
Wanderley na chefia da dissidência udenista
Formação de uma frente inter-partidaria para combater Jorge Lacerda
Vem alcançando enorme repercussão as 

visitas que o deputado federal Wanderley Ju
nior está realizando a v irios municipios do Es
tado, e durante as quais tem conce lido entre
vistas e proferido discur606 de combate á can
didatura do deputado -Jorge Lacerda, pela UDN. 
Advoga o parlamentar brigadéinsta a candida
tura partidária ao Governo do tstado. Vencida 
que seja essa preliminar na Convenção Esta
dual, colocar-se-á, com os demais dissidentes, 
ao lado de outras forças para a formação de 
um bloco inter- partidário que indique o oposi

tor ao candidato perrepista.
O 6r. Wanderley Junior já esteve em 

Joinvile, Blumenau, Jaraguuá, Guaramirim e 
alguns municipios do Norte, devendo percorrer 
ainda a zona Sul e a do Oeste Em Florianópo
lis pronunciou veemente discurso contra a indi 
cação do sr. Jorge Lacerda, através da Rádio 
Anita Garibaldi.

Segundo noticia a imprensa de Joinvile e 
de Blumenau, o movimento liderado pelo sr. 
Wanderley Junior está tendo grande receptivi
dade, principalmente nos circulos udeuistas, e

também nos meios popmares, já que em última 
instancia se endereçará para o congraçamento 
dos grupos políticos que se o .nem ao sr Jorge 
Lacerda.

A dissidência chefiada pelo sr. Wandeiley 
Junior e6tá criando corpo, ‘'onta, além das ad e 
sões de Adolfo Konder, João Bayer Filho, Aris- 
tiliano Ramos e João Colin, também com o a- 
poio de Artur Muller, prefeito de Jaraguá, de 
Waldir Buscb, de Gercino Silva, dos prefeitos 
udenistas de s ão 'Bento e Guaramirim, e de 
muitos i uiros lideres governistas
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Um grande torneio futebolístico está marcado 
para o dia 1 de outubro. Os times estaduais já estão 
fazendo treinos individuais e coletivos. Por ora um só 
está mais ou menos organizado: o GOVERNIbTA F. C. 
Como tenha alguns pontos fracos, vai enxertar, incluin
do em seu plantei elementos da segunda divisão e 
dos varseanos.

Formará um verdadeiro combinado. Com base na 
S. E. Udeene, recrutará craques do Pedecente F. C., 
do S. C. Peessepê e do G. E Peerrepê. Promete fa
zer uma boa exibição. Conta com dinheiro e ótimos 
valores como Heriberto, Genésio, Deeck, Rupp, Fon
tes, Celso e mais alguns veteranos. Possui ainda no
vos atletas jovens e com excelente preparo fisico. 
Nazareno, jogador viril e truculento,- Laerte, veloz e 
bom passador, embora tenha o hábito de reclamar ao 
juiz,- Paulinho, eximio diblador; sem contar ainda Li- 
brelotto, meio idoso e que só agora começou a trei
nar, mas que já promete.

O capitão do quadro será Lacerda, atleta que in
tegrou os times do Rio. Fintador passador, muito 
bom n^s chutes rasteiros, é a esperança de todos. 
Wolney não será escalado porque dá muito balão, 
mas ficará na reserva. O técnico é o antigo pleier 
Irineu.

O coDjunto GOVERNISTA usará camisetas ver
des, com listas integrais. Em virtude disso se rebela
ram e não tem comparecido aos treinos, valores co
mo: Konder, Wanderley, Aristiliano, Colin, Bayer, e 
outros que contam com grande torcida e simpatia dos 
aficionados do nosso futebol -e  não acertarem os 
relógios com o técnico, que insiste na escalação de 
Lacerda, eles pedirão rescisão de contrato, caso não 
lenham passe livre. Se isso se verifique eles forma
rão no combinado S. C. OPOSIÇÃO, cuja constituição 
daremos oportunamente.

Aguardem, de qualquer forma, es6a sensacional 
peleja. Haverá 6ururú, reclamações, pontapés, cane
ladas, rasteiras, invasão de campo, e outros diverti
mentos.

Juscelino contra o divórcio e 
contra o parlamentarismo

RIO, 20 (H) Em entrevista hoje concedida, Juscelino, ao 
ser perguntado sôbre a questão do divórcio, declarou: 
«Pelo que pude observar a grande parte do povo brasilei
ro é contra o divórcio. Se preciso vetaria a lei que insti
tuísse o divórcio». Mais adiante disse: «Sou contra o parla
mentarismo no Brasil. O Brasil não está preparado politica
mente para flutuações nesse regime». Juscelino é contrário 
à COFAP. Não admitiu Kubistchek a hipótese de renúncia 
mesmo que os candidatos já lançados renunciem, visando 
a so ução da Ünião Nacional, dizendo: «Repito-, A politioa 
da minha candidatura já está superada. Não há hipótese, por 
conseguinte, de renúncia».

Aumentados os vencimentos do 
funcionalism o municipal

A Camara de Vereadoras a- 
p r o v o u  a proposta do 
Executivo aumentando os ven
cimentos do funcionalismo. 0  
prujeto encaminhado pelo sr. Eu- 
clides Granzotto sofreu apenas 
uma emenda, do Dr. Evilasio N. 
Caon, dando nova redação ao 
art. Io, e criando um cargo de 
desenhista e um de engenheiro,

Escandalu na confe
deração nacional das 

industrias
Publicam os jornais do Rio 

de Janeiro que o sr. Zulfo 
.Mallmann, presidente e mem- 
br > do Conselho da Federa 
ção das lndusirias do Rio de 
Janeiro, por ocasião da últi
ma reunião dessa entidade 
dirigente da industria, inter 
pelou os diretóre- da Confe 
deiação, srs. deputado Au 
gusto Viana, Francisco Ve 
ras, Milton «Cabral, Antonio 
Bezerra Cassação, Arthur 
Hortencio Bastos, Nery Alar 
ques e Fabio Mota, a respei 
to do locuplemento da impor
tância de 2 milhões duzen
tos e cinquenta mil cruzeiros 
que os mesmos vinbam rece
bendo desde novembro do 
ano passado, a titulo de gra
tificações e representação. 
Segundo aquelas noticias, o 
deputado Augusto Viana vi
nha recebendo 50.00o cruzei
ros mensais de gratifiiação 
e mais 25 0'0 ciuzeiros como 
representação, enquanto os 
demais referidos diretores vi
nham abocanhando mensal
mente 25 000 cruzeiros de gra
tificação e mais 25.000 cru 
zeiros de representação. Di
zem que o sr. Malmann plei
teou a imediata revogação da 
imoral portaria que enrique
cia indecentemente os 7 ines- 
cropulosos diretores assala
riados, e a devolução das im
portâncias recebidas aos co
fres da Confederação Nacio
nal da Industria. Seria o ca
so de saber-se se ocorre o 
mesmo na Federação das In- 
custrias de São Paulo.

em lugar de agrimensor. De acor
do com a escala padrão, os ven
cimentos variam de Cr$600,00 a 
Cr$ 5.100,00. É interessante sa
lientar, entretanto, que o menor 
vencimento é de Cr$ 2,700.00, no 
padrão Q, pois o* padrões d« 
letras anteriores a essa nãa es- 
tãa providoi. Ao mesmo tempo 
em que foram aumentados, os 
vencimentos foram reajustados, 
ficando asseguradas algumas pro
moções i  diversas servidores, 
variando as majorações de 15% 
a 150%. Ao total a Prafeitura 
possuiu 34 funcionários, incluin
do-se o Secretário, númtro esse 
que será elevado para 39 com 
o provimento dos cargos de en
genheiro, desenhista, mecânico- 
chefe, fiscal lançador e fiscal de 
obras, criados pela Lei n° 22, a 
mesma que concedeu o aumen- 
to.

De um modo geral, pelo que 
nos foi dado observar o funcio
nalismo ficou satisfeito com os 
reajustarrentas e majoraçõe* con-

Conforme havíamos anun
ciado será reahzada amanhã 
ás 111 horas a inauguraãão do 
Orfanato N. S. das Graças 
O ato devera ser presidido 
pelo ^enador Nereu Ramo6, 
e6pecialmente convidado e

cedidas, j i  que a proposição do 
sr. Prefeito Municipal foi for
mulada numa base justa e ra
zoável, dentro dos recursos do 
erário lageano, e a Camara a 
manteve tem alterações. Espera- 
se que em agosto o sr. Eucli- 
des Granzzotto envie mensagem 
ao Legislativo Municipal acom
panhada de projeto reajustando 
e aumentando os vencimentos dos 
inativos e do professorado. que 
não foram contemplado!, visto 
que o aumento de despesa foi 
calculado sobre o excesso de ar
recadação do piimeiro semestre 
do ano.

Dispenderá o Município com 
seus servidores Cr$ 1,358,800,oo, 
anualmeate, ou sejam: \%% do 
total da arrecadação. Somados a 
esse total os lubiidios do Pre
feito e a remuneração dos Inten
dentes Exatores a despesa atin
girá Cr§ 1.700.000,oo, aproxima
damente, equivalentes a 17% so
bre a receita geral.

que aqui deverá chegar hoje. 
Na ocasião falarão o sr. Lu- 
pércio de Oliveira Koeche. 
provedor do Orfanato. D. 
Daniel Hostin, e o Senador 
Nereu Ramos.

Etelvino propôs a Juarez a retirada das 
2 candidaturas

RIO, 20 - O deputado Raul Pilla. antes de viajar, on
tem â noite, para São Paulo, com destino a Campinas, re
cebeu uma carta de Etelvino Lins oficializando sua respos
ta ao apêlo. Espera entendimentos com as íôiças po íticas. 
O ex governador d<- Pernambuco confirma haver proposto 
ao general Juarez Távora a retirada das duas candidaturas, 
em favor dê um terceiro que pudesse reagrupar as forç .s 
divididas Declara ainda em sua carta que não encontrou 
receptividade por parte do general que alegou tratar-se de 
uma solução de cúpula, com volta èa diíiculuades já recu 
peradas. Diz inicialmente em sua carta que é favorável a 
uma fórmula conciliatória pois entende ser mais impoitan- 
te a vitória dos princípios que a vitória eventual de uma 
candidatura, para em seguida agradecer às reféncias do 
Rí.ul Pilla à sua conduta, passando a resumir 6eu encontro 
com o general Juarez Távora. Concluindo afirma que não 
teme a lula eleitoral, mas não é obstinado.

Amanhã, a inauguração do 
Orfanato N. S. das Graças
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Secção Feminina li f \ ; Agradecimento ;, L vem festa
Angela Tereza . ,

PEIXE COM MOLHO DE 
Ca MaROES - O peixe, de
pois de limpo e bem lavado, 
deve ser posto em vinagre 
com alho pisado e sal, ou 
caldo de limão, alho, pimen
ta, salsa, ceoola, azeitona e 
tomates. Permanece nesse 
molho para tomar gosto, até 
o momento de ir para o for
no. Leva-se ao fogo uma 
frigideira com azeite e dei
xa-se aquecer. Quando esti
ver bem quente passa-se o 
peixe em farinha de trigo, 
coloca-se no azeite para ir 
ao forno imediatamente, ten- 
do-ee o cuidado de regü lo 
de vez em quando. Depois 
de descascados, cosinham-se 
camarões e tira se da agua 
colocando-os em um prato. 
Dos temperos que estão no 
peixe retira-se uma parte e 
afoga-se na manteiga e a- 
zeite, juntando-se os cama 
rões. Engrossa-se este molho 
com um pouco de maizena e 
com ele guarnece-se o pei
xe depois de assado.

X X X

A CONFIANÇA entre pais 
e filhos, tem um limite. Não 
deve jamais comprometer a 
autoridade, trans gindo com 
a falta de respeito que logo 
se converte em desobediên
cia.

X X X
■ . I ’  , >

PARA O embelezamente 
dos olhos, são necessárias 
três escovinhas: uma para ar
rumar e pentear as sobran
celhas após haver passado o 
lapis marrom de maquilagem; 
outra delicada para o rimei 
dos cil os e a terceira para 
umidecer as pestanas com 
oleo de ricino destinado a 
produzir brilho e tonificá-las

X X X

OS HOMENS sentem o 
mau uso que tenham feito do 
tempo vivido, p rém ás ve
zes não empregam melhor o 
que lhes resta. (La Bruvére)

As pombas e a gripe
Um informe do Instituto 

Pasteur revelou que 72 em 
cada 100 pombas, padecem 
uma doença chamada orni- 
tosis. Esta enfermidade é 
produzida por um virus que 
as autoridades sanitarias con
sideram r e s p o n s á v e l  de

* • ' I **
6 a 12% dos casos de gripe 
registrados em Paris. Mas. é 
de assinalar que Buenos Ai
res, por exemplo, está infes
tado de pomba6 e ninguém 
as acusou de ser as trans 
missora8 da gripe.

VENDE-SE LENHA n

Vende-se lenha picada, de primeiia qualidade 
Tratar com Aldo Cesar de Sá, à rua Lauro Mulltíi.

Antes e depois do casamento
Em uma reunião social fa

lava se das vantagens do 
matrimônio e suas alternati
vas. A famosa novelista Pearl 
Buck opinou assim:

Uma mulher pensa no fu 
turo até que lhe chega a 
hora do casamento. Um ho 
mem pensa no futuro desde 
o dia do casamento.

i  SE VOCÊ QUIZER RECEBER COM
PONTUALIDADE E RAPIDEZ M

M i e  suas cargas e encomendas

MATRIZ: Rua Marechal Floriano, 1107 ' 
Caxias do Sul

Agências nas seguintes cidáties
: 1 •' i

Rio - São Paulo - Porto Alegre 
Curitiba - Blumenau

Agência nesta cidade: Rua Mal. Deodoro 432

Luiz Ghiofzi e familia, Gentil r.luniz e família, Mar
cos Ghiorzi e familia, Aureliano Alves de Souza e familia, 
João Pedro Ghiorzi e familia. Isaur;» silveira e familia, Jo
sé Gomes e familia vêm agradecer aos médicos drs. Cé 
lio Belizário Ramos e Carmosino < amargo de Araújo pelo 
devotameDto com que sempre atenderam, durante sua en 
fermidade, o sempre lembrado, pai, sogro, tio e avô.

Alexandre Ghiorzi
Externam também seus agradecimentos a quantos 

compartilharam de seu sofrimento durante a enfermidade 
do extinto. A todos Deus lhe pague.

DR. EV ILASIO  NERY CAON 
DR. EDÉZIO  NERY CAON

ADVOGADOS
.: .1 d  qií t 'Ji íu T, 1 •• I •
Causas eiveis, comerciais, cri
minais, trabalhistas e fiscais.

Ed. Marajoira, 2' A - Salas 14 e 15 - Fone 355

rAcba-se em festa o lar do 
nr aulo de Tarso Martello 
e de sua exma. esposa d. 
Haydeé Piovezan Martello, 
com o nascimento, dia 16 do 
corrente, de galante menina, 
que na Pia Batismal, recebe
rá o nome de Myrian. Aos 
ditosos pais, nossoj cumpri- 
men os.

A raça humana cresce
A maioria da6 çriancas de 

hoje terão maior estatura do 
que seus pais, conforme as 
medidas de diferentes partes 
de seu corpo. Pelo que se 
refere a geração atual, os 
tromems são gèralmente, 5 
centimetros mais altos e as 
mulheres 3 centimetros, do 
que os homens e mulheres 
do século passado. Acredita- 
se que os responsáveis por 
este este fenômeno são a 
melhor alimentação e os pro
gressos da higiene.

S.A. Emprêsa de Viação Aérea Rio Grandense
áá V a r i g f f

HORÁRIOS em vigor para Lages
SEGUNDA -FEIRA.
PARA O NORTE-DE LAGES PARA: - FLOR1ANOPOLIS 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: -JOAÇABA - XAPECO - ERECHIM

PASSO FUNDO - CARAZINHO 
PORTO ALEGRE

HORA PARTIDA
10,50

13,20

TERÇA - FEIRA
PARA O NORTE DE LAGES PARA: FPOLIS - CURITIBA - S PAULO - RIO 10 nO 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: CAXIAS - PORTO ALEGRE 11,50

QUARTA-FEIRA
PARA O NORTE DE - H G ES PARA: - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO 9 25 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE H jo

QUINTA-FEIRA
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: FPOLIS - CURITIBA -S  PAULO - RIO 10 PO 
PARA O SUL - DE LAGES: CAXIAS - PORTO ALEGRE 1^50

SEXTA - FEIRA
PARA O NORTE - DE LAGES PARA; CURITIBA - S. PAULO - RIO q o ,
PARA O SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE 14 io

SABADO
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: - FPOLIS - CURITIBA - S. PAULO - RIO 10,00

DOMINGO
PARA O SUL -  DE LAGES PARA: CAXIAS - PORTO ALEGRE 14,50

—•T». +*
OBSERVAÇÕÉ3; Os vôob para C uritiba /às  4as. e 6as. feiras, são Diretos fsem es- 

— -----  mua^em Horianópolis). Tempo de 1,10 para Curitiba e 3h,55m para

Para o seu maior conforto e segurança vôe pela VA-
RIG - A disposição <Je V £ . aviões populares (misto) &
\?a dÍÍ0 7 to^os GOm a tradicíonal cortezia e serviços VARHjrOG pi j ,.t i ( v
Maiores tfètalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do

& ”*■ Aee“C" 8 d‘ VARIQ * »“  Pri°clpa2
Agência em Lages * Rua 15 de Novembro N. 37 Fone: - 2-11 Lnd Tel 

— ■ .1— .- 1 . «1 VARIG»

r o
u i

*
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Prefeitura Municipal de Lajesi marinhas
Estado de Santa Catarina

LEI N° 19
d 17 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Lajes, Taço 
saber a todos os habitantes deste Municipio, que a Câmara 
Municipal Decretou e eu Sanciono a segumte

LEI:
Art. Io - No artigo Io da Lei n° 31, de 10 de novembro de 
1954, acrescente-se:
Parágrafo-único: - A critério do Prefeito Municipal poderão 
ficar insentos da doação da àrea de seis por cento (6%), 
de que trata a letra E dêste artigo, os loteamentos com área 
inferior a vinte mil metros quadrados (20.000 M2.),
Art. 2o - Esta Lei entra,á em vigor na d^ta da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário 

Prefeitura Muoicipal de Lajes, em l7 d« meio de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

LEI N° 20
de 17 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Lajes, faço 
saber a todos os habitantes deste Municipio, que a Câmara 
Municipal Decretou e eu Sanciono a seguinte

LEI: -
Art. Io - O parágrafo único do artigo Io da Lei n° 90, de 31 
de maio de 1950, fica assim redigido: - Parágrafo único - Pa
ra efeito do cálculo do adicional nos diferentes periodos to- 
mar-se-á por base sómente o vencimento, excluído o valor 
de qualquer adcional já íncorparado ou que vier a sê-lo, 
bem como, só será ccntudo, para efeito dêste artigo, o tem
po de serviço público municipal.
Art. Io - Esta Lei entrará em vigor na data da 8ua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de maio de 1955
Eucl des Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

LEI N° 21
de 17 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal cie Lajes, faço 
saber a todos os habitantes deste Municipio, que a Câmara 
Municipal Decretou e eu sanciono a seguinte

LEI: -
Art. Io - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

a cancelar a divida inscrita da firma UNGARETTI, RON- 
CONI & CIA., que foi estabelecida c°m serraria no distrito 
de Painél, correspondente aos anos de 1949, a 1954, na im
portância de vinte e quatro mil e quinhentos cruzeiros (CrS 
24.500,00).
§ - Io - Torna-se esta L“i extensiva às pessoas fisicas ou 
jurídicas que estejam em situação econômico -  financeira 
identifica à da (irma favorecida ou seja, em situação de 
absoluta incapacidade para atender qualquer compromisso.
§ - 2o - Para gosarem dos favores da presente Lei, os in
teressados deverão requerer ao Prefeito Municipal o caDce- 
lamento de suas dividas, justif'Cando e provando o que ale
garem.
Art. 2o -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário

Piefeitura Municipal de L jes, em \7 de maio de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO
de 17 de maio d» 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve: -  
ADMITIR: -

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

MARIA NUNES DE ASSUNÇÃO DE MACÊDO pará, como 
extranumeráriu diarista, exercer as lunções de Professor na 
Escola mista Municipal de Barra do Manoel Grande (São 
José), no distrito dt Anita Garibaldi.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de maio de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO No 24 
de 17 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Lajes, no

uso de suas atribuições,
DECRETA: -

Art. ]° - Fica criada, uma Escola Mista Municipal no lugar 
denominado Barra do Manoel Grande (São José) no distrito 
de Anita Garibaldi. -
Art. 2o - Este Decrato entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeito Municipal de Lajes, em 17 de maio de 1955
Euclides Granzotto

Pref' ito Municipal 
Felipe Afonso Simão

LEI N° 16
de 13 de maio de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO. Pn feito Mumcip il de Laje«, faço 
saber a todos os habitant' s deste Municipio, que a Camara 
Municipal Decretou e eu sanciono a seguime

LEI: -
Art. 1® - Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer doa
ção ao CLUBE RECREATIVO 1° DE MAIO, de um excesso 
de terreno pertencente ao P. Municipal, com a área de tre
zentos metros quadrados (300ms2). situado em frente à séde 
social daquele Club, na Avenida 5 de Outubio.
Paragrafo Unico - O terreno a que se refere este artigo 
tem as seguintes característicaconfrontando pelo lado Nor
te com vinte (20) meiros com terrenos pertencentiS ao C[ub 
Io de Maio, na linha que fecha os fundos, ao Sul, com vinte 
(20) metros, com a Avenida 3 de Outubro, na linha d' 
frente, a Leste, com onze metros e meio (11,50 mts), com 
terreno pertencentes a Herdeiros de Egidio Abade Terrena 
ou quem de direito, na linha 1 iteral á esquerda, ao Oeste, 
com onze metros e meio (11.50), Com terreno de Bruno Be- 
cari, na iinba lateral á direita.
Art. 2° - A presente Lei, entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposiçõf s em contrario.

Prefeitura AAur.icipal de Lajes, em 13 de maio de 1955
Euclides Granzi tto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretario

PORTARIA
de 10 Je maio de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o artigo 162, da Lei n° 7l, 
de 7 de dezembro de 1949.

A WANDA MARIA BE1MS DE OLIVEIRA, Professor Pa
drão D, do Quadro Unico do Municipio (Escola mista Muni 
( ipal de Conta Dinheiro no distrito da cidade), de sessent, 
(60) dias, com todos os vencimetos a contar de 6 de maio 
de 1955.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de tm.io de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

DECRETO
d« 4 de maio de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
CONCEDER EXONERAÇÃQ:

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

A ARINA FIGUEIREDO ROCHA, do cargo de Professor, 
Padrão D, do Quadro Unico do Municipio (Esrola mista Mu
nicipal de Ermida no distrito de São José do Cerrito), 

Prefeitura Municipal de Lajee, em 4 de maio de 1955
Eucldes Granzotto 

Prefeito Municipal
Felipe Afonso Simão 

•Secretário

DECRETO
de 4 de maio de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
CONCEDER EXONERAÇÃO:

De acordo com o artigo 95 § 1®, alinea e 
da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949 

A ALICE /\LVES DA SILVEIRA, do cargo de Professor 
Padrão A, do Quadro Unico do Municipio (Escola mista mu
nicipal de Santa Cruz, no distrito de Cerro Negro)-

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de maio de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

O mar, além dos peixes 
P‘ de nos dar comestíveis 
vegetais. Uma padaria de 
Flensburg, na Alemanha, pa
tenteou um novo pão com
posto de algas marinhas mis
turadas com farinha de tri
go ou centeio. O valor ali
mentício deste novo alimen
to foi constatado que é de 
grande p o d e r  vitaminoso, 
contendo fosforo, cálcio e 
outros elementos essenciais. 
A matéria prima é oferecida 
em abundancia pelo mar. E 
não é nenhum novidade, pois 
um japonês da Califórnia es
ta fabricando diversas gulo
seimas a base de algas.

O segredo da 
ielicidade

Foi apresentado em Hol
lywood num programa de 
teltvisão, um ancião de 102 
anos de idade, que manifes
tou ser um homem feliz. Ao 
ser perguntado como podia 
estar tão alegre e com aque
le expressão de felicidade, 
respondeu:

-  Muito simples. Todas as 
manhãs, ao levantar-me, 
devo escolher estas duas 
coisas.- ser desgraçado ou 
ser feliz. Deante dessa dis- 
juntiva, sempre prefiro ser 
feliz.

Em Portugal o 
presidente da 

ABI
RIO FB|I) A convite do Go- 

vêrno de Portugal, esteve em 
Lisboa, para assistir às home
nagens que foraao prestadas, ao 
Presidente da República dos 
Estados Unidos do Brasil, Sr. 
João Café Filho, o nr sso con
frade sr. Herbert Moaas, preai- 
dente da Asa ciação Brasile ra 
Je Imprensa.

Durante sua permanência cm 
terras poriug êsa», Ui o presi- 
Jente da Caia dc Jornalista al
vo de expressivas hom n geis 
por parte dos conhades lusas. 
Significativa foi, sem duvida, a 
manifestação que lhe prestou o 
Sindicato Nacional dos Jorna
lista', de Lisbôa, em solenida
de que te realizou na Casa 0* 
Imprensa e q e teve a mais 
larga repercutslo nos j rniia 
editados em P rtugal.

Com essa visita, a convite do 
Govêrno do General Craveiro , 
Lopes, o sr. Herbert Meses ali
cerçou, linda mais, os liç< * de 
amizade que unem ot jornalis
tas do Brasil e Portugal.

Vende-se
Por motivo de mudança, 

vende-se ume casa situada na 
ir.ive^sa R.iy Barb> sa nesta 
cidade. Para maiores esclare
cimentos iratur coin «eu pro- 
p letario. Sargento Madu- 
p ire.

Leia o Correio Lagea- 
no as 4as. e sábados
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Juizo de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Lajes

EDITAL l)E CITAÇÃO, com 
o prazo de irmta dias, de 
Emílio Frederico Momm, de 
paradeiro incerto e não sa
bido.
O Doutor BHis.irio Ramos 

da Costa, Juiz de Direito da 
Primeira Var.i da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de citação 
com o prazo de trinta dias, 
virem ou dele conhecimento 
tiverem que. pelo mesmo, ci
ta-se EMÍLIO FREDERICO 
MOM, brasileiro, casado, d.i- 
ra, no prazo de vinte e qua
tro (24) h>ras, a contar da 
publicação dêste (trinta dias) 
no «Diário Oficial do Estado», 
pagar a importância de vinte 
e dois mil e quinhentos cru
zeiros (0r$ 22.500,00), juros 
h morarios de advogado e 
custas, em con*oquência d . 
ação executiva que, por êste 
Ju>zo e C Ttório do Civel d r 
Primeira Vara, deste cidade e 
comarca de Lajes, lhe move 
Fernando Liska. cuja petição 
é do teor seguinte: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 1 a. 
Vara. FERNANDO LlSKA, 
brasileiro, casado, do c<>me!- 
cio, re-idente e domiciliado 
nesta Cidade, por seu bast m- 
te procurador, ut instrumento 
d'* fls„ resneitosamente, vem 
per mte V. Ex~ia. expor e re 
querer quanto segue: 1) Que 
<> Suplicante é credor do sr. 
Emdio Frederico M..mm da 
quantia de CrS '2.500,00 (vinte 
e d"is mi! e quinhentos cru
zeiros), representada por um i 
nota promissória de aceit1 do 
mesmo em 17/10/54 e com 
vencimento em 17/12/54; 2)
Que o Supte. procurou r.-ce 
ber amistosamente o seu cre
dito, não logrando, entretanto, 
exito, tornando se Iní uliferas 
t  >da« as tentavas feit >8, agra- 
vad is. posteriorm jnte co n .. 
afastamento, pura lugar incer
to e não s íbido, do devedor, 
3) - Que, nestas condições, 
não resta ao Postulant- <>utr. 
alternativa que a de prom >ver, 
como efetivame it* ora pro
move, a comp -tente AÇÃO 
EXECUTIVA, o que f >z c >m 
fundimento no art. 298, XIII, 
do Cóiigo de Processo Civil. 
Isto posto, nos termos do art. 
918., e sgs., comb. com o art. i 
158 e 8gs. e ainda art. 177, I. 
do citado diploma legal, re
quer se digne V. Exeia. de

terminar a citação por edital
de E m í l i o  Fred er ic o
MOMM, que também assina 
sómente Emílio F. Monn, bra
sileiro, casado, do comercio, 
atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que, no pra
zo de 24 horas, pague a im
portância de seu débito, no 
mont.nte de Cr$ 22 500,00, 
alem dos juros da mora e cus
tas, acreacida de honorari s 
advocaticios, na base de 20^ 
sobre o principal, e demais 
cominações de lei, ou nomeie 
ben» a penhora, tantos quan
tos bastem á satisfação inte
gral do pedido, sob pena de 
serem penhoradas os que fo
rem encontrados, ficando cita
do para todos os demais t«r- 
moi da presente execução, até 
final, bein como a sut mulher, 
em caso di penhora recair so
bre bens imóveis, observand.»- 
'e, em tudo, os preceitos de 
lei. Termos em que, com os In
cluso* documentos, espera seja 
recebida a presente, para o fim 
de ser julgada procedenta a 
presente ação e conden*do u 
Réu no pedido formulado, do 
capital, juros, honorários, des
pesas judiciais e custas. Pro 
testa o Supte. provar o alega
do por todos os meios de pro
va em direito permitidos, dan
do á presente, para efeitos
fiscais, o valor de Cr$22.500,00. 
P. Deferimento Lajes, 19 de 
abril de 1955 - (a) Evilssio 
Nery Oon. - OAB - 668 Ed. 
Marajoara. 2° A- S>. 14 e 15 
Bane J5õ. - DES '\CHO: - A. 
Cite-se. - Lajes, 25/4/955, - (a) 
B. Costa. - Em virtude do que, 
é expfdido o presente edital, 
oor meio do qual cita-se á 
Emilio Frederico Momm, bem 
assi n a sua mulher, na forma 
e para os fins constantes do 
exposto neste edital, que será 
oublieado na Imprensa Oficial 
do Estado, na Imprensa local c 
afixid >, tud> na forma da lei 
e cuji pnza de trinta dias 
cerreri da pubLeaçio no Diá
rio Oficial do Estado. - Dado e 
piasad > nesta cidade de Laj es. 
»es vinte e nove dias do mes 
de abril do a"0 de mil nove- 
cent >s e cincoenta e cinco. Eu, 
Waldeck A. Sampaio, Escrivão 
do Cível, o lattlografei, subs
creví « também as*ino. -  Selo» 
afinal.

Bdisario Rimos da Costa
Juiz de Direito da la. Vara 

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

a '5 -l / /  v tv J  -uyyvi'-A

i Acordeões Todeschini S. A.
Para pronta entrega

H Acordeões de: 120 Baixos
§a

»
»

»
»

»

96
80
48

»
»

RELOJOARIA ESPECHT 
Rua Correia Pinto, 70 — Lajes

EXPEDIENTE
O “CORREIO LAGEANO" foi 

tuudado em 21-10-1939 
Propriedade e edição da 

Gráfica Correio Lageano Ltda
Diretor - Dr. Evilaaio N. Caon 

Gerente -  ]osí P. Baggio

Redação Gerencia - Oficinas : 
Mal. Deodoro, 294-C. Postal, 59

Representantes
NO RIO E SAO PAULO

Sucursal dos Jornais Sul 
Riograndenses 

Rio — Jorge Chalitha 
Conde Bonfim, 789-Ione:38-7285
Sâo Paulo — Urbano Zacchi 

Cons. Crispiniano, 404 -  S. 210

EM PORTO ALEGRE
Carlos Danilo de Quadros 

Rua 24 de maio, 50 
° A — Ap. 5 — Fone: 9-16-83

ASSINATURAS

Ano: Cr$ 120,00 
N" avulso CrS 1,50

PUBLICA-SE ÀS QUARTAS 
e SABADOS

ESCRITÓRIO INFORMATIVO LflJEANO
de ANTUNES <& PINHO Ltda.

Imformações, Representações, Corretagens,
Seguros

ENCARREGA-SE DE

1) Informações em geral
2) Empregos
3) Vendas de moveis usados
i ) imóveis - venda de terras, casas, lotes etc.
5) Representações em geral
6) Negocios em geral
x Avisamos aos srs. proprietários de lojas, 

bares, donos de casa que precisarem de 
empregados; bem como casas para alugar 

x Pessoas que desejarem colocação  
x Quem desejar, vender ou comprar moveis 

usados e veículos;
x Comprar ou vender casas, lotes, terrenos etc.

Procurem nosso Escritório, à Rua Mal. 
Deodoro, N. 271

LAGES SANTA CATARINA

m m i.

Venha apreciar em nosso Salfio 
de Exposição a beleza, a 
perfeição e a extraordinária 
utilidade do BRASTLMP 
SUPER LUXO-um refrigerador 
completo e definitivo, para 
o conlôrto do seu lar!
Adquira o melhor, para 
sua inteira satisfação.

o  refrigerador 
mais psríeiio  
p  produzido 
no país

Facilidades para pa
gamento a prazo.

9  M a is  espaço ú til - 9,5 pés.

•  A m plo co n ge lad o r, com espaço para 
gu a rda r a lim entos a serem conga lados, 
clém das gavetas pa ra  cubos de gèlo.

#  Bandeja de degelo.
9  Porta func iona l com p ra te le iras  para 

ovos, frascos e ga rra fas .

9 A cabam ento  In te rno  em po rce lan a  à 
p rova de corrosão .

9 Prate le iras r m viveis, de acabam  :n- 
to  a n o d tza d o , a justáve is  em várias 
posições

O  Gav etu de aiuminl-» pa ro  cerno.
Q  2 g ve 'as d o  a.umin o que recebem 

fr io  úm ido, p e r j  o  c o rse rva çà o  de 
fru tas, v jro u rc s  e legumes

f  C om pressor do  u tim o  m ooôlo , n o rt -  
om eri .ano.

9 Silencioso e de b a ixo  consumo

5 ANOS DE GARANTIA -  S03 d u p l a  responsabilidad : 1 - da iãbrica,
PELA A LT A  Q U A LID A D E  D O  M ATERIAL E iU A  L O C A L IZ A Ç Ã O  N O  P A b . 2 -  DO 
C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPEC IALIZAD A E INTERÊSSE EM ■ ERVIR BEM.

----------------------  V i s i t e - n o s ----------- ----- ---  .

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A.
Rua C. Thiago de Castro, s/n — Caixa ostal, 27 

End. Telegr.: «VARGAS» — TELEFONE, 253
LAJES Santa Catarina
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Lages e Pinheiros, amanhã, peio Torneio Extra
Lages e Pinheiros darão 

prosseguimento, «manhã. ao 
Torneio Extra de 1965, com 
uma punida que promete spd- 
Siição.

Os pupilos de Dirceu «pa 
recerão com grande «apetite» 
na sua estréia no certame, e 
com as responsabilidades ae 
Campeões do ano passado, o 
que já assegura enorme atra

Um choque de campeões de 54 e 55
ção para o prélio.

Por seu túruo, o Pinheiros, 
com uma equipe rejuvenecida 
e tida, com justiça, como 
uma das mais poderosas de 
nosso so< er, esta empenhado 
decisivamente na conquista 
do torneio. Tem ainda a pen
sar no precioso ponto perdi
do para o Vasco, o que pôe 
em inferioridade diante dos

«milio âriiis», na tebel*.
Essas fatos, que Vem sen- 

db pesados corti Critério e 
aegurança, podem nos forne
cer elementos paKa prognosti
carmos um encontro equili
brado, movimentado, sensa
cional.

Nenhum dos esquadrões 
contem problemas a serem

resolvidos, e as equipes, sal 
vo «Iterações de última hora, 
terão as seguintes constitui
ções:

LAGES; Hélio. Nery e Ronil- 
do - Ernani, Gélio e Ary * 
Goia, Patrocinio, (ou Pornam 
buco), Tales, Merico e Hugo.

PINHEIROS. Caninin, Zé

Otávio e Lambert - Mário, 
Vicente e Mineiro - Guaracy 
Isaac, Oscar, Ruy e Cabo.

Na preliminar, defront»r-se 
ão os res> rvas do Lages e 
Pinheiros, tendo sido tscUh'- 
do paia árbitro, da partida 
principal, Jorge Siqueira. A 
p«rtida teiá lugar no Estádio 
Novo. com inicio ás 15,45.

Campeonato Varzeano
Dentro de duas semanas 

t<=rá inicio o campeonato var
zeano de futebol, patrocinado 
pela Liga Varzeana, entidade 
que está sendo dirigida pelo 
esportista Enio Scbímidt (Ca
belo).

Nada mPD&s de nove clu
bes disputarão o renhido cer- 
t me, estando na fase final o 
Tornpio Extra, realizado em 
3 chnves, o qual apontará a- 
manhã, os finalistas.

Uma justa pretensão do 
Departamento Varzeano de Fu- 
tebol, é disputar o campeona
to. no Estádio Velho, tendo 
para isso a direção daquela

entidade formulado apêlo a 
LSD, e ao sr. Prefeito Muni
cipal, no sentido de ser cedi
do o Estádio de Copacabana.

Como, psteji aquele campo, 
reservado apenas para treinos, 
é razoavel e interessante que 
os mantores do futebol me
nor realizam ali, o campeona
to, que terá assim maiores 
atrações.

São os seguintes os clube» 
disputantes: Atlético, Paisan- 
du, Cruzeiro. Brusquense; 
Bangú, Palmeirinha, União, 
Independente e Casas Popu
lares.

Deixe que eu chuto
Comunicado do Goleador

O Goleador prometeu tratar 
aqui do casc da ausência de 
ônibus, no Estádio Novo. Não 
o fez porem, porque foi infor
mado que a Empreza está es
perando mais dois «gostosão» 
para muito breve, e então le

vará todo mundo ao campo.. 
Por isso. vamos aguardar uns 
dias. . . e amanhã, vamos 
puxar um calcanha. . . para 
e-quentar o corpo. Esses 
«criculaies» que demorem, 
mas que viengam . •

VENDE-SE
Vendem-se duas casas uma 

a Rua Emiliano Ramos 385 e 
outra a Rua Aristiliano Ra
mos s/n

Tratar com o Snr. Jairo 
Ramos.

Leia e assine 
«Correio Lageano”

Tabela do Torneio Extra
15-5-55 - G.E, Vasco da Gama x
21-5-55 - S.C. lnternacionol x
22 5-55 - S.C. Pinheiros X
27-5-55 - G.E. Vasco da Gama x
29-5-55 - Lages F C. x
4-6-55 - S.C. Pinheiros x

11-6-55 - Aliados F.C x
12 6 55 - S.C. Internacional x
18- 5-55 - Aliados F.C. x
19- 5-55 - Lages F.C. x

S.C. Pinheiros (ja realizada) 
Aliados F.C.
Lages F.C 
S.C. Internacional 
Aliados F C.
S.C. Internacional 
G.E. Vasco da Gama 
Lages F.C,
S.C. Pinheiros 
G E. Vasco da Gama

5a Região Militar 16a C.R M.
2o Batalhão Rodoviário Repartição Alistadora

Serviço M ilitar
E D I T A L

Atenção cidadãos que requereram Certificados de
Reservista!

A fim de receberem seus Certificados que se encon
tram prontos para entrega, solicito o comparecimento à 
Repartição Alistad' ra. anexa ao 2o Batalhão Rodoviário, em 
Lajes, com a possível urgência, de todos os cidadãos que 
requereram Certificado de Reservista e não procuraram até 
a oresente data, sob pena de serem recolhidos á 16a C.R 
(Florianópolis).

Quartel em L<jes, 19 de maio de 1955

RAUL HEDEKE - 2o Ten 
Ch<*fe da RA, anexa ao 2o Btl Rv.

Esta é a famosa máquina de Lavai Roupa “ PRIMA”
Por suas excepcionais qualida

des, PRIMA, representa o máxi
mo em conforto, pois lhe propor
ciona a lavagem perfeita de 4 a 
5 quilos de roupa em poucos mi
nutos, não exigindo cuidados ou 
instalação especial e com consu
mo mensal de energia de apenas 
Cr$ 2,40.

Possuindo mecanismo simples,
PRIMA não necessita de pressão 
de água, resistindo a quedas de 
voltagem, é facilmente transportá
vel graças ao seu sistema de rodi- 
zios e tem garantia de 2 anos com 
assistência técnica permanente.

PRIMA trabalha com um mo- 
dermo processo de lavagem, um 
rotor de borracha, girando a gran
de velocidade, impulsiona, cari- .
nhosamente a água ensaboada a- 
traves dos tecidos, alvejando-os 
totalmente. Esse sistema evita a- 
tritos, assegurando a integridade 
da sua roupa.

Peça uma demostração sem compromisso, em sua Casa de uma 
Maquina de Lavar Roupa PRIMA, e certifique-se de que PRIMa , traba
lhará para si, poupando o seu tempo e aumentando o conforto de seu lar.

I
Revendedor autorizado em Lajes

------P a l a c i o  d a  M ú s i c a ------

(
¥1 n

« - ' « i

$ i >
1 — _ _
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lV. K ,

j

PRIMA, paga-se por s í . . .  Vendas à vista, e a praso

Hoje no Estádio Novo com in icio às 15 3 0  horas

I n t e r n a c i o n a l  x f i l i a d o s
VTíW

Jijr
t% • 4 «Ui i*,'l * J» li* ou # • «a

Uma pugna de envergadura, pelo Torneio Extra
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Agitada a última reunião da Camara
Discurso do sr. Syrth Nicolleli criticando o Gal. Juarez Távora — Calçamento da Rua Frei Rogério

Ligação Anita Garibaldi — Pinhal da Serra, município de Vacaria.

A reunião de sexis-feira, 
na Camara Municipal, foi a 
primeira em que se ventila
ram Umas de natureza politi- 
ca. Na hora do expediente 
cuparam a tribuna os r 
Lour^nco Waltrick Vieira, do 
PSD, e o Dr. Evilasio N. Caon, 
do PTB. O primeiro Bi-re-en- 
tou e justificou uma indica
ção para o calçamento da Rua 
Frei Gabriel, atendendo nos 
reclamos dos moradores da
quela via O segundo apresen
tou dois telegramas, que fo
ram aprovados e enviados ao 
sr. Governador do Estado e 
aos lideres das bancadas es
taduais. apelando para a ime
diata cons'rução de um tre
cho de estradas, de doze qui
lômetros aproximadamenie, no 
distrito de Anita Garibaldi, 
ligando o nosso munic pi" 
C"m Pinhal da Serra, em Va
caria.

Na ordem do dia foram a- 
prov. d' s alguns pareceras e 
es redações finais de projetos 
de lei em tramitação, ocu
pando a presidência o sr Os
car Schweitzer.

No grande expediente, já 
no plenário, o Prasidente 
Syrth Nicolléli pronunciou 
um veemente discurso ce - 
-ur indo a atitude do general 
Juarez Távora por se aven
turar como candidato, traindo

| os seus próprios miigos. Te
ceu váiias con-.der ções d* 
natureza política, e • >r fim, 
após 'er sido ap te do pelos 
srs A ris ides b mos, Aureo 
I i»b'a, l) >rv> lino Furtado e 
D Evilasio N. ann, propos 
f s»“ aprovado um voto de 
congratulações à Nação, por 
ter aqui le militar «tirado a, 
máscara*, vinde a público,
- m lugar de ficar nu tocaia 
planejando golpes,

A ravão do sr. Syrth Ni- 
3olléli cansou sensação e o 
lider pessedista Mancei An
tunes Rmos  comunicou que 
Mia bancada silenciaria em 
f.c® do voto de congratula
ções. Aproveitando estar na 
tribuna o sr. Manoel Antunes 
Ramos propos fosse ertviado 
um telegrama ao Pe. Bernar- 
dino Bortolloti, felicitando-o 
pelo transcurso de seu nata- 
1 icio, naquele dia, 0 que foi 
«provado unanimemente.

Seguiu-se com a palavra o 
sr. Aristides Ramos, da UDN, 
que se reportou ao assunto 
em debute, elogiou o briga
deiro Eduardo Gomes, e con
cluiu pedindo a rejeição da 
moção proposta. Foi apart^a- 
do pelos vereadores petebis- 
tas.

O sr. Aureo Lisboa, do PL, 
secundando-o exposou o mes-

Sabotadores do Petroleo Nacional
As empresas distribuidoras estrangeiras só 
querem pagar a prazo — Acumulados esto

ques de mais de 14 milhões de litros
Criou-se um impasse entre 

a refinaria de Manguinhos e 
a maioria das empresas es
trangeiras distribuidora* de 
gasolina, situação que oca 
sionou excesso dos estoques 
da companhia nacional (cer
ca de 14 milhões de litros), 
ameaçando assim a continui
dade de suas atividades. O 
impasse é devido a terem as 
compaDhias distribuidoras « k 
tlantic», «Shell», «G «Gulf» e 
«Texas» recusado o pagamen
to a vista do produto adqui
rido desejando estabelecer 
liquidação a 45 dias.

Não c justa tal atitude por 
parte das companhias distri
buidora-, pois as mesmas 6Ó 
vendem o produto, para qual

quer revendedor, com paga
mento imediato. Uma vez que 
o caminhão de uma destas 
empresas deixa o produto em 
um posto de gasolina, o mes
mo é pago de imediato. Por 
que, então esta exigência, 
por parte dos fornecedores, 
de comprar o produto refi
nado em nos-as instalações a 
prazo? Além do mais, con
forme determina a lei a ga
solina vendida pelas empre 
sas estrangeiras deve ser a- 
dquirida em certa proporção, 
de Manguinhos o que não 
está sendo respeitado O ca
so foi levado ao conhecimen 
to do Conselho Nacional do 
Petroleo e estamos aguardan 
do o pronunciamento deste 
orgão. (ACONPKESS).

imo ponto de vi-ta. Orou em 
segui la o sr. Dorvaltno Fur- 
ta-lo, para discord ndo em 
parte de seu líder, çi-ntrapor- 
-e ao Voto de co igratul «ções, 
endossando, porém, todas as 
criticas feitas ; o general Jua
rez Távora, a quem comparou 
com Joaquim Silvério dos 
Reis, traidor de Tiradentes.

O si. Lourenço Waltrick 
Vieira, tomando a palavra, 
externou ponto de vista idên
tico ao sustentado por seu co
lega de bancada, »r. Dorvali- 
no Furtado. Por fim discur
sou o Dr. Evilasio N. Caon 
que caracterizou a moção 
proposta ccmo sendo de espe
ranças de qu®, em face da 
caodidatura do general Távo
ra, este, paladino que fora do 
golpe de 24 de agosto de 54,

agora em ca opo « posto ao 
seu compars Carlos Lacerda, 
as aemeaças de golpe e es
trangulamento do reginte de- 
moe ático par-cem di>sipaáas. 
A palavra do lider trabalhista, 
siluando a questão sob um 
angulo novo, logrou obter a 
votação favorável da banca 
da pessedista, visto que, ao 
*er posto em votação o voto 
de congratulações proposto 
pelo sr. Syrth Nicolléli, foi a- 
provado apenas com os volos

contrários a bancada ude- 
nista.

Teve assim o legislativo 
municipal uma sessão bastan
te agitada, posto que prouo- 
mínasse a elegaoci« nos de
bates, que se situaram em 
campo elevado, reb tivamente 
é claro. Segundo pudemos co
lher, na pióxima semana, tal
vez segunda-feira, os proble
mas políticos vóltém a buscar 
a atenção dos nossos legisla
dores-

CASA A CAPITAL
Agora em suas novas instalações, em prédio próprio, sito à  rua
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Marechal Deodoro, em frente ao Bazar Danúbio, para melhor
servir ao povo de Lages. ----------------- ----------
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