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VIDALZINHO ELEITO
Por grande maioria de vo

tos foi eleito prefeito de La
jes o prestigioso chefe pes- 
6edista sr. Vidal Ramos Ju 
nior, popularmente chamado 
«Vidalzinho». O sr. Vidal 
Ramos Junior alcançou 8.798 
votos contra 5.409 do seu 
competidor, o cap. José 
Pinto Sombra, da Frente De
mocrática. O lider pe&sedista 
já foi prefeito de Lajes du 
rante o Estado Novo e tam
bém de 1946 a 1950, neste 
periodo eleito pelo povo, que 
agora novamente lhe conce
de o mesmo mandato. Reper
cutiu muito bem nas fileiras 
da Aliança Social Trabalhis
ta a eleiç to do sr Vidalzinho 
que está recebendo os cum
primentos de t dos os seus 
amigos e correligionários pe
la sensacional vitória que obteve.

Expressivo triunfo da Aliança em nosso município
Juscelino
Juarez
-\demar
Plinio

Gallotti
Lacerda

Vidal Ramos Junior

São os seguintes os resultados finais em Lajes:
6.069 Jango
4.178 Miltou
2.399 Danton

585

8.395
5.755

6 798

Miranda
Hulse

José Pinto Sombra

7 801 
5 261 

526

8.414
5.739

5.409

Renhida a disputa entre 
Lacerda e Gallotti

Vem sensacionalizando os meios políticos cata
rinenses a proclamação dos resultados para gover
nador do Estado. Lacerda arrancou na frente, ce
dendo o lugar a Gallotti já no segundo dia de 
apuração. O candidato da Aliança Social Traba
lhista obteve sensive' diferença até quinta-feira, 
quando Dassou a perdê-la para ceder terreno no
vamente ao seu competidor. Houve momentos 
em que a diferença entre um e outro chegou a 
ser de apenas 18 votos. Os resultados que capta
mos ontem dão uma vantagem d e quase 3.000 su
frágios em favor do candidato da Frente Demo
crática.

Restam ainda apurar os votos colhidos em 
alguns municipios, prevendo-se um desfecho ele- 
trizante no páreo estadual, embora alguns já es
tejam admitindo a vitoria de Jorge Lacerda.

Informes não confirmados apresentam entre
tanto o sr. José de Miranda Ramos, candidato a 
vice-governador, como o mais votado, levando 
uma vantagem de 3.000 votos sobre o sr. Heri- 
berto Hulse.

Grande o número de votos em branco e anulados 
Ademar venceu Juarez na cidade

Num esforço de reportagem daremos os resultados especificado* de todos os dis
tritos de D06S0 municipio, com as votações de todos os candidatos. Iniciamos hoi * com 
o distrito urbano para na próxima sem na publicarmos os totais dos distritos do imerior 
Nas 33 urnas do diS'Mtoda cidade, inclusive Morrinhos, São Jorge e Pedras Brancas 
votaram 5.696 eleitores.

Chamou a atençfio dos observadores a quantidade de votos em branco para to
dos os cargos, acentuadamente para vice presidente da República e também o expressi
vo número de votos anulados pelas turmas apuradoras, em porcentagem maior do que 
nos distritos do interior do municipio. Ê a seguinte a discriminação geral:
Juscelino 
Ademar 
Juarez 
Plinio
Votos em branco 
Votos anulados

Gallotti 
Lacerda
Votos em branco 
Votos anulados

Vidal
Votos em branco

Juscelino e Jango ponteiam
Jusceliuo
Juarez
Ademar
Plinio

Jango
Milton
Danton

2.362 Jango 2.946
1 476 Milton 2.i»42
1.377 Danton 265

283
59 Votos em branco 326

139 Votos anulados 107

3314 Miranda 3 303
2 168 Hulse 2.157

151 Votos em branco 173
39 Votos anulados 63

3.484 Sombra 2.007
142 Votos anulados 63

em
B está

Santa Catarina
obtendo expressiva vantagem 6obre os de-

mais candidatos a presidente e vice-presidente em nosso Estado Ü6 resultados transmi
tidos ontem pelas emissoras gaúchas Cáo a dup a- J-J na dianteira com as seguintes
votações:
luscelino 104.289 Jango 41.212
Juarez 65.585 Milton 36.161
Ademar 80.548 Danton 4.310
Plinio 74.375

Milton Campos perdeu em sua tenanatal
Grande vitória de Juscelino em Diamantina

O sr Juscelino Kubitscheck obteve um grande triunfo no municipio de 
tina, 6ua terra natal, onde a apuração dos votos acusou o seguinte resultado.

Diaman -

2.205.539 Juscelino 7.040 Jango 6.325
Juarez 476 Milton 1 240

1.922.671 Plinio 177 Danton 49
1.853293 Ademar 115

578.223 A dupla J-J venceu também no municipio mineiro de Ponte Nova, onde nasceu
o sr. Milton Campos. É o seguinte o resultado final daquela comuna:

2.556.719 Juscelino 6.405 Jango 5.448
2.461.044 Juarez 1.882 Milton 3.086

Ademar 739 Danton 1G5
974.773 Plinio 647

Cine T AMOIOsapresenta, hoje às 8 horas e Domingo, ás 7 e 9 horas
Grandiosa película do cinema francês

F P  . I ■ |  com FERNANDEL (o interprete de «O pequeno

I O I □  I U U e f r a n ç o is  ARNOUL.
__ ■ v  1 Cens. Imp. para menores até 18 anos
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A  reform a cam biai a b a la  o governo
Demitiram-se os ministros da Fazenda e Viação e os presidentes 

do Banco do Brasil e S. U. M. O. C.
O Atinistro da Fazenda, Jo

sé Maria Wliit.iker, renun
ciou aparentemente devido à 
negativa do Presidente João 
Café Filho de aceitar seu 
plano de reforma cambial.

Café aceitou imediatamente 
• demissão, que foi *p esen- 
tada denoís de uma entrevis
ta entre ambos. Antes de 
entrar na reunião, Whitaker 
disse que renunciaria a me
nos que o Presidente apoiasse 
seu plano.

Segundo os meios informa
dos, há uma semana Whita- 
ker resolveu esperar até hoje 
o pronunciamento do Presi
dente sôbre o plano de refor

ma cambial, devido às elei- 
vões de segunda-feira.

O Palácio do (latete não 
navia anunciado até esta noi
te o substituto de Whitaker.

A reforma estava em estu
dos desde que Whiataker as
sumiu a Pasta da Fazenda, 
em abril úl'imo. Teve apro
vação do pessoal técnico do 
Fui d Monetário Internacio
nal e havia ticado concluida, 
segundo fontes fidedignas, há 
um mês. Po'ém a c< mbin;- 
ção de interesses caféeiros e 
as eleições presidenciais atra- 
s uam a decisão.

Solidários com Whitaker, 
renunciaram, t mbém, o Mi
nistro da Viaçã > e Obras Pú-

A te n ç ã o  ciclistas♦
Estando se aproximando a data da realiza

ção do referido circuito que deverá realizar-se em 
novembro proximo sobre patrocínio e organização 
da Eletrolandia, e como nossa reportagem teve 
oportuaidade de ver como é grande o numero de 
inscrições para o referido circuito, e para o bom 
andamento da organização do mesmo, pedimos 
aos ciclista desta praça providenciarem com bre
vidade em suas inscrições afim de que o mesmo 
possa ser organizado de maneira e a contento 
de todos os participantes.

Paulo Michels
e senhora

João Ouriques
e senhora

deTem o prazer de participar aos amigos e pessoas 
suas relações o contrato de casamento de seus filhos

Maria Glicéria e Laércio
Lajes, 2 - 10 55

Lauro Muniz Paes 
e senhora

Vva. Filomena Mo
reira Neves

Tem o prazer de participar aos amigos e pessoas de 
suas relações o contrato de casamento de seus filhos

Dalva e Osvaldo

blicns, Marcondes Ferraz, o 
Diretor d» Superintendência 
da Mneda e do Crédito (que 
deveria dnr sanção final ao 
plano Whitaker) Prudente de 
Moraes Neto, o Pn-sPlente do 
Banco do Brasil, Alcides Vi- 
d gal que havia sido designa
do por Whitaker para aque
le cargo.

O .Vinlstro Whitaker dis-e 
fora para o Ministério, para 
remediar a situação cr ada com 
0 sistema de tipos múltiplos 
de câmbio para a exportação, 
pelos quais os caíéeios rece
biam u .ti tipo  menor que ou
tro* expoitadores, Disse Whi- 
raker: «Não foi possível rea
lizar essi tareia, por issso 
considero terminada minha 
missão. Só lamenio não po
der coniinuar prestando 
meus serviços até o fim des
ta Administração.»

Ao voltar ao Ministério da 
Fazenda, Whiiíker diss« aos 
jornalistas que renunciava 
porque o Presidente Café Fi
lho desejava que a reforma 
cambial ÍÔsse aprovada por 
Lei sancionada pelo Congres
so.

«O Presidente está de acõr- 
do em que a reforma é ne
cessária», disse o Ministro de
missionário, porém considera 
que se deve enviar o plano 
ao Congresso deve ratificar o 
plano, u.tia vez que se haja 
pôsto em vjgor.»

-L.

. « U N 1V E R S A L ^ O f .

com pensa  QVAtQ-- orV lícJas -

v0LTAG„roAoe aiw-ro '®"2- *

VENDEDOR AUTORIZADO
A E L E T R O L A N D I A

Rua Coronel Cordova, s/n.
LAJES '  Santa Catarina

Um piano absolutamente completo

Tem 88 notas, 3 pedais, cor
das cruzadas e chapa de me
tal. Venha ouvi Io. V á r io s  
modelos a preços e condições 
muitos acessíveis.

Leia Correio Lageano às 4as. e sábados

Compre em suaves prestações, na

Radio Lux Ltda.
Rua Con-eia Pinto, 23 — ao lado do Inco

Cflsft CE ü -  C a s a  M e I o -  caso m a t a l
U m  em porio de tecidos e roupas feitas a serviço do povo

------------------- Rua 15 de Novembro-------------------

Lages
/

Santa Catar i na
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C ria d a  u m a  categoria de Jorn alista liberal
— «Por determinação do 

ministro do Trabalho acaba 
de ser criada a categoria de 
jornalista liberal para os a 
lunos diplomados pelas esco
las de jornalismo» — infor
mou à reportagem o sr. Car
los Alberto Euler Bu eno, 
diretor-gtral do Departamen
to Nacional do Trabalho.

Como se sabe, o artigo da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho estabelece que só
mente poderão ser admiti 
dos a serviço das emprêsas 
jornalisticas, como jornalistas, 
locutores, revisoreR e fotó 
graf is os que exibirem pro 
va de Pua inscrição no Re 
gistro de Profissão Jornalis 
tica, a cargo do Serviço de

Identificação do D.N.T., e das 
Delegacias Regionais daque
le Ministério, nos Estados e 
Território do Acre. A obten
ção do regstro exige do re
querente prova de naciona
lidade brasileira; folha corri
da e carteira profissional 
Assim, jornalista profissional 
é  o que depenie da emprê- 
sa jornalista a que está vin
culado pelo exercício de 
atividade do «metier».

Jornalista-proprietário
Quanto ao jornalista-pro

prietário de jornais, o 6eu 
registro erá feito apenas 
mediante apresentação da 
prova de profissão, com os

Senhores Come cianies f Industrias
Para atualização de escritas atrazadas e de

mais serviços técnicos de Contabilidade (balan 
ços, revisões, perícias, etc.), procurem os serviços 
da

Organização Contábil Ltda„
que dispõe de uma equipe para Serviços Volan
tes, em tôda é qualquer localidade do Estado de 
Santa Catarina.

Organização Contábil Ltda.
Caixa Postal, 150 - Lajes - S. C.

Rua 15, de Novembro, 78 
Filiais em:

Encruzilhada - Distrito de Palmeiras - Lajes 
- Campos Novos - Rua Cel. Farrapo

Endereço Telegráfico: «CONDE»

demais documentos exigidos, 
e que consistirá em uma 
certidão fornecida nos Es
tados e Território do Acre 
pelas Juntas Comerciais ou 
<’artórios. e no Distrito Fe
deral pela seção competente 
do D.N.T. Aos diretores-pro- 
prietários regularmente ins 
critos será expedido um cer 
tificado, do qual deverão 
constar o livro e a folha em 
que houver sido feito o re 
gistro.

Jornalista não profis
sional

Interrogado sôbre a cate 
goria de jornalista não pro
fissional. esclareceu o sr 
Carlos Álbert > Euler Bueoo 
que êste tem car. ter pura 
mente declaraióri' e não im
plica no reconhecimento de 
direitos que decorrem do 
exercício remunerado e pro
fissional do jornalismo O seu 
pedido de regi-tro será sub
metido a despacho do minis 
tro que, em cada caso, apre- 
ciará o valor da prova ofe
recida.

«Devo frigar. que os jorna 
listas não profissionais goza
rão apenas vantagens morais 
e não desfrutam das prerro
gativas asseguradas aos seus 
colegas militante-, A sua 
inscrição será obtida desde 
que desempenhem atividades 
jornalísticas, visando a fios 
culturais, cient ficas ou reli
giosa» — concluiu o sr. Car
los Alberto Euler Buen >.

S E R R A R I A  S
Negócio de ocasião

TEMOS A VENDA: a) Três Serrarias com cótas 
de 7U mts. de guias de Pinho Exportação, cada 
uma, devidamente registradas no Instituto Na
cional do Pinho, ao preço de CT$ 60.000,00 cada 
serraria.

b) Uma Serraria com cóta de lo0 metros de 
guias de Pinho Exportação, devidamente regis- 
tiada do Instituto Nacional do Pinho, ao preço 
de CrS 13o.ooo,oo,

lNFORMAÇÓES:Na firma Organização Eon- 
tábil Ltda., com LOURlVAL L1SBÒA, â Rua 15 de 
Novembro 78 - Lajes - Santa Catarina.

P  a i a c i o da IV: ú  s i c a
ARTIGOS MUSICAIS E ELÉTRICOS

A maior e mais completa discoteca de Lajes
Acordeons - Rádios - Eletrolas Toca-discos - Bi

cicletas - Reguladores de voltagem Máquinas de cos
tura - Álbuns para discos A p a r e lh o s  discotex e mui
tos outros aitigos de reconhecida qualidade.

Compre no Palácio da Música e ganfie um «Cadillac» 
e mais centenas de premips, por intermédio dos cupões gra
tuitos «Lar Feliz» (carta patente n° 180).

PALÁCIO DA MÚSICA, CU]0 LEMA £:
VENDER BEM E S RVIU MELHOR

Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal 164 - Fone, 397 . 
Endereço Teleg. «Palácio» - Lajes - S. C

com a

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
, os Estados do Paraná e Sta. Catarina
ari S/A. Comercial e Importadora
;UR1TIBA VIDEIRA. - . . C» vo Pncto IPostal, J748

Uma
linha completa 

de tratores

FIAT 25-C
o p e q u e n o  g r a n d e  tra to  r

sua aderência to tal e
grande estabUidade as
seguram  trabalhos rápi
dos e econômicos em 
qualquer terreno . 25 H. P. 
Onico tra to r de sua ca
tegoria equipado com  
m otor Diesel

tradicional 
economia 
e solidez 

dos produtos

*  Todos os implementos ogricolos

*  Completo estoque da peças legítimas

*  Assistência técnico com possool 
especializado da proprio fabrico.

Consultem  nosso p lano de 
FINANCIAMENTO

FIAT-OM 35/40-CL
ideal para 

tarefas pesodas

com 8 m archas a frente •
2 a ré. Sapatas de 40 cms. 
M otor de 37 H. P. Constru
ção ultra-forte para resistir 
às mais arduas tarefas.

MEío s t e o  qe r.EPUTaçng mundialo nome H U I E GaanüiiDo por

FIAT 55/L
o m áxim o de eficiência

da mais alta qualida
de. Motor de 55 H. P. 
E s fo r ç o  de tração 
5.500 Kgs. 5 marcha» 
a fren te  e uma a rô. 
Consumo reduzí día- 
simo.

SOMECA DA 50
da grande produção

possante e multo econôm i
co produz dois alqueires de 
aração por dia. Consumo 
de apenas 25 litros de óleo 
diesel por alqueire. Motor 
de 40 H. P.

Norton 4 IO?
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Prefeitura Municipal de lajes
Estado de Santa Catarina

d e c r e t o
de 5 de outubro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:- 
DlTPtNSAR*

A pedido, MARIA DULCE HEMCKMAIER GERHKE, 
das funções de professor exiranumeiário diarista (Escola mis
ta municipal de Rancho de Taboas, no distrito de índios).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de setembro de 1955
tpclides Granzotto 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO
de 5 de outubro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve: -  
CONCEDER EXONERAÇÃO: -

De acordo com o artigo 95, § Io, alinea 
a, da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 
1949.

A MARIA HELENA RIBEIRO, do cargo de professor. Pa
drão E, do Quauro Lnico do Município (Escola municipal 
Reunidas «Professor Trajano», do dislrito da cidade) 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de outubro de
Euciides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Lajes, no uso de 6uas atribuições,
D E C R E T A: -

Art. Io - Fica criada uma escola mista Municipal no 
local denominado Coxilha dos Adrianos, no distrito de São 
José do Cerrito -

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disp's ções em contiário.
Preleitura Municipal de Lajes, em 30 d>j setembro de 1955

Euciides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

1955

DECRETO
de 30 de setembro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, reiolve:
ADMITIR:

De acordo com a Lei n° 76, de 3 de março de 1950 
e Lei n° 23, de 4 de junho de 1951.

HONORINA ANTUNES DE MEDEIROS para, como ex- 
trcnumerárío-diarista. exercer as funções de Professor Auxi
liar na escola mista municipal da Séde do distrito de Capão 
Alto.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de setembro de 1955

Euciides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Sirrão 
Secretário

DECRETO N° 55
O Sr. EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de La
jes, no uso de suas atribuições.

D E C R E T A : -
Art. l° - Fica aberto o credito suplementar na impor

tância de CrS 58.825,10 (cincoenta e oiic mil, oitocentos e 
vinte e cinco cruzeiros e déz centavos), pira reforçar a do 
tação 8-24-2».

Art. 2o - O credito a que se refere o artigo anterior, 
correrá à conta de igual quantia recebida a mais do que a 
previsão da quota prevista no artigo 15 § 2° da Constituição 
Federal (Combustíveis e lubrificantes). -

Art. 3o - O presente Decreto entrará em vigor na da
ta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Preleitura Municipal de Lajes, em 30 de setembro de 1955

Euciides Gr nzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO N° 54 
de 30 de setembro de 1955

O Sr. Euciides Granzotto, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso de suas atribuições

D E C R E T A : -
Art. Io - Fica aprovado o Joteamento de um terreno 

sito nas proximidades da Avenida Marechal Floriano, zona 
B, urbana desta cidade, d» propriedade do Snr. Alcides 
Alegrftti, com a área de 23.692,44 m2.

Art. 2o - Da área mencionada no artigo anterior, pas
sam ao dominio público, para ser^m ocupados com ruas a 
área de 7.714,80 ms.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, •* 9  
Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de setembro de 1955

Euciides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secre ârio

DECRETO
de 30 de setembro de 1955 

O Prefeito Municipal <le Lajts, resoWe: - 
ADMITIR: -

De acôrdo com as Leis n°s 76, de 3 de março 
e 23, de 4 de junho de 1951.

MaRIA AL.lCE HOFPMANN. para co m o  extranumerário 
diarista, exercer as funções de Professor (Escola mista mu
nicipal de Coxilha dos Adrianos, no distrito de São 
Cerrito).
Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de setembro de 1955

Fuciides O raD zo t to  
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Siteão 
Secretário

de 1950

José

DECRETO

de 22 de setembro de 1955 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
ADMITIR: -

De acôrdo com as Leis n°s 79, de 3 de 
de 1950 e 23 de 4 de junho de 1951. 

LlNDOLFO ANTUNES DOS SANTOS, para como 
merário-diarista, exercer as funçõas de professor 
mista municipal de Santa Crus em Cêrro Negro. - 
Prefeitura Municipal de Lajes, cm 22 de setembro

Euciides Granzotto 
Prefeito Municip.il 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

rraiço

extranu-
( Esc< la

de 1955

PORTARIA
de 5 de outubro de 1955 

O Prefpito Municipal de Lajes, resolve: - 
CONCEDER LICENÇA: -

De acôrdo com o artigo 162, da'Lei n* 71. 
d<* 7 de dezembro de 1949. -

A LUCIANA DA SILVA, que exerce o cargo de Professor. 
Pfdrán A, do Çmadro Unico do Município (Escola mista mu
nicipal de Serraria P nte, na distrito de Capão Alto), de 
trinta (30) dias com todos os vencimentos a contar desta 
data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de outubro de 1955
Euclid-s Granzotto 
Prefeito Municipal

Operado o sr.
Osvaldo Aranha

RIO, 5 (TP) — Osvaldo A- 
ranha foi operado hoje, à 
tarde no Hospital do Es 
traDgeirne, Seu estado é bom 
e a operação, ao que fomoj 
informados, não exigia maio
res cuidados.

quando a
-Tf 1 •  •  A •  ^
. ^ c i ê n c i a ;

e uma

Tradição

Desde 1927 
se empenha a 
Varig em oferecer 
ao público 
o melhor serviço, 
adotando as mais \ 
modernas inovações 
na técnica do 
transporte aéreo.

V A R I G

um serviço aéreo 

* tradicional

DECRETO N° 53 
de 30 de seiembro de 1955

O Senhor EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de

Academ ia Catarinense de Acordeon
E o seu 6o. Festival de Acordeons em desfile

Apresenta o PROF. DEDÉ e um conjunto 
de 120 acordeons

(Espetáculo deslumbrante)
ALGUNS NÚMEROS DO REPERTÓRIO

NOVILLERO-PASSO DOBLE 
VIOLKTAS ÍMPKRIAES - VALSA DO FILME DO 

' MESMO NOME
TABÜ - BOLERO AFRO CUBANO 
MARCHA DAS AGU1AS - CELEBRE MARCHA 
SOB O CEU DE PARIS - VALSA 
ADEUS QUERIDA - GRANDE TANGO DO MOMENTO 
AMOR BREGE1RO - SAMBA ESTILISADO 
CEREGEIRA ROSA - ESTE NUMERO ALCANÇOU 
VENDA DE DISCOS. MAIS DE UM MILHÃO

E muitos outros números de sucesso 
internacional

No Cine Teatro J M A R A J O A R A em 25 de novembro

L

r>
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A maior rêtíe aérea domestica do mundo
Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos
E

If

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul
A G EN C IA  EM LAvEES, - Rua 15 de Novem bro S.N. (log*o abaixo do Cine Marajoara)

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

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

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

Terça Feira: para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: 13,20
(Volta às quartas feiras)

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
(Volta às quintas feiras)

Hora de sahida: - 11,30

Quinta Feira: para Joaçaba e Xapecó
Hora de sahida: - 13,20

(Volta às sextas feiras)

Sexta Feira: para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(Volta aos sabados)

Hora de sahida: - 11.30

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó
Hora de sahida: - 13,20

(Volta aos domingos)

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
B (volta ás 2as. - 3as.' - 5as. - sabados)

Hora de sahida: - 11,30

Com uma passagem da TAC Va. Sa. poderá viajar em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na ida co
mo na volta.

Va Sa dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, que
noimipr das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja a penas efe- resiaa em quaiquei u»

tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete dc passagem, em sua re

sidência.
Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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Chapecó, em Santa Catari
na, é o maior produtor de fu

mo nc pais: 850 arrobas
S. Cruz e Sobradinho em 2 o e 3'o lugares

Em dez dias estará concluída a
apuração do pleito no país

RIO, 5 (Merilional) — O 
fumo é produzido «»m todo o 
país, cabendo ao Rio Grande 
do SjI, Bahia, Santa CaLirina 
e Minas Gerais as maiores 
quotas de produção. Em ) 9Õ4, 
o volume global dos hsli.dos 
e Territórios elevou-se » 
134.273 toneladas, no valer de 
Cr$ 1.115.285,000.00, consti
tuindo 0 recorde até então al
cançado no pais 

Quanto aos principais ip u - 
niripios produtores de fume 
em 1953, os dedos do Ser
viço de Estatística da Produ
ção, do Ministério da Agricul
tura. reVe! m que Chapecó, 
em Santa Catarina ocuoa o 
primeiro lugar, rom 850.000 
arrobas, n > valor de Cr$ 
57.800.00,00 e área de 21.000 
hectares. O segundo e o ter
ceiro lugares pertence a Santa 
Cruz do Sul e Sobradinho no 
Rio Grande do Sul, com 
510.000 e 456.000 arroba*, r e s 
pectivamente. Outros grande» 
produtores, no mesmo Esta

da, são os municip os de Ve 
nancin Aires, Santa Rosa, 
Três Passos, Lajeado e |agua- 
i ('360,001», 270.000, 231.000, 

125.000 e 112.000 arrobas.
Na Bahia, o municip»" de 

Irará contribui com 300.00U 
arrobas, e de Santo Autoni <> 
de Jesus com 230.000, e o de 
Conceição de Almeida com 
116.000. No Nordeste, o muni
cípio de Lagarto, no Sergipe, 
produz 76.000; ein Alagoas, o 
o município de Arapiraça 
concorre com 196.500; da Pa 
raiba, o município de Ba
naneiras produz 108.000. No 
Noite do Pais, penas o Pará, 
entre outios Estados do Rio 
de Janeiro. Espirito 'Santo, 
São Paulo, Paraná, Goiás e 
Mato Giosso a produção e 
diminuta.

Em 1953, a área total ocu
pada com o plantio de fumo 
er > de lu8 400 hectares: em 
1954 passou para 175.255 he- 
ciares.

— A lei eleitoral reduziu, 
de 30 para 15 dias, o prazo 
para apuração total do pleito, 
o que agora se tornou pos
sível em virtude da simplifi
cação das eleições, realizadas 
só para presidente e vice- 
presidente da República, a

não ser em 9 Estados e al 
guns municípios, onde tam
bém se votou para prefeito 
e governador. A instituição 
da cédula única também mui
to concorreu para a simplifi
cação, esperando se para São 
Paulo, por exemplo, que a

apuração final seja conheci
da em dez dias, não obstan
te ser seu eleitorado supe 
rior a dois milhões. Em Mi
nas, o prazo não deve ser 
muito maior e no Distrito Fe
deral, igualmente, a escrud 
nação deverá findar em dez 
dias.

Senhor Hóspede:
A nossa função é servi-lo cia melhor maneira. No 

entanto, o número de hóspedes, torna se em certas 
ocasiões tão numeroso, que não nos permite hospe
dá-los em quartos e apartamentos de sua preferência.

Para sua comodidade faça sua reserva com 24 
horas de aotecedência, no mínimo, seja por caria, fono- 
grama, telegrama ou nossos cartões postais de reserva 

Quando não constar a hora de sua chegada as 
reservas são feiias, apenas até as 18 horas.

Abaixo trancrevemos parte do CÓDIGO INTER
NACIONAL para reservas de aposentos, pelo qual po
dem ser feitos telegramas com poucas palavras

CÓDIGO
1 QUARTO COM 1 CAMA SOLTEIRO A LBA 
I » » 1 » CASAL ALDUA
1 » » 2 SOLTEIRO AR AB
QUARTO COM BANHEIRO BAT
PARA UM DIA DE ESTaDIA PA^S
PARA VaRIOS DIAS • STOP
CANCELAMENTO DA RESERVA FEITA ANUL
EXEMPLO: Desejando reservar um quarto solteiro com 
banheiro por um dia e no dia 16, basta telegrafar da 
seguinte maneira:

WELPE -  PALEGRE 
ALBABAT PaSS DÍA 16 

ASSINATURA

Mapa do centro de Porto Alegre, grátis, a 
quem solicitar a gerencia do Hotel São Luiz

HOTEL SÃO LUIZ
Caixa Postal. 1426 — PORTO ALEGRE

PRODUTOS DA C I T Y T E X

Inaugurou sua loja CITYTEX
A rua Mal. Deodoro» no antigo salão Cruzeiro do Sul

Onde está instalada com um variado sortimento de colchões, so
fás, jogos estofados, camas, divãs, almofadas, tapetes, trilhos, lus
tres em estilo funcional, bergéres reclináveis e simples, e uma 
variedade infinita de móveis de todos os tipos e para todos os gostos

Vendas com facilidade de pagamento

Leiam e assinem o jornal

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

Para assinaturas procurem esta redação

Para voce aprender inglês
-------------SEM SAIR DE CASA --------- -----

a p r e n d a  inglês
EM MENOS DE 6 .MESES

Um professor Que nâo se cansa
Adquirindo uma coleção de discos YAZIGI METHOD, você poderá

■ perfeiPao .  ̂ m P°ucas horQs de estudo, o idioma ínglêsl enquanto o disco gira. Mr. Pep — o seu mestre — conversará com 
voce, mostrando o caminho facil do estudo e aprendizagem*

REPRESENTANTE NZ3TA CIDADE

OSNY PIRES. & CIA. LTDA.
Praça João Costa, 34 38 -  Fone. £63 -  LAGFS - Santa Catarinc

PPi
M
P
Sfmm
pm
pmm
Pp
K
m
ü
ã
SYÇ<ã

A - V

i  *
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Pinheiros e Loyos
O campeonato da cidade 

deverá prosseguir, amanhã, 
com um dos embates mais 
emocionantes: Pinheiros x
Lages.

A labela oficial programou 
esse encontro, esperado com 
espetativa, pelo fato de tan
to um como outro dos con- 
tendores alimentarem funda
das esperanças na conquista 
do titulo e por possuírem es
quadrões categorizados.

Os prélios anteriores, nos 
quais tanto Lages o c o m n 
Pinheiros, foram batidos ge
rou certo desânimo e relati

vo desinteresse pelo certame, 
agravado pela preocupação 
maior dos aficionados pelas 
eleições.

Efetivamente o pleito elei
toral desviou, em muito, as 
atenções dos esportistas i as
sando nosso futebol p o r uma 
fase de pouco eutusiasmo

Agora porem, as atenções 
voltarão para os' estádios e 
certamente, já amanhã, te re 
mos uma bôa assistência, e 
tanto dirigentes como atletas 
reorganização a vida espor
tiva da cidade.

Estes fatos levaram a crèr-

Arnaldo Borges Waltrick__
Contabilidade - Representações - Seguros 

em geral
Abertura e encerramento de firmas, inclusive serviços na Junta 

Comercial do Estado - contratos - Requerimentos - Recibos 
Legalização nas repartições públicas - Imposto de renda - ETC.

Rua Cel. Córdova. 92 — Caixa Po6tal, 407
End tele. W a LTRICK

L A G E S SANTA CATARINA

se que o Pinheiros entrega
ria os pontos ao Lages, a- 
bandonando o campeonato, 
conforme boatos espalha
dos.

No entanto, o prélio de a- 
manhã, será disputado, e po
demos prever a normaliza
ção dos embatei futebolísti
cos, como grandes atrações, 
na presente temporada

O Pinheiros comparecerá

Alambradi no 
Estádij Municipal
A Prefeitura Municipal vem 

intensificando as obras de 
construção do alambrado no 
F.6tádio Municipal.

Já dispondo de todo o ma
terial necessário a importan
te obra, estão sendo planta
dos os postes que suporta
rão a tela. já em poder da 
Municipalidade.

Segundo informações co 
lhidas até meados do próxi
mo mês de novembro as o- 
br8s estarão concluidae.

em campo desfalcado de al 
guns elementos ainda não le
galizados, como Vicente. 
Lampert e Ary, enquanto

què no Lages, também não 
aparecerão Hugo, Ronildo e 
Ayres. que foram suspensos 
pela JDD.

A c o rd e o n s  a prestações
O Prof. Dedé, tem o 

A c o r d e o n  que você 
deseja, com pequena 
entrada e o saldo em 
prestações mensais.

Tratar com o Prof. 
Dedé, na academia: % ÍJ A .C #

— Atenção :  —

Por serem rigorosamente examinados garantimos, e damos, 
assistência ao seu Acordeon:

Lembre-se que o Prof. Dedé lhe está oferecendo os 
melhores e mais famosos Acordeons fabricados no 

Brasil e estrangeiro, pelos meDores preços em Lages

O regime co- 
legiado

Falaüdo a imprensa decla
rou o deputado Castilho Ca- 
CabraL — .Qualquer que 
seja o eleito, o mal persis
tirá. mais do que nos homens 
êle está no excessixo poder 
do Presidente da República. 
Pensando asssim. vou dar an 
damento à emenda do regi 
me colegiado. Pronunciarei, 
por é-tes dias, um discurso 
na Câmara defendendo meus 
pontos de vistas. Bater-me-ei 
primeiro pela imediata trans
formação congênita da As
sembléia Constituinte, tendo 
era vista a forma de levar 
adiante o regime colegiado. 
Em segundo lugar defende
rei a adoção do colegiado 
como solução ptfra a crise 
politica nacional».

IIA 100 ASOS...
/ jtim  o fogão!

P U U P S
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

de fácil maiejú e de fácil limpeza. _ 
NÃO USA LENHA NEM CARVÃO

Não suja os panelas 
Não estraga as mãos 
R ápido : um, dois, trê s ... 
e o alm oço já se fezl

S.A. PHILIPS D0 BRASIL
G arantia de um padrão  
absoluto de oualidade

i
I___ _
j . r -  .. Ü - •

Revendedor Autorizado

Osny Pires & Cia, Ltda,
Praça João Costa 34-33 

Fone Zbo
LAGES Santa Catarina

CASA REH.NER
FllTF{ Camisas:TAIPA COSTURA 
E PO BORPADO 

UM PRA7CR

Epsom

Lemo

EDIFÍCIO carai

h vier Estos 
'  \ V íL  marcas

marca

Saragossi ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.

SOBRETUDOS CAPAS
C O 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

G U A L I D A D t  c  D l S T í N Ç A D

POLOVER
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Oferece o melhor restauraníe da cidade a preços normais
ALMOÇO ou JANTAR no G R A N D E  H O T E L  
---- ---------------  CR$ 50.00 ---------------------------------------- -

H  Conheça o nosso BAR  A R L E Q

Acadêmico Galvào N. Caon
Aniversariou a 30 de setembro o sr. Galvão Nery 

na0n, acadêmico de direito da Faculdade do Paraná. O sr. 
Galvão Nery Caon participou da campanha da Aliança So
cial Trabalhista em nosso  m unicípio, regressando a Curiti
ba onde deverá ter votado. Embora tardiamente o felici
tamos.

Baile dos Comerciários hoje 
no Clube 1* de Julho

A Associação Profissional dos Empregados no Comér
cio fará realizar hoje, com inicio às 21 horas, nos salões 
do Clube Io de Julho, um grande baile, abrilhantado pelo 
jaz do Prof. Renato. Durante o baile prosseguirá a votação 
da escolha da Rainha dos Comerciários de Lajes.

Transportes Aéreos Catarinense S/A. 
Séde em Florianópolis

Departamento rle Produção e Turismo
Florianópolis, 13 de setembro de 1955

Informativo TAC
Noticiário falado TAC - Rádio Diário da Manhã 

em ondas curtas e médias
Vimos com a presente, comunicar a V. Sas. que está 

sendo levado ao ar, para o Brasil e para o Mundo, pela Rá
dio Diário da Manhã, desta Capital, ONDAS MÉDIAS em 
1.010 quilociclos e ONDAS CURTAS em 9.675 quilociclos 31 
metros, o NOTICIÁRIO FALADO TAC diáriamente, as 8,30 
- 10,4õ - 12,2õ - 19,00 e 22,30 horas, em cujo noticiário são 
transmitidos os úlíimcs tHegiamas captado* dus Agêmias 
Telegráficas mais importantes.

Assim sendo, solicitamos a V. Sas. darem conhecimen
to - desta nova iniciativa da TAC. da melhor íorma possi- 
vel. aos interessados, olém dJ providenciarem a saída nos 
jornais locais, em destaque, do anuncio abaixo.

SINTONIZE A RADIO DIÁRIO DA Ma NHà  DE 
FLORIANÓPOLIS, ONDAS MÉDIAS em l.OJO QUlLO- 
CICLOS E ONDAS CURTAS EM 9.675 QUILOCICLOS, 
31 METROS E OUÇA O NOTICIÁRIO TAC. DIARIA
MENTE, NOS SEGUINTES HORÁRIOS: 8,30 - 10,45 - 
12,25 - 1900 E 22,30 HORAS.

Grave incidente entre os deputados 
Carlos Lacerda e Ferrari

RIO; 5 (Meridional) — Um 
Ifmentavel incidente venficou- 
se hi je na se*são da Câmara, 
entre Carlos Lacei da e Fer
nanda» Ferrari. Os ânimo* já es
tavam exaltados, sendo preve
nidos de parte a parte. Lacer
da pronunciara um discurso 
envolvendo em atividades con
trárias à segurança nacional o 
nome do sr. JoSo Goulart, ten

do por base principalmente a 
discutida cart» do deputado 
Brandi. Foi insistentemente apar- 
leado por N**lson Omegna, lí
der do PTB.

Pesteriormente subiu à tri
buna Fernando Ferrarri, que 
pnssou a examinar o mesmo 
assunto; recebendo apartes ds 
Mário Mírtins e Lacerda. A 
certa altura fêz referências ao

Um dia é da caça, outro do caçador
Impugnada a urna de Galafres; no Painel

O delegado do Partido So
cial Democrático, desembar
gador Mario Teixeira Carri
lho, impugnou a votação da 
94a secção, situada em Ga
lafres. no distrito de Painel, 
e onde a Frente Democráti
ca venceu a Aliança Social 
Trabalhista por larga mar
gem de votos. O fundamento 
da impugnação foi ter um 
eleitor votado com o canhoto 
do titulo e não com o titulo, 
não tendo o seu voto 6ido 
tomado em separado, conta
minando-se, assim, toda a 
votação. Apesar da impugna
ção a |unta Apuralora deci
diu contar os sufrágios, ca
bendo então rercurso deesa 
decisão para o Egrégio Tri
bunal Regional Eleitoral, re
curso esse já intentado pelo 
PSD. Os delegados da Fren 
te Democrática discordaram 
da impugnação, porém o PSD 
a manteve, assim como o re
curso.

É intereseante salientar-se 
que caso igual havia sucedi 
do um dia antes. O Dr. Aris
tóteles Waltrlck, ex presiden
te da Gamara Municipal e

destacado prócer pesseJista. 
havia também votado com o 
canhoto do titulo em uma 
secção da cidade, e na hora 
de apurar o voto este foi 
impugnado pelos delegados 
da Frente Democrático, « foi 
anulado. Não houve nulida- 
de em toda a votação por
que o voto daquele clinico 
fora tomado em separado e 
retdo o canhoto do titulo, 
com o qual há havia votado 
no ano passado, circunstan
cia essa que passou desper
cebida em 54.

Em Galafres o presidente 
da secção não teve a caute
la de tomar o voto em se
parado reter o canhoto não 
identificando assim o eleitor. 
A Frente I )em<>crática levan
tou a lebre do canhoto quan
do a favorecia, pois a pre 
sunção é de que o Dr. Aris
tóteles Waltrick tivesse su 
fragado a chapa da Aliança, 
mas teve o tiro pela culatra. 
Bem diz o ditado; um dia é 
da caça, outro do caçador... 
Vamos ver agora qual a de
cisão do Tribunal.

fato do primeiro ter ido à Àr- 4
gentina estudar 0 peronism\ 
mas não permitiu apartes. Mea- 
mo assim os dois deputado* 
continuaram, apesar da mesa 
haver advertido a ambos, cor
tando os microfanes. 0

Nessa altura, Lacerda exal
tou-se. Declarou que Iria dei
xar 0 recinto e voltaria amanhã, 
pois Ferrari anunciava qje 
consentiría apartes ao discurso 
que então pronunciaria. Lacrr- ^
da foi s;isdo O orador pas
sou entio a dizer que a fuga 
era atitude normal do deputad ■
<“ que já várias vêzes tinha 
feito isso. Lacerda deu um a- 
parte f. ra do microfone. Trata
va-se de uma fnse irreprodu- 
zívtl, e foi deixand# a banca
da. Ferrari insistia na r firma- 
çío. Lacarda aproximou-se da 
bmeada e diss°: porque
voeé é um bobo, cretino, in- 6 - 
digno».

Ferrari desceu rh tribuna co
mo um bóhdo sobre o de >uta- 
do carioca. Avançou contra êle 
mas Lacerda teve tempo de 
desviasse. Entraram deputados 
e jornalistas com o intúito .le 
apartar os contendoies. Mas, 
surpreendentemeote, o c^itSo 
da Policia Militar Carioca. Je- 
rônimo Tomé; que mais tarde 
apurou-se ser ajudante de or- 4 
dens do comandante da Cor- 
poraçio, pulou dentro do re
cinto e foi pioteger o deputa
do carioca. E-*̂ e miliiar é vis 
to constantemente na Câmara 
mantendo relações íntim ii eom 
0 parlamentar-Jornalista.

Houve protestos gerai* do* 
deputados, e a mesa ficou de 
tomar provldêncu? c ntra a 
intromissão indébita do capitlo.

« (

Hoje

)s  Tu
Sábado, às 4 e 8 horas no MARAJÓ A R A -------------

U m  esp etácu lo  E M P O L G A N T E !!

r b u 1 e n 1 0 s» c% B™dke e*w23h ,He„d;ixJohn
Amanhá domingo, ás

« 0  Gran
4, 7 e 9 ti

de 1
oras 0 C

Ul
'ine Marajoara vai apresentar o grande filme em Tecnicolor

1 e 1 d e» com :Gf?;°nsaj donrh0sod e
-  i
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