
ÍS~ C

Ano XVI | D I K E T C HOr- EVIUSH 8 CAON
w ? m

gerente
P. BAGGIO La GES, 14 de Novembro de 135G Redação e Oficinas 

Rua Matraíi?! Dsodan l |  N. SJ

Dia 11 dêste transcorreu n versário do «mnvimü„*„ V  0 primeiro ani-

tomemorado no Rio de Janeiro o pri* 
melro aniversário do “11 de novembro”

versano do «movimento de reto.-™ ani' dros constitucionais videntes» Í ^  qua‘ lo bravo general Henrique T e S r a ^ f  com a participação direta Hp L,ott emilitares de grande nrestio-in ' aI 10á chefes Essa data. aa Vlda nacional.Essa data, sem duvida aftumT Dac esnuecida npin k__. ’ Ía(nais seráesquecida pelo povo braseiro’ em face *ZÍ consequências benéficas que u*ouxp í  ^  s pais. naquela época ame^ado em sua " Z °  rança por ura grupo de maus hrasitóros oue .ao podendo tomar conta do governo n“.»vontade expressa do povo, procSrava'Utilizar* se do golpe e da calúnia a fim de conseguir o que sempre almejou e jamais lhe foi coa- fiado: o poder.
Permanece bem viva ainda na memória de todos a acirrada campanha que os eternos inimigos da Pátria, da ordem e da legalidade sustentaram com a finalidade de impedir a posse dos eleitos em outuhro de 55 e, assim, implantar em nosso país o regime de exceção, deitando por terra todos as conquistas que fizemos através de um longo processo* de evolução e que se tornariam nulas por um gesto condenável, antipatriótico e sobretudo contrário aos interesses do do vo  brasileiro.Não fôra a ação pronta e enérgica de alguns chefes militares, opoiada pelas duas Casas do Congresso, reprimindo o golpe que fatalmente estava para vir, a ordem, a legalidade e o regime democrático desapareceríam para sempre. Felizmente, porém, as Forças Armadas, cumprindo sua verdadeira e nobre missão, que é a de vigiar pelos destinos da Pátria, interviram a tempo, colocando o país na senda da legalidade e garantindo a posse dos eleitos em 55 pela soberana vontade do povo e proporcionando à nação uma era de progresso, de paz e tranquilidade.

A V I S O  A P R A Ç A
A firma Silva & Araldi, estabelecida à Rua Hercilio Luz n' 616 distribuidora nesta praça dos produtos Antarctica, vem por meio desta conceituada folha avisar aos seus amigos e à sua distinta freguesia que. a partir do dia 1' de novembro 

próximo, por circunstancias independentes de ,ua V0" taJ*’ va, suspender o empréstimo de vas.lbames. T«1 medida é to
mada com a finalidade principal de melhor CODtrole^ °  Sere viço. Espera portanto, contar por parte dos seus am'g0* * fregueses com seu bom acolhimento e compreensão a esse S  d e « i g r a d e c e n d o  peohor.d.meDte .  todos pelo 
tenção que for dispensada a esta medida.

Lajes, outubro de 1956

Perante uma multidão calculada etn 20 mil pessoas r.j tributada ao general Teixeira Gott, ministro da Guerra, uma homenagem por motivo da passagem do primeiro aniver- ^áiío do «11 de novembro». O local escolhido p.ira a homenagem foi uru palanque armado em frente ao Ministério da Guerra e ao ato, promovido pela «Frente de Nove»-® bro», além da grande massa popular, compareceram alias; persunalidades, tendo o presidente Juscelino Kubi'scheck enviado representante. Fizeram uso da palavra, nessa ocasião, exaltando o acontecimento, os srs. ministro Tei xeira Lott, vice presidente Joâo Ooulart, governador do Estado do Rio Roberto Silveira, Eurípedes Ayres de Castro, lider dos metalúrgicos, sra. Elvira Mariot, pelo RI B, loledo Pizza, prefeito de São Paulo, coronel Nemo Cana- barro e o deputado Flores da Cunha, o qual falou em nome do Poder Legislativo que atuou nos episódios de novembro.

de exceção, o General Lott fez uma profissão de fé anticomunista. E, no tocante aos melhores meios de enfrentar o bolchevisnio, daclarou que, a 
seu ver, dêles devem fazer 
parte prepandorante o perfei

to entendimento entre o capital e o trabalho, ou sej., entre patrões e operários, a maior disponibilidade de bens, enfim, a solução do problema 
econômico, sem fal ir na edu
cação popular.

CORREIO . . . do povo
Vaz KULHA

Um problema que exige solução imediata, por par- r te das autoridades competentes, é o dos moleques nas vias públicas da cidade. Sem ter a mínima noção de decência e educação, grande número de garotos - muitos dêles em idade e tamanho avançados - praticam toda sorte de ações que merecem o devido corretivo. Correndo pelas calçadas, dando gritos e assobios, brigando, jogando bola ou brincando de «pega-pega», esses meninos atrapalham o trânsito das pessoas além de dar uma nota pouco lisongeira ao ambiente. Rscanbecemos que as autoridades têm se preocupado muito ultimanente com o problema do menor. Mas, no caso em apreço, necessário se torna que tomem uma medida enérgica, repressiva, com a finalidade de terminar com êsse péssimo costume que se verifica nas ruas da cidade.

A PALAVRA DE LOTT
Ao receber a espada das mãos do vice-presidente João Goulart, disse o general Lott que a aceitava não como urra dádiva pessoal, mas sim come símbolo da coofiança que os trabalhadores depositam nas Fôrças Armadas.Exaltou, ainda o Ministro da Guerra em seu discurso, o poder civil e a legalidade democrática. Afirmou que, à frente da pasta da [Gutrra, nunca aspirou senão a cumprir o seu dever de soldado. Focalizou, mais uma vez, as origens e o b  objetivos do 11 e do 12 de novembro, asseverando qut foi obrigado a tomar a atitude que tomou, para garantir a posse dos eleitos, evitando, por outro lado, derramamento de sao- gue. Ao condenar os regimes

* Brincadeira de 
mau gosto

Ainda hoje pela manhã dois 
menores, cujo nome do* proge- nitores ignoramos, estavam brincando com fundas, atirando pedras a esmo, onde lhes dessse na vencta. Em certa hora, não sabemos porque cargas d' agua, um atirou uma pedrada no ôlho 
do companheiro, causando-lhe sério ferimento e com perigo de 
deixarlhe- inutilizado. Isso de monstra que os pais devem proibir que seus filhos andem com tal instrumento, o qual só 
pode causar péssimas conse
quências.

ela unicamente a dona das ruas. E nêsse passinho lento e gostoso vem não sabemos de onde e vai também não sabemos para onde, confundindo se com o povo, satisfeita com 
a vida feliz que vem levando 
e gosando de fuma liberda
de que as leis municipais não 
lhe permitem, dado o local 
pouco apropriado onde costuma 
fazer seu passeio diário.

Corridas

Dona vaca

Edição de hoje:8 páginas:A venda era todas as bancas da praça.

Coisa que achamos bonito e sujestivo é o passeio vespertino de uma bem nutrida vaca, feito quasi todos os dias. Vagarosamente, aspirando a suave brisa da tarde, o animal caminha por uma das nossas principais vias, sem dar bola para ninguém, sem se preocupar com o trânsito, como se fosse

Não caro. leitores, não é n o ticia de corrida de cavalos, não O que vamos abordar é sobre corridas, sim. mas das perigosas e por isso mesmo proibidas cor ridas de carros realizados em 
nossas vias públicas por moto ristas inescrupu/osos que não respeitam as leis do trânsito e, muito menos a integridade fisi ca dos seus semelhantes• Por essa razão, de vez em quando a cidade é surpreendida com a noticia de que um ou ontro sêr humano foi atropelado por um veiculo e que passov desta pa - ra a melhor .. .

n  . vai comemorar, o seu aniversário, domingo dia 18,
U i» Í 3 r 3 ? 0 3 r d  com a exibição do grandioso e belíssimo filme

r a p s ó d i a -
com ELIZABETH TAYLOR - Vitorio Gassman e

John EricsonUm poema de amor, de beleza e de renuncia, todo cheio demusica divina !. . .

0 S A Q U E  DE  R O M A
„ ánminnn dia 18 - em 3 sessões: às 4,7 e 9,15 h. Aguardem para o prox"™ domingo^» ----------------------------------------------

l Amanhã - quinta - f e aj—
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ie a r  a
Por ocasião do sepultamento de Evonir Pereira Neves, morto em circunstancias trágicas, dia 9 do mês em curso, o sr. Lupercio de Oliveira Kocche, Oficial do Registro Civil desta cidade, pronunciou, no cemitério Cruz das Almas, ao baixar o corpo ao tuinulo, „o belo e comovente discurso que segue:
«Nizio, amigo!Os bons muitas vezes são chamados para o reino do Senhor em plena juventude. É o que acontece com você, embora de maneira trágica. Seu corpo dorme, mas a sua alma já se encontra no reino celestial. Sua missão aqui na terra foi plenamente cumprida, por que as responsabilidades de um chefe de familia. recaíram sobre você numa época em que deveria desfrutar a mocidade. Com o falecimento de seu saudoso pai, o meu particular amigo Celso Vieira Neves, você assumiu a chefia da familia, dando assistência não só a sua querida mãe mas também aos seus irmãos, que ficaram ainda crianças. Todos foram conservados no nivel social e educados de maneira condigna. Depois de todos encaminhados para a vida. você instituiu o seu lar. dando felicidade a sua esposa, que nesta horas, assim como nós der-

F
rama lagrimas pela perda de tão preciosa existência.

Nos serviços forenses, carreira que voce abraçou, com inicio no Cartório de Registro de Imóveis e término no .Cartório do Segundo Oficio de Notas desta comarca o seu carater, as suas atenções, as suas maneiras de bem atender as pessoas que precisavam dos serviços de cartórios, a sua educação, a sua ‘disposição para o trabalho e sua delica- desa, ficaram gravados nos corações de todos.Aqui na cidade dos mortos, onde fica a morada de seu corpo, encontram-se nesta hora. entre os membros de sua familia e de seus amigos, os Juizes de Direito, Promotores Público, Advogados e Serventuários de Justiça, que foram seus amigos e companheiros de trabalho, prestando a homenagem de seu profundo pe- zar pelo desaparecimento de uma vida tão estimada, como foi a sua.Daquf da beira de seu tumulo, lembrado Nizio, onde eu, em nome da familia forense de Lajes, lhe presto esta sincera homenagem, formulo preces ao Todo Poderoso pela sua alma, esperando que no Reino Kterno, os cherubins toquem seus clarins à sua entrada na Eterna Bemaventurança, reservada para os bons e justos como você foi nesta uida».

0  Brasil enviará tropas ao “Oriente Médio

Dr.  A R O N  KI P EL
-  A L T A  C I R U R G I A  —

CLINICA GERAL, PARTOS SEM DÔR, VIAS URINÁRIAS, DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER NAMULHER
Colposcopia e Colpocitologia. Ondas curtas.Diatermia
Ex interno da Maternidade, do serviço das vias urinárias e de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Pôrto Alegre
Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar de urgência (SAMDU) de Pôrto Alegre
Consultório: Praça João Costa, ALTOS DA FARMACIA N.S. DAS GRAÇAS
Consultas: das 13,30 às 17,30 horas.
Residência: Grande Hotel Lages.

LAJES — Sta. Catarina

Bem adiantadas as obras da 
nova capital

Intensa atividade está sendo desenvolvida pela Companhia Urbanizado- ra em Brasília, constatou o presidente Juscelino Kubistscheck, que viajou para a futura Capital da República sabado passado a fim de inspecionar as obras que vêm sendo atacadas em ritmo acelerado, conforme as instruções dos dirigentes daquela companhia, a pedido do Chefe da Nação. Vários tratores e máquinas de ter

raplanagem estão em a ção, existe farto material de construção em estoque, uma usina geradora em funcionamen to, .torre de rádios barracas de trabalhadores e até uma casa, onde ficou hospedado o presidente da República, que foi saudado no aeroporto com o maior júbilo poi parte do governador de Goiás e os trabalhadores da cidade em formação.

Pelas cotni8sõ?s de Diplom*- | cia e Segurança Nacional, da Câmara dos Daputados, foi a- piovado o projeto de envio de fôrças militares para integrar e i  a policia internacional no Oriente Médio. A íntegra do decreto aprovado, segundo publicam os jornais, é a seguinte: «Art. Io - E o Poder Executivo autorizado a contribuir, com o contingente militar de um batalhão e durante o prazo não excedente de um ano. pa n  a formação da Forca Inter- ional de Emergência, constituída mediante resolução da

Aniversário
Festejou seu aniversário natalício, dia 11 do corrente, a distinta senhora Aurora Pires, digna consorte do sr. In- dalicio Pires, há longos anos anos radicados em nossos meios.A prezada aniversa riante recebeu nossa data, de seu vasto circulo de relações, muitos cumprimentos, aos quais juntos os nossos.

Acidente em 
serraria

Terça feira ultima, pelas 16 horas, n« Serraria de sr. Armando Zanotto, situada na localidade denominada Encruzilhada, eitava o »r. Evaldo Nunes, solteiro, com 18 anos de idade, descarregando um caminhão de toras quando, em dado momento uma disas rolou do veiculo, atín gindo-lhe os pés. Em consequência desse acidente o jovem Eval do Nunes foi transportado para o Hospital Nossa Senhora d o s  Prazeres, não sendo constatadas fruturas.

Negocio de ocasião
Vende-se um terreno 

de esquina próximo a estrada federal.
Tratar com o sr. Eli- ziario Coelho, próximo ao posto Coral.

Assembléia Geral dis Naçoe? Unidas, com finalidade de manter a paz e a segurança inter
nacional» no ÓrieDte Médio, policiar a região do Canal de Suez e vigiar os limites entre o Estado de Israel e os Estados Árabes e impedir a reabertura das hostilidades reeen- temente cessadas naquela região. Ari. 2- - É igualmente 
autorizado o Poder Executivo 
a permitir o trânsito, pelo ter

ritório nacional, de contingente militares integrantes da tôrçr Internacional de’ Emergênciz que se destine à região a qUi’ se refere o arfigo amerior, em cumppmento de deliberações da Organização das Nações Unidas, ou que dali regressem, depois de executá-las. Art. 3- ! Êste decreto legislativo eutrará rm vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposi
ções em contrário».

A D V O G A D O
Atende comarcas vizinhas

Praça loão Costa, 10 - 2° andar - Sala 9
LAJES — Santa Catarina

Menino Carlos Cesar Coutoê
Vê passar seu segundo aniversário natalício. amanhã, o inteligente menino Carlos Cesar Cardoso Couto, filho do sr. Caries Noé Soares Couto, comissário-inspetor de menores deita Cornares, e de sua exina. esposa dona Lauda Correia Couto, residentes nesta cidade.
Ao ensejo do acontecimento, seus pais recepcionarão, em sua residência, seu vasto circulo de amizades.
Nossos parabéns ao pequeno aniversaiiante, com votos de muitas felicidades no decorrer de sua existência.

Representações
P R O C U R A -SE

Importante firma comercial estabelecida no Estado de Paraiba procura, nesta região, representações de madeiras brutas, aplainadas, forro, laminado e compensado.Os interessados queiram dirigir-se à C. Chaves & Cia., Rua Manuel Pinheiro, 136 - C ampina Grande, Paraiba, ou tratar com Moa- cir Ramalho na Comercial Araldi Ltda, nesta cidade.

Grande Hotel Lages
Diarias c / café da manhã a partir de Cr$ 100,00

Telefone automático em todos os apartam entos —
REFEIÇÕES COMERCIAIS Cr$ 60,00

B A R - R E S T A U R A N T E
Propriedade e Direção da Construtora Com ercial Ltda.
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Um riograndense o «voluntário 

n- 1» para a policia da ONU
Um dos sssuntoe mais em evidência, do* dias atuais, é o envio de tropas brasileiras paro fazerem parte da policia internacional conforme apelo que tez a ONU nêsse sentido. Enquanto os homens públicos, nas casas legiilativas, discutem os aspectos legais do envio ou não das referidas tropas para Suez, a Juventude, posauida do entusiasmo que lhe é natural, vibra de emoção ante a expectativa de

pflrticip&r dessas forças, nr> curs» de elas serem enviada1-'. Mas o jovem Selmar Welloso, com 24 anos de idade e natu- ral de Cachoeira do .Sul não ficou sómente na expectativa. Apresentou-se no Quartel General do 3o Exército como voluntário, disposto, caso a- ceito, a embarcar juntamente com a tropa que o Brasil fornecerá para o que se diz ser a manutenção da paz oo Oriente Médio.

— ANIVERSÁRIO - Edital

Realizou-se. dia lo do corrente, grandioso baile de gala no Clube Recreativo Juvenil, quando foi coroada a Rainha da Primavera de 1956 daquela conceituada sociedade. Num ambiente de distinção e fidal- guia, foram iniciadas as solenidade» de coração, tendo a srta. Edair de Liz entregue a coroa à jovem Evanyr Wal- drigues, Rainha do Clube de 1956. Usou da palavra, em seguida, 0 sr. Lauro Waldri-

gues, substituindo o orador oficial daquela sociedade que se achava auieote. Falou, de- 
poiSi a srta. Evanyr Waldri- gues que, em belo e expressivo discurso, agradeceu a todos pela honra que lhe foi couferida e prometeu corres
ponder à expectativa geral. 
Findas as solenidades, teve 
inicio a parte dançante, a qual 
transcorreu alegre e animada 
até altas horas da madrugada.

Será construída na alema- 
nha ocidental a primeira 

usina atômica

Festejou seu anivérsário na- talício, juntameDte com seu filho menor Antonio Carlos de Souza, dia 10 do correnle, o sr. Waldivino Alves Souza, elemento muito benquisto e relacionado em nossos meios. Para comemorar tao significativa efeméride, o aniversarian
te ofereceu, em sua re*iden- 
cia, aos seus inúmeros amigos, 
um suculento churrasco, rega

do com ótimas bebidas, e que decorreu em meio a grande cordialidade e entusiasmo. Referindo-se ao acontecimento, fez uso da palavra o sr. Carias Couto o qual, em belo e substancioso irrproviio, enalteceu as qualidades do aniversariante, terminando por 
desejar a êle e seu filho 
muitas felicidades no decorrer 
de sua exi6tência.

Lupereio de Oliveira Koeche, Oficial ao Registro Civil e Escrivfio de Paz do primeiro distrito, município e comarca de Lages, Es- do de Santa Catarina, na forma da lei etc.Faz saber que pretendem casar Jonas dos Santos Corrêa solteiro, nascido em Lajes, operário, filho de José Maria Corrêa, e de Vai le- vina Lopes dos Santos e Leda Ber- toni, solteira, nascida em São Francisco de Paula, de ocupação doméstica, filha de Armindo Arthur Bertoni, e de Leonor Frison Ber- toni.Lajes, 9 de novembro de 1956.

*Bfrigecação mesmo no S&tTao com
GEL6M3TIC “780”

E agora, para entrega imediata
GELOMATIC

—  800 —

TROPICALa eletricidade
Porta utilizável!Garantia absoluta, de 5 anos!Unidade selada, especial!Capacidade de 8 pés cúbicos!

A Companhia Elétrica da Renânia Westfalia d e c i d i u  construir uma usina atômica no fcuhr. A localização definitiva ainda não fei resolvida. A planejada usina é do tipo desenvolvido nos Esta
dos Unidos, com uma capaci
dade de lo mil quilowatts. A 
sua execução será feita em 
colaboração com a firma «Sie
mens Schuckert».

A imprensa alemã salienta

o fato que a importação do 
maquinário será precedida pe
la conclusão de um novo Tra
tado d<> Estado com os Esta
dos Unidos, que permitirá fir
mas americanas a venda de 
uma usina atômica à Ale
manha Ocidental. A projeta
da usina é do tipo experimental, que terá como finalidade a aquisição de experiência técnica para a industria alemã.

0  novo refrige
rador Gelomatlc 
"700", a quero- 
rene, ieva ao ser
tão o conforto da grande ci
dade. Funciona sem Interrup
ção, silenciosamente, dura uma 
eternidade e consome apenas1 litro de querozene por dia. 
Garantido por 5 anos.

7  pés cúbicos 

de capacidade A ,

Um produto /lU L tfirk
Ind. Brasileira dt Embalagens S.A.

REVENDEDOR AUTORIZADO.

Peça uma demonstração e teremos toc a satisfação em instalar em sua residência o imuperável
G e I o m a t i c

—  800 —

T  r o pi  c a I
a eletricidade

Concessionários para Lages:
Nelson Bráscher 

& Cia.
Rua Correia Pinto, 136 

LAGES

Fernan des  
& Cia.

Rua QuintiDO Bocaiuva80LAGES

Quem faz pai
DURATEX reduz para

ra du
40% o

rar,1
custo d

faz coi
os trabalho

u Dl
s feitos

IR A TE X j
com madeiras §

* • •rsHnctriflç nue utilizam madeira em todo o mundo estão empregando DURATEX, para elevar a qualidade eAs maiores ina produção. Extraordinária chapa de fibra de madeira prensada, DURATEX é 2 a 3 vezes mais rebaixar o custo a comum e, inteiramente isenta de veios, nós e imperfeições, é mais facil de serrar, curvar, pregarsistente que a mau „ padronizados, não racha e não empena. Apresentada em 5 modernas cores, é inatacavele colar. Em tipos e espes&uia F por insetos.
v ieza e economia para móveis, divisões, forros, embalagens, construções, casas pré- Maxima resistência, d  fabricadas - forros, assoalhos e acabamento em geral

“d i s t r i b u i d o r e s  d a  f a b r ic a  p a r a
Rio Grande do Sul e Santa Catarina

PANAMBRA S.A.
. , _ iq j i  — P nrtVoluntários da Patria, 1341 — Porto Alegre

AGENTE AUTORIZADO EM LAGES

H UM BERTO  PASC ALE
Rua Mal. Deodoro 13 - Fone 228 - Cx. P. 28 LAGES Sta. Catarina
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Defesa do patrimônio pastorii basiieiro
O Piesidente da República acaba de autorizar a aquisição de dois liofilizadores de origem norte-americana, aparelhos indispensáveis ao fabrico de vacina contra a raiva bovina, epizootia que vem causando, há longos anos, graves prejuízos aos rebanhos, principaimente do Rio Grande do Sul, Senta Catarina, Espirito Santo, Mato Grosso, Bahia, Ceará e com fócos esparsos em quase todo o país. A raiva bovina, tanto na forma paralítica quanto na furiusa, acaba poi produzir a morte do anim?l.O «to do chefe dc Govêr- no Coincide com as declarações feitq^ à imprensa pelo mini6tro Mário Meneghetti, que apresentou como um dos pontos básicos de sua administração, a defesa sanitária do patrimônio pastoril brasileiro.

É responsável pela execução do programa nesse domi- nio o dr. Cid Holanda Távo- ra, diretor da Divisão de Defesa Sanitária Animal. Sôbre o momentoso asiunto, declarou aquela autoridade que o ato do Presidente da República proporcionará efetivamente elementos que virão concor rer de maneira decisiva para o combate à raiva bovina no país. Dispondo dos liofilizadores, o Instituto de Biologia Animal estará em condições de produzir imediatamente e em massa a vacina anti-rábi- ca com vírus cultivado em embrião de pinto. Então a Defesa Sanitária Animal ficará habilitada a executar de ma neira mais poeitiva o propósito do ministro Mário Mene- ghetti de neutralizar os graves prejuízos causados anualmente à nossa pecuária peto terrível mal.

Prefeitura Municipal de Lages
Estado de Santa Catarina

D E C R E T O
de lo de outubro de 1956 O Prefeito .Municipal de Lajes, resolve;A D M I T I R : De acôrdo com o art, 2o da Lei N° 76 de 3 de março de 195o. TRYA MARIA ERPEN, para como extranumerario-dia- rista, exercer a função de professor nas Escolas Reunidas da Sede do distrito de Correia Pinto.Prefeitura Municipal de Lajes, em lo de outubro de 1956

Ass) Vidal Ramos Junior Prefeito Municipal Ass) Felipe Afonso Simio Secretario
DECRETO

de 1o de outubro de 1956 O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:REINTEGRAR: De acôrdo com o art. 79, da Lei n° 71 de 7 dezembro de 1949.SEBASTIÃO DE CORDOVA RAMOS, do cargo de Pro- fessoi Padrão A. do Quadro Ünico do Município, para ter exercido na Escola mista Municipal de Bandeirinhas no distrito de Correia Pinto.
Prefeitura Municipal de Lajes, em lo de outubro de 1956Vidal Ramos Junior Prefeito Municipal Felipe Alonso Simão Secretário

Éste jornal circula duas vezes por semana: 
4a. e sábados, em todas as bancas.

| Revelou o dr. Cul Távora que o atual titular da Agricultura é ptsquisad"r afeito ais trabalhos de pesquisa dM laboratório, daí seu intrrêsse na solução rápida do problema.
— «A noticia — acrescentou o técnico — trará graude satisfação aos criadores brasileiros. pois que, além do volume de vacitas a ser entregue em breve prazo através da Divisão de Defesa Animal do Ministério da Agricultura, o produto protegerá o 

animal pelo prazo de um t.no com uma dose de apenas cinco centímetros cúbicos, in- tramuscular e com uma capacidade de produção limitada. Em cães, a prcdeção tem sido comprovada até em prazo superior a 39 meses.
Paralelamente a essa cam

panha. empenhâ-se a Defesa Sanitária Animal num Ci.m- bate mais eficiente e de mais larga envergadura notado- menti* à febre aftosa, à bru- celose, à peste suina, à encé- falo-mHite equina, à Doença de New Castle e à tubercu
lose»:

— «A disposição do atua! titular da Agricultura em en- Irentar rai6 e tão sérios problemas, que* afetam de maneira profunda a economia na
cional, e a concessão dos recursos e do aparelhamento necesíátios às campanhas pro- filáticas nos permitem adiantar que o Ministério da Agricultura levará ao homem do campo em todo o território nacional a orientação d< s técnicos e os produtos indispensáveis à defesa de seus rebanhos».

Acidente em 
serraria

No ultimo sabado precisamen- nte as 14 horas, o Sr. Sebastião Alves da Silva, com 32 anos de idade, residente em Passo do Socorro, estava trabalhando juntamente com um seu irmão em serraria, quando em dado mo
mento uma cunha escapou das 
mãos do seu mano indo atir.gir 
o seu pescoço.
Em virtude do forte choque, r. 
Sr. Sebastião Alves da Silva 
perdeu grande quantidade de 
sangue, pois o objeto colheu uma 
das veias internas do pascoço.

O mak grado rap»z encantra- 
se hospitalizado no Hospital N. 
Sra.dos Prazeres, onde o seu 
estado é de normalidade.

S.A. Empresa de Viacão Aérea Rio Grandense

— = V A  R 1 6 = —
Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas já vigorando

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES 
H O R Á R I ODE LAJES PARA

‘I

Caxias 4as. 6as. Dom.Curitiba 3as. 5as. Sab.Florianópolis 2as. 3as. 5as. Sab.P. Alegre 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
C arasiDhoCaxiasCuritibaErechimFlorianópolisJoaçabaPasso FundoPorto AlegreRio de JaneiroSão PauloXapeco

82400435201.10360607405604039080739ZU692202.58860
1.8600056500

1.48690 78160 1.99310 1.09610 1.01060 70530 1.33430 1 24880 4.66210 3.35540 1.01980
Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades tío país e extrangeiras, nas agencias da VAKIG e nas principais Agencias de Turismo

AGÊNCIA EM LAJES — Rua Cel. Cordova -  GALERIA DR. ACCACIO Sala 2 — Fones - 241

Mercanti
Rua Cel. M anoel Thiago de Castro, 156— Fone. 253 — Caixa postal. 27.

LAJES — o — SANTA CATARINA
Concessionários D O D G E

Peças e Acessórios MOPAR E BRASPAR 
Pneus e Camaras G O O D Y E A R  
Gazolina e Oleos ATLANTIC E VEEDOL

Refrigeradores B R A S T E M P
Fornos e Fogões Elétricos L A I R

Tintas e Vernizes BERRY BROTHERS 
Baterias B R A S P A R

O F I C I N A  - P E Ç A S  - S E R V I Ç O S  A U T O R I Z A D O S  
DODGE — DE SOTO — PLYMOUTH — FARGO
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TABELA N* 2
IMPOSTO DE LICENÇAS 
AMBULANTES E MASCATES 

a) — AMBULANTES 
DISCRIMINAÇÃO
Algodão - tecidos deAlhos, batatas, cebolas e semelhantesAmendoim e pipocas, etc. em grande es-alaAmoladorArame ou vime • objeto deArmarinhosArtigos de palhaAves de luxoAves e óvosBaláiosBalas e confeitosBarbeiroBicicletasBilhetes de Loteria Biscoitos, bolachas e pães Bordados e rendas Brinquedos e quinquilharia Botequeim provisório - p/ dia Brins e casemiras Café torrado ou rnoido Carnaval - artigos de - p/ dia Caldo de canaCarne verde ou conservada CereaisChopps, cervejas e outras bebidas - p/ dia Cigarros e fumoCircos, parques e outros divertimentos públicos • p/ diaCorridas de cavalo p/ diaDentistaDoces, empadas corquetes, etc.Divertimentos públicos - p/ diaEspelhos, vidros, estampas e semelhantesEscovas, vassouras e ^espanadoresEstofos, tapetes, oleados e capachosFazendas em geralFerro velhoFerramentas em geralFiguras ou objetos de barroFotográfoFrutasFumoFunileiroGado - comprador ou vendedorbovino, cavalar e muar suinoovino ou caprino 
Garrafas e vidro6GêloGravatas e meiasHortaliças e legumesImagens, quadros e semelhantes
LeiteLenhaLivros, papéis e envelopes Louças, cristais, vidros, etc.Madeiras - artigos de •Malhas -  tecidos de Máquinas de costura Maquinas p/ lavoura Mascates • veja tabela bsas alimentíciasetos ou artigos não especificados^ o imposto será arbitrado da à maior taxa desta Tabela ogravuras, litografias, etc.

)iteis e empadas

fumariasabeirodutos de laticínios » químicos e farmacêuticos
iijos e manteiganquilhariaítandeiroidas e bordadosliosjpas feitas .chicbas, salames e congene 
irvete - p/ carro» pas e semelhantes

menor

ANO
Í.ÍIOO.UO

100,0050.0050.00 50,0*1200,0050.00 
100,0050.0050.0050.00 100,00300.00500.0050.00
100.00 
100,00 
100,001.500.00 
200,00 500,( *050.00 100,00 200,00300.00300.00500.00300.00
200.0050.00
100,0050.C0
100.00200,003.000.00100.00 300 0050.00 200.0050.00300.0050.00
300.00 
200 00
100.0050.0050.00
100,0050.0050.0050.0050.00 
100,00 100,00 100,00 300.00500.00
200.00

ioo’,oo

100.00 100 0050.0050.00 200.00300.00
200.00 
200,001.800,00150.0050.0050.00 100 00

1.000,00500.00
20. » 0050 0050.00

Vendedor latceiro 50,00Vime • artigo6 de 1Ü*i,O0
b) — M A S C A T E S

DISCRIMINAÇÃO
AlumíniosArmarinhos e perfumariasArtigos pão especificados - a taxa será arbitrada dentro dos limites da menor à maior taxa desta Tabela . . ,BijouteriasFazendus, caesemiras, lãs, etc.Louças, cristais e vidrosMeias, gravatas e congêneresRoupas brancas e roupas feitas em geral

DIA MÊS
50,00 1.000 OO100,00 2 000.00

50,0(1 1.000,00100,00 1.000,0050,00 1 OüO.OO50,00 1.000,00100,00 2.000,00
O b s e r v a ç õ e s :  - Entendem-se por : -a) - MASCATES - os que comerciarem avul- samento pelas ruas, quando não seja estabelecidos no Município.b) - AMBULanTfS - os que, estabelecidos no Município, fizerem comercio itinerante ou exercerem como profissão.O MASCATE, para obter o ALVARÁ de licença. deverá fornecer a SECÇÃO arrecadadora da Prefeitura uma fotografia 3 x 4, a qual será aposta ao mesmo e passado o carimbo da Prefeitura. Só é válido o ALVARa assim a- presentado.

Sala das reuniões da Câmara, em
ase. OSCAR SCHWEITZER - Presidente 

DORVALINO FURTADO - Io Secretário 
ARGEMIRO BORGES DE ALMEIDA - 2o Secretário

T A B E L A  N. 3
IMPÔSTO DE LICENÇAS

OBRAS PARTICULRRES
Construção e reconstrução de prédios:-por metro quadrado de área coberta, com um pavimento por pavimento que exceder, por metro quadrado mais Andaimes - :Depósito de materiais : *por dia e por metro quadrado por mês e por metro quadrado Conserto de prédios : - de alvenaria de madeira Demolição de prédiosConstrução e reconstrução de cercas, muros e gradis Escavação nas ruas. praças e calçadas Construção e reconstrução de túmulos

Sala das reuniões da Câmara, em
ass. OSCAR SCHWEITZER - Presidente 
DORVALINO FURTADO -  1* Secretário

2.00 0,5050,00
3.00

100,0050.00 50,Uit50.0050.00 100.10

ARGEMIRO BORGES DE ALMEIDA - 2o Secretário

T A B E L A  N ' 4
IMPÔSTO DE LICENCA

TRÁFECO DE VEÍCULOS

ESPÉCIE IMPOSTO TRANSFERENCIA

AUTOMÓVEIS : -de aluguel 25o,oo 100,00
particular l5o,oo 100,00

AUTO-ÔNIBUS : - 4oo,oo l5o,oo
BICICLETAS . -de aluguel 5o,oo 10,00

particular 2o,oo 10,00
CAMINHAO -c/ reboque até 4.ooo kg, 5oo,oo l5o,oo

c/ reboque além de 4.ooo kg' Soo.oo 15o,oo
8/ reboque até 4,ooo kg 35o,oo 15o,o«

(Continua)
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s/ reboque além de 4 ooo kg. 5oo «>o 15o,00
CAMIONETE : -de aluguel 3oo.oo 15o,00

particular 2oo,oo J5o,oo
CARRETA : -de 2 rodas - de aluguel 3o.oo lo,oo

de 2 rodas - particular 2o,oo lo,oo
de 4 rodas -  de aluguel 60,00 lo.no
de 4 rodas - particulares 4o,00 10,00

CARRO DE MOLA : -de 2 rodas - de aluguel 3o,00 lo.oo
de 2 rodas - particular 2o.00 10,00
de 4 rodas - de aluguel 80,00 lo,oo
de 4 rodas -  particulares 4o,00 lo,oo

JEEP : -de aluguel 2oo,oo loo.oo
particular 100,00 100,00MOTOCICLETA : -de aluguel 60.00 2o,00particular 40.00 2o,00VEICULO COM PLACA DE EXPERIÊNCIA 5oo,oo »

Sala da6 reuniões da Câmara, em 11-10-56
OSCAR SCHWEITZER Presidente

deposito : - cap. até 2oo.ooo,oo cap. superior a 2oo.ooo.oo 
MADEIRAS - Armazenamento ou deposito : cap. até 2oo.ooo.oo de mais de 2co.ooo,oo a 5oo.ooo.oo| de mais de 5 o o ,000,00 OUTROS armazenamentos ou depó>itos . - cap. até 2oo.ooo.oo cap. superior a 2oo.ooo,oo

Sala das reuniões da Camara, em

l.ooo.oo 800 Of)
2.000,00 1 -600,00

1.000,00 800,00

1.500,00 1.3oo.oo
2.000,00 LHoo.oo

500.00 4oo,ool.ooo.oo 800,00

11-10.56
OSCAR SCHWEITZER - Presidente DORVALINO FURTADO - tu Secretário 

ARGEMIRO BORGES DE ALMEIDA - 2o Secretário

TABELA N ' 8
IMPÔSTO SÔBRE INDUSTRIAS E PROFISSÕES

ESTABELECIMENTOS •COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PROFISSIONAIS F, OUTROS COM MOVIMENTO REGISTRADO______________
DORVALINO FURTADO - Io Secre á io MOVIMENTO ANUAL IMPÔSTO

ARGEMIRO BORGES DE ALMEIDA - 2o Secretário

T A B E L A  N - 5
IMPÔSTO DE LICENÇA
LICENÇA PARA PUBLICIDADE

Anúncios por meio de aviões - p/ dia 5o,oo» p/ meio de outros quaisquer veículos - p/ dia 3o,ooFolhetos de qualquer natureza entregue aos transeuntes ou a domicilio, ou outros quaisquer reclames distribuídos - p/ dia 2o,ooCartazes, letreiros, anúncios, dísticos e outros reclames, afixados ou pintados em muros, paredes, andaimes, postes, veículos, calçadas e terrenos não edificados, incluindo se também os luminosos e de cinemas ou teatros :-até um metro quadrado, p/ ano 5o,ooc/ mais de um metro quadrado, p/ metro quadrado que exceder, ou fração - p/ ano 2o,ooLetreiros atravessando a via pública - p/ dia lo.ooPropaganda falada em lugares públicos, por meio de amplificadores de vóz, alto-falantes e propagandistas -  p/ dia lo,oo
Sala das reuniões da Câmara, em 11-1q 56

ass. OSCAR SCHWEITZER - Presidente 
DORVALINO FURTADO - !• Secretário 

ARGEMIRO BORGES DE ALMEIDA - 2o Secretário

T A B E L A  N. 6
IMPÔSTO DE LICENÇAS

OCUPAÇÃO DO SOLO

Instalações provisórias, em lugares permetidos pela Prefeitura, de : -
balcões, barracas, mesas, taboleiros, deposito de materiais e estacionamento privativo de veículos : -a) - p/ dia e p/ metro quadrado 3,oob) - p/ mês e p/ metro quadrado 7o!ooQuiosqui - p/ metro quadrado - p/ mes 2ooloo
Sala das reuniões da Câmara, em 11-10 56

ass. OSCAR SCHWEITZER - Presidente
DORVALINO FURTADO -  l8 Secretário

ARGEMIRO BORGES DE ALMEIDA - 2° Secretário

T A B E L A  N. 7
IMPÔSTO DE LICENÇA

ARMAZENAMENTO DE INFLAMÁVEIS E CORROSIVOS MADEIRAS E _ _ _ _ _ _ _________________ OUTROS_________________________ •
DISCRIMINAÇÃO LICENÇA CONTINUAÇÃO

1MFLAMÁVEIS E CORROSIVOS - Armazenamento ou

Até 5o.ooo.oo
d e 5o.ool,oo ade 75.00 l,oo ade loo.nol.oo ade 12o.ool.oo 8de 14o.001,00 ade I6o.ool,oo ade 18o.ool 00 ade 2oo.ool,oo ade 250.00 l.oo ade 300.001.00 ade 400.001,00 ade 5oo.ool,oo ade 6oo.ool.oo ade 800.001,00 ade 1 ooo.ool.oo ade 1.250 OOl,oc ade 1.5oo.ool.oo ade 1.75o.ool.00 ade 2.000.001,00 ade 2.5oo.ool,oo ade 2.5oo.ool,oo ade 2.75o.< ol,oo ade 3 000.0 .1,00 ade 3.25o.ool,oo ade 3,5oo.ool,o0 ade 3.75o.00 l.oo ade 4.ooo.ool,oo ade 4.25o.ool,00 ade 4.5oo.onl,oo ade 4.75o.ool,00 ade 5.ooo.ool 00 ade 5 . 2 5 o . o o 1,o o ade 5.5oo.ool,oo ade 5.75o.ool,oo ade 6.ooo.oo!,oo ade 6.25o.ool,oo ade 6.500.001,00 ade 6.750.00 l,òo ade 7.ooo.ool,oo ade 7.25o.00 l,oo ade 7.5oo ool.oo ade 7.75o.ool 00 ade 8.000.00I .00 ade 8.250.001,00 ade H.õoo.ool.oo ade 8.75o.ool,00 ade 9.ooo.ool 00 ade 9.25o.ool,00 ade 9.5oo.ool,oo ade 9 . 7 5 o . 0 0  l . o o a

35o,oo75.ooo.oo100.000. 00 
12«.ooo.oo H o.000,00160.000. 00 18o ooo.oo
200.000. 00250.000. 00
300.000. 00 4on.000,00500.000. 00 
6oo 000,00 8no 000,00

1 0 0 0 .0 0 0 ,0 01.250.000. 001.500 ooo.oo1.750.000. 00
2 . 0 0 0 .  0 0 0 . 0 0  2 25o.ooo.oo2.500.000. 00
2.750.000. 003.000. 000.003.25o ooo.oo3.500 ooo.oo
3.750.000. 004.000 000,004.250.000. 00
4.000. 000.004.750 000,00
5.000. 000.005.250.000. 00
5.500 000,005.750 000,00 6 ooo 000,00
6 25o 000,006.500.000. 006.750.000. 007 000.000,00
7.550.000. 007.500.000 . 0ó7.750.000. 00
8.000. 000.008.250.000. 00
8.500.000. 005.750.000. 00
9.000 000,009.250.000. 00
9.500.000. 00 
9 75o.ooo.oo10.000. 000.00

mais l.ooo.oo
O b s e r v a ç ã o .  - 0 contribuinte que explora, no meçmo
amrá „ „ . - niai8 de um ramo de industria ou profissáigará o imposto na base do movimento total destes ramos.
»nn nn a a r . „ () CoDtl' ibuinte inscrito no lançamento durimento rins mí«PRPHt' o exercício seguinte, de acõrdo com o : mento dos meses decorridos, porem acrescidos da mé.lia nor mè« os meses restantes que faltarem para completar o ano.

Sala das reuniões da Câmara, em H-10-56
n o D v ^ n ^ ^ ^ ^ T Z ^  ■ Presideme 

ARílPMino FURTADO - Io Secretario
ARGLMiRO BORGES DE ALMEIDA - 2° Secretario

(Continua)

500.00 7oo oo 8bo oo950.001.100.001.200.00
1.450.00
1.850.002.500.00 3 2oo,oo ^.ooo.oo4.700.005.400.00

6.800.00 8.ooo,oo9.200.00 
10.000,00 i 1.5oo,oo13.000. 0015.500.00
15.800.0017.500.0018.200.0019.000. 00 2o 2oo,oo21.000. 0022.200 oo23.000. 0023.800.0025.000. 0025.800.00 26 5oo,oo27.200.00
28.000. 0028.500.0029.500.00 3o.2oo,o(* 31 000.00
31.800.0032.500.00
33.200 00 34 000,00 34 800,0035.500.0030.200.00 
37 000,00 37.800 00 38.5oo 00
39.200.0040.000. 00
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Foi desenrolado domingo no Estádio » u:iicipal da Ponte Grande, o maior io- g> da atual temporada, quando o Vasco d Gama, desenvolvendo uma notável atuação conseguiu vencer ao famoso es- qihidião do Cailos Kenaux, de Bpusqug pelo esccre de 2 á l.boi uma vitoria merecida do esquadrão cruzmaltino, pois revelou maior censo de jogo, do que o tricolor do Vale do Itiijai, que ao contrario de outras vezes, não ieprizou suas grandes atuações em canchas lajeanas.Na la fase, que foi arduamente disputada, finalizou com o escore em branco.
No periodo derradeiro, Raimundo abriu a contagem para o Vasco da Gama logo aos 2, após uma falha clamorosa do arqueiro Mossmann.
Aos 23, o meia direita Petruski, empatou a peleja, com um sensacional gol de bicicleta, tendo o meia esquerda Edu

do Vasco da Gama, marcado o gol da vitoria do Fantasma do Planalto aos 32, concluindo uma excelente jogada do medio Boanerges.As duas equipes atuaram’assim constituídas: Vasco da Gama: Daniel, Tide (Neizinho) e Neizinho (Aujor); Boanerges, Elno e Waldir; Tales (Jassi), Cabelo, Johan (Raimundo), Edu e Tulio (Tales).Carlos Renaux: Mossmann (Jorge); Afonsinho e Carioca; Tesoura, S a r d o  (Maique), e Teixeirinha,| vVicente); NF- tinho (AirtOD), Petruski, Edezio (Merizio) Sadinha (Teixeirinha) e Agenor.
Como grandes figuras do gramado, destacamos: Daniel, Tide, Boanerges Elno, Cabelo, Edu e Tulio no lado vascai- no, e Afonsinho, Carioca, Tesoura, Teixeirinha, Niltinho, Petruski e Agenor no bando do Vovô.
Na preliminar o Internacioual venceu o Palmeiras da 2a Divisão pelo escore de 3 á 1, após um jogo sem muita

movimentação e disputa apenas em 60.Marcaram para o Colorado Pinto 2 e Plinio. ao passa que Wanderlei consignou o tento de honra do alvi verde.
A Arbitragem coube ao Sr. Edgar Werner com maravilhosa atuação, bem secundado por Ivens Montenegro e Neri do Santos nas laterais.
A renda total do jogo foi orçada em CrS 8.000,00, considerada boa em rela- lação ao grande espetáculo que propor cionaram Vasco da Gama e Carlos Kenaux.
Antes de ser iniciado este cotejo realizaram diversas solenidades no centro do gramado, ocasião em que os atletas do Vasco da Gama receberam as faixas de campeões das mãos dos atletas do Carlos Renaux.
O pontapé inicial do intermunicipal de domingo foi dado pelo Sr. Vidal tíamos Junior, Prefeito Municipal.

RESUMO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE DOMINGO
-  CAMPEONATO DA 2a DIVISÃO -

Prosseguiu domingo pela manhã no Escidio Velho de Copacabana, o certame da no
vel divisão com a efetivaçSo de apenas um jogo, já que no co
tejo entre o Popular e o Inde- pendente, o clube das Casas

Populares deixou de comparecer, vencendo assim o Independente o seu adversário por 
W . O .

No jogo Flamengo x 1* de Maio, o rubro negro manteve-se na liderança, ao abater o%

conjunto da Ponte Grande pe
lo escore de 2 à I, com tentos 
de Siqueira e Rui para o rubrc 
negro e Neri para o 1. Maio.

Na arbitragem esteve Moa- 
cir Schimi n C‘>m boa atuação.

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

me&i
'0 GIGANTE CDS ESTRAGAS

• Pronto entrege 
• fo c iltd a d *  do p ago ioo * •• 

.  A SS iS IÉN C IA  rfC N JC A  
p t rm a n o n f  o e i fo q o *

r i .  « ‘ IA S  (  A C ÉSS O U O *

” n , s r » I 6 u ! P °  R J ]" '' L AUTO GERAL GERSON LUCENA S.A.
„ o,q Fone 252 - C. Postal 81 Av, Mal. Florlano 373 CatarinaLages,

. Secção esportiva
Redação de NÉVIO FERNANDES

Sob os auspícios do Vasco da Gama e da LSD, foi realizado domingo pela manhã na Boite do Clube Io de Ju lho, um coquetel na qual furam homenageados a delegação do Carlos Renaux e os atletas,titulares e reservas do Vasco da Gama, que se sagraram campeões de suas respectivas categorias na presente temporada.
foram entregues es taças e os diplomas ao Vasco da Gama, bem como foi ofertado ao Internacional a Taça Disciplina.
Nesta ocasião fizeram-se ouvir os seguintes oradores: deputado' Jorge Barroso Filho, em nome do Vasco da Gama, o famoso cr«ck Teixeirinha em nome do Carlos Renaux,

enquanto o Dr. Evilasio Nery Caon falava pela Liga Serrana de Desportos.
A seguir foi 6ervido urn coquetel aos presentes, tendo a referida festa contado com a presença das mais altas autoridades civis, esportivas e também a embaixada do Car

los Renaux,
Esta festa social esportiva foi irradiada em todos os seu* pormenores pela Radio Clube de Lajes, que esteve em 

ação com sua equipe espor
tiva.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

Campeonato varzeano
O certame varzeano em sua penúltima etapa, teve sequência domingo cem a efetivação de dois cotejos.No Campo do Ginásio, o União goleou o America per 5 à 2, com tentos de .Sebastião, Lindo (contra), Natalio, Mil- tinho e floir para o União e Marino e Atanazio para os americanos.No aibitragem funcionou João Batista Bitencourt com boa atuação.A tarde no Campo Velho de Copacabana, o Botafogo venceu ao Atlético B. peio mesmo tscore ou seja 5 a 2.Consignaram os tentos do alvi negro; Voltinha 2, Rogério 2 e Rato, ao passo que Demerval e Alexandre marcaram os gols do tricolor.Osvaldo Aavier funcionou na arbitragem com regularatuação.

VOTO NO
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Resenha dos trabalhos da Gamara
Lnurenço W altrick Vieira *ino sentido de que a estrada Ari da Cost» Avila propuse- BRB6 passe junto à serie do ram à Casa que fosse p„ssado I distrito de São Jo«é rio Cernto, observando o primeiro tia-
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Continua a campâ n nn 
dos menores

Reuniu-se ordinariamente, de terça feira à sab ido ultimo, em seu 4o período leg slativo, a Câmara Municipal de Lajes. Sob a presidência ,io sr. Oscar Schweitzer os trabalhos decorreram normalrm-nte. sem incidentes. Nessas cinco reuniões foram aprovados os balancetes dos meses de junho, julho e agosto e o Orçamento para 1957, Com duas emendas.
Voto de pesar pelo falecimento de Nizio

Em virtude de proposiçio apresentada pelo ver. Aristi- des Ramos, que mereceu a solidariedade dos srs. .Manoel Antunes Ramos e Evilasio N. Caon, e aprovação unanime da Casa, foi consignado em ata um voto de pesar pelo falecimento de Evonir Pereira Neves (Nizio), morto trágicamente em acidente de veicu- culo. A mesma proposição incluía também um telegrama à famiüa enlutada, • outra do ver. Evilasio N. Çaon gerou a designação, pelo sr. Presiden te, de uma comissão, integrada pelos sr. Aureo Ramos Lisboa, Lourenço Waltrick e Evilasic N. Caon, para representar a Camara nos funerais 
daquele saudoso serventuário 
de Justiça.
Telegrama de congratulações ao gal. Lott

Realizou-se dia 12 do corrente, no Bosque de Boulogne, em Paris, uma cerimônia comemorativa, no mesmo lugar em que, cincoenta anos passados, o aviador brasileiro Santos Dumont fez seu histórico vôo, estabelecendo um recorde mundial de 220 metros.O Embaixador brasileiro Carlos Alves de Souza, acompanhado de funcionários da Embaixada, depositou uma co roa de flores ao pé do monumento de Santos Dumont.Entre os funcionários franceses que compareceram ao ato, estava o Inspetor Geral do Exército, Louiz Valin; o Presidente do Aéro Clube, Jacques Allez; o construtor de aviões Gabriel Voisin e André Kapferer, ex-comissário do Clube Aéreo, que faz 60 anos registrou o recorde de 21 segundos e um quiii-

um telegrama de congratulações ao general Teixeira Lott, ministro da Guerra, pela pas- sagem do primeiro aniversário do «11 de novembro». P«6- ta eiu votação, verificou se empate, sendo que o presidente Oscar Schweitzer usou do voto de miuerva, de acordo com a lei, votando favo ravelrncnte ao envio do referido t* legrama àquele ilustre militar.
Conserto de boeiro
Foi encaminhado «o preDi- to municipal um pedido, feito pelo vereador Aureo Ramos Lisboa, no sentido d? que seja ordenado o mais brevemente possível o conserto de um boeiro localizado à mão direita da Avenida Mal. Floriano, frente a vulcanização Carbo- nera, o qual se acha e*  péssimas condições.
Apelo para que a  BRB6 passe por São José do Cerrito
A pedido do vereador Dor- valino Furtado e com a solidariedade do vereador Kvila- sio Nerv Caon, foi expedido telegrama ao deputado Leo- berto Leal, da Camara dos Deputados, fazendo um apelo para que aquele parlamentar ca

to, que foi estabelecido por Dumont.Voisin, que pronunciou um discurso breve, dis- se que hoje em dia, para construir-se um avião eram necessários milhões de francos, no entanto Dumont, gastou uma pequena soma para construir o seu, que terminou em três semanas.O Embaixador brasileiro manifestou que hc- je quando o mundo a- travessa por graves momentos, sente-se satisfeito em poder associar-se ás homenagens que se presta a Santos Dumont, por um invento nascido de uma mente brasileira o desenvolvido na França.«O progresso atingido por Santos Dumont—disse—deveria ser um meio de reconciliação e usado para fins pacíficos, ao invés de ser motivo de separação entre os povos».

çado.
A gência postal telegráfica para' Correia Pinto
A Camara aprovou uma indicação do ver, Evilasio N Caon p-opondo a expedição de telegramas ao senador Sau- Io Ramos e aos deputados Lenbrrto L.eal e Waldemar Rupp para que esses parlamentares diligenciem junto do Congresso Nacional e do Ministério da Viaçáo no sentido de obterem a criação de uma agencia postal-felegráfic» para a séde do distrito de Coireia Pinto. A proposta mereceu apoio do ver. Aristides Ramos e foi extenaiva ao ver. Syrth Nicolléli, que atualmente se acha no Rio, para que dê cobertura ao pedido feito.

Melhoria nas Avenidas Presidente Vargas e Mal. Floriano
Na stssão d« 9 do corrente, o ver. Evilasio N. Caon, líder do PTB no legislativo Municipal, apresentou indicação para o sr. Prefeito Municipal a execução das seguintes obras:1) - Reconstrução do calçamento da Avenida Presidente Vargas (antiga 3 de eutubro);2) - Alinhamento definitivo da mesma via pública; 3) - Colocação de meios fios e construção de passeios (calçadai) naquela mesma avenida, 4) - Calçamento no trecho da Avenida Marechal Floriano, entre o largo fronteiro ao Cemitério local e a estrada Lajes-Vacaria.

Pedido de informações
Ainda a requerimento do li- der trabalhista foi dirigido ao sr. prefeito Municipal um pedido de informações indagando o seguinte: 1) - Quando será iniciado o serviço de pavimentação das ruas da cidade (calçamento) pela nova firma contratante da execução dos mesmos; 

2) - Quais as ruas ou avenidas 
que serão calçadas ainda no 
corrente ano?
-- --------- ------------------V---------Torneio inicio de juvenis
Foi desenrolado domingo pela manhã no Estádio Municipal da Ponte grande, o Torneio de Juvenis, que contou com a participação dos clubes L a g e  s* Internacional, Aliados c Vasco da Gama.

No Io j o g o  do torneio, o Aliados venceu o Internacional por 1 á o.
No 2o embate da mahã, Vasco da Gama e Lages empataram de 0 a 0, sendo que na cobrança de penalidade maximas, o Vasco da Gama venceu por 2 1.
Finalmente no 3o e decisivo joge, o Aliados superou o Vasco da Gama por 1 á o, sagran. do-se assim campeão do torneio Inicio.

Tem tido prosseguiment , 
com o mesmo ardor, a mesma boa vontade e o mesmo entusiasmo a campanha dos menores, iniciada há pouco tempo pelo sr. Mario Augusto de Sousa e que imediataroente recebeu pleno apôio do dr. Fran cisco José Rodrigues de Olivei-

Em Porto Alegre o 
sr. José Baggio

Encontra-se em Porto Alegre, desde domingo próximo ’p*ssa- do, o sr. José Pascoal Baggio, gerente desta folha e preaidente do diretório municipal do Partida Trabalhista Brasileiro.S. S. viajou para a Capital Gaúcha a fim de tratar de as suntos de interesse deste bí- «emanário, devendo regressar dentro de poucos dias.A ele, pois nossos votos de feliz permanência naquela metrópole.

ra, juiz de Direito da 2a. Vara 
desta Comarca. Dss inúmeras mesas redondas que foram realizados já nasceu a Sociedade L:ig?ana de Assistência aoj Menores além de prendera atenção do povo nêsse sentido, isto é, no sentido da euu ação e da recuperação d s menores. Diversas medidas de importância, tanto do lado moral como material da queslàc, são tvmadas pel# Juizndode Menores desta Comarca Tudo indica, segundo pudemos observar, que dentro de pouco tempo, graças aos esforços dos integrantes das mesas redondas e dos membros da diretoria da ALAM,êsse importante e grave problema estará sensivelmente minorado, como é o desejo dapopulação lijean».

— Aniversário —
Festeja seu aniversário natalf- cio, amanhã a exma sra. Rosaria Alves de Jesus, esposa do sr. Gractliano Alves, residentes nesta cidade.

A dona Rosaria, pela passagem de tão grata efeméride, enviamos os nossos paraben6, com votos de felicidades.
GENTE NOVA

Foi enriquecido, a V do cor- ! rente mês, o lai do 6r. João Otávio Branco, eficiente fua- ctonário de nossas oficinas, e de sua exma. esposa dona Elza dos Santos Branco, com o nascimento do inteligente menino JOÃO CARLOS, ocorrido naquela data na Maternidade Tereza* Ramos.Ao feliz casal enviamos nossas felicitações.

— A V I S O  —
O Clube primeiro de Julho, avisa que a rifa do carro Ford modelo 1055, fica transferida para a extração da Loteria do Estado do dia 2 abril de 1957.

A DIRETORIA

Os drs. Edézio e Evilasio N  
Caon comunicam que mjidaram 
seus escritórios para a Praça 
Jãoo Costa. n° d2 Edifício

m u n i c a ç ã o
Osni Pires (mesmo pavimento 
da Coimca Ltda) onde estão a 
disposição de seus amigos e 
clientes.

-  A V I S O
A Comerc al Araldi, situada nesta cidade, ve por este meio avisar a sua distinta freguesia e r público em geral que, por motivo de ordem pari cular e visando melhor controle do serviço, de tle o dia Io do corrente mês suspendeu o empré timo de_vasilhames, esperando contar com a o aboração de todos nêsse sentido.

Lajes, novembro de 1956

Os vereadores Evilasio Ne- tarinense interfira junto ao 
ry Caon, Dorvalino Furtado,Conselho Rodoviário Nacional

Sais Dibé homenageai! em Paris
No Bosque de Boulogne, no lugar em que há 50 anos atraz o «pai da aviação» realizou o seu histórico vôo foi levada a efeito uma cerimônia comemorativa com a presença de altos funcionários franceses
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