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Não houve cumplici
Finalizou-se, nesta semana, o inquérito policial que se estava realizando com a finalidade de apurar responsabilidades no crime de Capão Aito Como foi amplamente divulgado, dia 13 de setembro foi encontrado, em pleno campo, o cadaver de Agenor Lrmoí de Córdova, parcial- n ente devorado pelos suinos e que morava em terras do seu cunhado sr. Aristides Antunes dos Santos.
Diversas hipóteses foram levantadas inicialmente com êsse achado macabro. Um ou dois orifícios de balas encontrados em seu corpo, entretanto, trouxeram nova luz ao caso, pensando logo tratar-se de um crime.

Investigações policiais
Várias investigações foram iniciádas então, com c objetivo de descobrir o assassino e trancafia-lo no xadrês pelo cnme barbaro que cometera. O major Jubal Coutinho. delegado region ,1 de Policia, destacou vários agentes policiais para tratar do caso to

mando êle próprio o depoi-

Ao contrario do que se supunha, o movei do crime foi roubo Um preto o criminoso — Atirou e saiu correndo em seguidaOutras notas
mento de pessoas do lugar e providenciando diligentemen te nêsse sentido. Uma das pessoas que mais se empe nharam nas invest gações foi o sr. Arisiide8 Antunes dos ''antes, cunhado da vitima, e Evonir Pereira Neves, o popular Nizio, que no final das investigações viria perder tra
gicamente a vida num desas
tre de carro.
Um preto o criminoso

Dos diversos depoimentos, interrogatórios e demais providências tomadas, concluiu a policia que o respon-avel pòr ês^e crime bárbaro era o indivíduo João Francisco Nune , solteiro, de cor preta e com 21 anos de idade, ten do sido imediatamente ordenada a 6ua prisão preventina, o que efetuou se pouco tempo depois. Inicialmente o assassino negou veemeutemen- te a autoria do crime, tendo em seguida declarado que praticara o homicídio a man-

Associação Lageana de 
Assistência aos Menores

Em reunião realizada pela ALA.V\ no Instituto de Educação e sob a presidência do sr. Mario Augusto de Sousa, presidente dessa entidade, foi criada uma Comissão de Construção, integrada pelos elementos mais representativos do comércio e da iDdustria lajea- na. Por absoluta falta de espaço, transferimos para quarta feira próxima a noticia pormenorizada a respeito do acontecimento.

dado de Waldumiro Antunes, de Souza, que não mantinha boas relações com a vitima em virtude de querela antiga havida entre ambos. Preso também Waldomiro, esse ne gr.u terminantemente as ae clarações do preto, que afir mara haver também ganho cinco mil cruzeiros para fazer esse «serviço». Concluído o inquériio policial foi o mesmo mandado para a Justiça pelo sr. Alcides Alegrete, que está respondeudo atualmente pela Delegacia Regio nal de Policia, na ausência do respeciivo titular major Jubal Coutinho.
Nova confissão do 

criminoso
As coisas estavam .nesse pé quando João Francisco Nunes confessou ás autorida

Sr. Gerson Vieira Lucena
Procedente da Capital da 

República enContra-se nesta 
Cidade [o si. Qerson Vieira Lucena’ diretor presidente da Auto Geral Gerson Lucena S.A., estabelecida nesta praça e uma dai maiores casas que temos no ramo.O ilustre visitante é elemento ruuito prestigiado e benquisto em nosios meios, mercê das inúmeras qualidades que o enobrecem e o tor

nam um legitimo cavalheiro. 
Membro do alto comércio de 
nossa cidade, o sr. Geison Lucena tem contribuído, com sua parcela de esforços, para o progresso e desenvolvimento econômico da Princesa da Serra.

Destas colunas saudamos o digno visitante, fazendo-lhe votos de feliz permanência em nossos meios.

des que a responsabilidade do crime cabia a êle soz Dho. sem a cumplicidade de ninguém. Em vista de tal afir
mação novas providencias fo
ram tomadas, estando o cri
minoso na cadeia pública a- 
guardando o pronunciamento 
da justiça.
Deu um tiro e correu

Segundo revela João Francisco Nunes, 6ua intenção era liquidar com Agenor Lemos de Córdova para roubar-lhe Encontrando-se com ele na6 proximidades de sua propriedade, o preto, armado com uma espingarda, apontou a arma para vitima e atirou. Assaltado de repentino temor pelo que fizera, o assassino correu, sem se importar com mais nada. procurando escapar-se e deixando, na

LOTT E NEREU agradecem 
ao PTB local

Os Ministros general Teixeira Lott e Dr, Nereu Ramos, titulares das pastas da Guerra e Justiça, respectivamente, agradeceram ao Diretório local do PTB as manifestações de solidariedade pela passagem do «11 de novembro», através dos seguintes telegramas:
«Sr. José Baggio - Pte. Partido Trabalhista Brasileiro
Lajes - S. C.
Agradeço e retribuo congratulações com que me distinguiu êsse Diretório. (Ass.) Nereu 

Ramos» ______

«José Baggio - Presidente Diretório PTB
Lajes - S. C.
Agradeço êsse Diretório intermédio seu presidente demonstração solidariedade constante seu telegrama de 10 novembro corrente ano. Saudações (Ass.) Gen. Henrique Lott, Ministro Guerra»

confusão o chapéu que trazia na cabeça. Mortalmente lerido, Ageuor Lem. s de ( ór- dova dirigiu-se â casa ue.urn vizinho, caindo morto antes de lá chegar e onck foi eo çontrado 7 dias apósFelizmei te agora o assassino encontra-se na cadeia pública local o de deverá expiar seu monstruoso crime, um dos mais bárbaros que se po-sa imaginar pelas circunstancias em que ficou o cadaver. sozinho no campo e servindo de pasto aos suinos e urubus.

Msis um aniveisá- 
iio amanhã do Ma

O imponente Edifício do Cine Teatro Marajoa ra comemora, amanhã, o seu 9o aniversário. Construído em estilo moderno, de acordo com os m a i s  recentes ditames da arquitetura, essa obra prima que tanto admiração tem suscitado vê passar mais um ano de sua fundação, graças ao dinamismo, aos esforços e a boa vontade do sr. Mario Augusto de Sousa, diretor-gerente da firnm que lhe empresta o nome e que a custa de muitos sacrifícios converteu em realidade o que antes era apenas um ideal. Ao ensejo de tão significativo acontecimento para nosso meio cultural, será exibido amanhã, em 3 sessões, o monumental filme Rapsódia, que tem merecido os justos elogios da critica especializada.Em nossa próxima edição publicaremos reportagem completa a respeito das comemorações do 9o aniversário do Mara- joara.

Comemorando o 9’ aniversário do Marajoara, será exibido em 3 sessões 
— _ ---- ás 4, 7 e 9,15 horas. Amanhã, Domingo -------

R  A  P  S  0 ’ D I A  -
Amor e música divinal

Elizabeth Taylor - Vitorio Gassman - John Ericson
Louis Calhern
EM TECHNICOLOR

Abrindo a nova temporada de Sucessos 
EM SOM ESTEREOFÔNICO PERSPECTA
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Invencível é a vontade do povo quando luta pela liberdade
A propósita do transcurso fio 67.o aniversário da Pro- OlamoÇâO da República, o ge- mral dr divisão Mário Perdigão, comandante interino do 3.o Exército, baixou a seguinte «Ordam do Dia».
«Meus camaradas do III

Exéicito.Comemoramos hoje a proclamação da República em nossa Patrin, ocorrida há ti7 anos passados.
Ao ensejo desta dnta mar- ccnte de nessa nacionalidade, é de nosso dever reverenciar ajmemória daqueles antepassados que enfrentando a reação das fôrças políticas dominantes na época, souberam com admirável espirito de patriotismo e claia visão do futuro, lutar desassombradamrnte a 

fim de dar êsse passo jdecisi-

Ordem do Dia do c c mandante interino do 3  ̂E x é r c i to  pela pas | Afirmamos pois, que hdo anivertório da Proclamação da Republica
vo pnra n formeção da grun- de NhÇáo Brasileira.

Sonho auspiclo*o acalentado desde os primórdios dc nossa evolução e pelo qual deram a vida muitos de nos sos heróicos antepassados, entre os quai« o inolvidável Ti- radenles, nome tutelar da independência política de nosso Povo, teve o seu desenlace feliz na radiosa madrugada do dia 15 de novembro de 1889, quando o mal. Deodoro da Éooseca, secundado pelos vultos insignes de Benjamim Constant. Quintino Mocayuva, Kuy Barbosa, Arislides Lobo e tantos outros, num gesto de decisiva e definitiva repulsa aos ímpetos reacionários do

ministério do Visconde de Ouro Preto, colocando-se a frente d ..8 I ôrças Armadas Na* ciOnalS, cuja honra, brio e dignidade vinham sendo cons- purt sdai pelos políticos dasituação dominante, proclamou a República Brasileira.
Esle gesto viril e desassombrado completou a independência política de nosso |iovo, que colocando se em pé de igualdade aos das demais Nações lôste Continente, pas-ou a caminhar a passos largos na senda do progres

so.
E é por isso, que, cumprindo o dever de reverenciar a memória dos fundadores d* República, cumpro também

S A. Empresa de Viaçào Aérea Rio Grandense

— = V Á T  I G —
Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas já vigorando

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

Caxias 4as. lias.
Curitiba 3a s. bas. Sab.
Florianópolis 2as. 3as. r>as. Sab.
P. Alegre 2as. 4as. (ias.
Rio de Janeiro 3as. 5as. Sab.
São Paulo 3as. 5a s. Sab.

Dom.

Dom.

afirmar, ao ensejo 8,Q:riosa dâte. a no»sa inabaldVel resolução, de inspirados nos seus exemplos continuarmos a |iitu agora pelo complemento indispensável da independência política que é a emancipação econômica, imprescindível à felicidade das gerações proviodouras e A gran-

Jovem Ita Regina —
Festejará amanhã seu aniversario natalício a distinta jovem Ita Regina, dileta filha do sr. Juvelino Teles de Souza, escrivão em Correia Pinto e pessoas muito relacionadas em nossos meios.Cumprimentamos a jovem aniversariante, fazendo lhe inúmeros votos de felicidades.

E D I T A L

P RE Ç O 
IDA Ida e Vol
82400 1.4569048320 78160

1.10.460 1 99310
60740 109610
56040 1.01060390SO 70580
73940 1.3343069220 1 24880

2.58860 4.662101.86000 3.35540
56500 1.01980

('arasinho Caxias Curitiba Erechim Florianópolis Joaçaba Passo Fundo Porto Alegre Rio de .laneiro Sfto Paulo Xapeco
Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do pais e extrangeiras, nas agencias da VARIG e nas principais Agencias de Turismo

AGÊNCIA EM LAJES — Rua Cel. Cordova -  GALERIA UR. ACCAC10 Sala 2 — Fones - 241

Luperclo cie Oliveira Koeche. Oficial do Registro Civil e Escrivão de Paz do primeiro distrito, mu- cipio e comarca de Lages, Estada de Santa Catarina, na forma da lei etc.Faz saber que pretendem casar MAURO XAVIER WALTRICK. solteiro. nascido em lajes, eletrecista- mecanico, domiciliado e residente nesta cidade, tilho de Antonio Wal- triek Netto, e de dona Dprvalina Xavier Waltrick, e CLEOTÉJA MARIA COELHO, solteira, nascida em Ilhota, Comarca de Itajaí. neste Estado, de ocupação doméstica, domiciliada e residente nesta cidade, filha de Abilio Coelho, e de dona Anna Sedrez Coelho,
Lajes, 16 de novembro de 1956.

- ...iH.Afirmamos pois, que h como ontem, os br, sile r s saberão * enfrentar, pacie te, tranquila e desassombra I -  mente as forças da reaçã", do ódio, da intriga, das calunias torpes e soezes, das acusaçõe.s infamantes e as levarão de vencida porque invencível é a vootad* do povo, quando luta pela liberdade, engrandecimento e felicidade da Pa- tria.
Meus camaradas! Glória c- terna aqueles que através dos mr.is ingentes sacriPcios, proclamaram a República do* Estados Unidos do Brasil».

Baile de gala hoje 
no Cruz e Souza

! Grandioso e concorrido baile de gala deverá ser efetuado hoje no Centro Civico Cruz e Sou za, animado por uma das melhores orquestras locais. Dentro do programa, figura a inauguração da ampliação dos salões,, realizada [na gestão do sr. velso Silva, atual presidente dessa sociedade recreativa. Segundo estamos informados. deverá vir de Curitibanos uma caravana do Clube Recreativo 6 de Janeiro, daquela cidade, especialmente com a finalidade de tomar parte no baile e nas solenidades de ração. inaugu

Colégio Diocesano
EXAMES DE ADMISSÃO

Os examtS de Admissão à primeira série ginasial d i Colégio Diocesano iniciar-se-ão no dia primeiro de dezembro. Informações mais detalhadas na portaria do C legio Diocesano, de 8 hs ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde.
Lajes, 8 de novembro de 1956

Frei João Capistrando Binder Diretor

Mercantil Delia Rocca Broeriny A.
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 156— Fone. 253 — Caixa postal. 27.

LAJES —  o —  SA N T A  C A TA RINA
Concessionaries D O D G E  | Refrigeradores B R A S T E M P

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

Fornos e Fogões Elétricos L A I R
Tintas e Vernizes BERRY BROTHERS 

Baterias B R a S P A k

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 -  PLYMOUIH -  FARGO
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E,'T r  T" lt.d t  ê°''ernadores Malograda a tentativa de luarezpara re-vprnador lido l ,erenc,> °* Cbftes dos Exe- r
suscitar a "Frente Renovadora”

lido Menet»hettFT I 'crcnc,a °» Chefes dos Exe- Ministro Francisco Juroenu te^T0* de8,es dois Estados, a 
Presidente da Sociedade dos -en t^8^  "° dM “4 d° Cor* Amigos de Torres, que foi comunicar ao ch*!e do Executi-vo rtu-grandense. a decisão da Direto ia da S.A.P.T, de colocar à disposição do Go-

A tentativa que o general I nente de 3o. indispostos com a levar • mi-lho-, Pessa n>i- O Governador lido Mene- J,,arfl Tavori fez, etmi a fi-jcerteia para levar outra der neira, e segundo u opinião de ghttti manteve longa »a e a n  n d  de de dar nova v,Ja * ro,a como a de 55, quando; observadores poli ticos, « |ren-com o Ministro Francisco Ju- ruema, lendo dito qu© a suavérno do .a .. — «euuo ano qudependências de s„d*S ®S conferência com ociai. bem como ed* *®' colega catarinense, possivel-
onde dsverácTftcar í " 4 I2esul'*do» ba*-

£ - ? 7  Ek  V  £ « r d . P*BnSl,d“K V *  -S S iS f t s s ;  2tss°. cquando du reaiizaçao da con- nemerita S.A.P.T.

AGRADECIMENTO\  iuva. filhos, mãe, sogros e irmãos do saudo so Eyonir Pereira Neves (Nirio), vêm por este in terruédio agradecer siuceramente o esforço dispen didd pelo> tão idealistas, quão esforçados médicos Drs. João Costa Neto, Galeno Moreira Cesar e João Araújo, que o assistiram a noite toda. dando de si tudo em pról da salvação daquele que não tinha dinheiro,* mas possuia um ideal.Queremos também extender esses agradecimentos ao mesmo tempo á todos os seus amigos que lhe prestaram reconhecida homenagem, acompanhando-o até a ultima morada.

Dr. A R O N KI PEL
— A L T A  C I R U R G I A  —

CLINICA GERAL. PARTOS SEM DÔR. VIAS URINA
RIAS, DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER NAMULHER
Colposcopia e Colpocitologia. Ondas Diatermia curtas.
Ex interno da Maternidade, do serviço das vias urinárias 
e de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Pòrto Alegre
Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 

de urgência (SAMDU) de Pòrto 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

«freme renovadora* segundo parece não teve o efeito deseja do. Isso é. pelas aoarencias. deu com os burros n’ gua, segundo publica um j.irr.a' do sul. Não obstante os órgãos mais chegados ao ex-candida- j to do PDC à presidência da Republica terem emprestado certo s n-acio ialismo ao fato, querei do fazer crer que das conversações que iriam se processai suigiria um grande movimento que abalaria o pais le n rte a sul, de leste ao oeste, a c ’isa deu em nada. Reaiizads em ambiente quasi le indiferença, monótono, s decantada reumlo sò trouxe iesilusào ao velho general. Mesmo, os chefes pohticcs da íposiçâo Compareceram ao local simplesmente paia dar ima ligeita satisfação ao te-

Promoções
O Brasil foi eleito, por aclamação, para uma das vice-1 iresidem ias da Confederencia j In UNESCO. Foram eleitos, também, para vice-presiden-1 cias o6 seguintes pnses: Ale- nanha, França, Rússia, Esto-j ios Unidos da America, lran,; Paquistão, Libéria, Equador e Indonésia.A grà-Bretanha não conseguiu ser eleita pzia uma das vice-presidendas; a França só não provou obte-la por um voto mais da Libéria.

Claricio Muniz
Festejo'« seu natalício a 15 do 
corrente, o sr. Claricio Muniz, 
comp tente eletricista e comis
sário de m enores destafComarca 
Ao prezado aniversariante que 
desfruta de largo circulo de 
amizades em nossos meios, 
os nossos parabéns e votos de 

1 felcidades.

todas as forças da oposição te vai para traz ao envez de empenharam decididamente se renovar. . .

CONTABIIJSTA REGISTRADO
Eú. CARAJÁ Salas 13 e 11 - Caixa Postal. 360

LATES — Santa Catarina
CONTABILIDADE — SEUUROS — REPRESENTAÇOl S 

Serviços especializados junto ao 1NSTITI TO NAC10NA1 DO PINHO
< PARTE CONTÁBIL

«3«
OQ<K
ÜwUi
OXSI—.
PswQ<2
cdc
X0Ss3fcc01 oo
0030>00
scdo-3U.

Organização de firmas Escritas Fiscais 
Escritas completas 
Sistem as manuais e mecanizados
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Registro de contrados e suas alterações 
Registro d'; distratos
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
Transferência de registros
Revalidação de gnias
Pedidos de aumento de quotas
Pedidos de registro de marcas de exportação
IMPOSTO DE RENDA
Declarações de rendimentos 
Defesas fiscais
MADEPINHO SEGURADORA S.A.
Seguros de Acidentes do Trabalho
Seguros de Fogo
Seguros de Acidentes Pessoais
Cia NACIONAL DE SEGURO AGRÍCOLA
Seguro Agrícola 
Seguro - Pecuário

EDIFÍCIO CARAJÁ, 1° ANDAR -  SALAS 13 e 11 -  TE1JSF. 231 
Run Cel. Cordova, (.4o lado do Instituto Nacional do Pinho, 

(DEFRONTE A ASSOCIAÇÃO RURAL DE LAJES)

Quem faz para durar, faz com D U R A TE X
DURATEX reduz para 40% o custo dos trabalhos feitos com madeiras

vur • ~ ^oeictprr;cr beleza e economia pera  móveis, divisões, forros, em balagens, construções, casas pré-M axim a ~ ’ fabricadas - forros. assoalhos e acabam ento 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 AGENTE AUTORIZADO EM LAGES

R io Grande do Sul e Santa Catarina H U M BER TO  PA SC A LE____ P A N A M B R A  S.A. Rua Mal. Deodoro 13 - Fone 228 - Cx. P. 28
V o lu n t á r io s  da Patria. 1341 -  Porto Alegre LAGES Sta Catarina
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópolis S. C.Voos

DOMINGOS
SEGUNDAS

Horários de e para L A G E S

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 14:30 De saidas às 14:50 Para
chegadas às 11,55 De saidas às 12,15 Para chegadas às 15,10 De

saidas às 15,30 Para
chegadas às 09:20 De ✓ saidas às 09:40 Para
chegadas às 15:05 De4

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De saidas às 10:15 Para
chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De saides às 10:15 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo © Rio Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Join vile - Itajai e Florianópolis Porto Alegre
Porto AlegreFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai e FlorianópolisVideira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá- Santos e Rio

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajaie FlorianópolisVideira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense 5.A.
A G E N C IA  E M  LA G E S : - Hus. 15 dc N o v e m b ro  -  Pons: -2 1 4

9

■ T A C  às suas ordens —

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



CORREIO LAGEANC

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
D E C R E T O  N °  61 

B F / - T T i d.e . . 2 4 . , a e  o u ,u h r o  d e  1 9 5 6 .DA AS ru N CÒES DE DIRETORESUA ísecketaria  e da  fa zen d aO Prefeito Municipal de Lages. no uso de suas atribuições,
D E C R E T A *PRfTaddI V  F|carT1 subordinados aos DIRETORES da SE-

?RELAD,AR ^ RFDA/ S AÉ T Í ^ U,“te  SE" iÇ0S:a) - Portaria;b) - Protoçolo Qeral;c) - Serviços de Expediente-
0) - Pessoal e Material;e) - Almoxarifado;f) - Compras;g) - Ensino;h) - Estatística;1) - Arquivo Gerat.II -  Ao DIRETOR DA FAZENDA:a) - Contadoria:b) - Tesouraria,c) - Exatorias;d) - Lançamento e Cadastro.
Art. -° - Aos DIRETORES, além de suas atribuições privativas, compete:
I - Orientar e coordenar as atividades dos órgãos respectivos;II - despachar pessoalraente com o Prefeito;III - expedir certidões e atestados, bem como baixarportarias, instruções e ordens de serviço;IV - propor ao Prefeito as providências necessárias aoaperfeiçoamento do serviço:V - Opinar em todos os assuntos relativos às ativida-dades do serviço, dependente de solução da autoridade superior, e resolver os demais, ouvidos os órgãos que compõem o serviço;VI - crganizar, conforme as necessidades da serviço, turmas de trabalho com horário especial;Vil * apresantar ao Prefeito, quando neceasário, proposta de convocação de funcionários, para prestação de serviços extraordinários;Vlll - movimentar, de acôrdo com as conveniências do serviço, o pessoal em exercício no* órgãos respectivos;IX - antecipar ou prorrogar o periodo normal de trabalho;X - apresentar o esboço do orçamento de seu Depar- mento para serivr de subsídio ao preparo da proposta orçamentária,XI - solicitar ao Prefeito, quando julgar necessário reajustamento orçamentário;XII - atribuir a um mesmo funcionário, quando necessário ao bom andamento dos trabalhos, a responsabilidade por dois ou mais serviços do Departamento respectivo, mediante aprovação do Prefeito;Vlll - apresentar ao Prefeito, no prazo por êste estipulado, 0 resumo das atividades do órgão respectivo, submetendo-íhe os planos de trabalho para o ano

entrante;determinar as atribuições que serão exercidas pelos seus auxiliares;propôr ao Prefeito a Escala de Férias dos Funcionários que lhes estão subordinados, assim como, as alterações subsequentes;zelar pela boa disciplina e boa ordem do serviço; exercer as demais atribuições que lhes forem con
feridas. , . . .Art 3o - Este Decreto entrará em vigor na «lata da sua«ihlicacão revogadas as disposições em contrário.Prefeitur’a Municipal de Lajes, em 24 de outubro de 1950.Assinado: - Vidal Ramos Junior Prefeito Municipal.» Felipe Afonso SimãoSecretário.

XIV
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XVIXVII

A D  V O G A  D O

Atende comarcas vizinhas
Praça João Costa. 10 - 2» andar - Sala 9
LAJES —

Santa Catarina

5 p á g .

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

— Telefone autcmáiico em todos os apartamentos —
REFEIÇÕES COMERCIAIS Cr$ 60,00

B A R - R E S T A U R A N T E
j Propriedade e Direção da onstrutora Comercial Ltda.

Aprovada a reforma do 
imposto de consumo

Tumulo durante a sessão — O sr. Fernando
Ferrari define a

Em agitada sessão, que terminou às 3,15 de terça, a Maioria da Câmara, após 3 reuniões, conseguiu vencer às sucessivas manobras obstrucionistas da Oposição, aprovando, 155 contra 20 votos, o projeto do aumento do importo de consumo,O lider Fernando Ferrari definiu, da Tribuna, a posição do Partido írabalhuta Brasileiro em face do aumento do imposto de consumo, declarando que a sua bancada só aprovara a taxação «ad valorem», no caso da cerveja e des refrigerantes. Mas apoiará todas aquelas medidas tendentes à melhoria da fiscalização. A maioria rejeitou por

posição do PTB
161 contra 74 votos o requerimento da UDN, para que a votação fosse feita pelo processo nominal.

No encaminhamento da votação do requerimento falaram os srs. João Agripioo, Nestor Duarte, Fernando Ferrari, Ernani Sátiro e Carlos Lacerda, tendo êsto, cem sua costumeira linguagem, provocado tumulto no plenário. Dois deputados tentaram a- vançar contra êle, formando- *e a confusão. Soaram os tímpanos. O recinto, dividido em dois blocos, por vários minutos, se degladiou em palavras ásperas, até que a ordem foi restabeelecida.

E D I T A L
Lupercio de Oliveira Koeche, Oficial do Registro Civil e Escrivífo de Paz do primeiro distrito, mu- cipio e comarca de Lages, Estada de Santa Catarina, na forma da lei etc.Faz saber que pretendem casar OSVALDO RIBEIRO, solteiro, nascido em Lajes, operário, domiciliado e residente nesta cidade, tilho de Francisco Corrêa de Melo, e de Vivaldina Ribeiro e TERESA DE LCUPDES CORRÊA DOS SANTOS, solteira, nascida em Lajes, de ocu- paçfto doméstica. domiciliada e residente nesta cidade, filha de José Rodrigues dos Santos, e  de dona Vilarina Antunes Corrêa.Lajes, 14 de novembro de 1956.

Negocio do ocasião
Veude-se um terreno de esquina próximo a estrada federal.Tratar com o sr. Eli- ziario Coelho, próximo ao posto Coral.

Motor Diesel 130 K. P. 6 til. 4 tempos.

?

c n m i N u 4 o

m . 6 ^F K-H - !  •••'
"o ciGsiiiE tas  Esmccas" /

• Pionto entrego
acihdade d• pugamnf#ssisrfNCu rfCNic*

permnnenfe • eiroque 
de P‘ ÇAS i  A C tSSO R lO S

i r * f > o  I o r  Al  
AUTO GERAL GERSON LUCENA S.A.

jjgT'Av. Mal. Floriano 373 - Fone 252 - C. Postal 81 Lages " Sta. Catarina
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TABELA N* 9
IMPÔSTO SÔBBE INDUSTRIAS E PROFISSÕES

ESTABELECIM ENTOS COMERCIAIS, IND USTR IAIS, PR O FISSIO N A IS E 
OUTROS SEM MOVIMENTO REGISTRADO

DISCRIM INAÇÃO_______________________________________________ IMPOSTO
Açougue Advogado Afinador de pianoAgentes de sociedade« ou clubes de mercadorias por sorteio Agiota ou emprestador de dinheiro mediante hitotéca ou títulosinferior a 5o.ooo,oo de 5o ooo.oo a 2oo.ooo,oo superior a 2oo ooo.oo Agrimensor e agrônomo Ajudante de corretorAlfaiate • c/ oficiais, vendendo roupas feitas e fazenda » c/ oficiais, não vendendo roupas feita nem fazendas» trabalhando sóAmolador - c/ estabelecimentoAnimais de aluguel ou de trato - estabelecimenio deAnúncios - agente deArquitetoAtafonaAutomóveis - agente ou vendedoremprêsa de transporte -  agente » » » p/ carrovulcanizador trabalhando só » c/ 5 oficiais» c/ mais de 5 oficiaisAvaliador - ou balanceador AvesBanhos de água dôce • casa de Barbeiro ou cabelereiro - p/ cadeira Biciletas - armador ou consertador Bilhar, snoocker ou automáticos • empresário p/ mesap/ cada mesa além da primeira consertadorBombeiroBotequim ou quiosqui - vendendo bebidasnão vendendo bebidas Cabelereiro - veja barbeiro Caixões funerários emprêsaCalafate - c/ estabelecimento \Caldo de cana - mercador Carpinteiro - trabalhando só c/ 5 oficiais c/ mais de 5 oficiais Casa ou aposento mobiliado - alugador » de banho de água dôce > de empréstimo sob penhores Chapéus - consertador ou reformador Churrascaria - la classe 

2a classeCobrança - ageDte ou escritório de Confeitaria
Construtor de obras - trabalhando c/ sté lo  operáriosc/ mais de lo operáriosContabilista, guarda-livros ou contador - c/ escritórioContador de bancos ou firmasCordoeiro c/ estabelecimentoCorreeiro - c/ estabelecimentoCorretorCostureira ou modista DentistaDespachante ou caixeiro despachante Diretor de banco ou firma
Divertimentos públicos - casa de tais, como ciclebaal, velé- dromos a quaisquer outros que venderem pou- les, rifas, etc.Dourador ou prateador Embutidor -  c/ estabelecimento Empalhador - c/ estabelecimento Emprêsa colonizados - agencia c/ escritório Emprêsa de transporte - agente » » * - p/ carroEmprêsa funerária
Emprestador de didheiro mediante hipotéca ou títulos veja agiotaEncadernador -  c/ estabelecimentoEngarrafadorEngenheiroEngraxate - d  estabelecimento Entalhador - c/ estabelecimentoEscritório de representações comerciais ou de fabricas Escritório de plantas ou orçamento p/ construção Escritópio de cobrança Escultor

600,00600,0')150.00
1.200,00

500 00 
1.000,00 
2.000,00 

000,00300.00800.00
600 00150.00 150 00
200.00 
200,00 600.00150.003.200.00500.00
2 0 0 .0 0  360.00500.00

1.200.00400.00
200.00 200 00 
100,00350.00
250 00
100.00150.00400.00500.00 
200 00

700.00300.00
2 0 0 .0 0300.00 5oo co1.000. 00

1.000. 00 
2o .,oo

1 .2oo,oo
200.003.000. 00

2.000. 00300.00500.00
1 . 0 0 0 .  0 03.000. 00
1.000. 00 3o(>,oo150.00

200.00
600.00
200.00
600.00
200.00100.00

4.8oo,oo
200.00
200.00150.00 

2 ooo.oo
5 0 0 .0 0
2 0 0 .0 0  7oo,oo

»

200.00
200.00
600.00150.00 J5o,oo
600.00 
0 0 0 ,0 0300.00500.00

Estofador - c/ estabelecimento s/ estabelecimento Ferrador - c/ estabelecimento Ferreiro - trabalhando só d  5 oficiais c/ mais de 5 oficiaisFitas cinematográficas - agentes ou escriturário de locação 
ou sub locação deFlores artificiais ou naturais - mercador Fotografia • atelier ou gabinete, s/ venda de material idem, idem, c/ venda de material Funileiro • trabalhando sótrabalhando c/ oticiais Gado - mercador devacum, cavalar ou muar suinoovino ou caprinoGarage - alugador de 25o,ooGerente de banco ou firmas 800,00Gravador - c / estabelecimento 2oo,ooGuarda-livros - c / escritório l.ooo,ooHipódromo 2.ooo,ooIntérprete de comércio l5o,ooLaboratório de pesquisas clínicas, químicas e anatomopatológica 6oo,ocLátoeiro - c/ estabelecimento õoo.ooL vagem de casa - emprêsa de 2oo,ooLavanderia - la  classe 600,002a classe 3oo,ooLenha - mercador de - c / estabelecimento 45o,ooLeiloeiro 35o,ooLeite - mercador c/ estabelecimento- 3oo,ooLustrador 3oo,o cMaquinas de escrever consertador 4oo,ooM aJcineiro - trabalhando só 2oo.ooc/ 5 operários 2.5oo,ooc/ mais de 5 operários 3.5oo,oo

350.00200.00150.00200.00 85o oo
1.200.00

300.00
200.001.200.00 

2 . 0 0 0 ,0 01.000. 00
2.000. 00
1.000. 00 
1.000,00

200.00

MédicoMel ou melado - mercador de Mercadinho - c/ cap. inferior a 2o.ooo,oo de 2o ooo.oo a 5o.ooo,oo de mais de 5o.ooo.oo a loo.ooo.oo além de loo.ooo.ooMutualldade • formação de pecúlio • capitalização c/ escritório ag*nte deNegocios não especificados Oficiua mecânica : - s/ oficiais até 5 oficiais além de 5 oficiaisOficina de pintura a ducco ou outras OleadorOrçamentos p/ construções - veja escritório Ourives - consertador de joias Parques, circo e outros divertimentos públicos Parteira Pecuarista Penhores Pensão

Piano • - Pintor
Prateador ou Procurador Protético Quiosqui

casa dec/ mais de 5 quartos c/ 5 a lo quartos c/ mais de lo  quartos consertadorc/ rstabelecimonto - trabalhandoc /  oficiais dourador
so

Radio
Relogio
Restaurante
Sapateiro
Seleiro
SerralheiroSolicitadorSorveteria
TanoeiroTintureiro
Tiro ao alvo - Torneiro Verdura Veterinário Vulcanizador Sala

c/ estabelecimento vendendo bebidas alcoólicas não vendendo bebidas alcoólicas consertador - trabalhando só trabalhando c/ oficiais consertador - trabalhando só 
• d  oficiaisou bar • la classe 

2a classe- c/ estabelecimento - trabalhando só idem, idem, trabalhando c/ oficiais- trabalhando só c/ oficiais
de causas ou procurador- la  classe 

2a classe- c/ estabelecimento - la  classe
2a classe empresário 
c/ estabelecimento

veja automóveis 
das reuniões da Câmara, em 11-10 56

OSCAR SCHWE1TZER - Presidente DORVa LINO FURTADO - V» Secretário ARGEMIRO BORGES DE ALMEIDA

600.00
150.00
6 0 0 .0 0  

1.000,00 
.̂ooo.oo

5 . 0 0 0 .  0 0

2.5o®,oo
fioo.oo

2.000. 00
600.00 

1 5oe,oo
3 . 0 0 0 .  0 0
1 .000. 00 

2o®,oo
»

3 5 0 .0 0  
1.5oo,o0

3oe,o0 
36o, oo 
000,00 
5oo,«o

1 .000. 0c
2 . 0 0 0 .  0 «

3 0 0 .0 0
200.00
350.00
200.00 
■óoo.oc 
<)0a,oe

1 .000,00 
4oo,o® 

1.2oo.oe 
2 .ooi),o0 

3§o,oe 
1 .000,00 
5 ooo.oo
2 .000. 00 

3©o,oo
.1 . 2 0 0 , 0 ®

3oo.og
8oo,o®
300.00 
6oo,o»

1 .000. 00 
5o®,o» 
35o,o»
600.00 
3oo 00
350.00
600.00  
3oo,oa
600.00

2o Secretário
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Certame da Segunda Divisão
Flamengo x Atlético e Palmeiras x V de Maic

Prosseguirá amanhã o certame oficial da segunda divisão, já agora
quase ao seu término, com os importantes encontros Flamengo x Atlé-

Secção esoprtiva
Redação de NÉVIO FERNANDES

ist
Iniciado onttm. em Joinvile, está sendo realizado o Io Congresso de Cronista*', Desportivos de Stâ. Catarina, certame que reunirá jornalistas e radialistas de todos os pontos 

do Estado para debaterem importantes problemas. Lajes enviou uma delegação, integrada pelos seguintes srs: Nelson Hoffer Lios. pelo Jornal Catarinense; Enio Schmidt (Cabelo),

pelo Jornal de Lajes; Armindo Kanzolin, pela Rádio Diário da Manhã; e Névio Fernandes, pela Rádio Clube de Lajes e pela Correio Lageano. Com ponto* de vista préviamente as
sentados, e a serem sustentados em conjunto, os representantes de Lajes oferecerão diversas sujestões ao pienário do Congresso. Deverão retornar na próxima semana.

tico e Palmeiras x 1° m Maio. As contendas se rão reahzadas no Areiãc de Copacabana, devend«. atrair grande assistem cia. dado o interesse que véem despertando noi- setores esportivos da Segunda Divisão.
Vitoria do Cruzeiro err 
jSão José do Cerritc

Aproveitando a folga d' campeonato varzeano, o S.C. Cruzeiro realizou no doming« um prélio amistoso no district de São José do Cerrito, quan do teve oportunidade de ven cer a equipe local do Juventus pelo escore de 1 á 0, com tento conquistado por intermedú de Deco aos õ ua 2a fase.

O Lajes perdeu em 
Tronbudo Central

Atuando na localidade de Trombudo Central, frente ao Cruzeiro local, o Lajes foi derrotado pelo escore de 2 • 1, 
após uma partida bastante movimentada. Marcaram os tento» para os cruzeiristas Domingos

• Nereu (contra), enquanto que Hugo marcou para o Lajes. A noite no mesmo dia, domingo último, em partida de bola ao 
cesto, o esquadrão milionário foi também derrotado pelo mesmo Cruzeiro por 23 a 10.

Amistoso no 2' Ba
talhão Rodoviário
Foi realizado domingo pela manhã no Estádio do 2° Batalhão Rodoviário, uma partida amistosa entre os conjuntos do 25 de Agosto daquela unidade militar, e o Atlético A da 2a Divisãc, que após 90 dlsput» dissímos a mesma finalizou com um empate de 2 tentos.

x^ frfgeraçao  
mesmo no SQftSO com

ti . á M H IC  “ 703”
l ( i i £ & 0

E agora, para entrega imediata
GELOMATIC

— 800 —
TROPICALa eletricidade

0  novo refrige
rador Gelomatic 
"7 0 0 " , a quero- 
zene, leva ao ser-
Ião o conlòrto da 9 " ;nd8 t , ‘ 
dade. Funciono sem •n i«"-*-çõo, silenciojamente, O j ' o un-o
elernidode e consome apenas
1 litro de querozene por a ia . 
Garantido por 5 anos.

7  pés cúbicos

de ‘°paiida J Ê LUm produto
Ind. Brasileira da tmbalagens S.A.

REVENDEDOR AUTORIZADO i

Porta utilizável!Garantia absoluta de b anos!Unidade selada, especial!Capacidade de 8 pés cúbicos!
Peça uma demonstração e teremos toda satisfação em instalar em sua residência o insuperável

G e l o m a t i c
— 800 —

T r o p i c a l
a eletricidade

Concessionários para Lages:

Nelson Bräscher 
& Cia.

Correia Pinto, 136 
LAGES

Rua

Fe r n a n de s  
& Cia.

Rua Quintino Bocaiuva80LAGES

Datii representará a L £ D
Simultaneamente com o Io Congresso de Cronistas Desportivos. realizar-se-á em Joinvile, com inicio no dia de hoje, uma Assembléia Geral de representantes das Ligas de todo o Estado, assembléia essa que será presidida pelo sr. Osni Mello, presidente da Federação Catarinense de Futebol, impossibilitados de compare

cerem o presidente ou o vice presidente da LSD, s t Dr. Evilasio N. Caon e Gilb rto Pires, respectivamente, delegaram poderes ao sr. Ariovaldo N. Caon para representar a «mater local» naquela reunião. O presidente do G. E. Vasco da Gama, que se encontra em Curitiba, deslocar-se-á hoje para Joinvile para esse fim.

Importante Firma fabricante de conceituado produto para venda em casas de, peças p/ autos. Postos de gazolina, Garagens e Oficinas, necessita REPRESENTANTE.
Para esta praça e cidades limítrofes.

Li. 'O interessados devem se dirigir por carta para «CAIXA POSTAL 7637» São Pauio, indicando nome, endereço e fontes para referencias.
(Dá-se preferencia aos representantes que conheçam o ramo de peças e acessórios p/ autos).

Trofeu ao Clube mais querido
Em P. Alegre o sr. José Baggio, gerente desta folha, encomendou fino e moderno troféu que será oferecido ao clube vencedor do concurso «Qual o clube mais que

rido?». Esse troféu, dentro de poucosdias, esta
rá exposto em vitrine de 
loja desta cidade, concurso que se finalizará 
em 31 do proximo mês.

Representações
----- PROCURA-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 - Campina Grande, Paraiba, ou tratar com Moa- cir Ramalho na Comercial Araldi Ltda, nesta cidade.

— 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 057. A DIRETORIA *

■  0 U I  MM i l f f l  íÉ í  ?
VOTO NO __ _________________

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



íiia!or, o
No int«rfs*e de servir caia vez melhor o núblicc comprador, e com a finalidade de a- perfeicoar seus produto*, a industria não para, produzindo sempre e cada vez mais eficientemente. Ainda agora foi lançado o afamado refrigerador KELVINATOR, tipo a nericano mas inteinmente fabricado no Brasil dentro dos mais moder- vos e eficientes processos. Perfeitamente idêntico nos «eus mínimos detalhes ao modelo americano, o refrigerador KEL- VINATOR brasileiro apresenta as meimas maravilhosas vantagens da marca famosa no mundo inteiro! Com 8,5 pés cúbicos de espaço util, n*sa maravilho da industria brasileira postue os seguintes re partimentos: Congelador «Largura Total- - ocuoando toda a largura superior do gabinete, 

com capacidide para 18,5 qul los de alimentos. Duas fôrma* de gelo, fleviveis, de alumínio;

Bmdeija de carne também de «Largura Total», diretamente abaixo do congelador. Capacidade para 9,5 quilos de carnes e aves para utilização pronta; Gabinete Exclusivo «Frio Total» - com espaço refrigerado até o chão, construído de uma só peça, sem emendas; Pratlleiras, Vitalizad"r de «Largura Total» e compartimento para manteiga, na porta, além de uma unidade selada «Esfera Polar», econômica, silenciosa. Encerrada em esfera de aço vedada ao ar, à poeira e à umidade - janteis necessita de lubrificação, com força de sobra para o rig iroso verão tropical. Além dessas vantagens. que não se encontra em muitas produtos congêneres, o refrigerador KELVINATOR é  um movei fino e que revela bom gôsto. Fabricado no Brasil pela VIAVeROY, Sociedade Indústrias Frigorifica* Ltda., sob a liderança da American Mo-

Segunda feira o inicio 
Tribunal do Juii

do

No próximo dia 19. segunda feira, iniciar-se-ão asses- sões ordinárias do Tribunal do Juri, desta Comarca, na 4a e ultima sessáo do corrente ano. Os trabalhos seráo presididos pelo dr. Francisco José Rodrigues de Oliveira, juiz de Direito da 2a. Vara, e durante os quais serão julgados os processos em que é autora a Justiça Pública por seu promotor dr. Azevedo Trilha, e réus, na ordem abaixo incica- da: Io) CESARINO DA SILVA, pre60 em 20 de Junho de 1955, - Defesa Dr. Evilasio Nery Caon.2“) WALDEMAR DA SILVA RIBEIRO:- Preso em 10 de Abril de 1956. Defess Dr. Mario Teixeira Carrilho.3o) JOÀO INÁCIO NETTO:- Preso em 18 de Abril de 1956 - Defesa Dr. Mario Teixeira Carrilho.4o) D1DIMO ALVES:- Preso em 16 de Junho de 1956 - Acusação Dr. Cândido Ramos Vieira - Defesa Dr. Mario Teixeira Carrilho.5o) SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA:- Preso em 17 de Junho de 1956 - Defesa Dr. Getúlio Antunes Vieira.6o) WENCESLAU ALVES BASTOS:- Preso em 14 de Julho de 1956 - Defesa Dr. hdézio Nery Caon.7o) EDMUNDO LISCHNIESCKI:- Preso em 22 de Julho de 1956 - Defesa Dr. Edezio Nery Caon.8o) EURIDES KUSTER DE CAMARGO:- Preso em 12 de Outubro de 1956 - Defesa Dr. Hélio Ramos Vieira.

C o m u n i c a ç ã o
Os drs. Edézio e Evilasio N. Caon comunicam que mudaram seus escritórios para a Praça João Costa> n° 42 • Edifício

Osni Pires (mesmo pavimento da Coimca Ltda). onde estão a disposição de seus amigos e clientes.

'ors Corporation, êsse moderno e eficiente refrigerador é distribuído pela Companhia Comercial Brasileira, com sede em São Paulo.Dentro de poucos dias nossa cidade também vai conhecer e utilizir-se do moderno refrigerador KELVINATOR, graças a iniciativa da ELETRÛ- LANDIA, de propriedade do sr. Joaci Ribeiro e sita à Rua Cel Córdov», que e*pera receber brevemente uma partida dêsse orgulho da industria na ciunal que é o refrigerador KELVINATOR, um dos mais modernos existentes e que, estamos certos, conquistará a preferência do público. Aguardem, porUnto, os nossos leitores a apresentação, dentro de breve, em nossas paginas do refrigerador KELVINADOR. Logo que recebermos a ilustração dêsse produto da industria nacional os leitores poderão, através dela, comprovar o que estamos afirmando e ver a distinção e fidalguia que pos- eue o refrigerador KELVINATOR, distribuído nesta praça pela ELETROLAND1A, uma das mais conceituadas casas comerciais de nossa cidade.

Sr. Bento Antunes
Faleceu era Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, onde residia, o sr. Bento Antunes, membro de tradicional família gaúcha. O extinto estava enfermo há longo tempo, culminando com seu falecimento. Deixa inúmeros filhos e netos, entre os quais o sr. João Antunes e dona Scyla Baggio, esposa do sr. José Baggio, residentes nesta cidade. Seu passamento consternou profundamente a sociedade daquela próspera comuna gaúcha, onde mantinha largo circulo de relações e amizades.

CORREIO LAGEANO envia à familia enlutada os mais sinceros pêsames.

CORREIO LAGEANO
ANO XVlIbages, 17 de N ovem bro de 1956 N’ 91

CORREIO . . .  do povo
Vaz KULHA

Se não estam os enganados, crem os que ex iste  em  
Lajes um Centro de Saúde para fiscalizar tudo o que se  
refira a h igiene que d eve  ex istir  nos estab elecim en tos  
com erciais da cidade. E sse C entro, en tretan to, deixa de 
cum prir com sua obrigação por não fiscalizar rigorosa e 
con ven ien tem en te a h igiene. Nos bares e cafés da nossa 
«urbs» verifica-se lam en tavelm en te que a louça usada e 
de um a sujeira que causa pena, além  de m uitas delas 
serem  quebradas e ap resentarem  sinais suspeitos. Urge 
que os funcionários_daqucla repartição, que tem  por de
ver vigiar pela saúde do povo. exerçam  seu oficio com  
m ais eficiência, m ultando as pessoas que não respeitam  
as leis que ex istem  regu lam entando o assunto . O dr. 
SU -K A -R A , que gosta de m eter o bedelho em  tudo que 
vê, devia tam bém  atender m elhor o serv iço  ao en v ez  de 
se preocupar com  coisas de m enos im portância.

Peixe fresco
Temos notado que é vendido diariamente, bem no centro da cidade, debaixo do nariz das autoridades competentes, peixe tido como fresco e que. não obstante, fica seis ou oito dias exposto ao sol e As mãos de todo o mundo, exalando um cheiro insuportável. Acresce ainda a circunstância que os tais peixes são vendidos bem no centro da cidade, onde o movimento se apresenta mais intenso e mais concorrido. Francamente, desconfiamos que existe «gato escondido» nésse negócio e achamos que os fiscais do Centro de Saúde deviam averiguar muito detidamente esse caso. Ê mais uma oportunidade do dr. Jacosinho mostrar que se interessa pelos vitais problemas do povo. . ,

Lenha
Além do preço exorbitante que está valendo, a lenha vendida em nossa cidade é uma das piores possíveis. O freguês pede um milheiro da mesma e, no final das contas, verifica quasi sempre que foi lesado em muitas unidades dessa preciosidade. Cremos que deve existir, na Princesa da Serra, uma autoridade ou uma repartição que fiscalize êsses casos no interesse da populaçáo.
Fora de horário
£  inegável que os ônibus

que fazem  o transporte co
letiv o  da Cidade, vu lgarm en 
te  conhecidos por «circu la
res», andam  quasi sem pre  
fora de horário, causando  
graves consequências com  
isso. S c não nos falha a 
m em ória, no contrato e x is 
ten te  entre a em presa e a 
P refeitura M unicipal, ex is te  
um a cláusula n êsse  »sentido, 
ou seja, um a condição em  que  
fica estipulado que os ôn i
bus devem  circular dentro  
de um  horário certo a fim  
de que a população não saia 
prejudicada em  seu s in te 
resses. A ssim  com o todos 
são obrigados a pagar três  
cruzeiros, no duro, para ir 
de um  ponto ao outro sem  
abatim ento de esp éc ie  al
gum a, tam bém  a em p resa  
d ev e  ter a obrigação de  
ob edecer a um  horário r i
gorosam ente certo, com o é 
do contrato.

Educação
Além dos inconvenientes que estamos apontando, no que se refere aos ônibus de transporte coletivo, ainda há o fato de mui- tjs  choferes e condutores dês- ses ônibus desconhecerem com pletamente o significado do termo «boa educação». Diversas queixas têm surgido nêsse sendo, com referência a maneira brutal dêsses funcionários tratarem a freguesia.

Nelson Brascher &Cia.
Comércio — Representações — Seguros — Loteamentos
Comunicamos à nossa distiDta clientela e ao povo desta cidade que, nos primeiros dias do mês de dezembro vindouro abriremos nossa loja de aparelhos eletro-domésticos,

— —  L o j a  E n e l i e c ê  = — —
à rua Correia Pinto, 129, Edifício Figueiredo, onde apresentaremos modelar estoque de refrigeradores domésticos, bicicletas, radio e radiofonos, enceradeiras, liquidificadores, máquinas de costura, lustres, moveis funcionais e tudo maispara o larPara suas compras de artigos domésticos aguarde dentro em pouco a abertura da

' L o j a  E n e b e c ê
Rua Correia Pinto 129 — Edificio Figueiredo
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