
saiu candidato à presidênciaj  sensação política da se-
-8 foi o lançamento. pe|0 
tório nacional do Partido 
ial Democrático, da can- 
tlira do sr. lu*celino 

Èistcheck á presidência da 
pública em 1955. É, assim, 
pSD o primeiro partido a 
definir em face da suces 
presidencial e o gover 
or mineiro o p-imeir • a 
lançar na arena política 
bu*ca das preferencias 

eleitorado brasileiro, 
conclave pessedista, que 
iu os representantes dos

dores°e d °r.V'7  Had° reS'

f "■»'»/„ «o »r Am̂ P̂Hxo0to sobre a Situação p ^ j*  
ia, pois someme Rio Gran

e Pe?0"àamb " tad“ ‘ - P “ fo
votar nT rUC0|- de,ÍXHram de
tcheck l i  ^ 8,-elin0 Kubs- tcneck, abtendo-se as res
pectivas representações. qUe 
desejavam o adiamento^* 
decisão do PSD a

A candidatura do governa 
or de Minas está sendo bem 

vista por alguns círculos

trabaUiistas, Com pos ibilida- 
ae de acordo com o PTB,
nU«olr̂ 'j  arô' se confiimado, candidato á vice-presiden- 
cia. Masqualini ou Jango. Essa 
"nentação, entretanto, não 
encontra boa a.olhifa no 
seic do PSD gaúcho, onde
r* i )J’^teDd'* Sustentar a fren
te PSO-UDN-PL. com exclu
são do trabalhismo; é contrá
rio ao esquema do governa
dor Etelvino Lins; não resol
ve o problema interno do 
partido em São Paulo, onde 
ainda não há uma diretriz

def nitiva, e anula a candi 
datura do sr. Nereu Ramos. 
Dai a abstenção desses qua
tro Esta os. Creem, entretan
to, os dirigentes daquela 
agremiação que ate à Conw n- 
ção. órgão que deverá homo
logar em definitivo a candida
tura Juscelino, desapare
cerão essas dificuldades sem 
quebra da unidade partidária.

Surgirá agora naiuralmen- 
te, a oportunidade para os 
entendimento* com os demais 
partidos para completar a 
chapa. Uma das soluções que

serve para o PSD é a alian
ça com o PTB. havendo, po
rém, grupos que esperam 
incluir na vice-presidencia o 
sr. Juraci Magalhães, udeuis- 
ta desajustado, que abriría 
consid- rável brecha n . grei 
da v estai Eduardo Gomes.

\ ConveDção será convo- 
Ciida para fins de janeiro, 
o< asiáo em que já deverão 
e-tar concluídas as deinar- 
clies para a escolha do can
didato á vice-pres dencia, 
posto aliás pleiieado pela 
6ecção pessedista bandeirante.CORREIO LAGEANO
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JOSÉ P. BAGGIO

Jango reassumirá a 
direção do PTB

Redação e Oficinas 
Ria Manchai Daodoro 294 N. 44

A mais importanie reumão 
trabalhistas após o pleito 

3 de outubro teve lugar, 
21, na granja São Vicen- 
residenCH do sr. João 

rTirt, a 11 quilômetros de 
Bo/ja, no RGS A esse 

nntro comoareceram os 
Alentes de todos os d r»- 

,5 ios estaduais do PTB, 
íersos senadores, um go- 
r s<1or. sr. Pltuio Cnelh*’, 
AmaZODas, deputados fe

tais e outros lideres tra- 
nistas.

1 objetivo da excursão po
ça ft;i h formulação de um 
lo ão sr. J"ã'> Goid • rt 

que volte ao Rio e reas- 
a o comando da grei pe- 
8ta, visto contar com a 
Jariedade dos seus co
ndidos, solidariedade essa 

lhe foi hipotecada irres- 
atnente em São Bo:ja Êm 

do apelo e do meniodel 
lhe foi apresentado, fir- 

do pelos dirigentes e-ts- 
is d(. PTB, o sr. João 
ulart resolveu voltar á 
pitai da República na pró- 
a semana, retornando à 
'idencia do pe.-tido, ÍUn- 
s das quais havia se li- 
ciado. Ficou ainda 0 sr. 
Ia Goulart investido dP 
nos poderes para represen- 
o PfB  nas demarches p <-

r a sucessão presidencial 
em 55, fazendo dentro de um 
programa minimo de reivin 
dicações baseado na linha 
ideológica partidária e na 
última mensagem do p-esi- 
dente Getuliu Vargas, po- 
grama esse a ser adotado pe
lo candidato trabalhista ou 
que ve ha a obter o apoio 
rio PTB. Na rnesma reunião 
ficop ainda assentado que a 
po3ição pariidária sómente 
será assentada tm defenitivo 
em Convenção a ser convo
cada, quando serão também 
debatidas assuntos de ord> m 
interna.

O chefe nac!onal do truba- 
lhismo hom enageou os seus 
companheiros com um chur
rasco, durante o qual falaram 
o sr. Robeito Silveira, vice- 
governndor do Esledo do Rio, 
em nome da caravana, o sr. 
Plínio Coelho, governador do 
A m azonas e o senador Saulo 
Ramos, em nome dos parla
mentares, tendo o sr. Jeão 
Goulan, em .agradecimento, 
prdeiido imporiante oraçáo.

Os chefes trabalhistas, ocom- 
panhadi s do deputado Lutem 
Veigas, visiiaram, cm - a® 
Borja, o túmul • do presiden
te Gi tulio Vargas, a quemprestaram sentida homenagem.

A Petrobrás 
se defende

A Petrobrá», que está rec«- 
bendo violentas críticas no Se
nado, acaba de »e defender dis
tribuindo ao* funcionárias um 
boletim através da acessaria 
de relaçõe* pública*. 0  bole
tim defende com veemência a 
política nacianalista do petró
leo.

«Se foase inevitável diz o 
comunicada, -  o anunciado 
fracasao da Petrobrá*. >» fôr- 
ç»s imponderáveis que d rlgem 
a prea^hte campanha espera
riam ês«e fracato paia a aqui- 
siçã* fácil de um acêrvo útil. 
Judamente porque a fase da 
má luta foi superada, preciaa- 
mente porque os frutos de lon
gos anos de trabalho pioner.s- 
simo já estio à vista, é que 
ae procura deaviar o rumo tra
çado pari a empresa, a fim de 
que oi nejitivistas de ontem 
colham amanh i os resultados 
dos esforços dos que acredi
tam na cipacidade dos homens 
do Brasil.»

Praia de Camburiú

Vende - se
Vende-ee um Terreno com 

casa na praia de Camboriú. 
Preço Cr$. 150 000,00 (Cento 
e cinquenta mil Cruzeiros) 
Tratar com o Gerente daa 
L"jas Paul.

As crianças pobres necessi- 
tan de sua colaboração

Uma d ;• s mais nobres ini
ciativas da Rádio Clube de 
Lajes tem sido, anualmente, 
promover a arrecadação de 
fundos para distribuição 
ás crianças pobre6, por oca
sião do Natal

A colocação sempra se 
tem feito sentir. Neste ano 
o comércio e muitas entida
des classiBtas, além dos sem
pre entuBiastas filantropos,tem 
ido ao encontro do chama
mento da ZYW --3. Pi rém, o 
montante arrecadado não 
tem sido suficiente para 
atender aos apelos da in
fância desamparada. Mais 
de 2.500 crianças já haviam 
sido atendidas até a 
semana finda e inúmeros 
pediaos aguardam atendi
mento.

Isso fez com que o sr. 
Cailos Jofre Amaral, di
retor da n< ssa emissora, 
organizasse um bingo b ser 
realizado hoje no Clube V 
de JulBo para complemen

tar a “Noite do Acoideon” 
levada a efeito no Cine 
Marajoara, e tem ainda 
em plano a realização de fes
tividades desporüvas.

Tudo isso, entretanto, não 
bastará E necessário que a 
população, especialmente a- 
través dos mais afortuna
dos, atinja o objetivo dessa 
meritória campanha, coope
rando em todas as inicia
tivas nesse se itdo promo
vidas pela Rn di > Clube e 
ainda fazendo donativos di
retos, em dinheiro.

“ Quem dí ans pobres em
preita a Deus” e P  á a re
compensa eterna! Ainda é 
tempo de você legar o seu 
tributo de conforto e ale
gria aos inúmeros lares po
bre* que aguardam a ca 
ridosa compreensão para as 
suas necessidades e aos 
muitos inoiei tes que não 
tiveram a ventura de nasce
rem aquinhoados!

Prisão especial para jornalistas
O presidente do Conselho 

Prnóenc-árlo entregou ao Mi
nistro da Jushç», uesemUargj- 
dor Seabra Fagundes com a 
assinatura de todas os conse
lheiros, o anteprt j' to sobre a 
prisão especal, no qual con
cede aos jornahstas o direito

de prisü1 privilegiada até à 
conde..açHi definitiva, aeja qual 
fôr t natureza do delito. Êsse 
anteprojeto coloca os jornalis
ta» em igualdade de condiçfle* 
com o* ministro* de Estado, 
bacharéis, oficiós e médicos.

VI I I  EXPOSIÇÃO DE LAJES
. j -í-j Associação Rural e pela Prefeitura Municipal 

nesta c i d a d e ^  dias 19. 20 e 21 de março J .J g g g ,
llIZdl -ar. n  ----------------- ——  lageona. ao qual não poderão estar ausentes todos aqueles que la-
Tradicional certame da pr°  “ ' ° ° pio e desejam ver a capacidade realizadora de seu povo conhecida
n pela grandeza de n° ss° ^ . r" ”  Laaeano: coopere para o brilho desse magno conclave!_________________

além de su a s _______—-------------------------
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Prefeitura Municipa de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI N° 40, de 12 de novembro de 1954
<T

Eu, Dr. Osni de Medeiros Regis, Prefeito Municipal da Lajes, faço saber que a 

Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte

L E I:-
Ar. Io. — A Receita geral do Município de Lajes, para o exercício de 1.955, é orçada em Cr$ 7.000.000,oo (sete milhõei 
de cruzeiros) a qual será arrecadada de conformidade com a Legislação em vigor e obedecida a seguinte classificação. -

CÓDIGO
LOCAL DESIGNAÇÃO DA RECEITA EFETIVA

MUTAÇÕES
Patrimoniais T O T A L

RECEITA ORDINÁRIA
TRIBUTÁRIA 

a) IMPOSTOS
0-11-1 Imposto Territorial 371.300,00
0-12-1 Imposto Predial 600.000,"0
0-13-3 Imposto de Licenças 600.000,00 V

0-14-3 Imposto sôbre Industrias e Profissões 1.800.000,00
0-15-3 Imposto sôbre Jog06 e Diversões 70.000,00
0-16-2 Imposto sôbre Exploração Agrícola e Industrial 650:000,0()

Total dos Impostos 
b) Taxas

4.091.300,00
1-11-2 Taxa Rodoviária 100.000,00
1-11-4 Taxa de Expediente 18.000.00
1-12-4 Taxas, Custas Judiciarias e Emolumentos 30.000,00
1-13-3 Taxa de Estacionamento 600,00
1-13-4 Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 9000.00
1-14-1 Taxa de Limpeza Pública 7.000,00

Total das Taxas 164 600 00
Total da Receita Tributária 4.255.900,00

PATRIMONIAL
2-01-0 Renda Imobiliária 90.000,00
2-02-0 Renda de Capit-ii - 5.000,00

Total da Receita Patrimonial 95.000,00
INDUSTRIAL

3-01-0 Serviços Urbanos 220.0^0,00 \
3-02-0 Industrias Fabris e Manufatureiras. 100.00

Total da Receita Industrial
RLCE1TAS DIVERSAS *220.300,00

4-11-0 Receita de Mercado, Feira6 e Matadouros 900,00
7.000,00

180.000,00
4-12-0 Receita de Cemitérios '
4-13-0 Quota prev. art. 15 § 2o da Const Fed. (Combustíveis e Lubrificantes)
4-14-0 Quota prev. art. 15 § 4o da Const. Fed. (Imposto sôbre Renda) 500.00 004-15-0 Quota prev. art. 20 da Coust. Fed. (Excesso de Arrecadação) 1.020 000,00Total das Receita* Diversas 

Total das Receita Ordinária 1.707.900,1)0
6.278.900,00

RECEITA EXTRAORDINÁRIA —
6-11-0 Alienação de Bens Patrimoniais 100.000,006-12-0 Cobrança da Divida Ativa

300.000,006-13-0 Receita de Indenizações e Restituições 200.000,00 
ÍOC.OO 

20.000,00 
100.000,00 

1 000,00

6-14-0
6-17-0
6-18-0
6-19-0

Quota de Fiscalizações Diversas 
Contribuições Diversas 
Multas em Geral 
Eventuais

Total da Receita Extraordinária 
Total Geral da Receita

300.000,00 1.221.10000
300.000,00

7.000.000.00

Prefeitura Municipal de Lages, em 12 de novembro de 1954

Hildebrando Nilton Reis

C o n t a d o r
Prefeito Municipa!

Continua na próxima edição
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Aumentam as tariias.. .  
o  povo paga

RlO (Press Continental) — 
itendendoa inúmeros pedidos 

age concessionários de teivi- 
, de eletricidade, no país, 

■e de conformidade com f 
Inrüposta da Divisão de A-

H n  D  NI P M  O  m i n i c - t r .[pjas, do DNPM, o ministro 
kjja Agricultura, acabou de 
Lutorizar àqueles conc-ssio- 
B jarios. o ajustamento, a tí- 

ulo precário, de suas tari- 
llug com a finalidade rxclu- 
liifa de d mpensar os aumen
tos de despesas provenientes
jde salários.

A compensação referi- 
terá um limite de Cr$ 

Í00.CO mensais, por <-mpre 
ado,fazendo face â diferença 

entre 0 6alário minimo, irct-nte 
[mente estabelecido, e u de 

rjgênci i anterior.
O justamento tarifário se- 

|rá distribuído, uniformetnen-

í ; ,P elos KWH vendidos, ex 
fluidos os consumos de ilu
minação pública, estabele- 
cendo-=e que se as tarifas 
em vigor não estiverem ga
rantindo ás concessionárias a 
remuneração legal a que t-m 
direito, não poderão elas va
lerem-se da presente auto i- 
zação para proceder a ajus- 
tos de preços que as levem 
aquele objetivo.

Atendeu, o btular da Agri 
cultura, ao fato de haver a 
COFAP se manifestado, favo- 
ravelment-, a respeito, des
de que os aumentos de 
despesas para as compensa- 
çõe de salários sem corres
pondentes entradas na r< cei 
ta. perturbam a est.bilidane 
financeira dos empregadores 
oncessionarios dos serviços 

de elet icidada.

HOTEL SÃO LUIZ 
Caixa Postal» 1423

Snr.

Endereço

Cidade

Estado

G R Á T I S :
, Aspectos e m ie is  de Pôrto Alegre e dando 
direito a um brinde a todos que preencherem 
o coupom abaixo e remeterem ao gerente do 
HOTEL SÃO LUIZ

— PORTO ALEGRE

‘CORREIO LAGEANO’

N e l s o n  V i e i r a  do Amar a l
Comércio e Indústria

- A ,in  exclusivo da SAM ARCO S* A. (Itajai), para 
C“ — a -  dos produtos do W U ys Owerkmd do Brosíl

São Joaquim — Lajes — Curitibanos

.  r i m í n H ; x «  • k g i t i m a s  -  P n e u s  c  a c c s s 6 r i o s
________________________________ _ ____a Praca Vidal Ramos Semor----------------  de No„ „ b ,o  com .  Pr.o. Tld.l « — ■ Sênior

(a n t ig a  p k a c a  d o ■ « J —  BEV1H gania Catarina

t j

<1
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Governo udenista 100°/<
lnforma-se que, por propos

ta do sr. Wanderlei Junicr, 
a UDN no Estado pa6«,irâ a 
fazer um governo 100 % 
partidário. Serão demitidos 
todos os elementos perten
centes a outrrs partidos ou 
6em filiação política afim de

pos-ibilitar ao governo a for
mação de uma equipe diri
gente estritamente partidária 
e que possa “ fazer misérias” 
no próximo pleito, como aliás 
já prometeu o sr. Irineu Bor- 
nhausen.

Já vem tarde...
ü sr. Irineu Bornhausen, 

pelo decreto 730. de 30-1 -54, 
“ considerando que o Posto de 
Fiscalização de Rio do Sul, 
na cidade de Rio do Sul,

município rio mesmo nome, 
não consulta os inter<-sses do 
tstadu”, resolve extinguir o 
mesmo Já vem a de, depois 
de ter explorado o povo, du
rante mais de tres anoB.

Organização Contábil Lida.
Assistente Jurídico 

Dr. Evilasio Nery Caon
Responsável Técnico 

Contador Lourival Lisboa

0 - 0 - 0

Caixa Postal, 150 -  Tel: «CONDE» -  Fone, 72 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 78 e 120 

LAJES — S. CATARINA

0 - 0 - 0

A maior e melhor aparelhada organização 
técnica a serviço do comércio e indústria 

da Zona Serrana

0 - 0 - 0

D i s p õ e  de m u i t o s  contadores 
diplomados e uma equipe de técnicos 

em Assistência Fiscal e Jurídica.

0 - 0 - 0

CARTEIRAS. SEGUROS GERAIS

ACIDENTES. FOGO E VIDA. 
CORRETAGES. etc.0-0 0

Filiais em Encruzilhada e Campos Novos.
Correspondentes nas principais cidades 

do Estado e do País.
Correspondente do Banco Inco em Encruzilhada

0 - 0  0

A G E N T E S  das Cias. de Seguros 
Meridional, Santa Cruz, 1PASE e Pa TRIA

8Em Florianopolis hospede-se n,
BOIEIS Magestic e Central

Atendidos pelo proprietário: Hugo Pessi
MAJESTIC HOTEL -  Rua Trajano, n‘ 4 - Esquina Con

selheiro Mafra - Bem no coração da cidade

Água encanada em todos os quartos - banhos 
quentes e frios - cozinha de la ordem - hi
giene - respeito - cortezia.
HOTEL CENTRAL - Rua Conselheiro Mafra, 26

M A R M I T A S
( Viandas)_____

=  Fornece =
Restaurante Clube 14 

de Junho

Feridas, Espinhas, 
Manchas, Úlceras, 

e Reumatismo

Elixir ds Nogueirí
Auxiliar no tratamento da Siíi)

Leia e assine 
«Correio Lageano»

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

• Freios ultra seguros sistema 
"Westinghouse".

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

Diversos tipos de chassis, carrocerias 
e cabines.

ClMIlNiO

F.N.M.-

“ 0 GIGANTE DAS ESTRADAS'

§  m Pronto u n t r ig m  
f o c i h d o d *  dm p c ,  

ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
*  permonen»# •  •« fo go *

!  4» H Ç A S  t  A C e SSO U O S

Transpores rápidos e eficientes
De Cargas - Mudanças - Encomendas - Em carros próprios

eanoExpresso
Uma organização que honra o progresso de Lages

São Paulo - Lages - Porto Alegre

Transportadora Cajurú
A mais antiga emprêsa rte transportes da Região Serr

Rio Grande do Sul - Santa Catarina
ana

São Paulo
Rua 25 de Janeiro, 220 

Fone 43-46-31
_ Lages
Rua Correia Pinto, 272 

Fone. 264
Porto Alegre

Rua Comemlador Azevedo, 76 
Fones 2-46-1-9
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Â m aior rede aéroviária da América do Su l
AS SUAS ORDENS

Transportes Aéreos Catarinense
E  .

Serviços Aéreos Cruzeiro do Su! Ltda.
Ao resolver sua viagem

Dirija-se imediatamente à Agencia da TAC ou DISQUE 214
Operando com aviões mixtos de luxo, colocamos à sua disposição melhores vantagens nos preços

C a p a c i d a d e  p a r a  28 p a s s a g e i r o s

r a n s p o r t e  r á p i d o  

u m e n t o  de s e g u r a n ç a

c
i a  - o  ~ nAI, i Q n o i o  3as,5as e SABADOS: HORÁRIO 10.15Partidas de LAGES para o norte do pais

Guando os passageiros desejarem a condução da agencia, a mesma irá domicilio às 9,20 - 9,30 1
u nronria deve o passageiro estar no aeroporto às 9,45
Quando tiver conduÇi P P ■ validez de um ano e gozam do desconto de 20%

As passagens para IDA b v u u ia ,
Florianópolis -  Iiajahi -  Joinvile -  Curitiba -  Scntos -R io  de Janeiro

tidas para o norte:----------------------
r  HORÁRIO DE ARTIDA.: - 15 Horas

ra o sul 2as' 4as e
Para Porto Alegre nossas viagens são diretas (1 horas de voo)

TAC em combinação com a Serviçoa Aéreos Cruzeiro do Sul, Coloca a sua disposiçSo a maior 
Tanto para a norte “ «■» S ^ t a a i le ir a a /ln c lu a iv a  o exterior, 

aéroviana, escala
Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cina M*rnjoftro) 

SNCIA EM LAGE^ * e 214_Endereço Telegráfico TALSA
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages

Edital de Leilão
O Doutor Belisario Ramos 
da Costa, Juiz de Direito 
da Primeira Vura du Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na lorma 
da lei, etc.
Faz sabpr a todos quantos 

o presente editll de leilão, 
rom o prazo de vinte dias, 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interes-ar possa, 
que no dia q latro d* Dezem
bro do corrente ano (4-12-54), 
ás dez h^ras no saguão do 
edifício do Foruro, desta ci
dade, o porti iro dos auditó
rios, ou quem suas Vezes 
fiz-r, levará á publico pre
gão d** venda e arrematação, 
por quem mais der e nirlhor 
lanço oferecer, independente 
da avaliação de Cr$ 15 000.00. 
feita neste Juizo, <■ seguinte 
imóvel que foi penhorado a 
Ramiro José d 1 Matos, no* 
autos da Acão Execu i?a que 
lhe move Juventino Burbosade

Souza, a saber: - UMA CASA 
DE MADEIRA, coberta de 
tabumhas, assoalhada, forra
da em parte, com uma poite 
e duas janelas de frente, com 
uma sala. dois quartos e uma 
co»inha que também serve 
de varanda, não sendo pin
tada, casa essa mandada 
construir pelos execut idos,
e RESPECTIVO TERRENO 
foreiro (onde está situ ida a 
casa já descrita), com a área 
superficial de duzentos e ses- 
sesta e seis metros e vinte e 
cinco centímetros quadrados 
(2(i6,25ms2), situados nesta 
Cidade de Éajê6, á margem 
da estiada qile conduz à 
captação d'agu >, fechado em 
parte por cercas dp arama, 
dividindo de um lado, com 
18 metros, com terrem s dos 
executado.-; de outro lado, 
com 17,50ms com terrenos 
de Sebastião Wolff, pelos 

f u n d o s .  c o m

M e n d ic â n c ia  ■ u m  p ro b le 
m a  m u ito  sério

Em cada esquina, um mendigo. Em cada soleira da 
porta, mãos, sup icas, estendidas á caridade alheia. Em 
todas as ruas o e-mõlar 6e confuncindo cora a multidão.

Eis um problema muito sério das nossas cidades
No Rio, principalmeute, capital do país, o problema au

menta bem suas proporções Por indolência das autoridades, 
talvez. Ou por outras razões. Mas um problema crucial na 
vida da metrópole. Oriundo, sem duvida, da criae econômica 
que vai per toda parte. E que enxota as populações pobres 
do interior para as cidades grandes. Quando essas popula
ções não vão ancontrar, nos centros maiores a satisfação de 
suas necessidades. E, então, depois de habitar as fave
las, depois de buscar o impossível, depois de reduzir-se a 
nada, fisicamente, essas populações, transviadas só tem um 
recurso — a esmola A esmola que avilta, sim. A esmola 
que, não ob>tante, o incentivo á negligência, á vadiagem, 
ao vício.

Daí o espetáculo que o Rio oferec®. Um Rio coalhado 
de m-ndigos, chagas á mostra, membros decepados imun
dos panos á guiza de vestuários. Sem que se providen- 
( ie cousa alguma a favo desses marginais. Sem que o 
poder publico lhe dê, ao menos, o rumo da assistência, do 
policiamento, do encami hamento a um destino menos ruiu.

É um problema muito sério. sim.
Problema de polícia, de educação, de assistência, de 

govêrno.
Mas, como os governos vão passando, mais preocu

pados com a politicagem nada construtiva e de que os 
homens não se livram, a mendicância continuando o que é- 
uma vergonha, mais do que tudo. atirada ás faces da Nação 
que se diz civilizada. Copyrigtda ‘PRESS CONTINENTAL” .

T R A N S P O R T E S
« G u a r á »

Poito Alegre
MATRIZ:

Rua Benjamim Constant, 1418 
FONE: 2-38 65

Lajes
FILIAL:

Rua Emiliano Ramos, 232 
João Rath de Oliveira

Trasnoortes de cargas entre Porto Alegre e
Lajes

15 metros, com terrenos de 
Belisario de Medeiros Ramos 
fazendo frente, também com 
15 metros com uma rua pro- 
jeiada, terieno êste adquirido 
pelo executado Ramiro Jose 
de íVlatos p ir compra feita a 
Antonio de Souza Matos, con
forme escritura publea de 
compra de bens de laiz, la- 
vrnda em 25 de maio de 
1950 pelo 2o Tabelião de No
as desta Comarca, João 

Gualberto ria Silva Filho, no 
liV'0 n° 93, folhas l!4v. a 
) 16, transcrita no livro n. 
3-W, ás fls. 21v. a 22, sob 
n° 18.003, no Ccirtoiio do i° 
Oficio ile Registro Geral de 
Imo\eis desta Comarca, Eu
gênio Augusto Neves, em 21 
de maio de 1951. - E quem 
qtdzer ai rema ar o imóvel 
acima descrito, deverá, com- 
p.irecer no lugar dia e hora 
acima mencionados sendo ele 
entregue a quem mais der e 
melhor lanço oferecer, inde
pendente da aludida ava
liação, e depois de pagos, no 
ato, em moeda corrente, 0 
oreço da arrenustação, impoS- 
u>s e custas kgais. - E para 
que chegue ao cohecimento 
le todos, passou-se o presen
te edital, que será publicado 
e afixado na forma da lpi. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos oito di s do 
mês de Novembro do ar>o de 
mil novecentos e cincoenta e 
quatro (8-11-1954). - Eu, Wal- 
deck A. Sampaio, Escrivão 
do Civel, o datilografei, subs- 
crev> e também assino. - Se
los afinal.

Belisario Ramos du Costa 
Ju z de Direito da la. Vara

Waliieck A. Sampaio 
Escrivão do Civel.

Jazidas de 
urânio em Po
ços de Caldas

RIO (Press Continental) — 
Segundo as intormaçõe* dos 
técnicos, reservas de urânio 
encontradas nas jazidas pes- 
quizadus em P o ç o s  de 
Caldas são das maia abun
dantes e à altura de incenti
var a sua exploraçõo indus
trial, podendo constituir, por
tanto. o mar o inicial para o 
desenvolvimento da energia 
nuclear no Biasil.

Prefeitura Municipal de Laje
Edital de Concorrência Pública

Para exploração dos serviços de
Transporte de passageiros era ônibus dentr 

do perímetro da cidade
De ordem do Snr. Prefeito Municipal e de acôrdo co 

a Lei n° 48, d  ̂ 12 de novembro de 1953, levo ao conheci 
mento dos interessá-los que até o dia 6 de dezembro próxi 
mo vindouro esta Prefeitura recebera propostas para expl., 
ração, por cinco (5) anos dos serviços de transporte cole 
tivo de passageiros em auto-ônibus dentro do perímetro d 
cidade (Ti dos os intinerários)

As propostas deverão ser apresentada em envelope 
fechados, instruídas com os seguintes documentos.

l°,l prova de quitação com as fazendas Federal 
Estadual e Municipal.

2o.) -  prova de idoneidade mor.il e financeira;
AÍém de outros esclarecimeutos deverão as proposta 

conter: -
a) — número de ônibus que serão empregados no ser 

viço o qual não poderá «er inferior a quatro (A), bem com 
fotografia dos mesmo-;

b) — itinerário e tabela de preços;
c) — prazo para início dos serviços, que não poder 

exceder a sessenta (60) dias, contados da data da assina
tura do contrato.

As propostas serão abeitas na presença drs interes
sados ou quem os representar, no dia seis de dezembro do 
corrente ano (0/12/1954), ás quinze (15) hoias, na Secretari 
da P efeitura Municipal.
Á Prefeitura reserva-se o dbeito de regeitar tôdas as pro
postas, caso aa mesmas não consu tem os interesses do Mu
nicípio.

O proponente cuja proposta fôr aceita, deverá compa
recer. dentro de cinco (5) dias, após o julgamento das mes
mas, á Secretaria da Prefeitura Municipal, para assinatura 
do contrato, munido dos -eguinte documentos: —

11 — Pertifira Io de propriedade dos ônibos ou docu
mento equivalente;

2) — talão comprovando a caução depositada na Tesou
raria da Prefeitura na importância de CrS 20.000,00 (vinte 
mil cruzeiros).

Prefeitura Muni.ipal de Lajes, 6 de novembro de 1954

FELIPE AFONSO SIMÃO 
Secretario

i r
Agora, cada vez que usar

M A IS  PROTEÇÃO
do gue mnca

E l

V

Durante o dia todo, 
proteção contra 
os ácidos que 
causam a cárie 
e o mau hálito!

ATOVA A ção A nti-E nzim átiea  !

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MAQUINAS LTDÁ,
Fundição — Oficina Mecânica — Cungeneres 

SERVIÇO DE .  ^ 1 * ^  -

FUNDIÇÃO DE FERRO pnr técnjcos competent(

SECÇÃO DE FERRAGEM - rolamentos T̂TF ç j 
nhos e Pery - Limas e materiais para serrarias aos méfhores preç<

Correias U.S. sem emendas Material para transmições.
___________________ Avenida 3 de Outubro __ Lages
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____ ___ ___________

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
Lei n° 34

Eu. D , O s n f d e M Í d e C " ’^  K *

r permuta de uma á ^ d e tó rra ^ p è rt -íce n te * 0'a o ^ V *  
,.ómo Municipal, com 1.272 39 M2 sitnarin e d° Pa'
■« <“  «>•"««* Lafjefi -  Flo,ta“ p ó i r  nd„° baT rrí'pT / '  
nd-, zona íubu.bana «lesta cidade, por outra de prowiè' 
e de sucessores de José A. Stefíen, com a mesma área 

«tutda no mesmo local. “ a ared
Art. 2- -  A áiea permutada destinar-se-á a retificar a rua naquele local. lu,car
Art._3 —  Esta Lei entrará em vig,,r na dat» da ma 

blicaçao. revogadas as disposições em conuário — 
-feitura Municipal d? Lajes, em il  de novembro de 19 ,4 

OSN1 DE MEDEIROS HEG1S 
Prefeito Municipal 

FELIPE AFONSO SIMAO 
Secretário

LEI N° 32
de 11 de novembro de 1954 

Eu, Osni de Medeiros Regis, Prefeito Municipal de La- 
, faço saber que a Câmara Municipal Decretou e eu 
ciono a seguinte

L E I : -
Art. 1' — Fica o Poder Executivo Municipal autori- 

do a fazer pprmuta de uma área de terras pertencentes 
Patrimônio Municipal, com 6>0 M2. , 6ituada na rua Je- 
imo Coelho, zona A, urbana destá cidade, por outra 
mesmas pr-.ximirlades e com a mesma área. <ie pro- 

edade da senhora ENEDINA VIEIRA DE ARAÚJO LI-

Art. 2’ —  Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
blicaçâo, revogadas a* disposições em contrário. — 
«feitura Municipal de Laje», em 11 de nivembro de 1951 

OSNI DE MEDEIROS REGIS 
Prefeito Municipal 

FELIPE AFONSO SIMÃO 
Secretario

LEI N° 33
de 11 de novembro de 1954

Eu, Dr. Osni de Med-iros Regis. Prefeito Municipal de 
faço saber que a Câmara Municipal Decretou e eu 

ono a seguinte
L E I : —

^r, j- _  f ica  o Executivo Municipal autorizado a do- 
Associação Profissional dos Empregados no Comércio 
iies um terreno do Patrimônio Municipal, com a área 
i0 M2 , localizado na zona urbana desta cidade, e com 
:guintès confrontações: frente com a rua Monte Caste- 
ediudo 20 metros, fundos e lados, também com a) me

Ar, »•   o  terreno óra doad > destiiar-se-á à cons-
o da séde próprm da Assooação e revertera ao Muni- 
.e deixar àe .ervir para esta finalidade, no seu todo

A r t ? -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua
ca, âo. revogadas ás disposkões em contrarim ^  ^
,tura REGIS

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SIMÃO 

Secretario

DECRETO 41
de 12 de novembro de < Jp f jt0 Munici-

0  Snr. Dr. Osni d .  Medmro- Rngta.
» l.ajee, no u.o de W . _

D E L »  , iívcpsso verilica- 
Art. i- — Fica aberto por contas d%  da constituição
1 quota prevista no artIê° da 1 importância de Cr$
raL o crédito s u p la n t a r  da J®PCincoent. e t o  
53,30 (duzentos e trinta e‘. d o  dotação 8-24-
tiros e trinta centavos), para reiorç
•çamento vigente. - t arâ em vigor r,a data da
Art. T — Fste Decreto entra icl,,7.e8 em contrário — 
Jubíicaçào, revogadas as > 12 de Dovembro de 19 >4
itura Municipal de L je ^ eDeiROs REGIS 

° S Prefeito M ^ S lM A O
FELIPE AFONSO SIMAU

A energia de 
Paulo ülonso

RIO (1'reas CuntinemalJ— 
°  ^ e t á r i o  da Viação do 
-s.ado dp Pernambuco de- 

cuncia que a C ia. Tc mwavs 
p°  'ra receber 20 mil k ,s de 

aulo Afonso, e o restante 
necessário ao abastecimento 
serado >elas usinas térmicas 
da referida cunpantia. I*so 
quer uizer que continuare 
mos a in portar óleo esir- n- 
geiro gastando divisas, pa 
ra não “prejudicar" os ricos 
exportadores americanos Ja
mais se ouviu falar qu  ̂ em 
qualquer pais do mundo isso 
acontecesse. Consiruindo - se 
uma grande usina hidroelé
trica, fica-se com energia 
sobran Io nos fxos enquanto 
o suprimento aos consumi 
dores continua sendo feito 
pelas usinas térmicas.

Q U A U O A D ^

W M

EDITAL
Associação Profissio
nal dos Enpregados 
no Comercio de Lajes

CONVOCAÇÃO PA
RA A ASSEMBLÉIA 

GERAL
De acordo com as determina

ções legais e estatutárias, con
voco a todos os srs Associa
dos paraa reunião da Assem
bléia Gtral especialmente desti
nada a resolver sôbre a seguin
te.

Ordem do dia: TRANSFOR
MAÇÃO DESTA ASSOCIA
ÇÃO EM SINDICATO DE 
CLASSE.

A reunílo deverá ser reili- 
sada na séde social S'to a Rua 
Coronél Cordova no dia 3(J do 
corrente as 7,30 hivas.
Lsge» 10 de Novee-bro de 1954
RAUL DOS SANTOS FER

NANDES — Presidente

O 4 o ’ aniversário 
da morte de Au
gusto dos Anjos
RIO (Press Continental) — 

Ao evento da passagem do 
40' aniversário da morte de 
Augusto dos Anjos, o reno- 
mado poeta paraibano e au
tor do livro "Eu", em que se 
resume toda a sua obra, • 
imprensa carioca realizou li
geira "enquete" na Academia 
Brasileira de Letras, colhen
do a opinião de alguns es
critores sobre a posição dt 
Augusto dos Anjos na litera
tura pátria

TELEUNIAO j

Revendedor: A. NEVES & NERBASS -  Rua Correia Pinto. 86

N a s c i m e n t o
Belizário Ramos da ( osta e Norma Visalli da 

C osta, participam aos parentes e pessoas de suas 
relações o nascimento de sua segunda filha

MARIA ADÉLIA,
na Maternidade Tereza Ramos, nesta cidade, no 
dia 13 do corrente.

1 . 0 C 0 M 0 V E I S
Vende - se tres locomoveis marca Wolf, 

75- HP, 35 HP e 25 HP; duas Lanz 25 HP e 15 
HP; uma marca R obej, com 100 HP; todos para 
pronta entrega, sendo em estado de perfeito fun
cionamento.

Para maiores esclarecimentos tratar: nesta 
gerencia, com o Sr. José Baggio ou com o Snr. 
João Sacehett: Rua Teixeira Mendes, 870. Caixa 
Postal 141 — Caxias do Sui.

Clinica Dentária

DR. S. COSTA
Rua Benjamim 
Constant, 538

DR. EVILASIO NERY CAON 
DR. EDÉZIO NERY CAON

AD V O G A D O S

Causas eiveis, comerciais, cri
minais. trabalhistas e fiscais.

Ed. Marajó ra, 2' A - Salas 14 e 15 - Fone 355

A l f a i a t a r i a  P a r i s '
Finas confecções, artigos em geral para 
cavalheiros. Corte especializado em SãoPaulo 

Preços Módicos
A N IO N IO  PAIM BRAESCHER
Rua Mal. Deodoro. 136 Laies
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Escandalosa patifaria: leite adultera
do venddo à população!

Misturam 50'/. de água — Punição aos criminosos

CORREIO LAGEANO
ANO XV Lages. 27 de Novembro de 1954 |n °. 44

Um verdadeiro esbulho es
tá sendo praticado contra o 
povo que compra, e, hatual 
mente paga, o leite, pensan
do que é sómente leite e, no 
final, vai verificar que a me
tade ou mai» é água.

Nesta semana, nossa re
portagem teve oportunidade 
de presenciar um fato que 
está a merecer as mais enér
gicas providências das auto
ridades competentes.

No Café Brasil estavam 
expostos alguns copos de 
leite transformad' s em coa
lhada. Uns apresentavam boa 
porcentagem de coalhada, 
com dose infima de soro, no 
fundo, o que é natural. Ou
tros, entretanto, continham 
mais da metade de água pu
ra. Isto é, podi <-8e perfeita- 
mente distinguir a água no 
fundo do copo até 0 meio e 
do meio para cima a coalha
da propriamente dita.

Não conseguimos apurar

de quem o proprietário do 
referido Café adquiriu o lei
te adulterado, porém, o fato 
foi testemunhado por inúme
ras pessoas. Informaram-nos 
de que o* leiteiros alega
vam que o leito é provenien
te de vacas com crias novas, 
por isso tinha água.

É om.-j deslavada desculpa. 
O leite pode ser de vaca 
com terneiro novo, ser ma
gro, sem qualquer gordura, 
ser até pestilento, mas nunca 
deixa de sef leite para se 
confundir com a água.

Casos como esses devem 
estar sendo verificados em 
toda a cidade, com verdadei
ro envenenamento da popu
lação. As autoridades da hi
giene devem us»r de uma vi- 
gilrti cia mais frequente para 
essrs casos, não cruzar os 
braços oU fazer «corpo mole», 
pois são pagas para tal fim.

Sugerimos, no entanto, â 
popul ção um método fácil

de se verificar se há fraude 
ou não no fornecimento do 
leite, mé'odo rS*e que di-pen- 
• i  as providencias, sempre 
morosas e não raro inúteis, 
das autoridades.

Deve-se comprar um litro 
de leite e reservar, cm um 
copo, de um dia para o ou
tro o necessário para enchê- 
lo, Agora no \erão o leite 
coalha rapidament--. Se no 
fundo existir soro, liquido da 
coi do leite (parecido com 
água clorificada). está tudo 
em ordem. Se porem, o copo 
contiver água (verificar bem 
a cor, que não chega a 6er 
branca, e sim cor de água 
mesmo) deve-se denunciar o 
leiteiro criminoso ás autori- 
dadrs do Centre de Saúde e 
trazer o nome do mesmo que 
publicaremos pelo jornal. Se 
possível uma fotografia, pois 
assim o povo ficará sabendo, 
pelo menos isso , quais são 
os maiores ladrões e crimino
sos da cidade.

p ia d o l A n d ia

J u a r e z í a d a s
Dai-me ó Ríades minhas! — um estilo 
grandíloco, lúzido e trovejante 
e que eu não tenha nó no «gorgomilo» 
para falar do grande comandante

Que emudeçam Esopo como Esquilo, 
nem falem na imortal obra de Dante: 
esta história é maior que :udo aquilo, 
cesse '.udo que a antiga Musa cante

Que eu vou cantar os feitos formidáveis 
de quem por suas obras «governosas» 
vai-se da lei da rrorte libertando

Falo-vos de Juarez, dos Condestáveis 
o primo, que com idéias belicosas 
neste tempo o pais v*i governando !

D e “ O MUNDO”

Aprovada a autonomia
para o Distrito Federal

RIO (Prezs Continental) —  
Com quarenta e seis »enada- 
re» presentes, o Senado apro
vou a emenda constitucional 
n. 1, que concede autonomia 
política e administrativa ao Dis
trito Federal. Oito senadores, 
apenai, votaram contra a i*ei— 
ctativa do Sr. Mozart Lago. 
Sâo* eles oa srs. Othon Mader, 
Luiz Tinoco, Carlos Llndenberg, 
Flávio Guimarães, Apolõnio 
Salas, Asais Chateaubriand 
Durval Cruz e Velo Borges.

O sr. Asais Chateaubriand 
combateu a emenda sob a ale
gação de que o povo earioca 
não está amadurecido para a 
escolha do prcfaito, afirmando 
que a idéia da autonomia era 
«uma idéia celerada, verdadei 
ramente criminoaa. 0  sr. Atílio 
Vivacqua contestou o senador 
paraibano. especialmente n» 
parte em que a mesma afirma
ra não reconhecer maturidade 
política no povo carioca, para

eleger o seu governo. Recor
dou a eleiçlo de J.J, Seabra, 
então no exfllo, realizada pelo 
eleitorado do Distrito Federal, 
que lhe conferiu o mandato de 
vereador em sinal de solidarie
dade ás suas atitudes ée ho
mem de oposição. Assinalou, 
ainda, as grandes campanhas 
cívicas de que participou o po
vo carioca. Por fim, disse o 
representante capichaba que o 
remédio contra oi abusos da 
v*da política, não seria trancar 
aa urnas ao povo da capital 
da Rapública. O qut se impõe, 
aos responsáveis pela educiçio 
e direção de uma coletividade 
tão rica de valores culturais, de 
brasilidade c de humanismo, é 
trocar o egoísmo e o indifertn- 
tismo pelas lutas cívicas, seja 
militanJo. corajosamente, seja 
orientando e mobilizando esses 
valores para a regeneração doa 
costumes políticos e para a d t-  
fesa e aperfeiçoamento da de
mocracia.

Não dizem q u e .. .
. . .  No almoço oferecido pe 

lo ministro Raul Fernandes ao 
vice presideote dalndia, en
contravam-se entre os coovi- 
dados os srs Assis Chateau
briand, o reitor Pedro Cal- 
mon, o vereador Paschoal 
Carlos Magno, o prof. Cie 
mentino Fraga e outros. Al
guém os viu e disse:

Isto até parece um 8l- 
moço em homenagem aos 
derrotados nas últimas elei
ções . . .  (A. A.)

O Serrano 
continua 
liderando

0  Serrano derrotando, do
mingo último o Va-co, por 
5 x 4 .  manteve-se na lide
rança. Aos 5 minutos Nei- 
zinho, gravemente, leaionado 
saiu de tampo para não 
mais voltar. Embora com 
10 homens os va>cainos a- 
briram o escore para termi
nar a primeira fase empata 
da em um t nto.

No inicio do segundo 
tempo o Vasco elevou para 
3 a 1 e no final os curiti- 
banenses, embora territoOal- 
mente dominados, assegu
raram uma vitoria pouco 
convincente, que foi mais 
fruto do azar dos perde
dores.

No Serrano desacaram-se 
Jacaré, Zé Antunes e La- 
erte, enquanto que no Vasco: 
Raimundo, Jací. Laminho e 
Ná foram os melhor s.

Lauro Santos teve atuação 
regular.

Quer ler um bom 
jornal procure 

"Correio Lageano"

A SLAN tem
Foi eleite, « 15 do corrente, 

a diretoria que administra
rá a Socieoade Lageana de 
rtuxilio a<>s Necessitados 
(SLAN) no ano do 1955. E a 
--eguinte a constituição: Pre
sidente: Jonci Ribeiro, Vice- 
Pres: J iyme Varella, Io Se
cretário: Jnlio César Malin- 
verni, 2o Secretário: Aderbal 
Neves, 3* Secretário: Adelmar 
Burger de Castro. Tesourei
ro: Aldo Odorico Neves, Ora-

nova diieioria
Dr. Hélio Ramos Vieira 
Procurador: Sebastião Riheir . 
Junior. O Conselho Fiscal es 
iá integrado pelos sts N< bon 
Almeida. Fermino Machado e 
Dorval Basto-.

Ao cumprimentarmos os 
novos eleitos, fazemos votos 
de que, como aqueles que os 
antecederam na direção da 
SLAN, emprestem a 6un de
cisiva colaboiação á causa de 
auxiliar os desafortunados.

i

0  Internacional venceu a 
duras penas

Fraco e quase sem méri
tos foi o encontro do domin
go entre os quadros do In
ternacional e do PiDheiros. O 
Colorado que vinha de boas 
atuações apresentou-se apa- 
tico e sem entendimento, e o 
Pinheiros, após « goleada so
frida frente ao Veterano, 
reabilitou-se jogando regu
larmente.

O escore foi aberto na pri
meira fase por Oscar, vindo 
o Internacional obter dois 
tentos no periodo complemen
tar, por intermédio de Pa- 
rizzi e Plinio. Os periquitos 
lograram igualar o marcador

novamente por obra de Os
car, e os vermelhos assegu
raram a vitória, <1e 3 a 2, ain
da com um tento de Parizzi.

Como já dis-emos o jogo 
foi fraco e o escore ajustado 
diz do seu equilíbrio. A atua
ção do VV. C. Madureira cm 
muito prejudicou o andamen
to do prélio, já sem atrações 
devido ao forte calor e á exi
bição acanhada das equipes. 
Marcou faltas inexistente», 
deixou de consignar outras 
graves e deu um tento duvi
doso ao Intemacion 1, além 
de ter expulsado Luzardo, 
com razão, porém com um 
pouco de rigorismo. * 1

Sensação no encerramento do turno
Dois choques realmente 

sensacionais serão disputados 
hoje e amanhã no Estádio 
local, em disputa do campeo
nato. Hoje á tarde temos La
jes e Senano e «manhã Vas
co da Gama e Aliados.

Dada a posição dos quatro 
coritendores, todos pretenden 
tes ao cetro da LSD de 54 e 
dadas as possibilidades equi
libradas, sem favoritismos 
nos prélios, é de se esperar 
que a rodada seja das mais 
movimentadas e atraentes de 
todo o certame.

Com os dois j°gos referi-

Os novos dirigentes do Lajes
Os associados do Lajes F.C 

reuniram-se em assembléia 
geral e elegeram a diretoria 
que administrará aquela en
tidade no biênio 55/56. O sr. 
Vtda! Ram<>6 Junior foi elei
to presidente de honra e o 
sr. Hélios Moreira César, pre
sidente. Para os demais pra
tos foram eleitos: Io vice-pre
sidente: Aureo Vi„al Ramos 
2 vice presidente: Ari da 
t osta Avila, Secretário Ge
ral: Salvador Pucci Sobrinho 
1» Secr tarie; F-rmino Ramcs

Machado. Io Trs ureiro: Adol
fo Olinger, 2o Tesoureiro:
1 id Souza Borges, Orador: 
Di: Azevedo Trilha e procu
rador: HerCilio Oliveira ria 
Silva. Para o Conseiho Fecal: 
AUaro Ramos Vieira. Romeu 
Vieira da Cosia e Dr. Acca- 
cio Ram^s Arrud». Os «l»i<*- 
tores e pi rtivos são: Ivander 
Provenzaui, diretor técnico e 
Ari Schutz, diretor de espoites.

Os ei. ítos já foram empos
sados, estar.d no exercício 
Je sua- funções.
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