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Nova crise na Frente Democrática *9“° p«a a adade
Não transbordou, mas 

está latente nova crise 
no seio da Frente De 
mocrática de Lajes. Gra
ve luta intestina vem me
drando entre os partidos 
e grupos que formam a- 
quela coligação partidá
ria. Diversos fatos po
dem ser apontados como 
sintomáticos de borras
ca iminente.

A UDN está dividida 
em alas. A do Cel. Aris- 
tiliano Ramos que aguar
da na tocáia uma opor
tunidade para intervir na

Homenagem ao dep. 
Laerte Vieira

Por iniciativa do Diretório 
local da UDN será oferecido 
sábado próximo, dia 4. um 
jantar ao deputado Laerte 
Ra nos Vieira, recem forma
do ítn Direito pela Faculda
de ( e Florianopolia Alguns 
bach i éis estavam progra
ma c o  idêntica homenagem, 
sem carater politico, e que 
pariria  assim dos meios fo- 
ren-ea. como é praxe, sem
pre que algum lageano cola 
gráu em Ciências Jurídicas e 
Soc*ais. Em face da orienta- 
çáo partidária imprimida as 
manifestações de regozijo 
pela diplomação daquele II- 
der udeuista, muitas pessoas 
estão se abstendo de compa
recer ou assinar as listas de 
adesões

politica, a do deputado 
Laerte Ramos Vieira que 
está usufruiudo os fa
vores governamentais, e 
a do Dr. Antonio Edú 
Vieira que procura las
tro nos Distritos e com 
isso visa a supremacia 
do partido no Município. 
O Dr. João Pedro Arru
da, presidente da UDN, 
não tem podido contor
nar os obstáculos e as 
divergências se acen
tuam dia a dia.

De outro lado, a in
transigência e pouca ha
bilidade do presidente 
udenista fez afastar-se, 
embora temporariamente, 
da Frente o sr. Paulo 
Broering. O representan
te do PSP não esconde 
seu descontentamento fa
ce á orientação imprimi
da pelo diretor do DER 
em assuntos políticos e 
administrativos.

O PL, por sua vez, es 
tá ansioso por ver o Dr. 
urli Furtado numa Se
cretaria de Governo, 
trampolim indicado para 
a candidatura a Prefei
to, sonhada pelos liber
tadores. Quem ainda não 
entrou na fogueira fo
ram o PRP, a quem o 
governador Jorge Lacer
da tem distinguido com

ARLINDO PEDRO LUDWIG, vem por 
meio deste conceituado bi-semanario, agrade
cer penhoradamente à direção e as enfermei
ras do Hospital do IAPETEC, de Porto A le
gre, onde esteve internado em virtude de 
um grave acidente sofrido em novembro do 
ano findo e do qual resultou a fratura de di
versas partes da coluna vertebral - pela ma
neira dedicada e gentil com que foi atendido 
durante sua estada naquele nosocomio; agra
dece também, de maneira especial, ao dedi
cado e competente facultativo dr. SAAD pe
los relevantes serviços médicos prestados, con
tribuindo de maneira decisiva para o seu pron
to e completo reestabelecimento. Outrossim, 
aproveita a oprtunidade para, reconhecida
mente, externar a sua profunda gratidão ao 
sr. Pedro Granzotto, agente local do IAPETEC, 
que espontaneamente não poupou esforços e 
nem mediu sacrifícios no sentido de enca
minhar seus papeis no menor espaço de tem
po possível, facilitando asssim o preenchi
mento das exigências legais.

A todos, pois, seu sincero e profundo re
conhecimento.

Lajes, janeiro de 1957

missões de relevo, atra
vés do sr. Cândido Bam- 
pi, e o PDC que apesar 
de combate que sofre do 
deputado Laerte Ramos 
Vieira vem mantendo o 
seu representante na Se
cretaria da Educação, o 
deputado Rubens Neves.

Como é publico e no
tório, o problema da 
água sempre foi um dos 
mais importantes da ci-

Em pleno desenvolvimento 
a  campanha para a  escolha 

de «Miss Brotinho 1956"
De uns tempos para cá, a 

cidade de Lajes, em tã;> boa 
hora fundada pelo dr. Anto 
nio Correia Pinto, tem pro 
gredido de maneira acentua
da em todos os seus setores 
de atividades, colocando se 
dessa maneira entre as prin
cipais cidades do Estado. Ao 
par da prosperidade agro pe
cuária, industrial e comercial, 
é justo que o avanço no ter
reno social e humanitário se 
envolva no mesmo ritmo e 
com o mesmo aceleramento, 
«levando a Princesa da Ser
ra tanto sob um ponto de 
vi6ta como de outro. Afirma
mos isso em vista (ln imenso 
surto social e caritativo que 
6e verifica em nossos meios, 
produzindo os frutos deseja 
dos e que enobrecem e di
gnificam cada vez mais seus 
promotores. Ainda nestes úl
timos dias, para confirmar o 
iue e-tamos informando aos 

nossos leitores foi lançada 
pela primeira vez em Lajes 
a campanha para a escolha 
de Miss Brotinho 1956, cer
tame êste que está empol
gando a juventude lajeana. 
A  referida campanha, já em 
pleno desenvolvimento com 
a apresentação das candida
tas e vendas de votos, tem 
por finalidade principal an
gariar fundos para o termino 
da construção do Hospital 
Seara do Bem, obra notável 
a cargo exclusivamente de 
um grupo de senhoras da 
nosea mais alta sociedade 
Não resta duvida que a es
colha de Miss Brotinho 1956 
constitue, paralela à sua edi
ficante e sublime finalidade, 
um acontecimento social de 
relevo, o primeiro, como dis 
semos, que está sendo leva
do a efeito em Lajes, graças 
aos esforços, à dedicação e 
ao dinamismo dessas abne
gadas senhoras que integram 
a Sociedade Beneficiente Se 
ara do Bem, há tempos sob 
a direção esclarecida e efi 
ciente de dona Autinha. uma 
das pioneiras no terreno as- 
sistencial em Lajes.

Dentre as diversas candi
datas apresentadas, cujos no
mes publicaremos a seguir, 
destaca se a figura simpática 
e jovem de Maria Aparecida 
Sampaio, candidata pela Pa-

dio Clube de Lajes e Correio 
Lageano e que, pelas 6uas 
inúmeras qualidades e virtu 
de reconhecidas por todos, 
tem muitas possibilidades de 
ostentar brevemente o cobi 
çado e honroso titulo de Mi6s 
Brotinho 1956. As demai9 
candidatas, que também reu
nem inúmeras virtudes e não 
ficam atraz em beleza e sim
patia, são as seguintes: inara 
Socas, Stella Andrade Lopes, 
Clarice Kuzer, Zulma Rodol 
fo, Carmen Souto Maior, Noil- 
ves Araldi, Vera Mareia Fiú
za, Zilda Lemos, Juçara Ran- 
zolin. Helena Sou6a. Neusett 
Almeida, Ivete Morel, Lucia 
Vieira Lemos, Eneida Almei
da, Cleuza Vieira Camargo e 
Vera Lucia Furtado.

dade. Sua resolução, en
tretanto, por razões mais 
que convincentes, torna 
va-se dificultosa em vir

Grandes atividades 
do Sindicato dos 

Madeireiros
Em virtude de deliberação 

tomada pelo sr. Ary Waltrick 
da Silva, dedicado presidente 
do Sindicato dos Madeireiros 
da Região Serrana, seguiu ho
je para Floriaaópolis, via aé
rea, o sr. Ary Martins, secre
tario particular do deputado 
Elias Adaimc, com a finalida
de de protocolar, na Delega
cia do Trabalho daquela capi
tal, os papeis dessa entidade 
de classe, devendo em segui
da viajar para a Capital da 
República, onde fará o com
petente registro junto ao Mi
nistério do Trabalho. No pró
ximo número daremos maio
res detalhes do êxito alcan
çado pelo emissário do Sindi
cato dos Madeireiros da Re
gião Serrana.

tude de diversos fatores. 
Agora, felizmente, o pre
feito Vidal Ramos Ju
nior, que coloca os in
teresses dos seus muní
cipes acima de tudo, es
tá enfrentando o prohe- 
ma de frente, procuran 
do soluciona-lo definilj- 
vamente dentro de pou
co tempo. Para isso, es
tá pleiteando junto á 
Caixa EcoDÔmica Fede
ral um empréstimo para 
reforço de verba, visto 
que foi avaliado em a- 
proximadamente oito mi
lhões de cruzeiros a des 
pesa para a melhoria 
da rêde de água desta 
cidade. Já dispõe a Pre
feitura de um emprésti
mo de três milhões e 
quinhentos mil para tal 
fim, faltando ainda o res
tante para que, dentro 
do menor espaço de 
tempo possível, a popu
lação da cidade tenh.i 
mais uma de suas asni 
rações concretizada, is
to é agua em abundan- 
cia no centro da cidade 
e nos bairros onde j á  
está sendo estendida a 
rede.

Dr. Rubens Furtado
Festejou seu aniversário natalício, dia 30 de dezembró 

próximo fipassada, o dr. Rubens Furtado, provecto advo 
gado no foro de São Joaquim c elemento muito iclacionado 
em nossos meios. (kt».'

CORREIO LAGEANO envia-lhe cumprimentos.
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Vào adquirir os importadores, sem o monopólio oficial:

180 milhões de pés quadrados de 
pinho do Brasil para a Argentina

Informa o Escritório Co. 
mercial do Brasil na Argen
tina que, desaparecido o mo
nopólio da importação o f i 
cial, calcula-se que as com
pras argentinas de pinho, 
realizadas pelos importado
res p ivados, alcancem a 
perto de 180 milbões de pés 
quadrados, dos quais 14 mi
lhões, aproximadamente, já 
entraram naquele país, de
vendo o restante 6er entre-

gue até julho de 1957.
E acrescenta:
«Houve alguma precipita

ção na concerlação de com 
pras por parte dos importa 
dores »rgentinos, fato que se 
atrihui à noticia, não confir
mada posteriormente, de que 
todos os créditos deveriam 
ser abertos antes de 20 de 
dezembro, obedecendo a su
postas exigências do Banco 
do Brasil. Taturada a praça,

Fuga de dois detentos
No dia de Natal, dois de

tentos da Delegacia de Poli
cia desta cidade munidos de 
suas habilidades serraram as 
respectivas celas, fugindo sem 
mais delongas para lugares 
ainda ignorados.

O primeiro fugitivo VVen- 
ceslau Alves Bastos de 36 
anos de idade, branco, 1,80 de 
atura, já tinha respondido a 
um processso de crime de mor

te, quando foi condenado a 8 
anos de prisão, teria ainda 
que responder a mais 2 pro
cessos. O outro indivíduo 
chamava-se Afonso Rodrigues 
da Silva, tinha 24 anos de 
idade, cor branca, estava a- 
guardando julgamento simple» 
por motivos de roubo. A po
licia já tomou as devidas pro
videncias para a recaptura 
dos dois fugitivo*,

restringiram-se as compras 
Permanecendo a pressão ven 
iledora dos exportadores bra 
sileiros, originou-se tendên
cia baixista que o regime de 
preços fixado pelo Instituto 
Nacional do Piulio não per 
mite ter expressão legal. Ca
so as votações pudessem os 
cilar livremente, calcula se 
numa redução de 2 a 5 dó 
lares por milhar de pés qua
drados Dada essa lendência, 
os compradores não querem 
fechar operações para este 
ano acreditando numa 
eventual redução dos preços 
oficiais estipulados pela au 
tarquia madeireira brasileira»

Estevam Borges
Regreesou de Joaçaba, pa

ra onde fora em visita aos 
seus familiares, o jornalista 
Estevam Borges, redator des
te bi semanário e integrante 
da equipe de reportagem da 
Radio Clube de Lajes.

Ao Estevam apresentamos 
as nossas boas-vindas.

S.A. Empresa de Viacào Aérea Rio Grandense

— = V  A RIG——  “
Tem o prazer de anunciar os novos horários e tarifas

Aviões mixtos em todos os 6eus vôos em LAJES 
H O R Á R I O

DE LAJES PARA
TERÇA-FEIRA

10.00 - Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.
17.00 - Para Florianópolis.

QUARTA FEIRA
14.10 - Para Caxias e Porto Alegre.
8,20 - Para Joaçaba, Xapecó, Erechim, P. Fundo, P. Alegre.

QUINTA-FEIRA
10.00 - Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

" SEXTA-FEIRA
14.10 - Para Caxias e Porto Alegre.

SÁBADO
10.00 - Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

DOMINGO
14,50 - Para Caxias e Pôrto Alegre.

P R E Ç O
- IDA Ida e Volta

Caxias 43320 78160
Curitiba 1.10360 1.99310
Erechim 60740 1.09610
Florianópolis 56040 1.01060
Joaçaba 39080 70530
Passo Fundo 73920 1.33430
Porto Alegre 69220 1.24880
Rio de Janeiro 2.58860 4.66210
SSo Paulo 1.86000 3.35540
Xapeco 56500 1.01980

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

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

Mudança do nome da ca
pital de Santa Catarina

Segundo divulga um órgão da imprensa flo- 
rianopolitana, existe naquela capital um movi 
meuto que visa mudar o nome da referida cida
de. Esse movimento, ao que se sabe, fundamen
ta-se em fatos da história nacional, tendo uni ve
reador daquela metrópole afirmado qne nunca po
deria concordar que fosse alvo das homenagens do 
povo catarinense o marechal Floriano Peixoto, cujos 
méritos militares não contestava, mas que fora o 
mandante de inomináveis crimes praticados por 
Moreira Cesar, após a derrota dos federalistas e 
o termino da revolta da Armada. Concluindo sua 
oração, que mereceu a aprovação da maioria da 
Casa, declarou: «Não é possível que o nome da 
Capital do Estado de Santa Catarina seja uma 
homenagem ao carrasco de seus filhos».

— A V I S O  —
Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas na 

sede social, à Rua Cel. Manoel Thiago ie Castro. 
n° 150. nesta cidade de Lajes, o Relatório, o ba
lanço e a conta de lucros e perdas, referentes 
ao exercício de 1.956, apresentados pela diretoria 
e o respectivo parecer do Consêlho Fiscal.

Lajes, 29 de dezembro de 1956

Pedro Delia Rocca - Dir. Pres.

Paulo Francisco Broering - Dir. Adjunto

Assembléia Geral Orchnária
la. convocação

Convidam-se os Srs. Acionista* a se reunirem em As
sembléia Geral Ordinária, no dia dezenove (19) d “ janeiro de 
1.957, àt 14 horas, n» sede social, à rua Cel. Manoel Thiago 
de Castro n* 156, na cidade d» Lajes, afim de deliberarem so
bre a seguinte

ORDEM DO DIA0
Io — Relatório da Diretoria, balanço geral e conta Je lucros e 

perdas, referente ao exercício de 1.956. Estudo, aprova
ção e parecer do consêlho fiscal.

2o — Eleição da nova diretoria para os exercícios de 1957 e 
1958.

3o — Eleiçío dos membros do Conselho Fiscal para • exercí
cio de 1957.

— Assuntos de interesses sociais.

Lajes, 29 de dezembro de 1956 

Pedro Delia Rocca - Dir. Presidente 

Paulo Francisco Broering - Dir. Adujunto

RADIO LUZ!
Estabelecida à Rua Correia Pinto, 32 

(Ao lado do Banco 1NCO)
r

------------------------------------ - — ___________________

TEM PARA PRONTA ENTREGA OS A-
FAMADOS REFRIGERADORES MARCA 1 

« C H A M P I O  N»

P r e ç o  Cr$ 20.000.00 !
Facilidades no pagamento que possibilitam 

a todos adquiri-los
Perfeição Durabilidade — Distinção
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CORREIO.. .  do povo

M ? r " “ dadc/ “ r;f '  an'" ' q" e 80 nos-
problemas nnr - ficamos com pesar que a maioria dos 
imediata ainda " 0s> apontados, e que reclamavam solução 
MQueddóí -JL 'cont“ ““ »  “ °  mesmo Pé- abandonados e 
vida a l í u L  ' autoridades competentes. Isso, sem du- 
balha i m ^ ;  C° ntnstador< Porquanto o povo, que tra- 
rie e n a » !  f e n d a s  dificuldades de toda a espé- 
do n o L *  !™P°stos, merece maiores atenções por parte
cSJavidndo i ! c0' 1 1uem cabe “ 'ar pelo bem cs.ir da
a“ndà èttsdt P° rém’ está Perdido- Felizmenteinda existem homens que, deixando de lado as rivalida-
des políticas e interesses mesquinhos, trabalham ardorosa 

eiicientemente em beneficio do progresso de sua ter
ra e, consequentemente, da felicidade de sua população

Carne
Segundo informações que 

recebemos, muitos açouguei
ros desta cidade não estão 
cumprindo rigorosamente com 
as determinações contidas na 
Portaria da CO AP, regu 
lando o assunto da carne 
em Lajes. Como é sabido, 
existem classificações para a 
venda de carne verde A po
pulação. as quais fazem va
riar o preço dêsse importan 
te alimento. Acontece que os 
referidos açougueiros vendem 
carne, por exemplo, de ter 
ceira pelo preço da de se
gunda, o que redunda em 
prejuízo para os consumido
res e constitue um flagrante 
desrespeito ã lei.
; 4 ®

Alta velocidade

Como todos podem verifi
car, no centro da cidade 
existe, em qualquer dia da 
semana, um movimento in
tenso de pedestres, com
preendendo homens, mulhe
res e crianças que por qual-

quer motivo são obrigados 
a sair à rua. Por essa ra
zão, constitue grave perigo 
o hábito que muitos chofe
res possuem de andar por 
essas vias públicas com seus 
veículos em alta velocidade, 
como acontece diariamente. 
Essa atitude imprudente, 
que merece o devido corre
tivo por-parte das autorida
des, tem causado uma série 
de más consequências, como 
atropelamentos, mortes, etc. 
É dever das autoridades, 
pois, tomarem enérgicas pro
videncias a respeito.

Correspondência
Mais uma vez apelamos 

para os nossos leitores que 
nos certifiquem, por carta ou 
vindo pessoalmente à nossa 
redação, d a s  ocorrências 
dignas de nota que se en
quadrem nesta secção, Ela é 
do povo, criada exclusivamen
te para defender os seus in
teresses, e por isso merece 
a colaboração de todos para 
que possa melhor cumprir 
com sua finalidade.

E D I T A L
Lupercio de Oliveira Koeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu- 

, nicipio e comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.
Faz saber que pretendem casar 

EDGAR CARLOS DE JESUS, sol

teiro, carpinteiro, de filiação igno
rada, e AMÉLIA DE LOURDES DE 
OLIVEIRA BARBOSA, solteira, de 
ocupação doméstica, filha de João 
Fredo, e de dona Maria Xavier de 
Oliveira.

Lajes, 28 de dezembro de 1956.

— NOIVADO DR. NESTOR-ZÉLIA —
Contrataram casamento nestâ cidade o Dr. Nestor Kotchergenko, alto funcionário do 

Serviço de Expansão do Trigo, e srta. Zélia Vieira de Arruda, da primeir? sociedade lajea ia. 
Os noivos recepcionaram seus amigos com um fino e bem posto coquetel que teve lugar no 
Grande Hotel Lajes. Os nossos cumprimentos.

Téenka e Beleza
nferenem rádios

Todos os n c d s lo s  do  linho O r t ip í or. 
de  ród ios a c  a lta  classe, apresentam  
c a ra c te r ís t ic a s  técnicas excepciona is  
e  acabam ento  prim oroso Os ròdtos 
O r b ip h o n  d is tin g u e m  - se p e io  seu 
a icance, se le tiv id ad e  c  d u rab ilidade  
Os rá d io s  O rb ip h o n  co ns titue m  um 
e lem ento  de  d eco ra çã o  em qualquer 
am bicr.te  de bom gosto

DISTRIBUIDORES NESTA PRAÇA 
OSNY PIRES & CIA. Ltda.

Praça João Costa, 34/38 - Fone 263 - Caixa Postal, 35 
LAJES Santa Catarina

ÍJ o ro a is  a v a n ç a d o  em  q u a lid ad e

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

As maiores industrias que utilizam madeira em todo o mundo estão empregando DURATEX, para elevar a qualidade e 
baixar o custo de sua produção. Extraordinária chapa de fibra de madeira prensada, DURATEX é 2 a 3 vezes mais re
sistente que a madeira comum e, inteiramente isenta de veios, nós e imperfeições, é mais facil de serrar, curvar, pregar 
e colar. Em tipos e espessuras padronizados, não racha e não empena. Apresentada em 5 modernas cores, é inatacavel

por insetos.

Maxima resistência, beleza e economia para móveis, divisões, forros, embalagens, construções, casas pré-
fabricadas - forros, assoalhos e acabamento em geral

DISTRIBUIDORES DA FABRICA PARA 

Rio Grande do Sul - Santa Catarina

—  PANAMBRA S.A. —
Voluntários da Patria, 1341 Porto Alegre

AGENTE AUTORIZADO EM LAGES

H U M B E R T ) PASCALE
Rua Mal. Deodoro 13 - Fone 228 - Cx. P. 28 

LAGES Sta. Catarina

rrd S JI l31ÍH B & £aH E?.:2B 5SSG K : n g a r T
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópolis S. C.

-----  Horários de e para L A G E S
DOMINGOS chegadas às 14:30 De Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis

saidas às 14:50 Para Videira - Joaçaba e Chapecó

SEGUNDAS

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

chegadas às 11,55 De Chapecó - Joaçaba e Videira
saidas às 12,15 Para Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 

chegadas às 15,10 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre 

chegadas às 09:20 De Porto Alegre
saidas às 09:40 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

- Santos e Rio
chegadas às 15:05 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai

e Florianópolis
saidas às 15:25 Para Videira • Joaçaba e Chapecó

chegadas às 09:ô5 De Chapecó - Joaçaba e Videira
saidas às 19:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba. - Paranaguá

- Santos e Rio
SEXTAS chegadas à 15:05 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai

e Florianópolis
saidas às 15-25 Para Videira • Joaçaba © Chapecó

SABADOS chegadas às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videira
saides às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novembro - Fone: -214

—  T A C às suas ordens-------
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
DECRÉTo  N° 73

o  Prefeito MunícipaMe‘ lbcm^ qo ‘ uso*v -ages, no uso de suas atribuições,
Art 1° -  F' D E C R E T A :

6-31-1, utn CRÉd Ít o ^ 0» n°F C° ? ta de anulação na dotação
para SUPLEMENTAR a Hnt -m i<C« ze,ros (Cr$ 3°.000>00J, 
gente. ‘ AR 8 dot.çao 6-33-1 do Orçamento vi-

sua p ^ l ic .0c5oESreevnD̂ retO en,trará em vigor na data da
Prefeitura MuniHn»? H ^  8S dlsPos|Cõe» em contrário.

Municipal de Lages, em 12 de dezembro de 1956.
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

REQUERiMENTOS DESPACHADOS 
„ Dia 17 de dezembro de 1956 

N -783 - 23-12-1956 - Abedízio Amaral Ribeiro - Aprovação
de planta e licença para construir ’íca- 
sa de madeira - Sim.

Dia_ 19 de dezembro de 1956.
12- 10-1956 - José Waltrick Vieira - Aprovação de 

planta e licença para contruir casa de 
madeira - Sim.

6-12-1956 - Rodolfo & Formighiere Ltda. - Apro
vação de planta e licença para cons
truir um prédio pura Edmundo Me
nezes - Sim

13- 12 1956 - José Einecke Passos - Ligação dágua 
Sim.

Dia 20 de dezembro de 1956.
17-12-1956 - Allredo Buatim -  Licença para fazer 

melhoramentos ern seu prédio • Sim.
17- 12-1956 • Osmar Caetano ‘ da Silva - Aprovação 

de planta e licença para fazer aumen
to no prédio do Sr. Galdino João 
Duarte - Sim.

N* 2857 - 19-12-1956 - Nicanor Batista Ribeiro - Fiscal da
Prefeitura - Licença para tratamento 
de saúde - Sim.

Dia 22 de dezfmbro de 1956.
14- 12-1956 - Maria dos Smtos Lobato -  Ligação 

dagua - Sim.
18- 12 1956 - Palmiro Vieira da Silva -  Licença pa

ra fazer melhoramentos p-m seu pré
dio - Sim.

Dia 26 de dezembro de 1956.
18 12-1956 - Antônio Santo Marcon -  Aprovação 

de planta e licença para construir ca
sa de madeira -  Sim.

- 18-12-1956 - Gatúlio Arruda Figueiredo - Aprova
ção de planta e licença para construii 
casa de madeira - Sim.

N- 2332 

N* 2726

N- 2786

N- 2812 

N- 2816

N* 2798 - 

N- 2826 -

N- 2820 - 

N* 2821

D E C R E T O  
de 26 de dezembro de 1956.

O Prefeito Municipal d*1 Lages, resolve:
CONCEDER EXONERAÇÃO:

De acôrdo com o art. 95, § Io, alínea a, 
da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949: 

A AMADEU OLIVEIRA do cargo desolado de provi
mento efetivo de FIEL DE TESOUREIRO, Padrão Ŝ, cons
tante de Quadro Ünico do Município.
Prefeitura Municipal de Lages, em 26 de dezembro de 1956. 

AssiDado: - Vida! Ramos Junior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

DECRETO N° 82 
de 24 de dezembro de 1956.

O Prefeite Municipal de Lages no uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. I o - Fica transferida, da dotação 2-24-7 para a do
tação 2-24-4, a importância de VINTE MIL CRUZEIROS 
(Cr$ 20.000,U0),

Art. 2o - Este Decreto entrara era vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrária.
Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de dezembro de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

DECRETO N° 81 
de 24 de dezembro de 1956

O Prefeito Municipal de LagP9, no uso de sua- atribuiçães,
DECRET A:

Art. Io - Fica transferida, da dotação 6-72-1 para a do
tação 6-72-2, a importàncíe de CINCO MIL CRUZEIROS 
(Cr$ 5.000.00.)

Art 2o - Este Decreto entrara em vigor na dota da sua

SPRINGER
p&regsge desfasa sàhre qucilcguer piso

C O Z 3 *

dispositivo adeptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um siir.pl 
toque, facilitontio a limpe
za e mudança de iocal. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local dc-sejado, SPRINGia 
é agora o meis evençeso 
dos refrigeradores tiacic- 
r.ais. - C, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta cinda:

9.5 pés cubico*
lntorior em côr azul lago
porta aproveitável
novo lâcho dc engate suave
S anos de garantia
preço bem mais em cortla

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de dezembro de 1956. 

Assinado: - Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afooso Simio 
Secretario.

DECRETO N° 80 
de 24 de dezembro de 1956

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. I o - Fica transferida, da dotação 8-03 2 para a do
tação 8-03-3, a importância de DEZ MIL CRUZEIROS (Cr$ 
10.000,00).

Art. 2o -  Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicaçãs, revogadas hs dispoições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de dezembro de 1956.

Assinado: - Vidfcl Ramos Junior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

DECRETO N° 65 ______
de 9 de novembro de 1956.

) Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições.
DECRETA:

Art. I o - Fica aberto, por conta do excesso de arreca
dação do corrente exercício, um CRÉDITO de setenta mil 
cruzeiros (Cr$ 70.000,00), para SUPLEMENTAR s dotação 
8-32-1 do Orçamento vigente.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação: revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, era 9 de novembro do 1956.

Assinado: - Vida) Ramos Junior 
Pref ito Municipal 
Felipe Afooso Simão 
Secretário.

E D I T A L
Lupercio de Oliveira Koeche, Oti- 
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca Ide Lages, Es
tado de Santa Catarina, na for- 
ma da lei etc.
Faz saber que pretendem casar 

CESARIO DOMINGUES DO AMA
RANTE, solteiro, comerciante, filho 
de João Maria do jsmarante, « 
YOLANDA CLEMENTINA ANDRA
DE, solteira, de ocupação domésli- 
ea, filha de Osvaldo Vieira de An
drade, e de dona (Juilhermina Bor
ges de Andrade.

Lajes, 27 de dezembro de 1956

Faz saber que pretendem casar 
MILTON VICENTE CITTON, sol
teiro, nascido em Antonio Prado, 
mecânico, filho de Ary Natal Citton 
e de Olympia Rodolfi Citton, e 
VOEI I CKODA, solteira, nascida 
->m Lajes, de ocupação doméstica, 
iillia de Jofto Pedro Croda, e de 
dona Enedina de Olivolra Croda.

Lajes, 26 de dezembro de 1956.

Casa vende-se
Vend«-se uma casa à rua A- 

ristiliano Ramos nova, moderna 
com 170 m2 em terreno de 
12 x 32 — tratar com o sr. 
Cid Reis.

Informações à rua 15 de no
vembro 73 .ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de L a j e s
ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I  N°. 111
de 13 de novembro de 1956

Eu, Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte
L E I : -

Art. Io - A Receita do Município de Lajes, para o exercício de 1957 é orçada em Cr$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhen
tos mil cruzeiros) a qual será arrecadada de conformidade com a Legislação em vigor e obedecida a seguinte classificação:-

CODIGO
LOCAL D E S I G N A Ç Ã O  D A  R E C E I T A E F E T I V A MUATAÇÕES

Patrimoniais
•

TOTAL

RECEITA ORDINÁRIA Cr$ Cr$ CrS

Tributária

a-Impostos

0-11-1
0-12-1
0-13-3
0-14-3
0-15-3
0-16-2

Imposto Territorial
Imposto Predial
Imposto de Licenças
Imposto sobre Indústrias e Profissões
Imposto sôbre Jogos e Diversões
Imposto sôbre Exploração Agrícola e Industrial

500.000. 00
1.500.000. 00
1.200.000. 00 
2.500.000,00

300.000. 00
670.000. 00

-

Total dos Impostos 6.670.000.00.

1-11-4
1-12-4
1-13-4
1-14-1
1-15-1
1-10-4
1-17-4
1-18-0
1-19-4
1-20-4
1-21-1

b - Taxas
Taxa de Expediente
Taxa de Emolumentos
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública
Taxa Rodoviária
Taxa de Estacionamento
Taxa de Vigilância
Taxa de Assistência Social
Taxa de Serviço de Trânsito
Taxa de DiVulgação e Turismo
Contribuição de Melhoria

Total das Taxas

50.000. 00 
100 000,00
36.000. 00
80.000. 00 

450.070,00
1.000,00 
1.000 00 

350.000.00 
300.U00 0O
40.000. 00
10.000. 00

•

1
'

1.418-000.00

2-01-0
2-02-0

Total da Receita Tributária 

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária 
Renda de Capitais 160.000.00

10.000,00

SJ386.000,00

3-01-0
3-02-0

Tolal da Receita Patrimonial 

INDUSTRIAL
Serviços Urbanos
Indústrias Fabris e Manufatureiras

Total aa Receita Industrial 

RECEITa S DIVERSAS

« ,

500.000,00 
10 000.00

170.000,00

s»
SlfbOOO.OO

4-11-0
4-12-0
4-13-0
4-14-0
4-15-0

Receita de Mercado, Feiras e Matadouro 
Receita de Cemitérios
Quota prevista no art 15, § 2o. da Constituição Federal (Combustíveis e Lubrificantes) 
Quota prevista no art 15, § 4o, da Constituição Federal (Imposto sôbre a Renda) 
Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal (Excesso de Arrecadação)

10.000,00 
20000,00 

500 000.00 
620.0ii0.00 

3.500.000,0)

Total das Receitas Diversas

Total da Receita Ordinária

RECEITA EXTRAORDINÁRIA 
Alienação de Bens Patrimoniais 
Cobrança da Divida Ativa 
Receita de Indenizações e Restituições 
Quota de Fiscalizações Diversas 
Contribuições Diversas 
Multas em Geral 
Eventuais
Contribuição ao Montepio dos Funcionários Públicos do Estado de Santa Catarina 
Seguros da Associação dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina 
Descontos da Çalxa Ecônomica Federal de Santa Catarina 
Contribuição do I.A.P 1 
Contribuição do I.A.P.E T.C.

Total da Receita Extraordinária

-S.650.000.00

13.41S.OOO.OO
6-11-0 
6-12-0 
6 13-0 
6-14-0 
6-17-0 
6-18-0 
6-19-0 
6- 20-0 
6 21-0 
6-22-0 
6-23-0 
6 24-0

I

1 .100.000,’oo 
1.000 00 

10.000.00 
200.000,00 

1 000,00 
120-000.00 
20.000 00 

120.000,00 
100.000,00 
10.000 00

600.000,00
800.000,00

3.082.000,00
Total Geral da Receita •

16.500.000.00
Prefeitura Municipal de Lajes, 13 de novembro de

Oscar Amancio Ramos
Guarda-Livros

956

Vidal Ramos Junior
Prefeito Municipal
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Secção esportiva
JRedgçâo de NÉVIO  FERNANDES

O INTERNACIONAL conse
guiu nova goleada

Foi realizado domingo no 
Estádio Municipal da 

Ponte Grande, o cotejo amis- 
toso entre o Internacional e 
o independente da 2a Divisão 
o qual veiu a encerrar 6e 
com a facil vitoria do onze 
colorado por 5 á 2, produto 
de sua melhor atuação den
tro da cancha.

Na Ia fase o Internacional 
jã vencia por 3 á l, sendo 
que no periodo derradeiro, o 
quadro industriario ofereceu 
alguma resistência aos ru. 
bros vindo o cotejo a finali
zar com o escore de 5 á 2. 
para o Internacional.

As duas equipes atuaram 
assim constituídas: Interna
cional: Remi, Hilário e Ze-

quinha; Jango. Aujor e Lino; 
Melegari (Aureo), Plinio, A le 
mão (Martins mais tarde Ale- 
jmão), Osmani e Pinto.

Independente: Ozair, A lc i
des e Pocai; Jovito. Sansão, 
Aloisio; (Leiti) Pilila, Ne- 
grinho, Haroldo fWilmar), 
Dirceu e Aldori.

Os gols do Internacional 
foram consignados por inter 
medio de Alemão 2, Plinio, 
Pinto e Osmani, ao passo 
que Sansão e Negrinho mar 
caram os tentos do alvi ru
bro. Na arbitragem esteve o 
Sr, Rogério Adónis Ramos, 
com uma atuação bastante 
boa. Neste jogo não foram 
cobrados ingressos

Teve  prosseguimento do 
mingo, o Torneio Encerra
mento da varzea. com a 
realização de apenas um jo 
go, já que no cotejo entre 
o União e o Botafogo, o 
União foi declarado vence
dor, devido a ausência do 
conjunto da Estrela Solitaria 
no local da djsputa.

No outro jogo entre o Co-

rintians e o Az de Ouro, os 
mosqueteiros foram os ven- 
cedore« por 2 á 1, com ten
tos marcados por intermédio 
de Voltinha e Mareio de pê
nalti para o Corintians e 
Edmundo para o Az de Ouro.

Na arbitragem esteve Jua- 
rez Garbelotto com 'uma a- 
tuação apenas regular.

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

Telefone automático em todos os apartamentos

REFEIÇÕES COMERCIAIS Cr$ 60,00

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

Outros resultados da 
semana

Domingo pela manhã no 
Estádio do Ginásio, foram 
efetivadas duas partidas, sen
do que na preliminar os ju
venis do Lajes F.C, derro
taram o America F.C. da 
varzea por 3 á 1.

Na peleja principal, a Se
leção do Bairro Morro do 
Posto venceu «em qualquer 
dificuldades ao quadro do 
S.C. Brusquense do Bairro 
do Lagofio pelo alto escore 
de 5 â 2.

Lagecmos:
Auxiliai a construção da Vila 
Esperança, onde será edificado 
o Lar dos menores desampa
rados.

» fâ fn g e ra ç ã o  
\c:%o no sçrtêO con

G t ü i & m i c  ' ‘ 7 0 0 ’ ’  

4  (H 1 Í9 B 0

E agora, para entrega imediata
GELOMATIC

— 800 -

TROPICAL
a eletricidade

0  novo refrige- 
ro d o r Gelomatic 
"7 0 0 " , a quero- 
z&ne, leva ao ser
tão  o conforto da g rande  c i
dade. Funciona sem in te rrup 
ção, silenciosamento, d u ra  uma 
e tern idade e consome apenas
1 litro  de querozene po r dia. 
G ara n tid o  por 5 anos.

7  pés cúbicos 

de capacidade A .

_________

Porta utilizável!
Garantia absoluta de f> anos!

Unidade selada, especial!
Capacidade de 8 pés cúbicos!

Peça uma demonstração e teremos toda satisfa
ção em instalar em sua residência o insuperável

G e l o m a t i c
— 800 —

T r o p i c a I
a eletricidade

Concessionários para Lages:

Nelson Brãscher 
8c Cia.

F e r n a  n d e s  
8t Cia.

Gilberto Pires novo presidente 
da Liga Serrana de Desportos

Consoante viDhamos infor
mando. foi realizada domin- 
go pela manhã as eleições 
da nova diretoria da LSD 
para o periodo 1957/58, ten
do para aquele espinhoso 
cargo de Presidente eleito o 
Sr. Gilberto Pires, sendo que 
para a Vice Piesidencia foi 
acl >mado o nome do Sr 
Ariovaldo Neri Caon. Para a 
Junta Disciplinar Desportiva 
foram eleitos os Srs. Edezio 
Neri Caon José Baggio Ro
dolfo Costa Netto e João Ba 
tista Tezza.

Para Diretor de Futebol

Classificação do tor
neio de encerramento

Após os jogos da 4a Ro 
dada, a situação dos clubes 
concorrentes passou a ser a 
seguinte:
p Corintians e America 0 pp 
2' União, Atlético B e

Az de Ouro 2 pp
3- Botafogo 6 pp

da la Divisão foi e colhido o 
cronista esportivo NéviojFer- 
nandes e para Diretor de 
Futebol da 2a Divisão foi es
colhido o Sr. João Carlos 
Leão. e o Sr. Osvaldo Co6ta 
foi nomeado para Diretor de 
Futeboi para a categoria de 
Juvenis 6endo que para a 
direção da 3a Divisão, está 
na dependencia da escolha 
de um futuro nome, que »de
verá ser conhecido nestes 
proximos dias. A posse doe 
eleitos deverá ser no proxi- 
mo dia 15.

logos de sábado
No sabado no periodo da 

tarde foram realizadas no 
Velho Estádio de Copacaba
na duas pelejas, tendo na 
preliminar o Palmeiras da 
2a Divisão vencido a Sele
ção Juvenil da Cidade por 3 
á 1, sendo que no encontro 
de funde da sabatina o La
jes F.C. venceu o Atlético A 
F C. da 2a Divisáo por 2 áO

Menor atropelado por um jeep
Na ultima quarfa feira, por 

volta das 21.30 horas, o me
nor Tadeu Ari Andrade Filho, 
com 12 anos de idade e resi
d en te  a Avenida Presidente 
Vargas, quando deaembarca- 
va do Ônibus Circular nas 
imediações da Padaria Natal 
situada naquela mesma aveni
da, foi imprevistamente atm-

pelado por um Jeep dirigido 
pelo sr. Lauro Ribeiro. Em 
consequência di6to o menor 
sofreu fratura da pernn direi
ta, alem de diversas escoria
ções pela cabeça. O menino 
Tadeu Ari Andrade Filho, en
contra-se recolhido no Hos
pital.

Dr. A R O N  K I P E L
-  A L T A  C I R U R G I A -

CLINICA GERAL, PARTOS SEM DÔR, VIAS URINÁ
RIAS, DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER NA

MULHER

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 GRAÇa S

Atende chamados noturnos

Consultas: das 13,30 às 17,30 horas.
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Desde muito tempo êste bi- 
semsnário vem abordando o 
Problem» das piadinhas de 
«»quina, proferidas por pes
soas que não têm o que fa
zer, e que se verifica cons- 
tantemente nesta cidade. Di
versas vezes apontamos, nu
ma e.rittca construtiva, os in
conveniente que elas causam 
e as consequências que pode
rão trazer, ao mesmo tempo 
em que pediamoa uma atitude 
enérgica, moralizadora. por 
parte de nossas autoridades 
policiai». Apesar disso, entre
tanto, essa mania desagrada 
vel continuou, extendendo-se 
até os dias atuais. De vez 
em quando, felizmente, algum 
motal de «sangur no» olhos», 
que não está disposto a atu
rar ê«se atentado aos bons 
costumes, resolve fazer justi
ça com as próprias mãos. boi 
o que aconteceu há alguns 
dias atraz entre João Fran
cisco Furtado e Bena Arruda, 
no Bar até eotào chamado 
«Lalão». Segundo informes 
que nos chegaram às mios, 
o caso ocorreu mais ou me
nos da seguinte maneira: es
tava o dito Bena Arruda no

referido estabelecimento, em 
companhia de »lgun* amigos, 
quando a esposa de João 
Francisco Furtado passou nu 
calçada, em frente àquele lo
cal. O primeiro, como é de 
s»u habito tratando de pes
soas de sexo oposto, aoltou 
uma gracinha dirigid» à senho
ra em questão. O seu azar 
foi estar o marido dela ali 
por pertc e que, ouvindo a 
piadinha proferida, aplicou em 
Bena Arruda 3 sonoras bofe
tadas, fazendo-o «aterrizar» 
ali mesmo ondf se encontra 
va e na presença de diversos 
fregueses daquele estabeleci
mento. Embora não tenhamos 
nada que ver com o caso, a- 
plaudimos sinceramente a ati
tude d* João Francisco Fur
tado. a qual vem de encontro 
ao que sempre temo* defen
dido, ou seja, a moral e os 
bons costumes. Se todos pro 
cedessem dessa maneira, acre 
ditamos que as piadinhas pro
feridas nas esquinas, por in
divíduos inescrupulosos e des 
pidos de qualquer sentimento 
mais elevado, cairiam em de
suso, visto os seus cultuores 
ficarem era perigo de sujar o

I Oríanalo lo a  H ora  das (raias
A Diretoria, Irmás e meninas abrigadas agradecem 
aos Srs. benfeitores e Exmas. Familias as contribui
ções e auxilio» prestados durante o corrent* ano, for
mulando votos de felicidades e um próspero ANO
NOVO.

Lajes - dezembro de 1956

D e c l a r a ç ã o
Eu, Maria da Glória Machado de Araújo, bra

sileira, casada, assistida por meu advogado Dr. 
João Momm, declaro pela presente, para conheci 
mento e ciência de terceiros, a quem interessar 
possa, que nesta data, perante o Dr. Juiz de Di
reito da la Vara de Florianópolis, revoguei ex
pressamente todos os poderes outorgados em pro
curação passada à meu marido Dr. Octacilio de 
Araújo, brasileiro, cirurgião-dentista, lavrada em 
6 de outubro de 1948, no cartório do 2o oficio, li
vro n° 23, folhas 191.

E por ser verdade e ressalvar meus legítimos 
direitos subscrevo'a presente.

Florianópolis, 17 de dezembro de 1956 
Maria da Gloria Machado de Araújo 

João Momm advogado assistente

«Eletro Mundial»
De Plinio Fagundes de Morais

(MATRIZ) em Rio do Sul

(FILIAL) Instalada à Avenida Getulio Vargas'ex 3 de 
Outubro, ao lado do Clube 1' de Maio

Fabricante dos afamados Dinamos P.F.M. - Ins
talações Elétricas em carros geral — Testes 
para regulagem de relés — Enrolamentos de 
motores e geradores de qualquer potência

CORREIO IAGEANO
brim a cad i gracejo que sol
tassem. Por enquanto, ao que 
sabemos, aconteceu aperi is 
êsse caso, que merece «er 
destacado e divulgado como 
avis > a todos aqueles que, 
não tendo coisa mais util a 
fazer e esquecendo-se que 
tsmbém possuem esposas, fi
lhas ou irmã«, possuem o cos
tume péssimo e lam^ntavel 
de dirigirem »e de modo in
decente às familias que tran
sitam pelas ruis di cidade.

Sr. Syrth de 
Aquino Nicol* 

léli
Transcorreu, dia 3b de de

zembro próximo paesado, o 
aniversario natalício do sr. 
Syrth de Aquino Nicolléli, 
elemento muito relacionando

ANO XVI Lages, 2 de Janeiro de 1957 N*

Num só regulamento tôda 
a legislação do imposto ds

renda
K oi assinado decreto na 

pasta da Fazenda consolidan 
do em um só regulamento 
tôda a legislação do imposto 
de renda, visando a 6ua me
lhor cobrança e fiscalização 
Esse regulamento, cujo texto 
original foi dactilografado em 
103 páginas, consta de 210 
artigos, enfeixados em títulos, 
partes e capítulos O piimei 
ro titulo é dedicado à arre 
cadação por lançamento, O 
segundo título, trata da arre 
cadação nas fontes. Domici 
lio fiscal das pessoas íísicas

e jurídicas; medidas para de 
fesa do crédito fiscal; co 
branca amigável e judicial e 
prescrição estão reunidos nos 
últimos capítulos do regula 
mento, que se completa com 
os referentes a disposições 
diversas e transitórias e fi 
nais.

Acompanha o regulamento 
uma tabela para o desconto 
do imposto ue renda na fon 
te e sôbre os rendimentos do 
trabalho e valor mensal do 
desconto do imposto

Decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

Não é exigido das religiosas o 
retrato para o titulo de eleitor

Respondendo a uma consulta que lhe formulou o pre 
si lente do Tribunal Regional do Esta lo do Rio o Tribunal 
Superior Eleitoral decidiu que não se ex'ge das religiosas 
o retrato com a cabeça descoberta para o título de elei 
tor. Segundo noticias divulgadas pela imprensa carioca, em 
alguns cartórios eleitorais foram recusadas fotografias em 
que as religiosas estavam com as cabeça cobeitas, sob a 
alegação de que o parágrafo único do art. 8a. da Resolu
ção n° 5 235 exige do eleitor o retrato com a c-.beça des
coberta. Assim, o TSE esclareceu que aquele dis,08itivo 
não deve ser aplicado às religiosas cujos hábitos exigem 
aquele complemento

destacado em no&sos meios 
politicos e sociais.

• idadão dinâmico e capa 
citado, o distinto aniversa
riante atualmente desempe
nha as elevadas funções de 
Delegado do IA PC em Santa 
Catarina, para as quais foi 
nomeado pelo presidente 
Ju6celino Kubitscheck no ano 
que se findou

Registrando o acontecimen 
to, ORRFIO LAGEa NO, que 
tem ua pessoa do sr. Syrth 
Nicolléli um legitimo amigo, 
cumprimenta o almejando-lhe 
muitas felicidade».

Acadêmico Galvão 
Nery Caon

Procedente da capital gaú
cha encontra-se na Princesa 
da Serra o acadêmico de Di
reito Cialváo Nery Caon, nos
so colaborador e elemento 
muito benquisto o relaciona
do em nossos meios. O dis
tinto visitante, que acaba de 
concluir com brilhantismo o 
quarto ano da Faculdade Ca
tólica de Direito, daquela me
trópole, permanecerá por al
guns tempos nesta cidade.

A ele, pois, nossos votos de 
feliz estada em Lajes.

Marcos Ghiorzi 
Sobrinho

Estiveram alguns dias nes 
ta cidade, onde vieram pas 
sar as festas de Natal e 
principio de Ano Novo junto 
aos seus familiares, o sr 
Marcos Ghiorzi Sobrinho e 
sua exma. esposa dona Lelia 
Fagundes Ghiorzi, lesidentes 
em Uruguaiana, "Estado do 
Rio Grande do Sul.

O sr Marcos Ghiorzi So
brinho é filho do nosso parti 
cular amigo João Pedro Ghi
orzi e exerce a  ̂ funções de 
radio telegrafista da VARIG 
naquela cidade rio grandense.

CORREIO LAGEANO cum 
priment8 o distinto casal.

G E N T E  N O V A
Foi enriquecido, na madru 

gada de 31 de janeiro prõxi 
mo passado, o lar do nosso 
prezado amigo e colaborador 
Pedro José Fava e de sua 
exma. esposa dona Nadir Al 
ves Fava, com o uascimento 
do robusto garotinho LUIZ 
CARLOS, ocorrido naquela 
data na Maternidade Tereza 
Ramos.

Nossos cumprimentos ao 
feliz casal.

Juscelino e Lott vão 
a Porto Alegre

Se gundo noticias proce
dente» de Porto Alegre. v:si- 
tarão o Rio GraDde do Sul. 
aia 12 do corrente, o presi
de' te Juscelino Kubitscheck 
e o general Lott a fim dk 
tra arem de diversos assua- 
tqs relacionados com o visi- 
nho Es*ado Como os mesmos 
serão hospede» oficiais <jo 
governador gaúcho, acredita
mos que haverá, por isso, no 
va crise ua Frente Democrá
tica riograndense.

Viu passar «eu natalício a
24 de de/.embro próximo pas 
sado. o sr. Jairo Ramos 
membro de tradicional fami ia 
lajeana. O' prezado anivers» 
riaute. que desfruta de gian 
de prestigio e largo circulo 
de amizades em nossos meios 
exerce cora eficiência o 
cargo de diretor de secre 
taria da Câmara Municipal, 
além de prestar sua valiosa 
colaboração ao Banco d» 
Brasil como avalista Alem 
bro da Executiva do Partido 
Trabalhista Brasileiro, secção 
Je Laje», o sr. Jairo Ram06 
desenvolve ae6im diversa« 
atividades que o tornam ben 
quisto e rtspeitado em nos 
sos meios

Aos inúmeròs cumprimeti- 
tos que recebru. Da data do 

í seu natalício jun^mos os 
nossos com vetos ,.1 felici
dadés.

DEODATO AMARAL
Comunica que na antiga FARGO, funciona a OFICINA AUTO LA
JES, com completo serviço de mecanica e refprma de veículos

em geral.
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