre
sentante.

E tanta projeção teve a e- 
quípe comandada por Fiúza 
Lima, que essa personalidade 
não hes t >u em procurá-lo, 
para entendimentos prelimi 
nares que visam a movimen 
taçâo, novamente, da máqui
na que fez funcionar com bri
lho e entusia-mo o Concurso 
Miss Santa Catarina, _o ano 
passado, em todo o Estado, 
patrocinado pela TAC e Cru
zeiro do Sul.

Declarou mesmo, o ar Moa- 
cyr Nobre, na palestra que 
manteve com Luiz Fiúza Li
ma, que os Diários Associa
dos, por seus representantes 
no Estado, observam o per 
feito serviço daquele conc ur
so, e estavam dispostos a en 
tregar ao jovem diretor da 
Transportes Aéreos ( atari 
nense a organização do Con
curso Miss Brasil em Santa 
Catarina, na certeza de que 
em suaa mãos o êxito seria 
completo.

Reina já, grande expecta
tiva no ar, em tôrno do mais 
famoso concuso de beleza do 
país, e a cadeia associada 
está empenhada em que to
dos os Estados da União com 
pareçam à capital federal 
com 6uas respectivas candi
datas ao título mexirno, para 
concorrer à escolha da mais 
bela do universo, no sensacio
nal concurso a realizar-se em 
julho próximo, em Loug Beach.

É o caso de perguntar-se: 
aceitará a TAC a responsa
bilidade do concurso agora 
dirigido pelos Diários Asso
ciados? Sabemos, de fontes 
segurap que nada está acer
tado definitivamente, c- mo 
temos a certeza também do 
êxito que implicaria a orien
tação da equipe comandada

Joalheria Mondadorí
Praça J Costa — Lages

Oferece a sua distinta íreguezia 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

vem de público agradecer a tôdas as pessoas 
que a confortaram no doloroso transe, visita
ram, enviaram flores, coroas, cartões, tele
gramas e acompanharam o querido moito a- 
té sua ultima morada

Lages, 23 de Janeiro de 1956

Escândalo com o pai do gover
nador paulista

Um escândalo ocorreu a rua 
Benjamim Constam. O sr. Jo
sé Guerreiro, casado Cum a 
sra. Erancisca Flores Guerrei
ro, que fugiu com o genitor 
do governador Jânio Quidros 
sr. Gabriel Passos (deputado 
estadual e médico), agrediu 
êste último, a «casse tete», 
quando saiu de seu consul
tório.

O fato verificou se em ple
na via pública, tendo sido 
presenciado por tod< s os 
transeunte*. O sr. José Guer
reiro, que é moço, inve-tlu 
furiosammte centra o sr. G,.- 
briel Passos, que cont a ida
de de 67 anos. Não obstante 
a vítima tomou o «casse-te- 
te» do agressor, dando-lhe al
gumas paul .das. Sómente de 
pois de algum tempo, a custo, 
foram os dois Contendores se
parados. A certa altura da 
briga, o sr. José Guerreiro 
teria grilado: «Toma, velho!, 
Me dê meus filhos é ,pode fi
car com a mulher!»

Após, foram conduzidos á 
Central de Policia, onde es 
clareceram às autoridades o 
que se tinha passado.

O chefe do Executivo ban
deirante, ao ie r ciência do 
lato, comentou-o:

—E» um caso de Policia, 
C. be a ela resolver e timar 
as providéneirs».

por Luiz Fiúza I.ima para 
mais esse empolgame concur. 
80. onde o sul de e empe
nhar se ao máximo para ar 
rebatar o titulo que por duas 
vezes, a com muita justiça 
ficou com o nordeste, na pes
soa da linda Marta Rocha e 
da meiga Emilia Corrêa Lima.

Vinhos gaúcho no 
banquete de posse

Há vários dias, foram pi: 
blic^das estatísticas sôbr 
vinhos gaúchos e como esO 
vam sendo bem recebidos n 
rnccado, a ponto d ser a pr< 
dução menor do que a proci 
ra, confir man.1o-se que os bri 
sileiros bebem m-ds vmho d 
que fabricam. Agora, novo fi 
to vem atestar a boa quali 
dade do vinho nacional. ( 
deputado Luiz CampagnOr 
entrou em entendimento- cor 
o couselheiro Carlos Eira: 
chefe do cerimonial do Itanm 
rati, no sentido de que fô>ser 
incluídos vinhos nacionais n 
Do-se do sr. Juscelin»* Knbi 
t-rhek. pois a qualidade d 
nosso pioduto poderia pet 
feiiamr-nt- constar em bsn 
guetes d-ssa natureza. 0 sr 
Carlos Ei-as p-ometeu, eniác 
que no banquete de Jusceli 
n,)> no Itamarati, será servid' 
champanha francês». 03! 
vinho b anco e tinto pnee 
dentes das granjas do Ri< 
Grande do Sul PHa primei» 
vez, na história do Bra-il. se 
rao servidos em cerimôniâ  

tal natureza vjühos nacio 
nais.

Gosto não se iscute, porem o apuracL LOjas |-̂ au| ^ jn(jjSCUJ.
Basta lançar um olhar nas suas elegantes vitrines, para apreciar c . n u i ô UUI

. ------------------------------ p°r mãos de mestre °nginais novidades confecio,

AO LADO DO CINE TAMOIO
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Movimento Universitário de 1955
Registrados 45 mil matriculas em 17 Universidades do país — Maior movimento em São Paulo e 

no Rio Preferência Direito e Medicina — Muito menos agrônomos e veterinários
Recente pesquisa realizada 

revelou que nas 17 universi
dades existentes nos diversos 
pontos do país, o número de 
matriculas, no ano de 955. 
atingiu a 45 260, enquanto nos 
estabelecimentos isolados ês- 
se número chegou a apenas 
27.392. Segundo suas sedes, as 
universidades arroladas nessa 
pesquisa estão situadas 3 em 
São Paulo. 3 em Pernambuco 
2 em Minas Gerais, 2 no Rio 
Grande do Sul, dispondo ’o 
Paraná, o Ceará e a Bahia 
de 1 universidada Rural si
tuada na Rodovia Presidentç

Dutra.
Na Capital da República o 

movimento de matriculas fi
cou assim distribuído: 8385 na 
Universidade do ‘Brasil, 3562 
n» Universidade do * Distrito 
Federal, 1203 na Universida
de Católica e 276 na Univer
sidade Rural que compreende 
as faculdades de Agronomia e 
Veterinária.

São Paulo: Maior Fre
quência

A Universidade de São Pau
lo colocou-se como a primei-

ra do país. em numero d 
matrículas, registrando 8688 
alunos durante o ano se 1955 
Enquanto na Capital da Re
pública o maior número de 
alunos foi da Faculdade de 
Medicina, com 1766 inscritos, 
em São Paulo o maior núme
ro de estudantes foi de Di
reito, com 3275 matrículas.

Outro detalhe curioso em 
relação à Universidade de 
São Paulo é que ali são man
tidos três estabelecimentos 
não conhecidos nos demais 
Estados: Sociologia, e Políti
ca, Escola de Policia e de 
Saúde Pública.

Universidade Rurais: 
Pouca Frequência

For in pesquisas três Uni
versidades Rurais, a fde Per
nambuco, a de Minas Gerais 
e a do Rio de Janeiro, che
gando o número de matricu 
las dos três estabelecimentos 
a apenas 700 alunos, assim 
distribuídos: Rio de Janeiro, 
276; Pernambuco, 210; e Mi
nas G*ras. 207. Tôdas man
tém cur-sOs de Agronômla e 
Veterinária, sendo ministrado 
na de Minas Gerais, também, 
um Curso de Ciências Do
mésticas frequentado por 17 
alunos.

Escolas Isoladas: Mais 
Advogados

Do conjunto de escolas iso
ladas destacam-se 23 de Di
reito, com 8705 matrículas, 
que foi o maior número r<- 
g strado em 55 entre êsses ti
pos de estabelecimentos. Sa

lguem, na ordem decrescen , 
Medicina com 3316 alunos, 
Odontologia com 2700, até 
Aite Decorativa que regiatrou 
apenas 4 alunos. Foram pes
quisados 35l estabelecimentos 
isolados dos quais 136 cursos 
la fae Idades de filosofia.

OPORTUNIDADES COMERCIAIS
A firma NELSON BRASCHER & CIA. oferece à ven

da os seguintes imóveis situados nos melhores pontos da 
cidâde, com facilidades de pagamento.

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

2 - 1 1  lotes 6Ítuados na Estrada Federal no trecho 
compreendido entre o Posto Coral e Escola Agrícola Cae
tano Costa.

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

4 - 40 lotes situados em frente k Capela Frei Rogério.
5 -  10 lotes situados nas proximidades da avenida 3 

de Outubro, fuudos da Oficina Santa Helena.
6 -  1 Casa de Material, bom acabamento, com gara

gem e depositos, situada na Rua Emiliano Ramos.

7 - 1 casa de Maierial c/ 5 quartos, 2 copas, 2 cozi
nhas, 2 instalações sanitarias, situada na av. Mal. Floriano.

8 - 1 casa de material no prolongamento da rua Ari6- 
tiliano Ramos com area construída de 190 m2. Transfere 
para o 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.

1 0 - 2  lotes de 30x25 cada um situados na Estrada 
Federal ao lado Chacara Lenzi.

II - Depósito - Para aluguel - amplo depósito à Rua 
Quintino Bocaiuva.

BRÂSILIT

l>e c lm en to -am lan to  Bra- 
si l i t . Insta lação  facil e de 
ba ixo  cu&lo, sem  e n c a n a 
m en tos  especiais .  Suave- 
m e n te  ac ionada a botão. 
Descarga forte e si lenciosa. 
D urabil idade  il imitada.

S o lic ite  fo lh e to

DESTRIBUIDOR
Com. e Repr. G. Socas S.A.

Rua Cel. Cordova 294 Telef. 258 C. Postal 61
— c m am m, mr a — — a

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas Iizas Rri6icôr, chapas lizas Fibrolite para forros e divi 
sões internas, caixas de descarga Flomax de imbutir B. F. 
externas, reservatórios para agua quente e fria, tubos para 
esgoto e instalações sanitarias em geral, peças e conexões 
para redes e esgotos, tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos da afamada linha «BRASILIT»

V E N D E - S E
Uma bem montada ceramica, em franco fun

cionamento aparelhada com maquinaria moderna 
e capacidade de produção de 5 a 6 mil telhas em 
oito horas de trabalho, situada no município de 
Capinzal, estado de Santa Catarina. Os interessadt s 
queiram dirigir-se a firma. Comercio e Industria 
Saulle Pagnoncelli S/A-, caixa postal, 33 - 
Herval D'Oeste - Santa Catarina.
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§ Distribuidora Comercial Lageaua Ltda.
Atacadistas Distribuidores

1
I

Importadores

Rua Coronel Cordova. 59 — Fone 246 — LAGES SANTA CATARINA

$j

I
Ü
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DISTRIBUIDORES:

Cia. Goodyear do Brasil:- Pneus - CORREIAS e Mangueiras
Gillette Safety Razor Company of Brazil:- Lâminas e aparelhos para barbear e TONI 
Indústrial e Comercial Brasileira S.A. (Incobrasa S.A.): - ó le o s  Vegetais - Farinha e Farelo 
de Soja e Amendoim
Indústria de Pneumáticos Firestone S.A :- Pneus e câmaras de ar.
Microlite do Brasil S. A.:- Pilhas Ray-O-Vac 
Metalúrgica W allig  S. A.:- Fogões «Wa LLIG»
Produtos Alimentícios Quaker S,A.:- Aveia Quaker e Smith
Shell Brazil Ltd.:- Oleos para automóveis, caminhões - cilindros e mancais.

Alpargatas RODA - Alumínio - Arados - Arame farpado - Balanças - Conservas - Correntes 
VENDAS POR ATACADO. para automóveis e caminhões - Ferragens em geral - Louças - Papelaria - Pregos - etc., etc..
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4 Pá<nca

°8 -í-f)G CORREIO LAGEA^O

â maior rêde aérea domesuca u*
Nós colocamos a sua

Transportes Aéreos »ir » d

Serviços
AGENCIA. EM LAGES,- f iu a  15 de Novembro S.N. (logo sbaizo do Cine M a rc jo a ra )

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
(Volta às Terças Feiras)

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

Terça Feira: - para Joaçaba e Xapecó

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

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
(Volta às quintas feiras)

Hora de sahida: - 11,30

Quinta Feira: para Joaçaba e Xapecó

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

Sexta Feira: para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(Volta aos sabados)

Hora de sahida: - 11.30

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

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

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(volta ás 2as. - 3as - <áqS „ . ,Hora de sahida: - 11,30 ' oas- * sabados)

Com uma passagem da TAC ®aavp0uaerá viaiar em qualoû cu.

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de -------
resida em qualquer das HO cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Si i mandai buscar qualquer pc

k ui, bastando nno
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa re 'h - 4 6 Para iss° seja a
sidencia. ' * bilhete de passagem, en

Isformações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

tanto na ida co-
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T I T I O  E
Acontece que o titio foi 

assistir a uma conferência- 
concerto. Titio é burro em 
diversos assuntos, inclusive 
todos. Arranjou o ingresso e 
f. i se sentar lá na frente. (J 
tema era 6óbre musica, ilus
trado por números musicais. 
O Conferencista era «muo- 
dialmente conhecido», menos 
por mim Seu livro, cujo ti
tulo piegas e ncvecentista 
era «. . e os trigais ondula
vam. . .» (Só o titulo mere
cia o prêmio do Serviço de 
Expansão do Trigo), já teria 
3 edições esgotadas. Apesar 
de conhecido mundialmente 
ele foi confundido com um 
deputado petebista que se 
bandeou pra outro partido

Acontece ainda que o vi
valdino começou a ler umas 
laudas em que primou pela 
infdeiradas sistemática de 
um palavrório anódino como 
polifonia, entonação, matrigal, 
ditirambo e que tais. O titio 
que nâo é inteligente, quase 
qu** se confundia com a 
arenga. A papa do velhão 
era pra confundir o pessoal: 
nc fundo ele mostrou que 
leu linhas e linhas, misturou 
liquidificou, meteu fermento 
Fleishman e distribuiu em 
cima da platéia.

De tempos era tempos, in
tempestivamente, o vivaldino 
trazia um cantor na ribalta 
pra ilustrar a palestra. Se 
estávamos falando de musi 
ca no sec. XVI, de repente 
ai arecia um rapaz cantando 
uma coisa de 1950. Nesse in
terregno o vivaldino fazia 
uma posse prussiana no fun
do do cenário e sua cabe
leira Einsteio dava-lhe um 
ar de prêmio Nobel de con
ferencista.

De primeiro ouvimos um 
camarada, um «chansonnier».

A A R T E
falando um francês de ara- 
que, 14 vezes pior que ‘o do 
Ivon C u r y (notaram os 
«erros»?). Acontece ainda 
que o titio não foi nessa que 
o homem é mais expressivo 
que Sablcn. . . Sem vez, com 
francês decorado de segun
do ano de ginásio, ostentan
do sorriso Kolynos (com 
ação anti-enzimática) o «en- 
fant terrible» com «Femmes 
de France» e tudo me pare
ceu um chute. . . E ou não 
é?

De segundo veio outro 
cantor (tenor) que o boletim 
dizia que a imprensa de 
Montevidéu se referiu elogio
samente a ele. No ,fim o 
«press-book» cita que o can
tor era ‘exclusivo da radio 
de Cambijú. Você fica a 
pensar que é uma estação 
uruguaia. Mas não é. não. .£. 
É uma qualquer do norte 
do Paraná. . .

E o pianista? Pelo farol do 
boletim o homem é um Brai- 
lo6ki Jacques Klei ou, di
gamos, Buddy Cole. Mas é 
um dedilhador comum sem 
nada de «me6tre no gênero» 
e nem de «pianista seguro»..

Lã pelas tantas o vivaldi
no deu uma dentro: «Os a r 
tistas relet^m a época em 
que viveram». Falou simpa
ticamente «ôbre o impressio
nismo na pintura (corrente 
que meu amigo Malinverni 
Jr. não gosta). Na musica 
citou o impressionista De- 
bu-sy que misturou com 
Schoenberg (expres lonista)

Depois de tirar e botar 
óculos e de dizer 10 vezes a 
palavra «et cetera» o vival
dino deu por encerrado o 
primeiro ato. Aí o titio não 
aguentou mais e peneirou...

NEREU GÓSS

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 Felizr> (caria patente n° 180).

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

Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal 164 - Fone, 397 j 
Endereço Teleg. «Palácio» - Lajes . S. C.
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O Consumo do café 
africano

A respeito do consumo do 
café africano nos 'países euro
peus e na America do Norte; 
o sr. Antonio Queiroz Teles, 
declarou na última reunião da 
Sociedade Rural da Sociedade 
Brasileira: «O consumo do 
ceíé africano na Europa nos 
Estados Unidos tem última- 
mente alcançado enorme difu
são e continua em alta de ano 
para ano. A razão principal 
desse fato reside nos preços 
são bastantes inferiores ao das 
demais procedências. As cota
ções têm influência no coo- 
sumo. Pela forma ém se está 
introduzindo na América do 
Norte, o produto da Afric» o- 
ferece a mais séria concorrên
cia ao Brasil e demonstra que 
o fator preço tem grande in
fluência na venda do produto.

Senhores industriais e 
comerciantes

Procurem conhecer e fazer instalar era sua 
Firma a Contabilidade Mecanizada FRONT FEED, 
a mais difundida e recomendada em todo o País, 
por ser o mais moderno sistema de contabilidade 
mecanizada.

Oferece economia, rapidez, perfeição e admi
rável controle de seus negocios.

Colha informações, sem compromisso, e peça 
demonstrações práticas à distribuidora exclusiva, 
neste Município.

Organização Contábil Ltda.
Rua 15 de Novembro, 78 - Caixa Postal, 150 

End. Teleg. «CONDE

LAJES — SANTA CATARINA

Trator Agrícola
Modelo WD Allis-Chalmers 

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

Informações nesta redação.

Leia o «Jornal de Lajes»

Órgão Noticioso e de Comentários
Brevemente nas bancas e em sua casa; informando com exatidão 

o «JORNAL DE LAJES» será o mensageiro de sua confiança. Circulará 
sob a direção do Dr. Antonio Edu Vieira.

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas ja vigorando
Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES

H O R Á R I O
DE LAJES PARA

Caxias
Curitiba 3as.

4as
5as.

6as.
Sab.

Dom.

Florianópolis 2as. 3as. 5as. Sab.
P. Alegre 
Rio 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
IDA Ida e volta

Carasinho 665,00 1.200,70
Caxias 343.40 629.00
Curitibe 871,00 1.572,40
Erechim 490,50 886.20
Florianópolis 454.40 886 20
Joaçaba 316,60 571,70
Passo Fundo 590,80 1.667.10
Porto Alegre 554,40 1.006,70
Rio de Janeiro 2.058,60 3.716.50
São Paulo 1.478,40 2.668.5Ò
Xapeco 469.60 048.00

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

de Turismo.
AGÊNCIA EM LAJES - Rua 15 de Novembro 37 - Fones - 241

Srs.  v ia jantes  e s r s . f a z e n d e i r o s :
Hospedem-se na PENSÃO NATAL. Agua corrente em todos os quartos, cozinha de Ia ordem e preços modicos.

Oferece também refeições diárias e por mês 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 da cidade — Lajes, Santa Catarina
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Tratores Agrícolas fabricados 
no Brasil

Rio (S.l.A.) — Jornalistas é 
técnicos do Serviço de Infor
mação Agrícola, do Ministé
rio da Agriculture, visitaram 
a Fábrica Nacional de Moto
res, no quilômetro 26 .da ro
dovia Río-Petrópolis.

Na oportunidade, os diri
gente* da F.N.M. afirmaram 
que a mesma já «e encontra 
aparelhada, há ulgum tempo, 
para iniciar a fabricação dos 
tratores «Fiat», de 25 HP, 
possuindo para tanto contrato 
com a emprêsa italiana. O 
problema está, porém, a exi
gir um coojunto de medida* 
destinadas a assegurar á coor
denação das entidades interes
sadas no ássunto, entre as 
quais os Ministérios da Fa
zenda, Agricultura e Relações 
Exteriores e instituições ofi
ciais de crédito. Uma .vez de
cidido êise plano, a F.N.M. 
poderá, em três meses, forne-

cer os primeiros tratores agri- 
colas com cêrca de 25% D&' 
cionalizadcs.

Constataram os visitante* a 
existência, naquela Fábrica, 
dos mil tratores recentemente 
importados da Itália, adquiri
dos pelo Ministério da Agri
cultura e que já fazem parte 
do contrato Jque permitiu a 
cessão do* direitos de sua fa
bricação no Brasil. São trato
res de quatro cilindro*, quei
mando gazolina, potência efeti
va de 28 CV, e na barra de 
tração de 19 CV. rod-is de 
borracha, bitola e altura va
riáveis.

\

A Comissão Permanente de 
Revenda do Material, no Mi
nistério da Agricultura, já 
abriu, há tempos, as inscri
ções para a compra pelos la- 
vradore* interessados, que 
estejam registrados.

A Associação Brasileira. de Municípios 
agradecida ao Presidente da República
O sr. Nereu Ramos, presi

dente dâ República, recebeu 
da Associação Brasileira de 
Municípios, através o seu pre
sidente, sr. Osório Nunes a 
seguinte mensagem: Cumpri
mentando respeitosamente 
Vossa Excelência, a Associa
ção Brasileira de Municipics 
tem a honra de manifestar a 
Vossa Excelência o «eu pro
fundo reconhecimento e o* 
m is calorosos agradecimen
tos pelo irrestrito apôio com

que Vossa Excelência distin
guiu esta Associação, evi
denciando, desta forma, a ele
vada conpreensão dos nossos 
objetivos, - apoio êste que 
uniremos aos motivos que nos 
estimulam à consecução dos 
nossos ideais municipalislas. 
Aproveitamo» a oportunidade 
para renovar a Vossa Exce
lência as apressões do nosso 
profundo respeito. (a) Osório 
Nunes».

Ciimercial “CONDE” 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 Aristiliano Ramos, 14 - Sala 2

LAJES — S. CATARINA

I

cigarros

£e ponta a p osta  o m ellior!

d o s  p r a z e r e s

Aumentada a produção de 
carvão em Sta. Catarina

Rio (S.l.A.) — A produção 
de carvão mineral no Estado 
de Santa Catarina, maior do 
país após o Rio Grande do 
Sul, atingiu cifras excepcio
nais o ano passado De acor
do com registros do Depar
tamento Nacional da Produ 
ção Mineral, nos 11 primeiros 
meses do ano já se haviam 
extraído mais de 916 mil to
neladas do combustível o que 
dá a média mensal de 83 000 
toneladas. Em anos anterio-

i
res; essa m^dla nunca subira 
siquer a 80 000 toDeladas. 
embora venha ascendendo 
progressivamente, nos últi
mos tempo*.

O controle da produção de 
carvão pelo Ministério da A- 
gricultura é uma das atribui
ções do Distrito do Fomento 
Mineral 6ediado em Criciúma, 
e que tem jurisdição sôbre 
toda a zon* produtora do Es
tado de Santa Catarina.

Juscelino ovacionado

Ao desembarcar no Rio de 
Janeiro de «eu regresso EE- 
UU e da Europa, o sr. Jus
celino Kubitschek recebeu 
extraordinárias homenageos 
populares. O presidente elei
to do país falou à nação dan
do conta dos resultados de 
sua viagem de seus planos 
de governo

Vida do Crack
onta para os desportistas de to

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

A melhor revista esportiva.
Em tôdas as baacas - Crí 6,03

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 sulteiro e casal 

Sofá - Cama «SIESTA». com braços e sem braços 
Sofá - Cama “SIESTA”, LUXO, com braços e sem braços 

Divã e Poltronas - Cama «CITYTEX» comum e de luxo 
Cama - TURCA «CITYTEX» com cabeceira para solteiro e casal 

Bergére simples e Reclinavel -  Almofadas Decorativas 
Grande sortimento de tecidos para decoração

CITYTEX” da Loja Coiriercial Auto Cspas
Marechal Deodoro 235. — LAGES

Faca ainda hoje sua visita ao “DEPARTAMENTO
Vendas a vista e pelo sistema crediário Rua
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Unico bar na cidade com pista p/ dançar
RUA CORREIA PINTO 41 T. 393

Serviços de Lanches e Bar — Todos os dias. Saladas de Frutas, Sorvetes, Tortas e vários Chás Dançantes.
B A R  COM BEBIDA.3 N A C IO N A IS  HJ E ST 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

Transferido o Torneio da LSD
Como é do conhecimento 

púbHco, estava programado, 
para amanhã, a realização de 
um grande torneio, patrocina
do pela LSD, e por motivo 
da inauguração do alambra-

do, no Estádio Municipal.'
No entanto, como as^chuvas 

continuam, implicáveis, toma
te impossível a prática do 
futebol, e levou os mentores 
da Liga a transferirem, para

Faculdade de Medicina
Criada a de Santa Maria

o próximo domingo, e efeti
vação do certame.

Também ficou adiado o tor
neio dos clubes da Várzea, 
que fariam uma demonstra
ção de sua capacidade para a 
formação de uma segunda di
visão da Liga.

Conforme foi noticiado, o 
Presidente da República, sr. 
Nereu Ramos, acaba de san
cionar lei do Congresso crian
do a Faculdade de Medicina 
de Santa Maria, na Universi
dade do Rio Grande do Sul. 
A Lei ora sancionada é de 
autoria do deputado Tarso 
Dutra, da bancada do P.S.D. 
riograndense. A cerimônia de 
assinatura do ato que criou 
essa Faculdade teve lugar no 
salão de despacho« do Palá
cio do Catete, na presença do 
deputado Floras da Cunha, 
presidente da Câmara dos 
Deputados. Sr. Abgar Renaut, 
Miniitro da Educação profes
sor Eliseu Paglioli, Reitor da

Universidade do Rio Grande 
do Sul, Dr. Brochado da Ro
cha, Procurador Geral da Re
pública, o professor Mariano 
da Rocha, Diretor da Facul
dade de Medicina de Santa 
Maria professor Alexandre 
Martins da Rosa, ex-diretor 
da Uoiversidade do Rio Gran
de do Sul, atual diretor da 
Kêde de Silos e Armazéns e 
outras autoridades civis e mi
litares. Em ncme da Universi
dade do Rio Grande do Sul 
discursou o professor Eliseu 
Paglioli. agradecendo, pelo 
magistério, da mocidade e do 
povo gaúcho o ato do Chefe 
do Govêino.

Pianista em Lages
Encontra-se em vilegiatuia nesta cidade, o éximio e 

conhecido pianista gaúcho DYONER PEIXOTO DE ALMEI
DA, que se acha hospedado no Grande Hotel Lages.

O jovem virtuese Dyoner deverá permanecer entre 
nos por 15 dias, 6ó foi possivel a sua apresentação, após 
muitos roges e pedidos, ao piano do Grande Hotel Lages.

O povo de Lages agradece penhorado, a sua grande 
contribuição ao no«so nivel cultural.

Deixe que eu chuto
Goleador

E a nova direção vascaina, já 
conseguiu, afastar do Aliados, o 
Abelardo, Suissa, ;jorge, Alfredo e 
Nequinha, que; ao que *e comenta, 
não jogarão, de forma alguma, con
tra o Vasco. Mas, será que não 
jogarão, por solidariedade a «lim
pa« que fizeram no Ouz de Malta, 
ou porque o Aliados suspendeu os 
pagamento? Não fosse a chuva, e a 
greve no Veterano, estaria andan
do. . .

31 mil barfis diários de solvente
Mais um derivado do petroleo está sendo produzido 

em grande escala no Brasil, graças aos empreendimentos 
da Petrobrás Sem falar na fábrica de a6falto po^ta em fun
cionamento em fins de dezembro do ano passado, a refi
naria presidente Artur Bernarle6, de Cubatão, está produ
zindo água raz, com e«pecificações que podem ser confron
tada«. a rigor, com a& melhoras, ou similiares, estrangeiras. 
Por isso mesmo, aquele produto vem obtendo a maior a 
ceitação no mercado brasileiro Atualmente, segundo os 
dados já conhecidos, a produção de solventes no Brasil é 
de ordem de trinta e um mil barris por dia. Só a refinaria 
presidente Artur Bernardes esiá capacitada a produzir 390 
mil barris anualmente. operando apenas 300 dias por ano, 
pois a produção diária de água raz, com as características 
constantes, tem sido de mil e trezentos barris.

Leiam e assinem  o jornal

.«  A H O R A » :
TT>

Vendido diáriamente em todas as bancas
Tara assinaturas procurem esta redação

— LIQ U16 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, omunica também que as vendas 
poderão ser feitas em suaves condições de pagamento.

Em exposição à Rua Mal. Deodoro n°, 30õ 
Lages — Santa Catarina

( í á c i l ^ f
CF. •,

FAZ PA COSTURA 
E P O  BORPADO  

■ U M  PRAZER

Camisas:

Epsom

Lemo

e d if íc io  c a r a ja

K 'â !  E sta s 
m arcas

MARCA 
QUALIDADE.

Saragossi ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc,

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

A BO* " ° UPA_J

QUALIDADE E DISTINÇÃO
POLOVER
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Concedido o e!)eno ao funcionalismo
Em sessão extraordinária a Camara c!e Verea lores a- 

provou o projeto-de-lei oriundo do Executivo concedendo 
abono ao funcionalismo. Tendo o vereador Manoel Antunes 
Ramos requerido a dispen-a de interstícios regimentais, o 
Legislativo Municipal decidiu a matéria em duas reuniões. 
Aos funcionários do quadro único e aos intendentes exnto- 
res o abono corresponde a meio mes de vencimentos, cora 
base nos pagos em dezembro de 55 aos ‘operários mensa 
listas ou diaristas Cr$ 700,00 e aos professores efetivos ou 
extranumerários Cr$ 300.00.
A proposta do Prefeito Eu- 
clides Granzotto foi aprova 
do sem emendas e sem dis
cussão, dado que veio de en 
contro ao pensamento dos 
vereadores.

Homenagem aosr:
Euciides Granzotto
Gs funcionários da Prefei 

tura deveráo homenagear o 
sr. Euciides Granzotto com 
um jantar a ser realizado 
hoje uo Restaurante Napoli 
Às 11 horas de hoje o 6r 
Euciides Qranzoito viu ser
inaugurado, no recinto daL..:«~............__ __
Prefeitura, o seu retrato.
também como homenagem do funcionalismo, de cuja esti
ma e admiração está cercado.

Pavoroso Incêndio
Segundo dados de nossa reportagem irrompeu esta 

madrugada um pavoroso incêndio na fabrica de esquadrias 
e beneficiamento sito a rua Zefa Lenzi, apezar das chuvas 
caidas o fogo destruiu totalmente o barracão e as máqui
nas existentes, apezar dos esforços dos moradores proximos, 
ao -estabelecimento.

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 
Lages, para a solenidade de posse do novo titular 
do Poder Executivo Municipal, sr. V1DAL RA
MOS JUNIOR, a realizar-se no dia 31 do corren
te, às lõ horas, no recinto da Câmara - Edificio 
da Prefeitura.

SYRTH DE AQUINO NIuOLLÉLI 
Presidente

Ainda não se conhece 

o ministério de Jus- 

celino
Segundo declaraçõos feitas 

pelo sr. luecelino Kubistehek 
somente dentro das próximas 
72 horas será conhecido o 
nome de seus Ministros, ten
do ainda declarado que neste 
espaço de tempo não mais 
prestará aualquer declaração.

COURE
a n o  X V IÏLages. 23 dTjaneiro de 1956 | Wlj

O rgan ização  dos 
se to re s  do bcx, 
volei e ba sq u e te

Credenciado pela LSD, se
guiu ontem para a Capital do 
Estado o esportista João Luiz 
Lucena, cujo objetivo é tra 
tar junto da Federação Atlé
tica Catarinense da organiza
ção dos setores de box, vo
lei e basquete.

V i s i t a

Deram-nos o prazer de sua 
visita os srs. Luiz Robin e 
Mario Piazza, inspetores do 
IAPC, sendo o 'primeiro da 
in^petoria central com 6êde 
no Rio de Janeiro, e o se
gundo na capital do Estado. 
SS. que vieram a esta cidade 
em serviço de seu alto posto, 
já regressaram para Floria
nópolis Correio Lageano a- 
gradece a visita.

Aniversário
Aniversiriou ontem o Dr. 

Teimo Ribeiro, procurador do 
1AP1 e profesior da Faculda
de de Direito de Florianópo
lis e membro destacado do 
PTB. O aniversariante que se 
encontra em gozo de ferias 
junto a sua familia numa fa- 
zenda no município de S5o 
Joaquim, envia-mos nessas 
sinceras felicitações.

Garantido o abastecimento aos consu
midores de Liquigáz para os Estados 

do Paraná e Santa Catarina
A liquigáz do Paraná e Santa Catarina S. A., organização especializada na distribui, 
ção do Liquigáz, acaba de dar inicio as obras de construção de sua estação de es* 
tocagem e engarrafamento. Po66uindo 150 toneladas armazenadas as novas instala
ções terão a capacidade diária de 1.500 bojões, produção esta suficiente para aten
der o consumo do Paraná e Santa Catarina e exportar ainda para outros Estados 
da Federação.

a chuva causa proju.zos
fjjas jninterruptameDte, cai sobre a

A * e sobre vários municípios da Região Sul. jânossa cidade ei sobr daninhos efeitos. Os campos es.
está fazendo sentir Ja porém, a agriculiura já su-
tào com a pastag muitas outras atividades sofrem re-
tPrTçL8éComorsaoZpoUcas as perspectivas do tempo firmar 
breve teme se que venha a se repetir aquele Jen -meno 
Corrido no inverno de 53, quando só a dantficação nas es 
tradas de rodagem atingiu vultosas cifras. ______ _

ADOLFO OLINGER
Festejou mais um aniversário, a 25 dêste, o sr. Ad-lfi 

Olinger. agente postal-telegráfico dos Correios e lelegrafos 
desta cidade e que, em Lajes, desfruta de largos e selrctu
circulo de amizades. .

O ilustre aniversariante recepcionou, em sua residência, 
os amigos que o foram cumprimentar, oferecendo-lhes lauta 
mesa de frios e bebidas.

Nossas congratulações.

o v e
“C o n s u lto r io  de P s ico  - H é rm e tica " 

Veja o que existe em torno de si

0  Professor DELBAN, visíta ésta ci
VIRGO, (único

Amanhã —  Domingo, ás 4. 7,15 h. e 9:15 h.

U B E R T A D  L A M A R Q U E  -

N u n c a  é t a r de
Brilhante interpretação, também, de ROBERTO CANEDO

—  Nocine M A R A J O A R A
no seu ultimo e belo triunfo artístico 

filme M E X 1 c A N O

ra amar
— o super-

e MARTA VALDES

1
(
r
c
J

/
E
u

dade, trazendo 
existente nasPENDALO DE 

AMERICaS).
Pedra Indiana-- - Vidência, Transporte mental a 
qualquer distância. - AVISO IMPOkTANTE: - 0 
Professor DELBaN, no decorrer da consulta, lhe 
proporcionará á satisfação de enxergar o que de
sejares. (isto chama-se alto ocultismo).

APRESSEM  SE  em consultar es
te Peofessor, porque sua estadia 
nêsta cidade é breve. - A origem 
dos seus fracassos, dificuldades, a- 
bandonos, sofrimentos, amores, casa
mentos, negocios, demandas, viagens, 
filhos etc., tudo esclarece e desven
da com absoluta precisão e máximo 
segredo.

O Professor DELBAN, é por- 
_ tador de farta documenta

ção firmada, por autoridades civis e militares, que 
atestam seus conhecimentos.
Jn,abnI?r°D ^ f p!d,?s e Garantidos - Sendo o Profes- 
L°LDELtBAf!' fllbo -do amazonas, além de sua 
in d in ^ m ^  ’ mantêve alguns anos, contacto cora
irm áosT sT eT as8’ mU“ °  aprendead0 estes

Consulta Cr$ 100,0
ATENDE-E das 9 as 20 hor; s

Endereço: Grande Hotel Rossi
Quarto n‘ 32 Lage

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




