
Juscelino tem assegurada a maioria 
relativa na Camara para Governar

Quadro das posições dos parlamentares: com Juscelino, 174 (53,60/°) — com Juarez, 85 (25,7%) — com

Ademar, 35 (10,0%) — com Plinio, 3 (0,9%) — Indecisos, 29 (8,0*/.)
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PREFEITO ATENDE OS VEREADORES
Resposta à indicações dos srs. Manoel Antunes Ramos, Miguel 

Babi Sobrinho e Evilasio N. Caon
O sr. Euclide» Granzotto, 

prefeito municipal, em oficio 
endereçado à Camara pres
tou esclarecimentos sobre 
tres indicações formuladas 
naquela Casa durante a 
atual sessão.

Elevação de venci
mentos

A primeira, de autoria do 
vereador Manoel Antunes 
Ramos, propunha a majora
ção dos vencimentas dos 
fiscais da Prefeitura, tendo 
o sr. Euclides Granzotto en
caminhado o projeto respecti
vo à apreciação do Legis 
lativo.

Distrito de Celso . 
Ramos

A segunda, apresentada

pelo vereador Miguel Babi 
Sobrinho pedia o recensea- 
mento da população de Cel
so Ramos e apuração da re
ceita daquela localidade, pa
ra o fim de ser elevado à 
categoria de distrito. Infor
ma o sr. prefeito que a- 
quelas medidas já foram de
terminadas.

Estrada Campo Belo- 
Vigia

A terceira indicação, for
mulada pelo vereador Evi
lasio N. Caon, versou sobre a 
importante estrada que liga
rá a rodovia Lajes-Campos 
Nov s com a Lajes-Vacaria, 
partmdo do distrito de Cam
po Belo até a localidade de 
Vigia, recebeu idêntico in
teresse do chefe do Execu

tivo, que prestou a respeito 
os seguintes informes:

1. Atendendo a uma soli
citação do vereador Oscar 
Schweitzer a Prefeitura já ha
via destacado uma turma de 
trinta homens para os servi
ços de construção e recons
trução daquela estrada.

2. Está sendo construida 
uma ponte sobre o Rio Va
cas Gordas, principal obstá
culo ao transito;

3. A Prefeitura recebeu 
um memorial dos moradores 
daquela região, encaminhado 
através do vereador Oscar 
Schweitzer. através do qual 
se prontificam a colaborar 
com as obras da nova ro
dovia.

ao povo lagemo
lidiariedade politica aos can
didatos da Frente de Renova 
ção Nacional, e mais por cu
riosidade em conhecer o le
gendário general e o discuti
do governador Janio Quadros.

Todos os oradores recebe
ram aplausos de seus parti
dários, não muito calorosos, 
mas suficientes para dar re
lativo exito no comicio. Fize
ram pirte ainda da carava
na. embora não tenham dis
cursado, o senador Domingos 
Velasco, do PSB de Goiás;o 
deputado Clovis Pestana, do 
PSD dissidente do Rio Gran
de do Sul; e outros próceres 
políticos.

Juarez e Janio falaram, ontem,
Conforme havia sido am

plamente divulgado, chegou 
ontem à nossa cidade o ge
neral Juarez Tavora, candi 
dato à presidência da Repú
blica. á. Excia. desceu em 
avião especial, pouco mais 
das 18 horas. dirigindo-6e, 
com a comitiva para o Gran 
de Hotel Lajes, onde ceiou. 
Às 20 horas a caravana com 
pareceu ao palanque da Pra 
ça João Costa, onde o cap. 
José Pinto Sombra saudan
do-a, abriu o comicio políti
co programado. Seguiram-se 
após na tribuna o deputado 
Rubens Nazareno Neves, do 
PDC; o sr. Romulo Ramos

Borges, da UDN de São Joa
quim,- a vereadora do Distri
to Federal, Sandra Cavalcan
ti; o senador Auro Moura An
drade. do PTN paulista; o sr. 
Janio Quadros, governador 
de São Paulo; o sr. Milton 

ampos, candidato á Vice- 
Presidente; e por fim, encer
rando o «meeting», o general 
Juarez Távora.

A concentração udeno-pe- 
decista durou até às 22,13, 
dificultada em parte pelo máu 
tempo, dadas as fortes chu
vas que cairam à larde. As
sim mesmo, regular massa 
humana compareceu à Praça 
João Co6ta, não tanto por so-

Juscelino saúda o «Correio Lageano» 
e seu diretor

O sr. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, eminente candidato 
da aliança PSD-PTB à presidência da República, enviou ao Dr. 
Evilasio Nery Caon, diretor deste periódico, o seguinte cartfto:

« I lu s tre  J o rn a l is ta  Dr. E v ilas io  Nery Caon:
É com prazer que venho m anifestar ao i lu s t r e  

jo r n a l i s ta  o meu agradecimento pela b rilh an te  
co n trib u ição  que o «Correio Lageano» tem p re s ta 
do à nossa causa.

Tenho na mais a l t a  conta essa colaboração e 
bem se i o que e la  rep resen ta  para tr iu n fo  dos 
nossos id e ia is .

Receba afe tuoso  abraço do amigo e admirador, 

Juscelino Kubitscheck
Rio, 13 .7 .55 .»

0 PTB convida Juscelino e Jango
O diretório local do PTB endereçou telegra

mas aos eminentes brasileiros srs. Juscelino Ku
bitscheck e João Goulart, convidando-os a virem 
a Lajes realizar um comicio politico.

Caso os dois candidatos respondam afirmati
vamente, será realizada uma grande concentração 
popular na praça João Costa.

Asalianças dos partidos políticos
Leia: CONFUSÃO NOS ESTADOS — pag. 2

Bornhausen nega o abono 
e sabota o plano de obras

Leia: «BATATA QUENTE» -
(TEXTO NA PAG. 3)

G R A N D E  H OT E L  L A J E S
Oferece à Sociedade Làjeana 

B A R  A R L E Q U I M

E o m oderno Restaurante à «La Carte» e com ida a preço fixo de Cr$ 50,00
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Confusão nos Estados
A situação política n«s E*tado» nlo corre*pond«, senão ra- 

ramente, ao quadro da sucessão presidencial, como -foi êle or
ganizado no plano nacional, com as candidaturas do Onerai 
Juarez Távora, do Sr. Juscelino Kubitachek c .do Sr. Adhemar 
de Barros.

Amazonas — PTB (partido do Governador Plínio Coelho), 
apóia o General Juarez Távora, ligando-se sisim, à UDN, seu 
adversário das passadai eleiçOas.

Pará - O PSP ('partido do Governador Zacaria* de Asaunção), 
aliado á UDN, ao PR. ao Pl B, apóia a candidatura ao Govêrno 
Jo Estado do Sr. Epílogo de Campos. Neist» condiçOei, jun- 
taai-sa juareziatas e aãhsmariatas, numa só facçio.

Maranhão — O quadro se repete. Udenistas e pessepistas, 
apoiando ura candidato dissidente do PSD (Brigadeiro Cunha 
Machado), juntam-se aos comidos.

Piaui — Repete-se a união da UDN com o PSP. para en
frentar o PSD. Não havendo eleições no Estado, torna-se mais 
fácil a mavimentaçlo dos coligados.

Ceará — À coligaçio UDN-PTB, que venceu as eleições 
governamentais, esforça-se para sobreviver ao choque que se 
verifica entre os dois partidos, no plano nacional.

Rio Grande do Norte — Juscdinistas, juaresistas e ad he- 
maristas confundem-se, havendo uma característica: a oposição 
cerrada que o PSD faz ao Sr. Café Filho- A UDN e o PDC 
são aliados do PSP.

Paraíba — a UDN e o PL adversários intransigentes, a- 
póiam a candidatura do General Juarez Távora. Os udenistas 
advertiram o General Távora do perigo que correrria, se acei
tasse um convite do Prefeito Plínio Lemos, para visitar Cam
pina Grande. .

Pernambuco — Os udenistas, chefiados pelo Sr. João 
Cleofas, preparam-se para oplar a candidatura Juscelino. en
quanto que os pessedistas (etelvinistes) ingre»sam no PR psre 
lutar pelo candidato udenista, Juarez Távora

Alagoas — O PSD une se ao PSP, com o apoio do PTB, 
para enfrentar a sucessão governamental.

Sergipe — N» plano estadual, o PSD é, tradicionalmente, 
ligado ao PR. Agora estão divididos. A UDN conta “com o a- 
poio do PTB, que teve candidato próprie ao Governa estadual, 
na pessoa do Deputado Francisco Macedo.
Bahia — A principal fflrça eitaiual, UDN, dissidência do PSD, 
e o PTB, está liberada pelo Governador Antônio Balbino para 
defenier stu* respectivos candidato*. Juraci e Mangibeira ges
tão na mesma trincheira,

Espirito Santo — O PSP conta com o apoio do PR, en
quanto que o PSD está com o PTB. em face da sucessão. A 
JDN, aliada de uma facção pessedista nas eleições passadas, 
voltou a ficar isolada.

Estado do Rio — O PSD e o PTB estão unidos, corres- 
ponden lo à orientição partidária no plano Nacional. O mesmo 
acontece com a UDN, o PL e o PR. O PSB, isolado no Esta
do, aha-te à UDN na campanha juarezista.

São Paulo — Nesse Estado, o Governador Jânio Quadros 
dirige a política da sucessão, reunindo os socialistas, os pete- 
nistas, os udenistas e pedecistas contra o PSD e o PSP. O 
PTB, desorganizado, está com • Sr. João Goulart.

Paraná — O PSD (Moisés Lupion) está aliado ao PTB 
federal (Sousa Neves); a UDN, com uma ala do PR; e • PTB 
(ala rstadual) com o PR oficial.

Mato Grosso — PSD, aliado ao PTB, luta contra uma co
ligação UDN-PSP. Udenista* e adhemaristas voltam a se en
contrar na mesma trincheira, no palco estadual.

Goiás — A coligação UDN-PSP é tradicional, vinda de 
várias eleiçees. O PSD está unlde ao PTB. desde as eleições 
passadas.

Minas Gerais — Por ser o Estado donde procede a 
maioria dos lideres partidários, verifica-se, apenas uma distor- 
são: a participação do PR na aliança PSD-PTB. Contudo, é 
possível que a Convenção Nacional do PR oficialize es»a po
sição dos republicanos mineiros.

Santa Catarina — Uniram -se o PSD e o PTB em tôrno 
da candidatura do Sr. Grancisco Gallotti. Mas a UüN, com a 
candidatara do Sr. Jorge Lacerda, encontra-se ao lado PR, PSP 
e vários outros partidos.

Rio Grande do Sul — A luta do PSD, aliado da UDN e 
do PL, 6 contra o PTB. Por êsse motivo, cindiram o partido, 
no plano nacional, e agora lançam mão no pleito municipal da 
legenda «Frsnte Democrática» registrada em 1954,

de «O Cruzeiro»

/
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Para voçê aprender
-----------SEM SAIR DE CASA

a p r e n d a  i n g l ê s
EM MENOS DE 6 MESES

inglês

Um professor que não se cansa
Adquirindo uma coleção de discos YAZIGI METHOD, você poderá 
dominar com perfeição, em poucas horas de estudo, o idioma Inglês! 
Enquanto o disco gira, Mr. Pep — o seu mestre — conversará .com 

você, mostrando o caminho facil do estudo e aprendizagem
REPRESENTANTE NESTA CIDADE

OSNY PIRES & CIA. LTDA.
Praça loão Costa, 34-33 — 233 — LAG33 - Santa Catarina

Faleceu

Carmem Miranda
Faleceu nos Estados Uni

dos a coDhecida artista bra
sileira Carmem Miranda, no 
dia 5 deste, e m Los An
geles. Os restos mortais da 
«pequena notável» foram tras
ladados segunda-feira para o 
Rio de Janeiro, permanecen
do à visitação pública na Ga
mara de Vereadores. Carmem 
Miranda será sepultada no 
cemitério de São João Batis
ta. no jazigo de sua familia.

A morte de Carmem emo
cionou todo o pais, tendo mui
tos radialistas de vários re
cantos do pais enviado tele
gramas de condolências à 
familia da prendada cantora, 
externando o seu pesar pelo 
passamento da grande atriz 
que se incorporou com muito 
exíto e indiscutível persona
lidade ao cancioneiro popu
lar do Brasil.

Vende-se
JEEP «WILLYS» 1948 
completamente refor
mado. Ver e tratar 
com Erich, na Fa
brica de Chapéus Nel- 
sa S.A. - Blumenau.

Possante rádio. Onze válvulas. Sete faixas de ondas: 
i longa, i intermediária e j curtas ampliadas. 
Toca-discos automático de 3 velocidades com 
pick-up de alta fidelidade, z agulhas permanen
tes reversíveis. Ampla câmara acústica com 2 
alto-falantes, incorporando “Tom Sinfônico”.

R. 5113

VENDEDOR AUTORIZADO

A e l e t r o l a n d i a
lajes

Rua Coronel Cordova, s/n.
Santa Catarina
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B A T Í
Medeiros dos Santos

O Plano de Obras e Equipa
mentos, elaborado pelo Sr. 
Governador e enviado à As
sembléia, prestou-se a uma 
fecunda demagogia.

Tanto o Seu Iiineu como os 
seus porta-vozes desandaram 
em louca publicidade.

Queriam vê lo aprovado, da 
noite pdra o dia, a toque de 
caixa. O tal Plano, trocado 
em miúdos, resume-se num 
conjunto de obras a serem 
levantadas daqui a 10 anos.

Para custear estas obras, o 
Sr. Governador pede dinheiro 
grosso e aos montões. Quer 
que êsse dinheiro lhe seja 
dado já e já, antes de 3 ou
tubro.

E as obras iriam ficando, 
para mais tarde, sob a res
ponsabilidade do sucessor.

Premido pelos servidores 
públicos, o Sr. Governador 
de*culpou-se de não lhes po
der melhorar os ''vencimentos. 
Disse-lhes que precisava do 
Plano aprovado, que impor
tava, também, em aumento 
de impostos.

Criou esta situação: a As
sembléia aprova o Plano, com 
U'gência e me permite au
mentar o imposto de Vendas 
e Consignações, ou então, 
não darei o aumento de ven-

T A Q U E
cimentos aos funcionários. O 
primarismo ou a tolice do Sr. 
Governador está a entrar pe
los olhos.

Fôsse a maioria no seu 
golpe, êle ficaria de posse de 
imensos recurso*, quase 2 bi
lhões de cruzeiros, para en
frentar o pleito de 3 de ou
tubro.

A melhoria da situação dos 
servidores jamais foi coisa que 
impressionasse 0 Sr. Gover
nador. Se as suas palavras, 
prometendo algo aos funcio
nários, pudessem merecer al
gum crédito, teriamos de admi
tir que o Chefa do Poder 
Executivo usou de seus cola
boradores, como isca, numa 
pescaria em lodaçal. Agora, 
desculpando-se com o Legis
lativo, o Sr. Governador imi
ta o caçador da espingarda 
de cano torto.

Foi a bancada da UDN, 
pelo seu líder, que apresen
tou uiua emenda ao tal 
Plano, para que o mesmo, se 
aprovado, entrasse em vigor 
sómente a partir de Io de 
janeiro de 1956.

Assim procedendo, COmPte 
«vidente desonestidade o Sr 
Irineu, ao dizer ao* funcioná
rios que não lhes pode dar 
ner.ham tostão de abôno.

Alega que a Assembléia é

N T E
a culpada. Que a Assembléia 
não quer aprovar o .Plano.

Atantem bem para a men
tira, foi o ilustre banqueiro 
qutm ordenara a "seus porta- 
vozes, na Assembiéia, a sa
botagem ao próprio Plano.

.Vandou que apresentassem 
a emenda, transferindo a vi
gência do mirabolante suspei
to Plmo para Io de Janeiro 
do ano que vem.

Ora, é besteira grossa de 
S. Exa., perdoe-me a expres 
são, supor que os funcioná 
rios públicos de Santa Cata
rina sejam capases de engu- 
lir sapos, cobras e lagartos, 
na suposição de que estives
sem engulindo coisa melhor. 
Não concede 0 abõno, porque 
não quer concedê-lo.

É essa batata quente, quei
mando as mãos governamen
tais, que o sorridente inquili
no da Agronômica e habitan
te dos chapas brancas quer 
jogir nas mãos da . oposição.

Deixe-se disso, seu Irineu?

Gaste menos em uisque, 
compre menos cadilaques, e 
não dê tantos banquetes na 
Agronômica.

Mas mande a mensagem 
para que a Assembléi» possa 
conceder o abono acs dignos 
e laboriosos funcionários de 
Santa Catarina.

A L F A IA T A R IA

B A G G I O
veste com a máxima elegância

Tendo sempre as últimas 
novidades num grande 
sortimento de casemiras 

das melhores marcas

Exclusivista das roupas

DUCAL
ARTIGOS PARA

Homens-Senhoras - Crianças

Vista-se melhor, vestindo-se na

Alfaiataria BAGGIO
Praça João Costa, n' 50

Ministério da Guerra — Zona Militar Sul 
5.a Região Militar

2. Batalhão Rodoviário
O Comandante do 2o Batalhão Rodoviário solicita o 

comparecimento, na Tesouraria daquela Unidade, da senhora 
ALVINA SCHROEDÊR DF ARAÚJO, espôsa do 2o Tenente 
Reformado ÁLVARO RIBAMAR MEIRELLES DE ARAÚJO, 
para tratar de assunto de seu interesse.

AFONSO AUOUSTo DE ALBUQUERQUE LIMA 
Coronel Comandante do Batalhão

C O M E R C I A N T E S
Quando fizerdes suas compras na praça de 

Porto Alegre não deixeis de solicitar que as mesmas 
sejam transportadas pela

Transportadora Cajurú
Agencia em Porto Alegre

Rua Comendador Azevedo, 76 - Fone 2- 46-16

Agencia em Lajes
Rua Marechal Deodoro, 94

*
Juizo de Direito da Primeira Vara da Co

marca de Lajes

Edital de Praça
O Doutor Belisario Ramos 
da Costa, Juiz de Direito 
da Primeira Vara da Comar
ca de Lajes, Estado de San
ta Gatarina, na forma da lei, 
etc.

Faz saber a t®dos os que o 
presente edital de praça, com 
prazo de vinte dias, virem, de
le conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que, no dia 
vinte e dois de agosto do cor
rente ano (22-8-55), ás dez 
hoias. no saguão do edificio 
do Fórum desta cidade, o por
teiro do* auditórios, ou quem 
suas vezes fizer, levara á pu
blico pregão de venda e ar- 
remataçâo, por quem mais der 
e melhores lances oferecer à- 
cima das avaliações feitas nes
te Juizo. os seguintes imóveis 
penhoiados á DORVALlNO 
RODRIGUES VARELA e sua 
mulher, nos autos da execu
ção que lhes move Luiz Uli- 
boni, a s ber; 1) UMA GLE
BA DE TERRAS de matos e 
tachinais com a área superfi
cial de setecentoí e Setenta 
mil metros q u a d r a d o s  
(770.000 m^2) sita na EaZ-nd 
dos Pinheiros Ralos, distrito 
de Cerro Negro, desta Comar
ca, própria para a industria 
agrícola mais ou menos aci
dentada no s»u conjunto, com 
sangas, vertentes, banhados, 
pedra ferro, com as seguintes 
confrontações: - Norte, com 
terras de José Batistim e An
tenor Rodrigues Varela; sul, 
leste e oeste, com terras de 
outros, gleba esta que perten
ceu anteriormente á Vergilio 
Rodrigues Teixeira, conforme 
registro n. dois mil cento e 
quarenta e seis, livro três - A, 
feito no cartório do segundo u- 
ficio do regi*tro de imóveis 
desta comarca, e atualmente 
pertencente ao executad-' Dor- 
valino Rodrigues Varela, que 
a adquiriu mediante escritura 
pública devidamente registra
da sob n. 2198 (dois mil cento 

| e noventa e oito), fls. 176 v

á 177, em data de 27 de se
tembro de 1946, no cartório 
de registro de imóveis acima 
referido, av.Miada oor CR$ 
74.000,00.) UMA GLEBA DE 
CAMPOS E MATOS, fituada 
na Fazenda Pinheiros Ralos, 
distrito de Cerro Negro, desta 
Comarca com a are« «uperfi- 
cial de treze tos e cin menta 
mil metros q u a d r a d o s  
(350.000ms2), confrontando ao 
Norte, com herdeiros de Ma
ria Candida Varela; ao sul, com 
Severiano José Luiz; á leste e 
r este, com Virgiho Rodrigues 
Teixeira, gleba esta adquirida 
pelo executad > Dorvaün» Ro- 
cfri íU'“s Varela, por compra 
feit i'a Pedro Wenceslau Pinhei- 
ro e sua mulher Cec lia An- 
tonia de Mr raes medi nte es
critura pública devidamente 
transcrita no Cartóri • do Io 
(primeiro) r ficio desta comar
ca, de registro de imóveis, sob 
n. 3 871 (tres md «it centos e 
setenta e umi fD. 100 v. á 101. 
do livro 3-G, em data de 19 
de outubro de .1931, avalb da 
por Cr$ 3t.000.00. - E quem 
quizer arrematar os imóveis 
acima descritos, d verá com
parecer no di«, h» r « e local 
acima mencionadi *, sendo eles 
entregues á quem mais der e 
maiores lances oferecer acima 
das aludidas avaliações, e de- 
oi is de pagos no ato, em moe
da corrente, o preço da arre- 
matação, impestos e custas ju
diei is. E para que chegue ao 
conhecimento <ie todos, pas
sou-se o presmte edita', que 
será publicado e afixado na 
forma da lei. — Dado e pas
mado nest* cidade de Lajes, 
jao vjnte e nove dias do mes 
de julho de mil novecentos e 
cincoonta e cinco (29-7-1955). 
Eu, Waliletk Aurélio Sampaio. 
Escrivão do Civel, o d tilogra- 
lei, subscreví c também as- 
sino.

Belisario Ramos da Costa
Juiz de Direito da la Vara
Wáldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel
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A maior rêde aérea domestica do mundo
Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S. A. TAC
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
AGENCIA EM Í.AGES, - Rua 15 de Novem bro S.N. (logo abaixo do Cine M arajoara)

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

Dias da Semana
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 d e  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 - ,
• < - • l (Volta aos domingos)

Hora de sahida: - 13,20
i i

Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(volta ás 2as. - 3as. - 5as. - sabados)

W r v n o  H n  o u b i d o -  .  11 Q H  J

Domingo: - p a ra ________^ ___ _______  ___
(volta

Hora de sahida: - 11,30
• i r  r .tMv*

1 ■”  ' ...... .....................................................  - _________

Com uma passagem da TAC n,o n í v o l t í ^  Vlaiar em <lual<»uerCia- aérea brasileira, tanto na ida c

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer ess
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando nh p  ^, que para isso seja a penas el
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o hüW o

u DIinete de Passagem, em sua ]sidencia.
Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer. " o

o
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A

Não existe debandada nas 
feleíras da Aliança

Noticiam c«rto* érgãos da 
imprensa catarinense que as 
hostes ’pes*edistas e trabalhis
tas, que formam a aliança 
para eleição da chapa Gallotti- 
Miranda, esiãn sofrendo .de
gringolada. E citam muitos 
nomes de Tubarão, Jaguaruna, 
Lauro Muller, Piratuba e ou
tros Municípios. Nenhum no
me de destaque do PSD ou 
do PTB, é, entretanto, apon
tado. E mesmo assim não es
tá ocorrendo. Os depachos te
legráficos estampados em os 
periódicos situacionistas vi
sam cria'* confusões, eitibele- 
cer vantagens inexistentes, 
preconizando fvitória que s<5 
após 3 de outubro poderá ser 
admitida.

Quem é realmente passe- 
dista não abandona Nereu 
Ramos ás vesperas de um 
pleito decisivo para o Estado. 
E se o faz está traindo, ras
gando convições por interes
ses inconfessáveis. E quem se 
diz trabalhista ® deixa o PTB 
está higienizando essa agre- 
miacão, apontando-se públi

camente como desertor, e s
quecido de Getulio jVargas, a 
quetn certamente exaltou em 
outios tempos, e agora vili
pendiará, formando com seus 
inimigos e Jetratores gratui
tos. Um ou outro que deixar 
a trincheira não enfraquecerá 
o exército da Aliança Soclal- 
Trabalhista, que haverá de 
tomar de assalto o Palácie da 
Agrônomica.

O sangue de Getulio Var
gas foi derramado inocente- 
mente para evitar que os 
traidores assassinassem os 
patriotas. Quem esteve com 
Getulio Vargas nos bons ou 
nos máus tempos jamais dei
xará de cultuar sui memória 
e não se amesquinhará rene
gando uma bandeira de luta em 
favor dos trabalhadores e dos 
oprimidos. Se o fizer «já Vai 
tarde», porque deveria tê-lo 
feito antes que fosse expurga
do por uma ação higienizado- 
ra e de moralização dos nos
sos costumes políticos, que o 
PTB e o PSD, vitoriosamente, 
iniciaram em Santa Catarina.

Aniversário da fundação 
dos Cursos Juridicos

Cordeiro de Farias propôs o golpe

Senhores Comerciantes e Industriais
O general Cordeiro de Fa

rias tomou a atitude mais 
quixotesca, pueril e anti-de
mocrática que se pode tomar 
na atualidade:propôso golpe. E 
o fez em Recife, na presença 
dos ministros da Guerra, da 
Marinha e da Aeronáutica, 
apresentando uma esquema 
politico-militar destinado a 
adiar a eleição presidencial, 
impedindo assim a vitoria 
considerada certa do 6r. 
Juscelino Kubitscheck. Os 
chefes militares repudiaram 
a manobra do governador 
de Pernambuco. Nem por is
so Cordeiro de Farias deixa 
de ser um «bobo alegre» na 
politica brasileira. Só ele e 
Etelvino. Mas que fiquem lá 
em Pernambuco . ..

Leia o Correio Lagea- 
no as 4as. e sábados

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 e 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»

A 11 do corrente transcor
re o 128° aniversário da fun
dação dos cursos juridicos no 
Brasil, data consagrada aos 
advogados, magistrados, pro
motores e todos quantos mi- 
litam nos foros do pais. Cum
prindo um desejo manifesta
do há algum tempo, o Dr. 
Belizário Ramos da Costa, 
titular da la  Vara da Co
marca local, endereçou con
vites à familia forense de 
Campos Novos, Curitibanos, 
São Joaquim e Bom Retiro, 
para a celebração, em 55. 
nesta cidade, da efeméride, 
realizando, para os outros 
anos um rodizio com as de
mais Comarcas da Região 
Serrana.

De6taca-se no programae labo
rado a istaíação da biblioteca 
«Rui Barbosa»,no fórum local, 
e ao meio dia, de 11, um almo
ço de confraternização, no res 
tante do Clube f  de Julho. 
Nessa ocasião deverão falar 
o desembargador Mario Tei
xeira Carrilho e o Dr. Olin 
to Campos, Promotor da la 
Vara. Deverão vstar presen 
>es às festividades: juizes dt 
direito, promotores, advoga 
dos e serventuários de justi 
ça, com objetivo de aproxi 
mar a classe forense, estrei 
tando os laços dr amizade 
que deve uni-la e a coope 
ração indispensável para o 
prestigio da Justiça em nos 
so meio social.

Facilidades para pa
gamento a prazo.

SFJÍ

'0 * '

o rc, igerador 
mais perfeito 
[á produzido 
no país

Venha apreciar em nosso Salão 
de Exposição a beleza, a 
perfeiçüo e a extraordinária 
utilidade do BRASTEMP 
SUPER LUXO -  um refrigerador 
completo e definitivo, para 
o confôrto do seu lar!
Adquira o melhor, para 
sua inteira satisfaçáo.

Acordeons 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:

—  A t e n ç ã o :  —

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 menores preços em Lages.

U p e r luXO - 9,5 pés cúbicos
M a is  espaço ú t il -  9,5 pés.

A m plo  conge lad o r, com espaço para 
gu a rda r a lim entos a serem conge lados, 
além das gavetas pa ra  cubos de gélo. 

Bandeja de degêlo.
Porta func iona l com pra te le iras  para 
ovos, frascos e ga rra fas .

A cabam ento  In te rno  em po rce lana  á 
prova de co rrosão .

Prate leiras removíveis, de acabam en
to  a n o d iza d o , ajustáveis em várias 
posições

•  G aveta de a lum ínio paro carne.
•  9 gavetas de  a lum ín io  que recebem 

fr io  úm ido, para a conservação de 
fru tas, verduras e legumes

® Com pressor do t^ltimo m odêlo, nort ;-  

am ericano .
•  S ilencioso e de ba ixo  consumo.

5 ANOS DE GARANTIA -  sob dupla responsabilidade: 1 - da fábrica,
PELA A LT A  Q U A LID A D E  D O  M ATERIAL E SUA L O C A L IZ A Ç Ã O  N O  PAlS. 2 - DO 
C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E INTERÊiSE EM SERVIR BEM.

Visite-nos

Meicantil Delia Rocca, Broering S. A.

LAIES

Rua C. Thiago de Castro, s/n — Caixa Postal, 27 
End. Telegr.: «VARGAS» — TELEFONE, 253

Ç,-m trr (.r r trY r in rr

«
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j n s c e 1 i n o tem práticamente 
maioria relativa na Gamara para

assegurada
Governar

Quadro das posições dos parlamentares: com Jucelino. 174 (53,6%) com Juarez, 85 (25,7 /.) 
V p v (10,0•/.) -  com Plinio. 3 (0,9.7.) — Indecisos. 29 (8,0./ )•

O jornalista Marcelo Pimental, num trabalho estatístico de folego divulgou pela Meridional atra
vés de vários jornais do pais, a seguinte reportagem, dando a tomada de oposiçoes dos deputados

com relação aos candidatos à presidência da Republica:

— com Ademar, 35

— Na ocasião em que a 
convenção nacional do PSD 
homologou sua candidatura, o 
sr. Juscelino Kubitschek deu 
uma declaração escrita ao 
comandante Amaral Peixoto, 
ponderando-lhe a necessidade 
do reexame da matéria, na 
hipótese de que não lhe fos
se possível conseguir base 
parlamentar ponderável que 
lhe permitisse, caso fosse 
eleito presidente da Repúbli
ca, governar o país sem os 
percalços de uma oposição 
majoritária. Sua candidatura 
passava, então, pela mais 
grave Jcrise desde a sua a- 
preseutação. Informou-se, na 
oportunidade, que aquilo era 
imposição feita pelos milita
res em reunião minutos an
tes havida no ministério da 
Guerra, presentes diversas 
personalidades politicas, in
clusive os srs. Benedito Va
ladares, Georgino Avelino, Ar
mando Falcão e general Hen
rique Teixeira Lott

O próprio general Juarez 
Távora insistia na necessi
dade da formação de6ta base 
parlamentar e. em função de
la, ser escolhido o candidato. 
Ocorre entretanto, que o can
didato da UDN, mesmo sem 
conseguir obier a base que 
que êle próprio julgava abso
lutamente necessária, lançou- 
se candidato e aí está em 
plena campanha,

Com relação ao sr. Jusce
lino Kubitscheck, ela se for
mou naturalmente pelo agru
pamento das bancadas dos 
partidos que apoiam o seu

nome, excluídos apenas aque
les que estão declaradamen
te contra ou ainda indecisos.

Num exaustivo trabalho de 
reportagem podemos apre
sentar, hoje. os quadros par
lamentares devidamente es
truturados. Por eles verifica- 
se que a situação atual é a 
seguinte: para presidente: Jus
celino Kubitschek, 174 depu
tados, ou 53.6%; Juarez Ta- 
vora, 85 deputados, ou 25,8%; 
Ademar de Barros, 35 depu
tados, ou 10,0%; Plinio Salga
do, 3 deputados, ou 0,9%. In
decisos, 29 deputados, ou 
8,0%. A Câmara possui; atual
mente, 326 deputados.

Pára vice-presidente da Re
pública. a situação sofre pe
quena alteração. O sr. João 
Goulart não tem os mesmos 
votos alcançados pelo sr.. Jus
celino Kubitschek. Aumentou, 
em consequência, o numero 
de indecisos. Vejamos: para 
vice-presidente: João Gou- 
lart,|159 deputados, ou 48,8%; 
Milton Campos, 06 deputados, 
ou 28,1%; indecisos, 81 depu
tados, ou 25,1%.

Distribuídos por Estados, os 
deputados estão assim classifi 
cados:

Apoiando Juscelino
Acre, 2 - Amapá. 1 - Rio 

Branco, 1 - Amazonas, 7 
Pará, 5 - Maranhão, 6 - Piaui, 
3 -  Ceará, 8 - Rio Grande do 
Norte, 3 - Paraiba, 3 - Pernam
buco, 11 - Alagoas, 2 - Sergi
pe, 4 - Bahia, 17 - Espirito
Santo, 6 - Rio de Janeiro, 11

Distrito Federal, 7 - Minas 
Gerais, 28 - São .Paulo, 18 - 
Goiás, 4 -  Mato Grosso, 3 - 
Santa Catarina, 4 - Paraná, 7 - 
Rio Grande do Sul, 14.

Apoiando João 
Goulart

Acre, 1 - Amapá, 1 - Rio 
Branco, 1 - Amazonas, 7 -
Pará, 5 - Maranhão, 6 - Pi
aui, 3 - Ceará, 7 - Rio Gran
de do Norte, 3 - Paraiba, 3 - 
Pernambuco, 9 - Alagoas, 2 - 
Sergipe, 3 - Bahia, 11 - Espi
rito Santo, 5 - Rio de Janei
ro, ll - Distrito Federal, 6 -  
Mina6 Gerais, 26 - São Pau
lo, 18 - Goiás, 4 Mato Gros
so, 3 - Paraná 7 - Santa Ca
tarina, 4 - Rio Grande do 
Sul, 12.

Total, 158.

Apoiando Juarez
Piaui, 2 Ceará, 7 - Rio 

Grande do Norte, 2 - Parai
ba, 7 - Pernambuco, 4 - Ala
goas, 6 - Sergipe, 3 - Bahia, 6 - 
Rio de Janeiro, 6 - Distrito 
Federal, 4 - Minas Gerais, 10 - 
São Paulo, 7 - Goiás, 2 - Ma
to Grosso, 4 - Paraná, 5 - 
Santa Catarina, 5 -  Rio Gran
de do Sul, 5.

Apoiando Milton 
Campos

Os mesmos que apoiam Ju
arez e mais um em Minas.

Apoiando Ademar
Guaporé, 1 - Pará. 3 - Ma

ranhão, 3 - Piaui, t - Ceará, 3 - 
Rio Grande do Norte, 2 - Per
nambuco, 1 - Alagoas, 1 - Ba
hia, 1 - Espirito Santo. 1 - 
Distrito Federal, 3 - São Pau
lo, ll  Goiás, 2 - Paraná, 
Não há vice escolhido.

Apoiando Plinio 
Salgado

Espirito Santo, 1 - Rio Gran
de do Sul. 2. Não há vice es
colhido.

Indecisos
Entre os indecisos foram 

incluídos os deputados das 
secções gaúcha e pernambu
cana do PSD, que não se de
finiram até o momento. No 
quadro |dos indecisos, para 
presidente, relacionamos: Pa
rá, 1 - Maranhão, 1 - Parai
ba, 1 - Pernambuco. 5 • Ba
hia, 3 - Distrito Federal. 3 - 
Minas Gerais. 2 - São Pau
lo, 9 - Santa Catarina, 1 - Rio 
Grande do Sul, 3 .

Vende-se CASA
Vende-se uma ca

sa situada à Rua 
Frei Rogério, esqui
na Rúa caetano Cos
ta, de material, com 
terreno e mais um 
lote baldio anexo. 
Tratar com Saulo S. 
Ramos, na Constru
tora Comercial Ltda.

Nesta

Curso de Deteciive
Particular por correspon
dência. Organizado e di
rigido pelo Detective Wal- 
ter, da Policia do Rio 
de Janeiro com curso de 
aperfeiçoamento nos Es
tados Unidos.

Informações: C a i x a  
Postal, 4753 - Rio.

Chacara - Aluga-se
Aluga-se uma chacara sita no bairro da Vár

zea próxima as Casas Populares com a área su
perficial de noventa mil metros quadrados, casa 
em boas condições, garagem e outras dependên
cias. Preço mensal Cr$ 1.500,00.

Tratar com Dona Eulina Ramos Rosa, à Rua 
Emiliano Ramos, 276 nesta.

■ v

Energia -  Tn
Reivindicações dos

msporte -  Alimentação
trabalhadores e da classe média

•

COM 1

JusceBin
Para Presidente

Gallott
Para Governador

1 V I  ------------------------------------------------- —

© e Jango
Para Vice-Presidente

e Miranda
_____________ Para V ice-G ovem ador

I

* ►
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E o Corintho nâo v e io ... V á r i a s  do 0 BRUSQUENSE VENCEU EM SALTO

A
4 *

9

/
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Domingo último, os espor
tistas locais foram vitimas de 
mais um bluf, por parte dos 
grandes clubes. Como se não 
bastassem aqueles dois' de 
Pinheiros, quais sejam o da 
apresentação de um quadro 
de juvenis, na partida contra 
o Aliados e a «marmelada» 
da rifa, o «Veterano», t,.mbém 
fês a sua. . .

Pediu o campo para domin
go, afim-de jogar com o Co
rintho, de Caçador, tendo a 
Liga adiado o Torneio Inicio, 
para proporcionar ,a visita de 
um bom clube, de fora. . .

Eis porem que, no aábado, 
dirigentes do Aliados, man
dam telefonicamente suspen
der a partida, e nada comu
nicaram. : . Apenas, na hora 
do jôgo. compareceram em 
campo, com cara de anjos, e 
como se nada soubessem. . .

Até entradas haviatn sido 
vendidas, e Mister Stebam 
Hory lá estava esperando, de

O Palmeiras e o Popular 
contiDuam liderando o L am- 
peonato Varzeano de futebol, 
permanecendo com zero pon
tos perdidos. Domingo último 
realizou-se, no Estádio Velho, 
mais uma rodada do certame, 
cujos resultados foram os se- 
guintes:

Palmeiras 3 x União 2, Po
pular 6 x Cruzeiro 3, Atléti
co 1 x Paisandú 1.

apitogna boca. E acabou fi
cando chupando no. . . apito. 
Para maior brilhantismo da 
tarde esportiva, o Aliados 
contratou uma preliminar, 
com os aspirantes do Vasco 
da Gama, para as 14 h. Os 
rapazes da camiseta da Cruz 
de Malta, fardados e tal, es
peram no gramado, até às 
15,30, e o guapo adversário, 
nem lá apareceu- . .

Há pouco, realizou-se uma 
artida entre Aliados e Vas

co, o qual, por determinação 
da JDD, devia s^r de portões 
adertos. No entanto, foram 
cobradas entradas, e por sinal, 
em preço elevado. Será que 
essa gente tirou mesmo o 
público pra trouxa?. . .

E depois queixam-se de que 
não há renda. Também pude
ra. Vivem ludibriando a boa 
lé dos pagantes. O publico 
acaba largando mão, pui» có 
encontra malícia dos clubes, 
e rifas de vigeristas. . .

O Brusquense e o Bangú, 
não mais participam do c;.m- 
peoDato, tendo abandonado a 
Liga de nos6o Futebol Menor.

Com os resultados dessa 
rodada é a seguinte a colo
cação:

T Palmeiras e Popular, 0 
pp - 2' Paisandú, 3 pp. - 3' In
dependente e Cruzeiro, com 
4 pp - 4' Atlético, 7 pp. - 5. 
Uuião, com 8 pp.

e s p o r t e
A JDD. apreciou, na sema

na finda alguns processos re
ferentes aos últimos jogos. 
Assim é que foram punidos 
os atletas ;Edú Furiado, José 
Godinho, Elmo Pruner, Fran
cisco Martins, do Vasco e 
Pedro Brustolin, Alfredo San
ta Helena, Delmo Padílha e 
Abelardo Rosa, do Aliados, 
com a pena de multa e ad
vertência, por infrações co 
metidas no prélio realizado 
entre os rdois clubes acima.

Também foram punidos com 
multas os atletas, Dame Tru- 
colo, Rubens Silveira, Scala- 
brin e outros, que participa
ram, sem habilitação, da e- 
quipe do Pinheiros, no prélio 
que este clube jogou com o 
Aliados. O S. C. Pinheiros 
também foi multado em Cr$ 
250,00, assim como o Aliados, 
pela inclusão irregular de 
Pão de Milho. Como essa 
partida fazia parte do Torneio 
Extra, ambos os clubes per
deram os pontos.

o — o

Com o julgamento dos pro
cessos acima, a JDD concluiu 
os que haviam em andamen
to, não tendo atualmente nen
huma reclamação em pauta, 
Os Juizes tem, no entanto, 
mantido rauniões afim de as
sentarem medidas para o pró
ximo campeonato, tendentes 
a não deixar acumular 
se processos e a procederem 
julgamentos com critério uni
forme.

o — o

O Sr. Dorival Ribeiro, Pre
sidente da LSD, viajou on
tem, para a Capital do Esta
do, ODde tratará, junto a Fe
deração, de diversos assun
tos referentes ao futebol 
local.

Leia o Correio Lagea- 
no as 4as. e sábados

Afim de dar combate ao 
S. C. Gaúcho, da localidade 
de Salto, seguiu domingo úl
timo para ali, o Brusquense, 
que compareceu em campo 
com bons reforços. Os rapa
zes da Rua da Brusque alcan

çaram a vitória, derrotando o 
adversário por 2 a zero.

O Brusquense jogou com: 
Guy, Gringo e Tony - Jango, 
Zequinba, Guaracy, Ruy, Ca
bo. Joeci, Eloy. e Hélio

Arnaldo Borges Waltrick
Contabilidade - Representações - Seguros 

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

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

Rua Cel. Córdova, 92 — Caixa Ptosal, 146
L A G E S  SANTA CATARINA

PfJ I1Á 10(1 M0S...
ÊSTEERA 0FOGÃO.'

■‘V >

F H lU ti
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

ÍOTOMO
de fácil manejo e de fácil limpeza.
N Ã o 'U S A  LENHA NEM CARVÃO

Não sujo as panelas  
Não estraga as mãos 
R ápido : um, dois, trê s ... 
e o alm oço já se fe z lPHILIPS

%3r
S.A. PKíüPS DO BRASIL

£  G arantia de um padrão  
absoluto de qualidade

Revendedor Autorizado

Osny Pires &  Cia Ltda,
Praça João Costa 34-38 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

I___

Popular e Palmeiras lide
ram o campeonato 

varzeano

»

CASA RENNER

SOBRETUDOS

Camisas:

Epsom

Lemo

Saragossi

e d if íc io  c a r a ja

í?5k
k W- Estas

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

CAPAS

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.
POLOVER

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
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P.5.P. - Fraccionado
A maioria recusa apoio a Lacerda. Provável 
adesão em massa, do pessepismo as candi

daturas Gallotti e Miranda Ramos

Fpolis, 4 (A.M.) - Num esfor
ço de reportagem consegui
mos junto • elementos do Di- 
retoric do P.S.P., ala dissi
dente, que conta com a maio
ria do Partido, cópia da ata 
da la. reuniáo, dos dissiden
tes e que é a seguinte:

«Aos tres dias do mês de 
agosto do auO de 1955 reun:- 
ram-se nesta Capital, os abai
xo assiDados, por si e com 
representação de diretórios 
pessepistas do interior do Es
tado e, membros do Diretório 
Regional e do respectivo Con
selho, resolveram tomar a se
guinte atitude em relação á 
direção partidária no Estado 
acordando o seguinte:

1) - Manifestar a sua for
mal discordância relativamen
te a .atitude não outorizada 
de alguns membros do Dire
tório Regional que tem, abu
sivamente, comprometido a 
existência e a integridade do 
Partido Social Progressista em 
Santa Catarina.

2 - Representar por um 
emissário . credenciado junto 
ao Diretorio Nacional, contra 
a falta de cumprimento de 
disposições estatutárias, em 
prejuízo da unidade do parti
do e sua eficiência relatando 
ue viva voz e em detalhes 
as ocorrências que estão de
terminando grave cisão no 
Partido Social Progressista 
em Santa Catarina,

3) - Que o «Protocolo» as
sinado a revelia dos diretó
rios municipais é altamente 
prejudicial à candidatura do 
Sr. Adhemar de Barros con
forma se verifica pelas inúme
ras manifestações de noisos 
correligionários.

4 - Assim sendo é nosso 
pensamento que seja a su
cessão estadual considerada 
questão aberta. Recomendan
do, «ntretanto, aos diretórios 
municipais que na solução 
dos casos locais sejam leva
das ero Consideração e como 
pouto principal, vantagens 
pam a candidatura Adhemar 
de Barros.

Florianópolis. 3 de agosto 
de 1955

Visitou nos, segunda feira, 
ocompanhado do cap. José 
Pinto Sombra e do deputado 
Rubens Nazareno Neves, o 
cap. de mar e guerra Paula 
Ramos, presidente do comitê 
pró-general Juarez Távora.

(As»)
Coronel João Cândido Al- 

vez Marinho, Vice-presidente 
do Diretório Regional; Alce- 
biades Cândido Pinheiro, Te
soureiro Geral do D'rotório 
Regional por si e peb s Dire
tórios Municipais de Araran- 
guá, Urubici,. São Joaquim, 
Bom Retiro, Joinvile, Capjn- 
zal, Curitibanos, Porto-União, 
Gaspar; Yoldori Alves. Se
gundo Tesoureiro do Diretó
rio Regional, Dorval ]osê doS 
Santos, Jo3é Cardoso da Cos- 
Costa, Germano Carvalho, Oni 
C irvalho, Arnou Teixeira de 
Melo, Diretor Regional e Pre
sidente do Diretério Munici
pal de Itajai por si e pelos 
Diretórios de Itajai, Joinvile, 
Tijucas, Ituporanga; Mario 
Liurindo, Procurador Geral do 
Diretório Regional; Coman
dante Lafayete Marinho de 
Vasconcelos, Presidente do 
Dtretório Municipol da Capi
tal e rr,emb’o do Conselho 
Estadual; Valter Cruz, Verea
dor da Capital: Genésio Leo- 
cárdio, Veieador da Capital; 
Professor Antonio Lúcio, Pre
sidente do Diretório Munici
pal de Joaçaba por si e pelos 
Diretórios de Joaçaba, Herval 
do Oeste, Concórdia, Xaxim, 
Campos Novos, Seára; Luiz 
Bento Barbi, memb-o do Con
selho Estadual; Roberto da L. 
Costa; José Torres; membro 
do Conselho Estadual».

Este Jocumento verr refor
çar a nossa previ ão anterior 
de que, sem apoio ao Sr. 
Adhemar de Barros, a U.D.N. 
catarinense jamais conseguirá 
os votus pessepistas catari
nenses.

Segundo fomos informados, 
os dissidentes encontram-se 
reunidos para decidirem qual 
o caminhe qu« devem tomar 
face o proximo pleito. É certo 
que as propensões são para 
apoiar, do âmbito Estadual, o 
P.S.D, cujo candidato ex-se
nador Benjamim Gallotti é 
amigo pessoal do sr. Adhemar 
de Barros, e, além do mais. 
conta com a simpatia pessoal 
da maioria dos dissidentes.

Trazendo os cumprimentos 
do general Juarez, o coman
dante Paula Ramos demorou 
se em cordial palestra com 
o nosso diretor, pelo que lhe 
somos gratos.

Amparados pelas leis 
trabalhistas os ope
rários da Prefeitura

I Projetos de leis aprovados pela 
Gamara: 7 — Discursos

Apenas tres projetos de 
leis e uma indicação consti
tuiram matéria nova para a 
Camara, nas últimas reuniões. 
O sr. Euclides Granzotto en 
caminhou duas mensagens 
contendo projeto de leis: 
um que vi6a majorar os pa
drões de vencimentos do 
fiscal de obras e do fiscal 
lançador da Prefeitura, na 
forma de uma indicação do 
vereador Manoel A. Ramos, 
e outro pedindo autorização 
para alienar um excesso de 
terras do patrimônio munici
pal. no Bairro Guarujá O 6r. 
Dorvalino Furtado apresen
tou um projeto de lei auto
rizando o Município a doar 
uma gleba de terras, no dis
trito de São José do Serrito, 
à Mitra Diocesana, para a 
construção de um hospital e 
de casa paroquial. O 6r. Leo
poldo Medeiros encaminhou 
uma indicacão propondo a 
inclu6ão de uma estrada em 
São José do Serrito no Plano 
Rodoviário Municipal.
Projetos de leis apro

vados
A maior parte dos traba

lhos das reuniões de sexta- 
feira à tarde até hoje pela 
manhã, foi ocupada ca dis
cussão e votação de vários 
projetos de leis, inclusive as 
respectivas redações finais. 
Foram enviados à sanção do 
Executivo os projetos de 
leis aprovados e oriundos 
daquele poder, seguintes: 
autoriza a nomeação de to- 
pógrafo para exercer as 
funções de fiscal, com ven
cimentos de CrS 5,000,00; au
toriza alienação de excesso 
de terras; autoriza o Municí
pio a receber por doação 
uma área de terras em Por
tão Preto, Palmeiras, para 
construção de escola; conce
de prazo para pagamento do 
preço de arrematação dos 
lotes do Estádio Municipal; 
altera a multa aplicável ao6 
motoristas de praça que não 
estacionarem nos pontos de
terminados pela Prefeitura; e 
autoriza o Prefeito a conce
der financiamento aos forne
cedores de carne verde à 
população, projeto esse que 
recebeu uma emenda sub6cri- 
ta por vários vereadores 
exigindo garantias reais ou 
fiança ou aval para o finan
ciamento mencionado.
Amparo ao operaria

do da Prefeitura
A Camara aprovou tam 

bém, por unanimidade de 
votos, um projeto de lei de 
autoria do 6r. Evilasio N.

aon extendendo aos operá
rios da Prefeitura os diiei- 
tos e garantias das leis tra
balhistas.

Visita do Cmte. Paula Ramos
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0  discurso de Canroberi
Evilasio N- Caon

. foi 8 reação ao d iscuiso do gene- 
Sensata e justa f proferido dia 5 no Clu-

th! Canrobert Pereira autoridade pessonl e funcio-
b» da Aeronáutica. C 0 çjjt fe do Estado Maior
nal que todos lh* prd|C$SP mU’it,lS verdades, não há ne- 
das I orças Armadas - invadindo uma seara que 
gar. mas avançou o Binai,

,,ã° *Decrétou a falência da justiça brasileira negou os ueerciou a .,om uma divisão do pais em
partidos politicos.a outro militar Salvador,
e° sobreludíi,Upre?ou p e n e i s  nollur nos problemase, sooreiuu , h ^  esco|her: «entre lima
pseudo-lega lid a de imnral e corrompida e o restabeleci
mento da verdade e da moralidade dem o a t,ca , me
diante um» intervenção aparentemente ilegal».

Não serei o pritne.ro, nem o último a comentar .  
oração do Chefe do EMFA. Apena» alinho o meu pen
samento ao dos jornais cariocas, juarezistas e jusceli- 
nBta* e ao dos parlamentares, que admitem nas pala-
vras do conhecido chefe m.l.tai o extravasamento de
ressentimentos pessoais, em consequência da frustra
ção de sua candidatura à presidência da Repub.tca

Se existe corrupção, roubo, fraude e mal versão dos 
dinheiros públicos, aos órgãos legislativos cabe aplicar 
«empeachment» aos administradores, e aos juizes e tri
bunais do pais incumbe processar e julgar os responsá
veis. Se existem problemas sociais e economicos gra
ves, ao povo brasileiro é dada a missão de escolher o 
melhor presidente - um homem capaz de solucioná-los.

Jamais, entretanto, se poderá aceitar, pelo menos 
sem protesto, que alguém se arvore em árbitro dos pr - 
blemas populaies e políticos, e, a golpes de baionetas, 
violente a Constituição e as leis do pais.

O general Canrobert perdeu uma boa oportunidade 
de ter calado. Chefe militar pres'igiado como é, veio 
inlranquilizar a nação, exatamente num momento em 
que a calmaria parecia ter chegado. '

Pela primeira vez concordo com o deputado Alio- 
mar Balleiro que, entre os aplausos do Parlamento, de
clarou: «Se o regime estivesse funcionando normalmen- 
te, o general Canrobert Pereira da Costa estai ia na 
Cadeia, por ordem do Presidente da República».

«Mss. se o general for preso, os Canhões falarão, 
como falaram quand# da prisão do marechal Hermes 
da Fonseca»

lnfellzmente, nossa democracia é ess,-.!

Registro da candidatura de Juscetinô
O sr. Juscelino Kubitscheck assinou as .auto 

nzações para que PSD, PTB, PTN, PST e PR re 
gistrem sua candidatura à presidência da Repú 
blica, perante o Tribunal Superior Eleitoral.

Iustituto dos Industriários  
Concurso para a Carreira de Escriturário- 

Datilografo
determ.n^I0? 0 P“bl,C0̂ ^ ’ pela ODS-DG n° 126/55, fo 
epígrafe. ealtzação do concurso para a carreira en

1202 e 1 2 9 0 / 5 3 ° Será. *:e£ula(l0 pelas Resoluções nrs
Edital dfA bertur« m,Mera,  à6 condições determinadas »
27 de Julho documémr>b -̂ICa<1° no Diário Oficial da União d' ue jumo^documentos e68es afIxado9 Q0 Pósto de In8crjçãc
de 15 de agosto a 3 p®rmanecerâo abertas no period' 
requeridas na Agência d o 'ü p ; 0’ e* sómeDte poderão se
»•* “ etétrareLo dade' * ~  C° "

SURSTrridiT.Âàs;!m ^ le, ra Córdovt_____  SUBSTITUTO AUTOMÁTICO DO AGFNTE

Getulio Vargas bisse:
«É indispensável que a massa trabalhadora se aliste no Partido Trabalhista a fim

irresistível e que a opinião pública, através dele se f m ^  tornà~l0 uma íorça
1 manifestar»

(Discurso na séde do PTB, em P. Alegre, 2-9-46)
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