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JUSCEUNO NOS ESTADOS UNIDOS
Bem recebido o presidente brasileiro — Seguirá

para a Europa

Ministério da Economia

Partindo do Brasil a 4 des
te, em um «Super-conste- 
Jaiti > i» da Varig, teve c.ilo- 
io>a reepção nos Estados Uni- 
d<'S o sr. Juseelino Kubitschek, 
presidente eleito <1o Brasil. 
Na Flóiida o sr. Kubitscheck 
recebeu os cumprimentos do 
«r. Fnster Dulles, em Key 
West encontrou-se rápidamen
te com o presidente Dwigut 
Eisenhower, rumando para 
Washington, onde teve opor
tunidade de discursar perante 
o Senado Americmo. Recebi
do sob grandes aplausos na 
Alt8 Camart dos EE.UU. <v Br. 
Juseelino Kubitschek enalte
ceu, em «ua oração, a ami
zade do Brasil e daquele 
vizinho pais, cimentada na 
l u t a  por ideais comuns em 
duas conflagrações mundiais 
e declarou que «a nação bra-

Pão pequeno
e ruim

\

Temos recebido constan
tes reclamações de que o 
pão vendido à população 
nestes últimos dias, além de 
ser pequeno, vem sofrendo 
adicionamento de c e r t a s  
substancias estranhas, pois 
apresenta um sabor equisito. 
As queixas são procedentes, 
segundo nos foi dado obser
var. Acreditamos que este 
registro possa servir de 
advertência aos panificado
res locais, pelo menos àque
les que não estejam agindo 
com escrúpulos. A  população 
não poderá suportar um sa
que a mais à sua bolsa, já 
minguada ante à ganancia de 
muitos exploradores.

sileira, como os EE.UÜ, re
pele todas as formas de tira
nia e opressão, da direita e 
da esquerda».

O vice-presidente ameri
cano Richard Nixon, que pre
sidiu a sessão do Senado, a- 
gradeceu a presença do sr. 
Juseelino Kubtscheck, ''Cer
rando as solenidades, após as 
quais o presidente brasileiro 
se transportou para a Camb
ra dos Deputados entrando 
em contato com os lideres 
daquple Caaa do Congress«' 
dos EE.UU. O sr. Juseelino 
Kubitscheck conferenciou com 
o presidente Eisenhower por 
mais de uma hora e vem 
mantendo diversos contatos 
nos EE.UU., cuja« relações 
com o Brasil procura > strel- 
tar nessa visita. Falando pe
rante o Clube Nacional de 
Imprensa de Washington, on
de foi recebido, o sr. Jusce- 
lino Kubitscheck declarou que 
pretende assumir o governo 
numa fase de normalidade do 
pais, com ampla liberdade de 
imprensa, de combate ao co
munismo e tratando com jur- 
tiça o capital < estrangeiro. O 

I presidente brasileiro seguirá 
segunda-feita para a Europa, 

I em visita a diversos paises.

Vários candidatos à 
presidência da 

Camara em 1956
A sucessãa presidencial da 

Camara dos Deputados está se 
const tuindo um probltmn po- 
litice, quase que o «p iv  t» dos 
casos que desafiam a argúcia 
do sr. Juseelino Kubitschek, 
prasidente da Rípublica eleito.

Os candidatos
O primeiro dos candidatos é 

o general Flores da Cunha. 
Sua situação é especial. Desli
gado da UDN, lançado pelo 
PTB do Rio Grande do Sul, o 
presidente em exercido poderá 
conciliar as carrentes do bloco 
majoritário em tôrno do seu 
nome. Mas como a questio da 
presidência da Camara sempre 
constituiu problema altamente 
partidário e, sobretudo, pesse- 
dista, é dentro do PSD que 
surgem as candidaturas mais 
prováveis. A primeira delas é 
a do sr. Gustavo Capanema. 
O nome teria a significação de 
ser bem recebido pelo bloco 
da oposição, comandado pela 
UDN. Dificilmente o ír. Gus 
tavo Capanema encontraria o- 
posição á  sua candidatura. 
Dentro do PSD, entã-\ é que 
se travaria a luta. Sabe-se, por 
exemplo, que o PSD de Slo 
Paulo reinvindica o posto. Em 
março do corrente ano, na pes
soa do sr. Raniere Mazzili. os 
paulista* sentiram-se preferido«, 
com a derrota do correligioná
rio. A  reivindicação ao p«sic 
>bSsou a ser oficial desde a- 

quele instante. O nome do sr. 
Riniere Mazzilli não volta no 
momento ao plano das cogita- 
çõei, mas o do sr. Ulisses Gui
marães, na época um do* can
didatos, defronta-se com outro, 
o do sr. Horácio Lafcr. Mas 
os dois poderio modificar fcos 
planos em face da constitui- 
çio do Ministério do sr. Jus- 
celino Kubitscheck.

Prorrogado o estado 
de sitio

A Camara dos Deputados, 
por 146 votos contra 22, a- 
provou deliberação prorro
gando por mais trinta dias o 
estado de sitio. O projeto 
prorrogando o estado de si
tio originou-se de um decre
to do sr. Nereu Ramos, pre
sidente da República, e de
verá passar agora pelo Se
nado.

A Câmara de Deputados a- 
provou ura p r oj e t o de 
lei que estabelece um Minis
tério da Economia à frente 
de uma poderosa rêde de 
organizações industriais, co 
mereiais e crediticias con 
trolada8 pelo governo. Este 
novo Ministério, que aumen
tará para doze o total das 
pastas do gabinete, terá con
trole sôbre o Banco do Bra
sil. Petrobrás, Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Eco
nômico, Companhia Siderúr
gica Nacional e sobre o g i
gantesco programa hidrelé
trico do Vale do São Fran 
cisco, para citar apenas al
guns organismos.

Todos os assuntos referen
tes a essaa entidades são a- 
tualmente administrados de

Já registramos os inconve
nientes que causam à popu
lação o uso de busina8 es
tridentes e de descargas a- 
bertas de grande parte doe 
veículos que trafegam em 
nossa cidade. O fato está a 
exigir imediatas providencias 
das autoridades de transito - 
lerdas que teem «ido até 
agora nesse ponto - afim de 
evitar que alguns motoristas 
abusados, como principal
mente os da Empresa de 
Ônibus Coletivos, que busi- 
nam a todo o instante, cau
sem um barulho ensurde
cedor. O mesmo sucede com 
muitos caminhões e até mes-

A noticia da elevação do 
preço da passagem de ôni
bus para as Casas Populares, 
divulgada ontem, movimen
tou os moradores daquele 
bairro, que estão apreensivos 
ante o fato. Segundo nos in
formaram hoje alguns popu
lares, o preco deverá passar 
de Cr$ 2,00 para Cr$ 3.U0 o 
que virá causar sérios em
baraços à economia de uma 
boa parcela de nos«a popu 
lação, a qual, dada a dis-

maneira muito superficial 
pelo Ministério da Fazenda e 
pelo Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio. O Ban
co do Brasil e a Superinten
dência da Moeda e do crédi
to funcionam sob a autorida 
de do Ministro da Fazenda

Com a criação dêste novo 
Ministério, o Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comér
cio passará a ser o Minis
tério do Trabalho e Previsão 
Social e suas faculdades fi
carão limitadas à adminis
tração das relações do trâ- 
balho e das pensões je bem 
estar social.

O projeto passará agora, 
em seu segundo trâmite cons
titucional, para o Senado 
Federal.

mo automóveis com descar
ga aberta, coadjuvados por 
essa verdadeira praga que é 
a motocicletp. Afinal cente
nas de pessoas que possuem 
residências, escritórios e es
tabelecimentos nas ruas cen
trais da cidade não podem fi
car a mercê de uns gaiatos 
que querem passar por en
graçadinhos com esse recur
sos de sinalização. Em P. 
A legre foi organizada uma 
campanha contra o uso de 
busina e de descarga aberta, 
dando ótimos resultados, sem 
que com isso tivessem ocor
rido acidentes de transito. 
Aguardemos as providencias.

tancia do núcleo das Casas 
Populares ao centro da cida
de, não poderá prescindir de 
transporte coletivo. Estas in
formações nos foram dadas 
pouco antes de encerrarmos 
a nossa edição de boje. pelo 
que não podemos confirmá- 
las, por não nos ter sido 
possível entrar em contato 
com os dirigentes da Empre
sa Auto-Viação Lageana 
Ltda, nem com o sr. Prefeito 
Municipal

No Rio o prefeito eleito
Pelo avião da carreira, seguiu terça feira pa

ra a Capital da República o sr. Vidal Ramos Ju
nior, prefeito eleito da cidade. A  nossa reporta
gem, que esteve presente ao embarque de SS., 
foi informada de que trataria ele, no Rio, de im
portantes assuntos de interesse do Município jun
to dos Ministérios e da PresideDcia da República, 
u  sr. Vidal Ramos Junior regressou hoje, já tendo 
resolvido os assuntos que o levaram ao Rio.

Isso não é busina, nem 
descarga, é provocação !

' Ônibus para as Casas 
Populares

Apreensivos os moradores ante novo aumento

Amanhã, Domingo, - ás 4, 7,15 e 9,15 horas, no Cine MARAJOARA
A N K  I T  O - o impagavel comediante brasileiro, no seu mais recente e sensacional filme:

0 R e i  do M o v i m e n t o
as 2 horas - ultima exibição de «Branca de Neve e os 7 Anões»
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Gosto não se discutem, porem apurado bom gosto das Lojas s au^ sn^njecionadas
Basta lançar um olhar nas suas elegantes vitrines, para apreciar as suas origina ---------

--------------------------------- por mãos de mestre _

Ô  J  A
A O  L A D O  D O  C IN E  T A M O IO

ESPORTES

U m a  instituição e m  seu orgão dirigente
MARTINS DE ANDRADA

Desde que o homem, como 
indivíduo, constatou sua su
perioridade, como inteligên
cia criadora na face da terra, 
sentiu, paralelamente, a in- 
coercícel necessidade defeza, 
de preservação da espécie, 
constante institiva.

Nasceu daí, desde as eras 
n ais recuadas, /> sentido e- 
minentemente gregário do 
homem, no âmbito de suas 
classificações sociais, políti
cas, econômicas, religiosas e 
raciais.

Hoje em dia, o sentido de 
associação é mais profundo, 
mais permanente e mais só
lido, havendo entidades que 
agrupam os mais variados e 
múltiplos setores de qualquer 
atividade humana, e entre 
elas o esporte.

Vemos então surgirem, nos 
pequenos e grandes centros, 
nas vüas e nas metrópoles as
sociações esporthas e enti
dades superiores. Aqui em 
nosso Estado, podemos já nos 
ufanar dos órgãos que con
gregam os mâis diferentes 
tipos de esportes, levando-se 
em conta que temos até di
versas federações.

Dentre elas pelo espirito 
de realizações arrojadas de 
seus mentores, pontifica a 
Federação Atlética Catari
nense (FAC), que desde 1941, 
data de sua fundação, vem 
desenvolvendo e incremen
tando o atletismo em nosso 
Estado, mercê de um traba
lho de equipe e de direção 
bem orientado, que despertou 
grande interesse de parte dos

aficcionados amadores de to
da Santã Catarina.

Vimos, af, a luta insana, 
árdua e trabalhosa de Usinar 
Cunha coadjuvado por João 
Batista Bonassi8 e outros, a 
roubar horas de seus lazeres 
para pedir tijolos, madeira e 
cimento para a edificação 
do belo está lio da Federa
ção, que. agora prouto, ates
ta firmemente o querer é po
der, em benefício da coleti
vidade. lucrando, com isto, 
não só a capital como o públi
co e clubes do interior.

Nas eleições que feriram 
há pouco, foi guindado ao 
cargo de presidente da FAC 
o «r. Luiz Fiúza Lima. pes
soa bastante relacionada nos 
meios esportivos, economicos 
e sociais do Estado. pelo 6eu 
espirito de pioneirismo. Fiúza 
Lima representa genuinamen
te a nossa geração, e tem 
uma folha de serviços que o 
recomenda para grandes rea
lizações.

O arrojo do seus cometi

mentos, e a teimosia com 
que os leva s bom têrmo, 
vimos no consagrador con
curso Miss Santa Catarina, 
na idealição e construção do 
fabuloso clube do Penhasco, 
no vigoroso planejamento da 
campanha turística neste Es
tado e, mais recentemente, 
Da emocionante e grandiosa 
recepção a Papai Noel.

0 novo presidente da FAC 
está, pois, devidamente cre 
denciado para continuar o 
mesmo diapasão das diretorias 
anteriores, e estamos certos 
de que, dirigido a simpática 
entidade, por ela e pelo in
cremento do atletismo em 
nosso Estado muito fará.

Esperemos sem duvidar e 
confiemos, concedendo, des
de já um crédito de confian
ça na diretoria Fiúza Lima, 
que está segundo fomos se
guramente informados, com 
uma 6érie de idéias felizes 
visanda o aprimoramento es
portivo do atletismo amado- 
rista catarinense.

Enlace Cesar-Lenia
Civil e religiosamente, con- 

sorciaram-se ontem, ;nessa ci
dade, o acadêmico Cesar da 
Costa Ramos, filho do sr. Ma
rio Ribeiro Ramos e a srta. 
Lenia Bianchini Avila, filha 
do casal vereador Ary da

Costa Avila e exma. senhora. 
Os nubentes residirão em P. 
Alegre, onde o sr. César da 
Costa cursa a Faculdade de 
Engenharia. Ao novo par e a 
seus progenitores enviamos 
as nossas congratulações.

Produção d e  A i f a f a

Rio fC.D.J.) foi estimada em 
190.880 tons. a safra de alfa- 
f,i do corrente ano. O valor 
ci rrespondente é de CrS. ■ • 
274.305.000,00, achando-se cul
tivada uma ar«a de 26.199 
lif ciares. A alfafa - informa o 
Serviço de Estatística da Pro
dução, do Ministério dt* Agri
cultura e produzida no Rio

Grande do Sul, São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná e Ma
to Grosso. Ao primeiro per
tence a rr.aior quantidade, ou 
sejam 118.086 toneladas. (J 
segundo e o terceiro figuram 
com volumes superiores a 27 
mil toneladas. No ano passa
do, a produção de alfafa ele
vou-se a 214.208 toneladas.

C O M E R C I A N T E S
Quando fizerdes suas compras na praça de 

Porto Alegre não deixeis de solicitar que as mesmas 
sejam transportadas pela

Transportadora Cajurú
Agencia em Porto Alegre

Rua Comendador Azevedo, 76 - Fone 2-46-16

Agencia em Lajes
Rua Marechal Deodoro, 294

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 MOVEIS - Estruturas
de JZF*? " a nova liga de Crora°. Cobalto, 
^ bdeT A da Fned- KruPP - Alemanha. 
COMERt 1AL «CONDE» Ltda. representante 
exclusiva do Laboratorio «PRÓTESE DENTA 
RIA ODONTOS», de Porto Alegre

Rua Aristiliano Ramos. 14 - Sala 2 - End Teles?
. . «CONDELTA» g'Lajes

Santa Catarina

i

t
!

V  'Distribuidora Comercial lageaoa Ltda
Atacadistas — Distribuidores — Importadores "

Rua Coronel Cordova, 59 — Fone 246 — LAGES
SANTA CATAR!!*? n

2

DISTRIBUIDORES:

Cia. Goodyear do Brasil:- Pneus - CORREIAS e Mangueiras"
Gillette Safety Razor Company of Brazil:- Lâminas e aparelhos 
Indústria de Pneumáticos Firestone:- Pneus e câmaras de ar baibear
Microlite do Brasil S. A.:- Pilhas Ray-O-Vac 
Metalúrgica Wallig S. A.:- Fogões «W a LLIG»

Shell Brazil Ltd.:- Oleos para automóveis, caminhões - cilindro.
A l n Q T T f Q t u c  _ A 1 I ^ s mancais.

VENDAS
Alpargatas RODA - Alumínio - Arados - Arame ----- -

POR ATACADO: n,ltomAvpla „ „ amiI,hfloa . _______  “ “  ldrpaüo - Balanças
para automóveis e caminhões - Ferragens em geral' - L o u ç ^ I p ^ f ^ “ 8 '  f r e n t e  Ü

Pregos - etc.. etc..

! s í ã T ã 5 ]P ^ ir

§
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A maior festa de fim de ano em P* Alegre
Como tradicicnalmente a- 

contece, teve lugar, no dia 31, 
a concorrida reunião de fim 
de ano na sede da fundação 
•los Funcionários da Varig, em 
Pôrto Alegre, indiscutivelmen
te a maior festa no gênero 
que se reahza na capital 
gHÚcha.

As dependências do am
plo Ginásio de Esportes e seu 
pátio fronteiro - uma grande 
área de vários mil metros 
quadrados; ao ar livre, tendo 
ao centro uma gigantesca ár
vore de Natal -  mais uma vez

serviu de cenário para o con- 
graçamento dos que desem
penham suas funçõe« na mais 
antiga emprêsa brasileira de 
aviação, dando ensêjo a que 
se calculasse em quasi duas 
mil o número de p-ssoas que 
Compareceu á significativa 
festividade, computadas os 
respectivos familiares e auto
ridades especialmer.te convi
dadas.

Entre os principais atrati
vos da fest», abrilhantada em 
t<>do o seu transcurso por or
questras e artist iS do «broa
dcasting» portoalegrense, des-

tacaram-se as eleições paia 
«Miss Varig 1956», apontando 
como vencedora a senhorita 
Geny Macedo, funcionária do 
Secção de Despacho, no A e 
roporto Salgado Filho, e o 
sorttin de valiosos prêmios, a 
saber: t:ma viagem a Nova 
Iorque, no Super G Constel- 
lation, com estadia paga, à 
>n* Talita Vargas, auxiliar 
do Dept0 de Contabilidade; 
idem ao sr. Sérgio Bosquetti, 
auxiliar do Armazém da Fun
dação; idem ao >r. Sérgio Tu 
bino, «perárío d • Secção d> 
Manutenção de Pista; idem ao 
sr. Walter Werb, auxiliar da 
Fundação; e a quinto viagen 
ao sr. Marcos de Almeida 
Castro, inspetor de Agências. 
Além de outros prêmios me
nores, foram' ainda sorteadi s 
os seguintes: uma rádio-ele- 
troia ao sr. Angelo - Amaral, 
prof. do Dept0 de Ensino; um 
refrigerador ao sr. Ubirajora 
Batista, mecânico; u’a máqui
na de costura ao sr. Arn 
Gall- prof. do Dept0 de Ensi
no; e um fogão a gás ao sr. 
Waldomiro Gusmão, funcioná
rio da Agência de Trujillo.

Copa franca e animado bai
le, que se prolongou até àg 
quatro horas do dia Io, foram 
outros atrativos que contribuí
rem para o sucesso do sim
pático acontecimento, anual
mente auspiciado pela Funda
ção dos Funcionários da 
Varig.

P a l a c í o  da M ú s i c a
ARTIGOS M USICAIS 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 prémios, por intermédio dos cupões gra
tuitos «Lar Feliz» (caria patente n° 180).

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

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

Eodereço Teleg. «Palácio» - Lajes . S. C.

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

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

Aviões mixto em todos seus voos em LAJES
H O R Á R I O

DE LAJES PARA
Caxias 4 as 6as. Dom.
Curitiba 3as. as. Sab.
Florianópolis 2as. 3as. as. Sab.
P. A legre 2as. 4as. 6as. Dom.
Rio de Janeiro 3as. 5as. Sab.
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 348.40 629.00
Curitibe 871 00 1.572.40
Erechim 490,80 886.20
Florianópolis 454.40 886,20
Joaçaba 316,60 571,70
Passo Fundo 590,80 1.067,10
Porto Alegre 554,40 1.000,70
Rio de Janeiro 2.058,60 3.716,50
São Paulo 1.478,40 2.668,50
Xapeco 469,60 048.00

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

de Turismo.

A G ÊNC IA  EM LAJES - Rua 15 de Novembro 37 - Fones * 241

Senhores industriais e 
comerciantes

Procurem conhecer e fazer instalar em 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

I

Solicite folheto

B R A S  I L I T

l>e clmcmo-amianto Bra- 
silll. Instalação facil e de 
baixo custo, sem encana
mentos especiais. Suave
mente acionada a botão. 
Descarga forte e silenciosa. 
Durabilidade ilimitada.

N

;

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

Rua Cel Cordova 294 Telef. 258 C. Postal 61

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas lizas Brisicôr, chapas lizas Fibrolite nara forros e divi 
sões internas, caixas de descarga Flomax d<» irabutir. 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»

Comercial «CONDE” Ltda.
Rua Aristiliano Ramos, 14 - Sala 2

LAJES — SANTA CATARINA

Seguros - Representações - Comissões -
Corretagens - Conta própria

Materiais para construções - Material de es
critório - Peças de borracha para automóveis. 
- Conservas - Fogões econômicos - Peças e 

molas para automóveis - Café.

SEGURUS EM GERAL
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A maior rêde aérea domestica mundo
Nós colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S.A
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cme Marajoaxa)

Fone, 214
Operamos com aviões Douglas DC 3 (21 passageiros) e Douglas C 47 (28 passageiros)

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

Hora de sabida! - 15,15
(Volta às Terças Feiras)

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

Hora de sahida: - 11,30
(Volta às quintas feiras)

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

Hora de sahida: - 11.30
(Volta ao« sabados)

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

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

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro

Hora de sahida: - i 1,30 (V° “ a  *  * “ ■ '  3* S' * 5as- '  ^ d o s )

Com uma passagem da TAC Ia0 ™iar em qualquer Cia- ^ braseira.

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

m qualquer das 110 ckjades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul w t o   ̂ Qualquer pessoa nu
’ Udbtando que Dara qU15 waolttilQo qil0 na -

tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o h i  ̂ ^  1SS°  Se â a Penas efe 

sideaeia. '  hQ{Q de Passagem, em sua re

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N. 65
de 1‘ de dezembro de 1955

Tabela Explicativas da Despesa
(Continuação da 7. pagina

COD1GO

GERAL D I S C R I M I N A Ç Ã O Dotações
Cr$

Sub-Divi8ão
Serviços

CrS

SERVJÇCS

CrS

8-71-3 Transporte de pessoal e material para os serviços de estradas e pontes 1.200.00 351.200,00 2.171.000.00

- TO TAL DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA • 2.171.000,00

9 ENCARGOS DIVERSOS

9-0 PESSOAL INATIVO

9-00 PESSOAL FIXO

9-00-1 Aposentados e Inválidos 92.58o,00 92.58o,oo

9-2 INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES

9-24 DESPEZAS DIVERSAS

9-24-1 Restituição de impostos de exercícios encerrados lo.ooo.no 10.000,00

9-3 ENCARGOS TRANSITÓRIOS

9-31 PESSOAL VÁRIAVEL

9-31-1 Para admissão de extranumerários e contratados 5o.OOO.OC

9-34 DESPESAS DIVERSAS I

9-34-1 ; Salário de Familia loo.ooo.oo 15o.ooo,oo

9-4 PRÉMIOS DE SEGUROS E INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE

9-44 DESPESAS DIVERSAS

9-44-1
9-44-2

Seguros com acidentes no trabalho 
Contra fogo

30.000,00 
12 000.00 42.000,00

9-7 SUBVENÇÕES. CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS

9-74 DESPESAS DIVERSAS

9-74-1
9-74-2
9-74-3
9-74-4
9-74-5
9-74-6

Ao I.A.P.I. e S.E.S.I.
A  - L.B.A.
Ao - I.A.P.E.T.C.
A  Escola AgricoJa «Caetano Costa»
Pensões, subvenções e auxílios concedidos por lei a diversrs instituições 
Metade das custas e emolumentos que couberem ao Escrivão do Regis
tro Civil e Juiz de Paz, pela celebração de casamentos de pessoas re
conhecidamente pobres

65 000,00 
2.000,00 

2o 000,00
12.000. 00 
67.o5o,oo

15.000. 00 l81.o5o,oo

9-8 DIVERSOS

9-84 DESPESAS DIVERSAS

9-84-1 
9 84-2 
9-84-3 
9-84-4 
9-84-5 
9-84 6

Despesas imprevistas 99.757,6o 
Gratificação ao Comissário da Vieilância 4.8oo,oo 
Gratificação ao Fiscal de Matança do Matadouro 4.800,00 
Para assistência Jurídica 2o.ooo,oo 
Honorários, custas e outras despesas judiciárias 5.000,00 
Para aquisição de Placas l5.ooo,oo 

TO TAL DOS ENCARGOS DIVERSOS 
TO TA L GERAL DA DESPESA

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de novembro de 1955

149.357.6o 624.987.fi;> 
C ri 624.987.6-i 

CrS lo.oeo.000,00

Euclides Granzotto Felipe 
Prefeito Municipal

Relação da Legislação Tributária
Afonso Simão 
Secretário

Codigo D I S C R I M I N A Ç Ã O

0-11-1 t -  Imposto Territorial
Decreto n. 35 de 22-2-32, modificado pelo dec. n. 44 de 29-12-32, revogado 
dec. 67 de 7-12-38

Continua na 6a página

pelp dec. n. 15 de 8-1-36, revogado pelo 

Arrecadação prevista
>

371.3oo.oo
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Codigo

0-12 1 

0-13-3

0-14-3

0- 15-3 

0-16-2

1 11-2

1- 11-4 

1-12-4 

1-13-3 

113-4 

1-14-1
\

1- 15-0

2 OI 1

2-  0 0

3 Ol-O

3 02-0 

4-11-0

4-12-0

4-13-0

4-14-0

4-15-0

6 - 11-0

6 - 12-0

6 15-0

Prefeitura e Lajas
ESTADO DE SANTA CATARINA
DECRETO N. 65
de T de dezembro de 1955

Relação da Legislação Tributária
(Continuação da 5- pagina

D I S C R I M I N A Ç Ã O

2 - Imposto Predial
Dec. n* 14 de 28-11-36, alterado pelo dec. n. 6o de 28-10-38, vigorando atualmente a [.ei n- 21 de 4-6-51

Arrecadação previ6ta
3 - Imposto de Licenças

Lei n. 6 de 9-7 025, dec. ». 59 de 20-38, dec. n. 66 de 7-12-38-Lei n. 748 de 24-1-30, modificado pelo dec. n. 62 de 11-3- 
935, dec. n, 13 de 935 modificado pelo dec.-lei n. 62 de 1 - 12 938-L«i n' 40 de 8-12-48, vigorando atualmente a lei n. 44 
de 22-11-935, Lei 73 de 23-11-55

Arrecadação prevista
4 - Imposto sôbre Industrias e Profissões

Inst. Federal-letra F. item 1 combinado com o § 2 do item 2 do art. 23-vigorando atualmedte a lei n. 8 de 20-2 52, Let 
71 de 3-11-955

Arrecadação prevista
5 - Imposto sôbre Jógos e Diversões

Dec. n, 13 de 31-12-935, revogado pela lei n. 25-digo 53 de 25-5-949
Arrecadação prevista

6 - Imposto sôbre Exploração Agricola e Industrial
Dec. Lei Estadual de 24-12-937 regulamentado no Município pelo dec. n. 36 de 12-1-938, dec. n. 62 de 1-12-938, alterado 
pelo dec. n. 68 d8 7-12-938, dec.-lei n. 6 de 4-6 946, lei n. 9 de 5 3-948, vigorando atualmeote a lei n. 38 de 28-8-951 
Lei n. 69 de 30-11-955

Arrecadação prevista
7 - Taxa Rodoviária - Imóveis Rurais e Ind. de extração de pinho e madeira de Lei

Lei n. 27 de 18 11-948, lei n. 69 de 149, lei n. 22 de 1-6 951 vigorando atualmente a lei n. 22 de 4-6-952 lei n. 67 
de 29-11-955

Arrecadação prevista
8 - Taxa de Expediente

Lei n. 689 de 11-7-927, dec-lei n. 35 de 12-1938, dec-lei n. 10 de 18-12-939
/ _  _ Arrecadação prevista

9 - Taxes, Custas Judiciarias e Emolumentos
Lei n‘ 6 de 9-7-987, lei n. 132 de 9 7-904, dec-lei n. 10 de 18-12-939

1n „  . . , . Arrecadação prevista
10 - Taxa de Estacionamento

Lei n. 25 de junho de 1.952

11 - Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos ^ recadação pre\ista 
Lei n. 6 de 9-7-895, tabela b da da lei. n. 742 de 10-10-929, alterada pelo dec, n. 10 de 18-12-939

12 - Taxa de Limpeza Pública Arrecadação prevista
Lei n. 430 de 5-1-918, dec. n. 37 de 5-3-932, tabela J, dec-lei n. 10 de 18-12-939

13 - Taxa sôbre Exportação, digo Taxa de Vigilância Arrecadação prevista
Lei n. 11 de 24 de fevereiro de 1.953

14 - Renda Imobiliária Arrecadação prevista
Tebeb^C^da Lei n. 742 de 10-10-929 dec, - lei n. 36 de 24-2 932, lei n. 16 de 2 9 917, de-lei n

15 - Renda de Capitais 

16- Serviços Urbanos
Lei Estadual n' 504 de 30-8-941, vigorando atualmente a lei n. 6 de 28-2-951 

17 - Industrias Fabris e Manufalureiras

35 de 1238-dec lei n. 10 

Arrecadação prevista 

Arrecadação prevista

Arrecadação prevista 

Arrecadação prevista18 - Receita de Mercado, Feiras e .Matadouros 
Tabela K da Lei n- 742 de 10-10-929, alterad i pelo dec. n. 59 de 15-12-938, Lei n- 84 de 1 950

19 - Receita de •Cemitérios Arrecadação prevista
Dec. n. 4 de 28-6 935 § 16 Tabela b. M, dec-lei n 10 de 18-12-939

20 - Quota prevista no artigo 15 § 2. da Constituição Federal - CombustívelrrLub?ifiaCanPtreVÍSta

21 - Qúóta prevista no artigo 15 § 4 da Constituição Federal - Imposto sô b r^ R ^ **® 0 prevÍ6ta

22 - Quóta prevista no artigo 20 da Constitução Federal - Execesso de Arríc^dação^0 prevÍ6,a

, 23 - Alienação de Bens Patrimonais Arrecadação prevista
Lei n. 15 de 25-5-948, modificada pela lei n. 58 de 6-6-949, lei n. 88 de 1950, lei n loo de 1 g5o

24 - Cobrança da Divida Ativa Arrecadação prevista
Dec-lei n. 18 de 1-7-941, dec-lei n. 1 de 22-2-943

25 - Receita de Indenizações e Restituições 
Decreto-lei numero 19 de 4 de junho de 1.941

Continua no próximo numero

Arrecadeçao pr„ lsl8 

Arrecadação prevlsta

1. 000 , 000,00

600.000. 00

1.80c,000,00

200.000. 00

650.000. 00

100.0 0 0 . 00

18 000.00

30.000 . 00

600.00

9.000. 00

7.000. 00

1.000. 00

90.000. 00

5.000. 00

300.000. 00

100.00

9oo,oo

7.000 . 00 

3° 0 ,000,00 

ÕOO.OOO.CO

2-889.ooo.oo

100.000. 00 

7o°,000,00

2oo. °00,00
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N. 65
de 1’ de dezembro de 1955

Tabela Explicativas da Despesa
(Continuação do numero anterior)

CODIGO

GERAL D I S C R I M I N A Ç Ã O

8-04-1 
8 04-2

8 1

8 - 11-1

8-13

8-13-1

8-14

8-14-1
8-14-2

8-2

8-20

8-21

8-‘2l-l
8- 21-2
8-21-3

8-3

8-31

8-31-1

8 32

8-32-1

8-33

8-33-1
8-33-2

8 4

8 42

8-421

8-44

Diárias a funcionários em viagem a serviço 
Despesas de transporte de funcionários

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 

Operários dos Serviços de ruas, praças e jardins 

M ATERIAL DE CONSUMO 

Para os Serviços de ruas, praças e jardins 

DESPESAS DIVERSAS

Aquisição de combustíveis para veículos e maquinas 
Para os serviços de levantamento da cidade

DEPARTAMENTO AUTONOMO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

PESSOAL V AR IAVE L

Operários do« Serviços de Estradas e Pontes 
Motoristas de caminhões e motoniveladoras 
Taxa Rodoviária

LIMPEZA PUBLICA

PESSOAL VAR IÁVEL

Operários dos Serviços de Limpeza Pública

MATERIAL PERMANETTE

Para aquisição e conservação de veículos

MATERIAL DE CONSUMO

Para os serviços de limpeza pública
Aquisição de forragem para manutenção dos animais

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPR10S PÚBLICOS EM GERAL

MATERIAL PERMANENTE

Para aquisição de ferramentas

DESPESAS DIVERSAS

g-44-1 Para os serviços do Estádio Municipal
8-44-2 Para os serviços de proprios municipais
8-44-3 Contribuição do município para a construção de monumento à memória

do ex-presidente Getulio Vargas

8-5 ILUMINACAO PUBLICA

8 54 DESPESAS DIVERSAS

8 54 1 Para iluminação pública da cidade, incluindo-se material elétrico e p ró
prios do municipio

8 54-2 Para iluminação pública das sédes doe distritos
8-54-3 Para aquisição de uma usina e o material necessário para intalaçõo da

rêde de iluminação pública da Vila de Anita Garibaldi

« . 7  DIVERSOS

DESPESAS DIVERSAS

Aquisição de combustíveis e lubrificantes para maquinas e caminhões 
nos serviços de construção de estrada no interior (Parte da aplicação 
especial em beneficio da ordem rural - artigo 15- § 4- da Constituição 
Federal)
Aplicação da quota prevista no artigo 15 § 2o da Constituição Federal

Continua na 5a página

Sub-Divisão
Dotações Serviços

Cr$ Cr$

SERVJÇCS

Cr»

10.000. 00
10.000. 00

424.8oo.oo

15o.ooo,oo

5o.ooo.oo

80,000,00
J-Ô OOÔ OO 300,000,00

200.000. 00
100.000 . 00 
loo  000,00

4oo.ooo,oo

100.000,00

20.000,oc

20.000,00
15o 000,00

10.000,00

õo.ooo.oo
35.000,00

loo.ooo.oo 195.000,00

100.000,00
5o.ooo.oo

2oo.ooo,oo 35o.ooo.oo

5o.ooo,oo

3oo,ooo,oo
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

p o r t a r ia
de 22 de dezembro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
A P R O V A R : -

De acordo com o art. 144, da Lei n° 71, 
. de 7 de dezembro de 1949.

A ESCALA DE FÉRIAS dos Funcionários desta Prefeitura para o exercício de 1956, anexa 
a esta Portaria.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de dezembro de 1955

Euelides Granzotto 
Prefeito Municipal

Escala de ferias - para o exercicio de 1956

Invalidação dos titulos eleitorais
Foi apresentado pelo lejítí.e  ̂

la UÜN no Senado, sr. Joa 
Vilasboas, um projeto de 1« 
declarando que os atuais titu
lo» eleitoral» e os exPedld°* 
até 31 de dezembro de 
p-rderSo a sua validade » P*t- 
nr de 31 de julho de 19a6 
«endo substituído» por folhas 
individuais de votação.

Justificando essa iniciativa o
senador udenista disse Que- 
alem de alistamento «ex-of-

írin». ahrantreu todo O

direito público e das autarquias 
c todo* os associado* dos Ins
tituto», sem apreciação de ida
de nem prova de nacionalida
de brasileira, determinou em 
todo pais um derrame de titu
lo» ilegítimo*, criadores de elei- 
tnrido-fantssma «Se se deseja 
de fato. sanear as elciçõe* — 
oisse o sr. Vilasboas — tor- 
nanÍo-as expressão legitima 
da vontade de legitimo» eleito
res, e evidente que os atuais

N O M E C A R G O S É P O C A

Alaide Sommer Auxiliar de Estatística Dezembro

Alfredo Floriani E sc; 1 de Obras Julho

Bruno Antonio da Silva Operador de Filtros Abril
Celso Osmundo da Silva Motorista Fevereiro
Darcilio Aaaral Continuo Junho
Darly de Oliveira Carvalho Fiscal Geral Dezembro
Evarlsto Albino Pacheco Bombeiro Julho
Felipe Afonso Simão Secretário Julho
Firmino Ribeiro da Silva Zelador do Cemiterio Maio
Germano Magaldi Almoxarife Arquivista Setembro
Gisela Senise Braescher Escriturário Março
Ivannyr Montenegro Escriturário Tulho
Jatir Ogib Varella Enc. Tratamento de Agua Maio
Jacob Zequiiii Ene. Estação Recalque Maio
Jacy da Silva Ramos Fiscal dos Serv. Abasl. Agua Outubro
João da Costa Neves Esciiturário Julho
João Rodrigues da Costa Fiscal Auxiliar Junho
José Luiz Rosa Motorista Setembro
José Antunes Ramos Administrador do Mercado Julho
José Pereira Neves Fiscal LaDçador Maio
Jovelino de Liz Zelador do Mercado Março
Lauro Wolffa da Silva Motorista Janeiro
Léo Antoni:i Batista Ribeiro Escriturário Setembro
Mário Ramcs Lucena Tesoureiro Maio
M ,x Pedro Beims Chefe da Oficina Mecanica Março
Mercedes Floriani Auxiliar de Estatística Maio
Nicanor Batista Ribeiro Fiscal Ajudante Agosto
Nilda Olinger Ribeiro Escriturário Setembro
Odilon O.O. Couto Administrador do Cemiterio Fevereiro
Oscal Amancio Ramos Guarda Livros Junho
Tadeu Andrade Ag-nte Florestal Julho
Vivaldino Vieira de Cordova Porte ro Julho
Wilson Wilmar Ramos Fiscal A, x iliy Novembro
Zenaide da Costa Avila Escriturário Setembro

— L I Q U I G Á 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°, 30õ 

Lages — Santa Catarina

A

Comercial “CONDE" Lida.
Ferro - Cimento - Matérias para Construção
Consulte nossos preços antes de realizar suas 
compras de ferro, cimento e demais materiais 

para construção.

Comercial "Conde” Ltda.
Rna Aristiliano Rhidos, 14 - Sala 2

LAJES — S. CATARINA 

Leiam e assinem o jornal

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

Para assinaturas procurem esta redação

Senhor Hóspede:
A nossa função é 6ervi-lo da melhor ^  

entanto, o número de hóspedes torâa w  “ S ® 1™ 
oeasioes tão numeroso uue ,,an m ce
dados em quarios e apartamenios de sua^Tf  a0‘ 

Para sua comodidade faca sua r l  !’r<‘ ftíren
horas de antecedência, no min?mo sei» a com
grama, telegrama ou nossos 1 P° r cana- f(

Quando não constar a hora He P°8tais de rese 
reservas 84o ,eila6. apMJ8 ^ » ^ ç h e g a d a

NACIONAL0 p á ra ': : :™ “  Ç*1' "  d0 c 0OIGO in t

° em 8"  " i,M tt,* * '* " * >

; QUARTO com  i cam a  s o lt e ir o  COaT °
I » I  CASAL atAJv'BA

S K  BÍNHE.ROSOLTEm°  ARAÊ
K ra var1, ^  stadia bat
CANCELAMENTO nSA P a ^S
exemplo Da,“ “ * RESERVA re,TA « »

16

A/f assinatura
Mapa do centrn h
quem solicitar o P °rto Alpae

3 W W d .  doA t e  f-otis,

. Sã o  LUIZ U
1426 -  p O R ' 7n

-------- — ___ 1 ^ °  alegre
_
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Lemo Casacos

f a lm m c jv -

FAZ PA COSTURA 
E PO BORPA DO 

UM PRAZER

A MARCA 
DE QUALIDADE

SOBRETUDOS

Saragossi

M P R E  P E L O

QUALIDADE E DISTINÇÃO
POLOVER

O
CAPAS

NO S SO S I S T

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

CASA „ENNER
Camisas:

Epsom

e d if íc io  c a r a

Roupas Sport 

Calcas

Duas partidas no fim de se
mana: Hoje, Vasco e Inter

nacional, e am anhã 
Aliados e Pinheiros

Ultrapassando o período de 
fe3tas em que os clubes tive
ram certo descanso, retorna
rão ao gramado para prosse
guimento do campeonato.

O prélio Vasco e Internacio
nal terá lugar hoje a tarde no 
Estádio Municipal, como in
teressante sabatina. Cumpre- 
nos considerar que eno turno 
os contendores desta tarde 
empataram em um tento e 
embora bastante distanciado 
do titulo, os colorados pedem 
ainda alcançar uma boa co
locação,

Os vascainos que lideram o 
certame, juntamente com o 
Lages farão tudo para ven
cerem, pois sua derrota re
presenta o al'jamento da po
sição invejável em que se en
contram. Alem disso está des
pertando interesse a prelimi
nar, uma vez que poderá ser 
decidido o titulo. O Vasco 
sem pontos perdidos será 
considerado campeão, se ven
cer, pois o International, nes
ta categoria é o unico a lhe 
ameaçar o posto, pois está

com 4 pp.

Aliados x Pinheiros
Amanhã, no Estádio Muni

cipal, Aliados e Pinheiros pro
metem um bom çneontio, no 
qual poderemos assistir uma 
luta á base do ardor e da 
combatividade.

Não acontecendo o que se 
verificou no ultimo compro
misso, quando o Pioheiro6 
jogou com apenas 9 homens, 
podaremos ver um prelL 
equilibrado, movimentado, e 
disputado lance por lance.

Os dois esquadrões apare
cerão completos, estando au- 
zente do Veterano apenas 
Nequinha, supenso.

A preliminar terá inicio ás 
14,30 horas.

Vida do Crack
Conta 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 bancas - Cr$ 6,00

, Geógrafos de todo 
mundo virão ao 
Brasil em agosto

Geógrafos do mundo 
inteiro, entre êles cientis
tas de renome, virão ao 
Brasil, em agosto próxi 
mo, para participar do 
XVIII Congresso Interna- 
cianal de Geografia, à 
realizar-se no Rio e cujo 
programa inclui uma sé
rie de excursões pelo ter
ritório nacional, para o 
estudo, nos próprios lo
cais dos problemas bra
sileiros relacionados com 
a Geografia.

Reuniões preliminares 
na Liga

Eleitos presidente e vice da LSD. os srs. Evilasio N. 
Caon e Gilberto Pires, mesmo antes da posse, vêm promo 
vendo reuniões e mantendo contados com os clubes filia
dos, afim de assentarem diversas medidas visando a solu
ção de problemas atinentes ao futebol.

É intento dos novos eleitos tomarem de inicio provi
dências que visem o aprimoramento do futebol mediante 
uma administração mais eficiente e em perfeita harmonia 
com os clubes.

Das iniciativas planejadas destacam-se a reforma dos 
Estatut s da LSD. com a exclusão do Departamento A tlé
tico, que se constituiria em L ga a criação de uma segun
da divisão com o aproveitamento dos clubes que vem dis
putando na várzea, a reforma do aparelhomento burocráti
co, campo para treinos, alem de outros assuntos que estão 
sendo estudados Ainda esta semana serão efetivadas outras 
reuniões devendo porem, esses assuntos serem deliberados 
após a posse a ter lugar dia 16 do corrente.

Regressou o sr. 
Eurico Arruda

Em conclusão o 
alambrado

Regressou de Porto A le 
gre onde foi submetido a 
uma intervenção cirúrgica, o 
sr. Eurico Arruda do comér 
cio local e destacado des
portista.

Desejamos-lhe pronto res- 
I tabelecimento.

Está praticamente concluído o alambrado do Estádio 
Municipal, já com a colocação das telas metálicas em sua 
fase final. Essa obra, reclamada pelos esportistas locais, 
vem em muito contribuir para o melhoramento das condi
ções do Estádio o que redunda em um importante fator ds 
segurança pura a prática do futebol

Amanhã possivelmente, já assistiremos o prélio Alia
dos e Pinheiros, com o alambrado cercando todo o campo.

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 - Cam a «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 «C ITYTE X» com cabeceira para solteiro e casal 

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

Faça ainda hoje sua visita ao “ DEPARTAMENTO CITYTEX” da Loja Comercial Auto Capas
Vendas a vista e pelo sistema crediário — Rua Marechal Deodoro 235. — LAGES — S. C.
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Divulgação mensal do índice do 
aumento do custo de vida

A divulgição mensal dos ín
dices do aumento d« custo da 
vida, p«lo Serviço de Estatísti
ca da Previdência e Trabalho, 
terá grande efeito, ensejando, 
sem duvida as negociações co
letivas entre empregadores e 
empregados, para melhoria sa
larial, reduzindo, consequente
mente, a possibilidade de gra
ves ou de instauração de des- 
sidios coletivos perante os Tri
bunais do Trabalho» — decla
rou o ministro do Trabalho, 
sr. Nelson Omegna.

Custo da vida, base 
de reivindicações

Esclarecendo que a portaria 
175. que torna obrigatória a 
divulgação rios Índices dos

preços das utilidades, nas ca
pitais dos Estados. Territórios 
e Distrito Federal, com inclu- 
sSo trimestral dos índices alu
sivos aos demais municipios. 
resultou de uma observação 
pessoal, o ministro N e l s o n  
Omegna afirmou:

— Sompre que os trabalha
dores reivindicam melhoria de 
salarios, procuram entrar em 
entendimentos com seus em
pregadores. Entretanto, a ten 
tativa de acordo quase sempre 
não obtem o êxito desejado, 
em virtude das divergências 
sobre a elevação do custo da 
vida. E a consequência de«U 
entendimento e que os traba
lhadores vlo pleitear as maje 
rações de salarios em proces-'

F a le ceu  o sr. M ig u e l L in esk i
Causou consternação o falecimento, ocorrido dia 31 de 

Dezembro, do sr. sr. Miguel Lineski, ucraniano residente em 
nossa cidade há alguns anos, proprietário do Foto Rex e 
elemento dedicado ás nossas atividades artísticas, especial- 
mente às do setor de teatro amador, e benquisto, grangeando 
a simpatia e admiração popular. O extinto deixa viúva de 
segundas núpcias D Tereza Lineski e filhos os srs. Isaac è 
Norberto, além de uma ‘ilha — Norma '— residente no Rio 
de Janeiro. 0 corpo do prantaado sr. Miguel Lineski foi tras
ladado para P. Alegre onde desceu á sepultura. À família en
lutada enviamos as nossas condolências.

Festa de aniversário
Aniversariou dia 5 do corrente a 8rta. CANDIDa  MA

RIA VIEIRA, filha do Sr. Leandro de Araújo Vieira e D. Zil- 
da Vieira. Pelo tranourso de sua data natalícia, etn que com
pletou quinze anos, a srta. Candida ofereceu aos seus ami- 
guinhos e pessoas de suas relações, um «cocktail» dançante 
que esteve muito concorrido, na residência de seus pais, à 
Praça Vidal Ramos, 258.

Pela passagem desta feliz data, os cumprimentos de 
«Correio Lageauo», com votos de felicidade, à aniversariante 
e seus progenitores.

sos de dissHio coletivo, quan
do não preferem o caminho da 
greve.

A iniciativa decorre prlnd- 
palmeste do fato de ter sidc 
firmada jurisprudência, pela 
Justiça do Tiabalho, p»r» f 
concéssão de aumentos salariais 
Estes são determinados na pro
porção do jumento do custo 
da vida.

Cumprimentos de Boas Festas
Recebemos e agradecemos os cartões de Boas 

Festas a nós enviados por: Senador Saulo Ramos, Se
nador Carlos Gomes de Oliveira, Cândido Bampi, A l
ceu Goulart, Evaldo Pereira Henckemaier. J. R. Mar
tins, Osmar Cunha - Prefeito de Florianópolis, Major 
Jubal Coutinho - Delegado Regional de Policia, Banco 
Nacional do Comércio, Comércio de Automóveis Tito 
Ramos S.A., Transportes Aéreos Catarinense Sa . - 
TAC, Prefeitura Municipal de Lajes, Viação Aérea 
Riograndense S.A. - Varig, Academia Catarinense de 
Acordeon, Lxpreseo Lageano, Transportes Rodosul 
Ltda., Cia. T. Janer, Comercial Auto Capa«, Sociedade 
Esportiva Palmeiras, União Social Artística Lageana - 
USAL, Nelson Brascher & Cia., Construções e Comér
cio Planalto Ltda., Partido Trabalhista Brasileiro - 
Florianópolis.

Rodovias no 
país

Posição de Santa Cata
rina - 79% de estradas 

municipais

O Brasil dispõe de 362.232 
quilômetros de estrada* de 
rodagem, segundo dados di- 
vulg8dos no «Anuário Eíta- 
tisticc do Brasil — 1955». Ai 
estão compreendidos 287.425 
quilômetros construídos pelos 
Municipios, 55.129 pelos Esta
dos e 19.769 pela Uniáo. A 
contribuição municipal tem 
considerável importância, pois 
representa 79,3 por cento dc 
conjunto, vindo a seguir a dos 
governos estaduais (15,2 por 
cent«') e por ultimo a do go
verno federal (5,5 por cento).

PropoiCionalmente á exten
são de nosso territorío e ás 
necessidades de eficientes 
meios de transporte, a rêde 
rodoviária nacional é exigua: 
42,6 qujlometros de estradas 
por 1.C00 quilômetros quadra, 
dos de superfície. A situação 
melhora em algumas Unida
des do Leste e do Sul, 
onde encontramos quocientes 
muito mais elevados que a 
media nacional, como, por 
exemplo, o Distrito Federal 
com 701,3 quilômetros de ro
dovias nor 1 000 km2, São Pau
lo -  368.4 km —, Rio de Ja
neiro — 332,5 km —, e San
ta Catarina — 266,7 km.

Entretanto,- a relação da 
quilometragem em trafego com 
a população dessas Unida
des mostta que, precisamenle 
onde a densidade demográfi
ca é mais alta e, por conse
guinte, as necesNidades de 
transportes rodoviários *ão 
mais sentidas, os indices pa
recem baixos. Assim, enquan
to a media nacional é de 63,3 
quilômetros de rodovias por
10.000 habitantes, no Distrito 
Federal ela cai a 3,5 km; em 
São Paulo não vai além de 
90,4 km, no Rio de Janeiro é 
de 54,7 km e em Santa Cata
rina, de 144,6 quilómetros de 
estradas de rodagem por
10.000 habitantes.

Para seu conforto

CORREIO L ã R Eã NO
rose | N' 2

Gamara Municipal de Lajes
, t FfrISLATIVO MUNICIPAL - .Atividades d^LE G K LA l ^

Constituição da Mesa
reunião preparatória realizada 

Eleita e empossada regimeutalmente prl ve
no dia P  de f vere.ro p re^ la ^  RHmol a MESa

reador mais id»so, bnr. * râmara Municipal no exerci 
que orle dou os trabalh ~ nte c, nsliujição: - Presidente,
cio legislativo teve £ Presidente, Oscar Schwei-

I V S v S i o K . . . Í . n o  Fui.adi»; 2- Secrd.ir.o, Lcu-

renCS .K o \ m t- to fn » .  t.anporàiios nâo houve m odlllcça. 
definitiv ■, dur. nte o ano.

L i d e r e s
Conforme comunicações dirigidas â Mesa e lidas du

rante o exDediente da reunião realizada em 2 de f «.ereiio 
foram elevados à categoria de lideres partidinos os seguin
tes senhores vereadores.- - U-D N.. líder Agnelo Arruda; v.- 
ce líder Aureo Rim«s Lisboa. P S D., Mano 1 Antunes Ra
mos. P.T.B., Evilâsio Nery Caon. _

Esta composição também não sofreu modificação defi
nitiva durante o exercido.

Comissões permanente
As comissões p«-rmanenteee, conforme eleição realizada 

por escrútini i s^cr^to na ordem do dia da reunião do dia 
3 de fevereiro, fic .r.m assim compostas:
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça: -  Evilâsio Ne- 
ry Caon, presidente: Lourenço Waltrick Vieira e Aristides 
Batista Ramos, membros.
Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município: - Os
car SchwHtzer, presidenie; Argemiro Borges de Almeida; 
Eviláaio Nery Caon, Agnello Arruda, Aristides Batista Ramos, 
membros.

Comissão de Viação, Oóras Púbticas, Agricultura, Co
mercio e Indústria: - Dorvalino Furtaúo, presidente; Oscar 
Schweit7er e Dionisio Maestri, membros.

Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social: - Ar
naldo Borges Waltritk, presidente; Aureo Ramos Lisboa e 
Manoel Antunes R-mos, membros.

Comissão de Redação de Leis: - Evilâsio Nery Caon. pre
sidente, Miguel Baby Sobrinho e Arnaldo Borges Waltrick 
membros ’

R e u n i õ e s ,
.. Durante o exercício foram levadas a efeito 87 reu- 

Dioes sendo que 1, a primeira, em carácter preparatório- 79 
ordinárias e 7 exiraordinárias. P ° ’ /U

Assiduidade
J u » ™  o ,S„ef ln,e ■ ' " ’O“ *™ « d„, senhores Vereadores

c o l,. lí i r M P .J Ó BNSerd; Cí í r S -  *  “ *<1»»» Ni'
Arnaldo Borges Waltrick 78 I Í,4’ .  Furtado- 83;

ros. S r '  S*Cy 3?: Leop.Udo 1

Suplentes
OS seguinte8nludpTentes':mPedlnQent0 teru9orário do?

Dionisio Maestri
27; Ary d* Costa Ávila 23- i° «S’ ^ an0fd Andrino
Scbwalb Filho, 1- Arman]’ íF'*0 Pedr" Arruda 3-
Firmmo de Oliveira Branco, cor^ocadu Carvalho> 1. r Ò. v-uuvutaau uma Vez

(Continua no nreSvir—u Pr°Ximo numero)

titulares

pareceu.

dr- LiZ. 
Luiz 
bnr. 

não com-

G R A N D E  H O T E L  L A I E S
Diárias com

: Agora sob nova direção ____
café da manhã á partir de Cr$ 80,00 — Almoço ou jantar á CrS

jantes comerciais. Telefones automático em todos os qua°r ~~ Descontos

Propriedade e direção da «CONSTRUTORA COMERCIAL LTD para os srs. via-

*
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