
0  Partido Saciai Democrático, eu Convenção 
Nacional, re-l.zad, i0) no Rio de | eiro, por 
unanimidade de votos, ratificou a in licaçã • anterior
mente feita do nome do sr, Joio QouUrt p ira con
correi como canJidato à Vice-Presidencia da Repú-Í

blica, na chapi l • -r. Juscelino Kubitschek de OÜ- 
Veir A d civio d > partid ■ m ij iritário foi tomada 
por 2.80) v oto», e > r indicacão do sr. Cirilo Junior 
que m discurso : em clarou que o PSD nio 
reco • rá quaisquer q ;e sej. n as consequências da

«' ndidatura Goulart.
Desta fvrma está d fnitiv» a can Jid itura d* chtfí 
petebista na aliança PSD-PTB para a cam*anh* 
sucessória, • afistados os boatos de que o PSD não
h>mo|ogaria o seu nome.
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A força dos partidos nos dados estatísticos da Justiça Eleitoral
O PTB em segundo lugar na votação de legendas, mas o 3o em fôrça representativa. Posição geral: PSD, PTB

UDN, PSP, PR, PTN, PSB, PDC, PL, PRP, PRT e PST (Divulgação de «O Cruzeiro”)
O Tribuna! Superior Eleito

ral revelou os primeiros da
dos estatiaticos das eleições 
de outubro de 1954, através 
dos quais se verifica que a 
UDN, isoladamente, como os 
demais partidos, colocou-se 
em terceiro lugar, oa ordem 
decrescente da preferência do 
eleitorado brasileiro.

O primeiro lugar coube ao 
PSD, que alcançou a casa de 
1 milhão 599 mil 781 votos; 
sendo o segundo o PTB, com 
1 milhão 428 e 8 votos; e 
terceiro, a UDN, que atingiu 
a c.isa de 1 milhão 301 e 765 
votos.

O voto apontado pela Seção 
de Estatística do TSE é o de 
legenda, considerado o reve
lador da verdadeira situação 
eleitoral dos partidos, uma 
vez que é êle que sofre a 
atuação pessoal de cada De
putado Federal, nas suas ma
nifestações de prestigio e po
lítico nos Estados.

Salientam os dados do TSE 
que dos 326 Deputados que 
constituem a representação 
da Câmara Federal, apenas 
203 foram eleitos peias suas 
respectivas legendas parti
dárias, sendo os demais 123 
indicados através de Alian
ças e Coligações.

Em quarto lugar, revelou- 
se o PSP do Sr. Adhemar de 
Barros, um partido em cresci
mento, pois, isoladamente,

conseguiu arrebanhar nada 
menos ao que 854.264 votos. 
E o Partido Republicano (5.° 
lugar), cujo apoio foi até bem 
pouco tempo tenazmente dis
putado pelos candidatos à 
Presidência da Répública, nâo 
passou dos 239.385 votos, so
brepujando o PTN do Sr. 
Emilio Carlos por pequena 
margem, pois que êste últi— 
timo, com influência política 
acentuada apenas no Estado 
de São Paulo, registrou 190.726 
votos, colocando-se no 6.° 
lugar.

Os demais resultados» por 
legenda partidária, são os se
guintes: 7o lugar, PSB, com 
134.438 voto»; 8o lugar, PDC, 
Com 117.324 votos; 9o lugar, 
PL, com 114.665 votos; 10,° 
lugar, PRP, com 70.346 votos; 
ll.° lugar, PRT, com 65.325 
votos; e 12;° lugar, PST, com 
32.440 votos.

As Alianças partidárias re
gistraram o mais alto íodioe 
de v o t a ç ã o ,  alcançando 
2.389.569 votos; enquanto as 
Coligações, 628.854 votos. 
Práticamente não há diferen
ça entre «Aliança» e «Coli
gação», servindo apenas o 
nome para registro na Justi
ça Eleitoral.

As estatística» especificam, 
óinda, o resultado da votação 
em número de cadeiras 
ganhas: o PSD elegeu 56: a 
UDN, 51; o PTB. 49: o PSP,

26, o PR, 7; o PTN, 5; o PL, 
3; o PSB, 2; o PRT, 1 e o 
PDC, 1.

O PTB passa para o ter
ceiro lugar, quando traduzin
do o resultado em .número 
de cadeiras, por ter o seu 
eleitorado nas grandes cida
des, onde o quociente para 
eleição de um Deputado é 
muito alto de modo geral, 
como no Distrito Federal, no 
Rio Q. do Sul e em hão Pau
lo. Mas, considerando-se que 
o voto para Presidente da 
República é majoritário, vale 
por unidade, verifica-se que a 
ascendência do» trabalhistas 
sôbre os udenistas é incon
testável, a despeito da UDN 
ser o segundo, no Congresso 
Nacional,

Outra revelação, que me
rece destaque, diz respeito ao 
poderio eleitoral dos comu
nistas, pois que. ainda que 
com liberdade para propa
ganda, através de comidos e 
de jornais nitidamente orien
tado» pelo PC, não chegaram 
êles a mais de 66 mil votos. 
E saliente-s*3 mais que tal 
votação foi alcançada, na sua 
maior parte, no Distrito Fe
der:.!, onde os esquerdistas 
conseguiram eleger, isolada
mente, um Deputado, sem a 
ajuda de outro» Partidos, na 
Legenda do Partido Republi
cano Trabalhista.

Em outubro de 1954, o

Os «cruzos» que nos levam a 
São Joaquim

Durant» uma das sessõts da 
Camaia Municipal, em maio, o 
vereador Arnaldo Borges Wal- 
tríck, da bancada udenista, 
propo» foisem enviados tele
gramas à Assembléia Legisla
tiva e ao engenheiro residente 
do DER em Sã* Joaquim, pe
dindo melhorias e consertos nas 
estradas estaduais que ligam a- 
quele município a* distrito de 
Painel. No mesmo sentido, e 
por proposta do* vereadores 
Xgnel* Arruda, d» UDN, e 

Dr. Evilasio N. Ca<n, do PTB, 
foi enviado um telegrama ao 
sr. Secretário da Viação e fi
bras Públicas. O titular da
quela Secretaria de imediato 
respondeu a < legislativo lagea- 
no dizendo já ter determinado

eleitorado brasileiro era de 
11.455 149 votos, tendo vota
do 8.240,906 eleitores, e dei
xado de v o t a r ,  portanto, 
3.214.243.

Nessas condições, são che
fes das mais fortes cor'entes 
eleitorais, os Srs. Amaral 
Peixoto, presidente do PSD, e 
João Goulart, do PTB.

ao engenheiro referido que to
masse as providencias nsces- 
sárias

Este entretanto, nã« g*itcu 
da ordem e telegrafou à Ca- 
ma:a Municipal dizendo que as 
providencias pedidas eram in
fundidas e qus noutra opor
tunidade os vereadores se diri
gissem sómente a ele para nio 
incomodarem o Secretário.

Pelo que se vê a «taquara- 
da» teve efeit*. O engenheiro 
não gostou, mis nós gostamos, 
p 'is assim pode ser que ele 
conserte as estradas. Mis o que 
ele deve saber é que foram os 
próprio* vereadores udenistas 
que pediram as providencias e 
ele está ofendendo ou pelo 
menos *e dirigind* grosseira
mente aos seus próprios cor- 
leligiorários.

Convenção da UDN
Realiza hoje, na Capital do Hs- 

tado, a Convenção Estadual da 
União Democrática Nacional. A 
decisão do partido governista com 
relação à escolha do candidato a 
governador, provàvelmente o sr. 
Jorge Lacerda, está sendo espe
rada com grande espectativa em 
todos os círculos políticos.,

Club 14 de Junho
----------  B A I L E  DE A N I V E R S Á R I O  —

HOJE - BAILE DE GALA 
AMANHA - SOIRE'E

Durante o Baile de Gala, inauguração do piano «Essenfeldor», gentilmente doado ao C lub pelo sr. Irineu Bornbausen.

Abrilhantará os Festejos o grande Jazz Orquestra Copacabana Serenaders
_. , A • on us . posse da nova diretoria e entrega dos Diplomas aos Srs. Sócios que contribuiram para a 
Dia 14 as zu ns. construção da nova Séde

MESAS A VENDa NO BUFFET DO CLUB
A DIRETORIA
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Secção Feminina
Angela fTereza

O HAjBITQ de jnud 
lugar, periodicàmeute,1 < 
veis e quadroè de uma

ar (Je
os mo-

quadroé de uma habi
tação. é rautto acertado porqlie 
renova o seu aspecto. Reu
nindo a isto, o toque de umas 
cortinas novas ou de algum 
moVçl JTovo ofl neíteqçente a 
outrá fiigar da casp ena âllbsti 
tuição ao ali còldcâdo nâ tem 
po, a mudança será ainda de 
maior efeito e a impresspp 
mais agradavel.

AS ASSADEIRAS de forno, 
com cantos arredondados, são 
mais laceis de .limpar.

DAR ÁLCOOL às cria’nças 
é um verdadeiro crime. Al
guns pais, pdr graça ou pés
simo costume, permitem que 
as crianças tomem vinho, cer
veja, licor, etc. sem reparar 
que são um veneno para a 
saude e que por isso deverh 
estar afastados da dietetica 
infantil.

I  ». • *, », *•» MMUW

SIRICAIA - Cortar fatia» de 
queijo de Minas, fresco; cor
tar também em fatias finas 
pão amanhecido embebido em

Je t̂e. Ujitar um prato que 
possa Tr ao forno, com nian- 
t-ug^, arrumar uma camad» 
de quéijo, Uma de «çucar, 
uma de pão, continuando as 
sim até acabar. A ultima ca
mada qu^ijq. Vai at> for- 
TÍO para cojrar. polvilhar com 
canela e servir quente.i J J A. d • 1 '

i / À  CORE
lunda influen

b exercem pro- 
uencla no animo. A 

luz açulada o açalffla ç . .equi
libra. À violeta ocasiona me
lancolia. a  amarela 
mulante dos nervos.

é esti-

UMA CAbA de estilo colo
nial requer o complemento de 
muitas jardineiras e vasos 
com fk)res.v Os geranios, com 
süa. vatieJdde; de tons vivbs, 
são plantas muito indicadas 
por sua resistençia à iniera- 
perie e á seca..> jk • n » • i. iw.fiv- «n.

O ÜÔG DE LUVAS de 
bórrátha para fealizar os tra
balhos caseiros faz com que 
economizemos dinheiro em 
cremes e Uções para com
bateras asperezas das mãos. 
(Santos & Santos Interpress).

■VlUUlfc' I

Na inconciência das horas• I» ' 1 V r * l li • i t  r
Lygia de Andrade Barbosa

i j e i t r .  ' ^
. . . Recordo nosso encontro, ....
. . . Perdido na inconciência das horas, . .

. Teu olhar, teus cabelos revoltos. . .

. a minha ansiedade quando te apertei. . .

. vibrando, no possível de instante. . .

. no «braço primeiro que te dei. . .
1 ^ . 11 - - -

. NnsSo estranho beijo, tão repentino. . . 
alucinado de certeza e eternidade, . . 
desafiou a inexistência dc destino. . ,

Na inconciência das horas, recordo. . .
Veio o final. Esgotaste oi sonhos meus. . . 
Parti - dêmos tudo por findo. . .
Éramos dua» saudades se dizendo -  Adeus, 
uma ficando, outra partindo . .

MORREU COM 117 ANOS DE IDADE
Num lugarejo do distrito de Cerr* Negro faleceu, com 

a avançada idade d« 117 anos. o ancião mais conhecido 
por Joaquim Cuntibanos, residente há muitos ano* naquela 
região U extinto,, que tinha vasto circulo de relações, esta
va cego e há tempos não podia caminhar. Sua morte foi 
motivada pel* i ade avançadissima infcrmações que colhe
mos.

Acordeões Todeschim S. A.
Para pronta entrega

A cordeões de: 120  B aixos
»
»
»

»
»

96
80
48

»
»

RELOJOARIA ESPECHT 
Rua .Correia Pinto, 70 — Lajes

m

Aniversários
Dia, 10 - Sr. Ubirajara Mo

reno ^e Arruda, acadêmico, 
de riiedicina, Vera Maria, fi
lha do sr. Alzimiro Souza;. 
E uçlidps Alves Pereira, filho 
do sr. Geroqimo AJves, resi
dentes em Caçador.
TDia 11 - Sra. Maria Ramos. 
(■ Dia 12 - (Tennte Láarcy 

Provezani; sr. João Sdya- 
Ramos, fazendeiro; sr. Aroldo 
Mortari.

Dia 13 - Sr. Antonio Mar
tins, funcionário público fede
ral; i sra. Antonia, esposa do 
sr. José Luiz Ramos,

Dia 14 - Da. Alzira, esposa 
do sr. Afonso Ribriro Sobrinho; 
srta. Ingrid Knopick. * 0  < K 

Dia 16 - Sr. Sizenando Jo
sé Godinho, juiz dr Puz; sr. 
João Rath de Oliveira, do co
mércio desta [Teç i.

Dia 17 - S r  Ângelo Russi, 
construto^; Silvio Manoel, fi 
Iho uo sr. SilVio Gamborgi; 
Ourt, fiiho do ar, Max Beims; 
->rta. lyonete Montenegro, fi
lha do sr. José Alfredo Mon
tenegro.

Dia 18 -  José Denivál Mo 
ta, residente em Cerro Negro; 
menor Rogério Cisagrande; 
sr. Cesar Wagenfhur, artlstà 
Ia Radio Clube, Ivoni Ce6ar, 

filha do sr. Ami .do Ranzolim. 
A todos, nossos cumprimentos

R o n d a  S o c i a l
^  âo d° MATO

Snhado diã 4 aront-reU Berta Singerman no Ma* 
, A i . í .0». d ,cl,m .,^.ra arg.»tuw
esnectadores laieanos, do que ela e capaz na interpre 
t h ão de sua artp. Eez sucesso, como em todos os lu
gares que tem percorndo. Agradou, tanto a gregos co 
mo a troiano». Nosso* parabéns, aos que, de um* ma
neira ou‘fie ou(í>,rcolaborqrrinj para a *ua vinda a Ld-

Íes- *• - X ^
Os clubes locais, como'é tradicional, estão se a 

prontandoi para a. festasOúnlàas; qtie se aproximam. 
Alauns dèles prometem surpr.vas agradaveis aos s«us 
associados. Musicas, alegres, trajes tipicss, «qüêntao», 
«casamentos», muita alegria e farra grossa, heis o pro
grama geral.

Aguardemos, . .
X X X

O «Clube Excursionista Princeza da Serra» tem 
programado, para hoje, UMA NülTE AZUL. quando 
haverá show artístico com números varia m s musica e 
bailados. Para essa noitada alegre foi ormumentado o seu 
salão, devendo abrilhantar O baile o JAZZ TÍPICA ES
PECIAL. ' -

S X X . J
O Clube Recreativo Juvenil realizará hoje, em 

seus salões, um animado baile, organizada peia comis
são das festas juninas. Éssa noitada é, sem ouvida, um 
preparativo das festas de São João, que se aproximam.

X X X
O nobre aqui, João do Mato, pede acs clubes a 

sua colaboração para que esta secção seja bastante no
ticiosa, como é nossa finalidade. Qualquer corréspon- 
dencia, participação ou convite aèverá ser dirigido pa
ra seu endereço, redação do Correio Lsgeano. Obrigado,

inasoin

•oh

ALFAIATARIA

BAGGIO
, .r •• *■'' •: «••• ‘ . * \ctw ic:

•• ^ > t'. N" -'V ± ■ .« ' JR

veste Cj Id a máxima elegancia
Tendo sempre as últimas 
novidades num grande 
sortimento de casemiras 

das melhores marcas

Exclusivista das roupas

DUCAL

roupas

W'//////a'///jy//Aá

ARTIGOS PARA

Homens-Senhoras - Crianças
9

Vista-se melhor, vestindo-se na

Alfaiataria BAGGIO
praça íoão Costa, n 50

V

é
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Prefeitura
Estado de

friunicipa de Lajes
Senta Catarina

LEI N» 23
de 18 de m i<> de 1955

EuCLIDES GRANZO I I O, Prefeito Mu úcipal de Laje^. 
f.iço saber a todos os habit.ntes .1 sde Município, que a Ga
mara Municipal Decretou e eu sanciono a seguinte

L E I *
Art. Io - Fica concedido à Firma NELSON BRÃSCHER 

& IRMÃO, uma compensação de q inze por cento (15%) da 
importância resultante de . rrendamento de painéis, feitos por 
seu intermédio, no novo Estádio Municipal, nos termos da 
Lei n° 13, de 14 de maio de 1954.

Parágrafo-Unico - Para efeito do pagamento de que tra
ta este artigo será mensalmente calculada a percentagem so
bre o montante da arrecadação de painéis atrendados pela 
concessionária.

Art. 2o -  Ficam assegurados o direito à concessão de que 
trata esta Lei a outras pessoas físicas ou jurílicas, desde que 
requeiram e tenha despacho favorável do Sr. Prefeito Muni
cipal e preencham as condiyões e exigências por este fixadas.

Art. 3o • Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de maio de 1955 
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretario

L E 1 N« 31
de 26 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Lajes, 
faço saber a todos os habitantes deste Municipio que a Ca- 
mara Decretou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. Io - Fica elevada para duzentos cruzeiros (Cr$200,00) 

mensais o auxilio concedido ao Tesoureiro da Prefeitura, nos 
termos do artigo 185 da Lei n° 71 de 7 de dezembro de 1949, 
a Contar de junho do corrente exercício.

Paragrafo-Unico - Para ocorrer às despesas decorrentes 
deste artigo, no corrente exercício, fica transferida da dota
ção 0-43-1 para a dotação de 1-00-3 a importância de quatro
centos e trinta e sete cruzeiros e cincoenta centavos (Cr$437,00)

Art. 2o - Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Lajes, ein 26 de maio de 1955 

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretario

DECRETO N° 26 
de 24 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso de suas atribuições,

D E C R E T A : -
Art. Io - Fica aberto, por conta do excesso de arrecadação 
do corrente exercício, o crédito espec al de Cr$ 29.596,00 
(vinte e nove mil quinhentos e noventa e seis cruzeiros), 
para ocorrer à despesa no corrente exercicio, com o cargo 
de Mecan co Chefe, criado no Quadro Üníco do Municipicic 
pela Lei n° 22, de 17 de maio do corrente ano.
Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposiçõrs em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 24 de maio de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Se; retário

LEI N° 28
de 25 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Lajes, faço 
s.iber a todos os habitantes deste municipio que a Câmara 
Municipal Decretou e eu sanriono a s< guinte

L E I :
Art. Io - Fica aberto, por conta da arrecadação do corrente 
exercício, um Credito Suplementar na im lortaucia de cento e 
e déz mil cruzeiros (CrS 110.000,00) paia reforçar as seguin
tes dotações do Orçamento vigente: -

1-14-1 Cr$ 40 000,00
9-84-1 CiS 70.000,00

Total Ci$ 110 000,00

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publi
cação, revogada» as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajas, em 25 de maio de 1955 
Euclides Granzntto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Ll-I N° 29
de 26 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOI TO, Pr feito Municipal de Lajes, faç< 
ab-r a todos os habitantes deste Municipio, que a Ca u. ora 

Municipal Decretou e eu sanciono a seguinte
L E I :

Art. Io -  Fica concedida à -r». AMÉLIA ROSA RAMOS, 
viuva do ex-funcionário da Prefeitur > Municipal, FRANCIS
CO FURTADO RAMOS, uma pensão mensal de hum mil 
cruzeiros (Cr$ 1.000,00).
Art. 2o -  A pensão de que trata o artigo anterior caducará 
o dia em que a beneficiada contrair novas núpcias.
Art. 31’ - As despesas decorrentes denta Lei, no corrente 
exercício correrão por conta da dotação 9 - 00 • 1 e nos 
exercícios futuras por verbas apropriadas que as leis orgâni
cas consignarem.
Art, 4o - Esta Lei, entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 26 de maio de 1955

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretario

Edital de concorrência pública
De ordem do Senhor Prefeito Municipal e de 

acordo com a Lei n° 34, de 27 de maio de 1955, 
fica aberta a concorrência pública para a venda 
de vinte e sete (27) lotes de terras, pertencentes 
ao Patrimônio Municipal, situados no antigo Está
dio Municipal (Proximidades da Maternidade «Te- 
reza Ramos»),

Os lótes compreendidos em duas quadras, pa
ralelas à rua Cândido Ramos e com frentes, res
pectivamente, para às Ruas Marechal Deodoro e 
João de Castro, conforme consta da planta fixada 
no saguão da Prefeitura Municipal.

O preço mínimo de alienação é de CrS 80,00 
(oitenta cruzeirosj por metro quadrado.

As propostas deverão ser escritas com toda 
clareza sem emendas, rasuras, entrelinhas e não 
conter vícios de qualquer natureza que causem dú
vidas sôbre as mesmas e apresentadas em enve
lopes fechados, — serão aceitas até o dia 5 (cinco) 
do mês de Julho p. vindouro e abertas às quinze 
(15) horas daquele dia, na presença dos interessa
dos ou de quem os representar e deverão decla
rar obrigatoriamente o seguinte:

a) — número do lóte e da auadra;
b) — valor da oferta por metro quadrado;
c) — declaração expressa de que fica sujeito

às exigências da Lei que autorizou o lo- 
teamento (Lei n° 34, de 27-5-1955).

u proponente cuja proposta for aceita, deverá 
pagar o valor total do lóte dentro do pt&zo de 
quinze dias.

Quaisquer outras informações ou detalhes sô
bre o assunto serão prestados aos interessados na 
Secretaria da Prefeitura Municipal.
Prefeitura Municipal de Lajes em 30 de maio de 1955

FELIPE AFONSO SIMÃO 
Secretário

Leiam e assinem o Jornal

= «  A H O R A » ' I
Vendido diáriamente em todas as Lanças

Para assinatura- rocure esta redação

Biciletas de Ope
rários

I'i 221, de 25 maio do cor
rente ano, não teve sorte c m

i. Governador do Esta. o. 
C omo beDeficia os operários 
que possuam bicicletas o 
bonracJo Chefe do Pcder 
f-xecutivo recusou se a sao- 
cioná la. E o deputado Braz 
Joaqi im 41ve6, presidente da 
Assembléia, que, além de 
trab lhista. é zeloso e de
dicado amigo dos operários, 
promulgou-a.

Art. 1 - Os artigos l - e 2‘ 
da Lei n‘ 1.015, de 11 de de
zembro de 1953, passam a 
t.-r a seguinte redação:

« rt. 1‘ - O registro e o 
emplacan ento de bicicletas 
de propriedade de emprega
dos. que provarem essa qua
lidade mediante apresenta
ção da respectiva carteira 
profissional devidamente ano
tada, ficam sujeitos sómente 
ás seguintes taxas, emolu
mentos e selos:

a) Taxa de registro Cr$ 5,00
b) Placa io.oO
c) Selos do requerimento,
la via e fls p/ despacho, 
taxa de saúde 5,00
d) Fmoiumentos do Deie-
gado 2 50
e Emolumentos do Escri
vão 2 50

CrS 25,00 
Parágrafo ún co - Empre

gado, para efeito dêste arti
go, é tôda pessoa que, em 
qualquer atividade ou pro
fissão, prestar serviço de na
tureza não eventual, com c a 
ráter de subordinação, me
diante salário, a empreganor. 
sem distinção entre o traba
lho manual, técnico ou inte
lectual.

Art. 2- - Os requerimento 
de que trata o art 2‘ da Lei 
n' 372. de 15 de dezembro de 
1949. se formulados por sin
dicatos representativos . da 
categoria a que pretender o 
empregado 6ão isentos dos 
selos mencionados na alínea 
c, do art. r  desta Lei*

Art. 2' - Esta Lei entra 
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Palácio da Assembléia Le
gislativa do Estado de Santa 
Catarina, em Florianópolis 
>5 de maio de 1955.

Braz Joaquim Alves 
Presidente

Aplausos ao Presiden
te Braz Alves

O deputado Braz Joaquim 
Alves, presidente d J  Assem- 
b éia Legislativa, vem rece
bendo inúmeras demostrações 
e aplauso, pon telegramas, 
cartas, de sindicatos e de tra
balhadores de todo o Estado, 
especialroente de Joinvile, 
Itajai, Brusque e Blumenau, 
poi haver piomulgado a Lei 
221, de 25 de maio, que isen
ta <lo pagamento de impostos 
cobrados pelo Estado, desde 
que de propriedane de traba
lhadores.

Como o Sr. Governador se 
ecusou a sancionar essa Jei, 

ilustre trabalhista, deputa- 
" liraz Alves cuja atuação 
■'U favor do povo e d >s tr i- 
ilh.itdores vem sendo muito 

lamente louvada, promul-
i

oticiáriol distribuído por
nos dos Santos.)
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A maior rêde aéroviaria da América do Sul
AS SUAS ORDENS

Catarinense S. A.

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
Ao resolver sua viagem

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

' C a p a c i d a d e  p a r a  28 p a s s a g e i r o s
LINHA 418 -  IDA

DE LAGES PARA: — Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio do Janeiro

Quartas, Sextas, e Domingos

Hoíò de Saida: — 14 Horas

Voltando às

Terças, Quintas, e Sabados

UNHA 438 -  IDA

DE LAGES PARA: — Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

As Terças Feiras 

Hora de Saida: 10 Horas

Voltando às

Segundas Feiras

; . T  ? r  «

LINHA 437 -  IDA

DE LAGES PARA: — Porto Alegre (Viagem diréta sem escalas)

Seguhdas 1 Feiras

Hora de Partida: — 15,20
Voltando -a»

Terças Feiras

maior

Para Porto Alegte nossas viagens são diretas (1 horasde vôo)

Tanto para o norte como para o sul, A TAC, em cortibiração com a Setviçòs Aéreos Cruzeiro do Sul, coloea^agüa digposiçfio a 

rede aéroviaria, escalando ètn ilO cidades brasileiras, inclusive o exterior.

A.GHJÜCIA. EM LAGES, - Rua 15 de Novem bro S.N. (logo àbafxo do'Cine *Mar#joará)
Fone, • 214 — K,tadéíèço Telegráfico TALS A
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19 D o m i n g oD o m i n g o  dia —
Não deixem de assistir, no próximo dia 19, o sensacional encontro inter-estadual entre

DE PROFISSIONAIS DOS.C. Internacional e S.G. Internacional
as equipes

de Porto Alegre de Lages
Prestigie o esporte lageano comparecendo ao NOVO ESTÁDIO MUNICIPAL, domingo, dia 19, às 15 horas, quando

terá a oportunidade de ver e aplaudir a maior equipe do sul do pais.

Todos ao campo

Amanhã o Torneio para as 
festas juninas

Conforme haviamos divulgado, os clubes locais aten
deram a uma solicitação feita pelo sr. Afonso Felipe Simão 
festeiro de «São -João», do Clube 14 de Junho, para a rea
lização de um Torneio no dia de amanhã. A LSD tomou 
as medidas necessárias em torno do caso, estando o car- 
net assim elaborado;

1. Pinheiros x Internacional
2. Aliados x Lages
3. Vasco da Gama x Vencedor da 1a
4. Vencedor da 2a x Vencedor da 3a

O Torneio terá as mesmas características do realiza
do na abertura do certame Extra, devendo iniciar-se a 
primeira partida ás 14 horas.

Não há prognósticos a fazer ante um desfile de to
dos os quadros locais, mórmente quando torneios dessa 
natureza muitas vezes são decididos por pênaltis, já que o 
curto tempo de duração dos jogos não permite abertura de 
escore. Estarão presentes todos os atlétas locais integran
do suas representações de que fazem parte como costume.

Ao vencedor será oferecido pelo Clube 14 de Junho 
uma fina taça e o produto da bilheteria reverterá em be
neficio das festas juninas daquela entidade para o corren
te ano,

O Lages obteve
A J. D D. esteve reunida, 

ontem, para apreciar diver
sos casos disciplinares ocor
rido no Torneio Extra. Vá
rias decisões foram tomadas 
e do julgamento dos proces
sos em pauta mereceu des
taque o protesto firmado pe
lo Lages F.C. contra o S.C. 
Pinheiros.

ganho de pontos
Por conformidade de vo

tos os juizes da Junta en
tenderam que, na partida dis
putada pelo Extra, o Pinhei
ros incluira atletas irregular
mente inscritos, tíiis como 
Lourival Rocha (coco) e Te- 
rézio Mota, (Dezinho) dando 
por isso. ganho de pontos ao

Pinheiros 1 Internacional 1
Aproveitando o feriado de 

quinta-feira. Internacional e 
Pinheiros defrontaram-se, no 
Estádio Novo, pelo Torneio 
Extra, registrando-se o triun
fo dos alvi-verdes, pelo es
core de 2 a 1.

Esse prélio era aguardado 
com vivo interesse, não ten
do porem convencido a regu
lar assistência que compare
ceu ao campo, peio fraco de
sempenho técnico das equipes.

Na primbira etapa o Pinhei
ros teve maior presença em 
campo, n ã o  sobrepujando 
muito, porem o adversário. Re
gistraram se ataques bem ori
entados, com arremates vio
lentos e perigosos, defendi
dos sempre arqueiros que jo
gavam bem.

Somente na altura do 41° 
minuto, foi aberto o marcador,

Lages.
Com essa decissão o «clu 

be do Lages solitário» fir
mou-se na liderança do cer
tame com zero pontos per
didos.

As demais decisões da 
J.D.D. careceram de impor
tância.

Na próxima segunda-feira, 
a Junta reunir-se-á para jul
gar um protesto firmado pelo 
Internacional contra o Alia
dos F.C.

por intermédio de Álvaro que, 
aproveitando uma bola sobra
da de uma confusão, desferiu 
potente chute inviezado. Guy 
atirou, mas não alcançou a 
pelota que aninhou-se no can
to esquerdo.

Tres minutos após, o Pi
nheiros voltou a marcar, por 
intermédio de Ramalhu que 
concluiu um arremesso de 
Isaac, num momento de co
chilo para a defensiva colo
rada.

Na etapa complementar os 
rubros estiveram superiores, 
atacando com maior energia, 
coordenando melhor seus mo
vimentos.

Já ultrapassava porem, o 
35° minuto, quando Rubens 
assinalou para Buas cores e 
encerrou o escore, ao dispu
tar com Ary, uma bola vinda 
de longe. 0  arqueiro titubeou 
e o coro alojou-se no fundo 
das redes.

Dai para a frente o Inter
nacional agigantou-se, para 
atacar com decisão, domi
nando completamento o pré
lio. Perderam porem, seus 
dianteiros oportunidades ma
gníficas não só para empatar 
como ainda para vencerem. 
Funcionou também o azar, 
pois tiveram lances nos tra
vessões e rebatidas milagro

sas dos defensores pinheiris- 
tas.

0  prélio, de um modo ge
ral. agradou, faltando u n  
pouco de espirito de comba
tividade. A feição disciplinar 
foi muito bõa, pois o árbitro 
Decosta atuou com precisão, 
e embora permitindo certas 
discussões em campo, refrei- 
ou o jogo pesado, saindo-se 
bem.

Os quadros tiveram a se
guinte constituição:

PINHEIROS: Arv Zé Otá
vio e Lambert -  Mário, Vi
cente e Mineiro - Vilson, 
Isaac, Ruy, (depois CNcar) 
Álvaro e Ramalho (depois 
Luzardo!

INTERNACIONAL: Guy,
Alemão e Dioclêcio - Jango, 
Jorge e Honorio - Plimo, 
Fernando (depois Rubens), 
Hilário, Suissa e Telminho.

Os melhores do Pinheiros 
foram Ary, Lambert, Issac 
e Álvaro,

No Internacional, Guy, Jor
ge. Plinio, Sui68a e Jango.

A renda alcançou a Or$ 
1.800,00, e na preliminar ven- 
ceram os aspirantes do In
ternacional por 3 a 2.

f a l n i m e j v -

FAZ VA COSTURA 
í  EPOBORPADO
r um prazer

A MARCA  
PE  QUALIDADE

SOBRETUDOS
C O

CASA HtNfiE
e d ifíc io  c a r a ja

Camisas: , 

Epsom 

Lemo 

Saragossi ALTA QUALIDADE 
E D ISTIN Ç Ã O

CAPAS

Roupas Sport 

Calcas
9

Casacos

Etc.
QUALIDADE E DISTINÇÃO

,OVER

M P R E  P E L O  N O S S O  S I S T E M A  C R E D I Á R I O
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Dependem de leis federais os be
nefícios pleiteados pelos traba
lhadores do Posto Agropecuário

Os servidores dos Post06 Agropecuários do pais estão 
pleiteando medidas concedidas a outros servidores federais, 
relativos à abono de família e out-as vantagens. A Camara 
local, por proposta do Dr. Evilasio N. ( aon, aprovou um te
legrama pedindo providencias em torno do assunto ao Mi 
ínstério da Agricultura e ao Congresso Nacional. Em res
posta a um desses ape os o chefe do Gabinete da Agricul
tura enviou um telegrama ao sr. Dorvalino Furtado, Secre
tário do Legislativo local, informando que a concessão dos 
benefícios de que tratam aa leis 172, de 1952 e 2.412, de 
1955 dependem ainda da aprovação de um projeto que ora 
tramita no Congresso Nacional ou de nova lei especifica 
que venha dispor a respeito.

Clube Excursionista 
Princeza da Serra

C O N V I T E
O Departamento Social tem o prazer de con

vidar seus associados para uma grande Noitada 
Alegre, dia 11 de Junho.

Grande baile, «UMA NOITE AZUL» com varia
do Show artistico, números de arte, música e bai
lados.

Salão ornamentado em estilo.
Abrilhantará, Jazz Típica Especial.
Reserva de mesas com antecedência.
Servirá de ingresso, o talão do mês de maio

Contando com seu comparecimento, agradecemos 
Diretor Social

Dr. Jonas G. Ramos
(Clinica Cirúrgica)

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da 
U.B. Rio de Janeiro.

Ex-Assistente das Enfs. 30a-3la da Santa Casa 
da Misericórdia do Rio de Janeiro.

EX-INTENO do «Saint Lukes Hospital» Massachu- 
setts, Estados Unidos da America do Norte.

EX-RESIDENTE em cirurgia Geral do 
«Massachusetts Memorial Hospital», Boston, Estados 
Unidos da America do Norte.

CONSULTÓRIO: Rua João de Castro, 94 (Ao la
do do Colégio São José) Das 14 às 18 hs, diariamen
te.

RESIDENCIa Rua Barão do Rio Branco, 110 
Telefone 323

Lajes Santa Catarina

VENDA DE MIL TRATORES
São Paulo, 30 (Santos & Santos Interpress) -  Através 

da Comissão Permanente de Revenda do Material, o minis
tro da Agricultura autorizou o inicio da venda de mil tra
tores. recentemente importados, por intermédio da Fabrica 
Nacional de Motores.

Colin resiste ao 
Governador

O deputado Wanderley Ju 
niur um dos lideres dos dis- 
ideut s udtnistas no Estado, 

enviou-nos um telegrama, cu
ja m erpretação pensamos ser 
de resistência do sr. Joáo 
Colin e do Diretório de Join- 
vile ú proposta de pacificação 
do sr. lrineu Bornhausen. Pe 
lo despacho que recebemos 
o sr. João Colin e o Diretó
rio udvnista joinvilense rati
ficaram um documento pelo 
qual exigem um candidato 
partidário paia substituir o 
6r. Jorg Lacerda. De outro 
lado, fontes autorizadas in
formam que a dissidência se
rá declarada oficial era caso 
de homologação do deputado 
perrepista, o que se espera 
para hoje.

Felicitações do 
P. T. B. ao deputado 

Leoberto Leal
O Diretorio municipal do P, T. B. 

em São Bento do Sul, neste Esta
do, acaba de enviar ao deputado 
Leoberto Leal a seguinte mensagem: 

«Este Diretorio, ao tomar conhe
cimento de sua nobre atitude, defi
nindo-se em favor das candidaturas 
dos eminentes brasileiros Drs, Jus- 
celino Kubitscheck e João Goulart, 
envia-lhe calorosas felicitações. A- 
tenciosamente José Cugnier, Pre
sidente; Francisco Kamienski, se
cretario».

Furtou bebidas do 
Clube Juvenil

Foi preso nos últimos dias 
desta semana, em um dos 
suburbios desta cidade, o in
divíduo João Francisco Ro
drigues, branco, solteiro, 
procedente da Capital Gaú
cha. O motivo de sua prisão 
foi por êle ter furtado, na 
noite de 8 do andante, gran
de quantidade de bebidas do 
conhecido Clube Recreativo 
Juvenil, sito na rua Tiago 
de Castro. O meliante, após 
o roubo praticado; tentou 
vender a bebida em alguns 
estabelecimentos comerciais 
desta praça, quando f"i de
nunciado. João Francisco 
alegou que praticou o furto 
porque «estava com fome». 
Entretanto, ao que sabemos, 
cachaça não enche barriga 
de ninguém.

CORREIO LAHEANO
ANO XVI Lages. 11 de Junho de 1955 N* 32

Prefeitura Municipal 
de Lajes

£gTAQO DE SANTA CATARINA  
A V I S O

A P refe itu ra  M unicipal a v isa  a o s  se n h o r e s  proprietá- 
A P refe itu ra  rau f m oto r ista s  profissionais,

n o s  d e  « « to m ò v e l de a ju g u ^  p o o to  n„ , _  (P ra , . ,  Jo5o

Coetã* OB aútomóvei. licenciados com as seguintes piacas:
37-53-53 
37-55 50 

✓ 37-50-90 
37-50-12 
37 52-52 
37-52-30 
37-50-10 
37-50 02 
37-50-06 
37-50 70 
37-56 51 
37 50-42 
37-50-93 
37-50 36 
37-50-35 
37-50-77 
37 52-90 
37-50 37 
37-50 30 
37-51-01 
37-50-05 
37-50 18 
37-50-21 
37-50-99 
37-50-50 
37-50-01 
37-50 04 
37-50-03

Aos infratores, serão aplicadas as penalidades previs
tas no § único do artigo 3o da Lei n° 25, de 2 de junho de 
1952, que diz o seguinte:

A reincidência da infração por mais de cinco (5) dias 
no decorrer do ano (proprietário do automóvel de aluguel 
que estacionar em ponto não determinado pela Prefeitura), 
leva ao cancelamento da licença de automóvel de aluguel.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de junho de 1955

A V I S O
Ccmunico a quem interessar possa que, desta data 

em diante, ficam expressamente proibidas as caçadas de 
qualquer espécie em meu terreno, sem minha autorização, 
assim como também a criação de porcos em minha pro
priedade, sita em Capão Alto.

E, para quem ninguém alegue ignorar tal determina
ção, publico a mesma neste conceituado jornal, para co
nhecimento de todos e esperando que todos a acatem.

Lajes, maio de 1955
A.) Manoel Antunes Ramos

MARAIOARA — apresenta, HOIE, Sabado, ás 4 e 8 Horas:
u grande e sensacional filme da «COLUMBIA» em deslumbrante «Tecnicolor:»

0  Tapete Mágico - c o m  Lucille Ball> John Agar 
COM e Patrícia Medina

Amanhã, Domingo — ás 4, 7 e 9 Horas

fi R e b e l i ã o  d o s  P i r a t a s
— Formidável, empolgante romance de aventuras em «Tecnicolor» da «Paramount»!

Um Grande Elenco! -  IVONE DE CARLO, JOHN IRELAND. JAMES CRAIG, e RICHARn a m ™
UM ESPETÁCULO PARA MULTIDÕES! UM DR a MA S R N ç A r .n T T r

— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------UUAMA SENSACIONAL DE AVENTURAS!
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J U N H O  1 9
ÁS 15 HORAS

D O M I N G O J U N H O  1 9

- N O -
à s  15 HORAS

E S T Á D I O  M U N I C I P A L  N O V O/
S en sac ion a l encontro interestadual entre as equipes do

$♦ <♦ INTERNACIONAL
(P O R T O  A L E G R E  >

$♦<♦ INTERNACIONAL
(  L A J E S  >

Os desportistas de Lajes terão a oportunidade de ver em ação a mais famosa equipe 
do Sul do País, integrada por craques de fama internacional como: Florindo, Oreco, Odorico, 

- - - -  II Luizinho, Larry, Gerônimo, Bodinho, Canhotinho, etc.
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B 681 - Gráfica Wilson Ltda. • Lajas
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