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Ademar chega 
amanhã

Chegará amanhã a esta ci
dade o sr. Ademar de Barrog 
candidato do PSP à presi
dência da República. O ex- 
governador bandeirante de
sembarcará às 13 horas no 
aeroporto local, devendo às 
20 horas realizar um comí
cio na Praça loão Costa, 
Reina grande interesse em 
torno da visita do conhecido 
lider popular.

>

Dia 24 - “ Um cravo 
na lapela”

Meritória iniciativa do 
G.E. Tiago de Castro

Conforme haviamos infor
mado, o Grupo Dramático 
Tiago de Castro levará à ce
na. agora ja em data marca
da.- o dia 24 do corrente, às 
20.00 horas, no Cine Marajoa- 
ra, a conhecida e aplaudida 
peça de Pedro Bloch: «Um 
cravo na lapela». Participa
rão do elenco os conhecidos 
amadores do teatro local, 
destacando-se: Cecilia Krebs, 
Julieta Corrêa, Bolinha Socas, 
Noemi Ramos, João Luiz Lu- 
cena, Jairo Malinverni e ou
tros. A renda da bilheteria 
reverterá em favor da Capa 
do Colegial Pobre.

Dr. Edézio N. Caon
Festejou seu natalicio na 

data de ontem o Dr. Edézio 
Fery Caon conceituado ad
vogado no foro local, e nos
so prezado colaborador. Ao 
aniversariante, que se acha 
no R. G. do Sul nestes dias, 
enviamos as nossas congra 
tulações.

Até o líder
Florianópolis, 17. - O Sr. 
Gercino Silva, líder da 
bancada da UDN, na 
Câmara Municipal de 
Florianópolis, está em
penhado de corpo e al
ma na propaganda dos 
candidatos F r a n c i s c o  
Galloti e Miranda Ramos.

Segue êle a orienta
ção do sr. Wanderley 
Júnior.

Juscelino e o funcionalismo
TEXTO NA 3a. PÁGINA

E s t á  A c o n t e c e n d o
(TEXTO NA 6a. PGAINA)

Punido e preso por ter criticado Juarez
(Texto na 3a. página)

COMIOO p o p u la r
Dia 24 de agosto

Às 20 horas, na Praça João Costa

O Partido Trabalhista Brasileiro tem a 
satisfação de convidar os trabalhadores e o 
povo lageano para o Comicio Popular que 
fará realizar dia 24 de agosto, ás 20.00 horas, 
na Praça João Costa, em homenagem ao

saudoso

P r e s i d e n t e  
Getulio Vargas

L jü f l H i

Presidente

GETULIO VARGAS

G R A N D E  H O T E L  L A J E S
Oferece à Sociedade Lajeana 

BAR A R L E QU I M
E  o m oderno  R e s ta u ra n te  à  «La Carte» e com ida a preço lixo de C r*  50,00
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Agi t ação na Camara de Ver e ador es
Sérios a tr ito s  en tre  os srs . D orvalino F u rta d o  e A ureo L isboa

For»m de grande agitação as 
r«un'ões da Camara Municipal 
realizadas de sexta-feira últi
ma à tarde até quarta-feira des
ta semina. Em consequência 
de uma indicação do sr, Aureo 
Ramos Lisboa, do PL, em tor 
no da correçüo do vernáculo e 
observação de estetica nas pla
cas e anúncios comerciais, ge
raram-se sérios atritos entre 
aquele vereador e o sr. Dor- 
valino Furtado, do PSD,

Ambos já haviam discutido 
por questOes linguísticas em

maio, revivendo o debate em 
consequência de criticas feitas 
ao sr. Dorvalino Furtado em 
um periódico IocM e atribuídas 
ao sr. Aureo Lisboa, O legisla
dor pessedista refutou aquelas 
criticas e interpelou o 9r. Au
reo Lisboa sobre o significado 
de certas expressões contidas 
em a indicação mencionada, a- 
brindo-se, então, a polemica. 
Na reunião imediata o vereedor 
libertador replicou os ataques, 
em violento discurso escrito, o 
quel provocou uma tréplica,

Aviso a quem interessar possa
Negocio de ocasião

Comunicamos que temos à venda, 387 Ações do valor 
nominal de Cr$ 1.000,00 (Hum mil ciuzeiros), cada uma, da 
Empreza Fôrça e Luz Curitibanense S/A.

Pagamento facilitado, em prestações mensais. Para o 
pagamento à vista, concedemos apreciável desconto.

Os interessados devem enviar propostas par* o endereço 
abaixo!

CAIXA POSTAL 150 -  Lajes, Santa Catarina, ou pes- 
soalmante, à Ru* 15 df Novembro 78 (Org. Contábil Ltda.), 
das 8 âs 12 e das 13 às 19 horas, diariamente, exceto 
Domingos.

também e*crita do *r. Dorv»li 
no Furtada. ,.

Os polemistas apartearam-se 
mutuamonte durante os dis
cursos, ameaçando mtsmo de 
chegarem ao esforço pessoal, 
que náo patsou entretanto de 
ameaças, tendo o sr. Oscar 
Schweitzer, que dirigira um* 
das rauniõet, cassado a pala
vra ao sr. Auteo Lisbom

Por proposta do sr. Evilasio 
N. Caon, apoiado pelo sr. Lou- 
renço . Waltrick Vieira, nâ'> 
constou dos anais da Camara 
o discurso do sr. Aureo Lis
boa, que por sua vez propos, 
c im apoio • também do lider 
petabista, não constasse a ora
ção do seu contendor. Com es 
sa medida, »s arengas, que j 
iam para um ponto final, fo- 
r^m encerrados, sem maiores 
consequências, apezar da aspe
reza dos debates, que chegaram 
ao ataque pessoal. Tudo por 
fim serenou, registrando-se o 
que se pode chamar de em
pate.

Ponto facultativo dia 24 
- Monumento ao Presi

dente Vargas

Outras proposições que ge- 
aos | raram debates foram as de au

toria do sr. Evilasio N. Caon e

Para você aprender inglês
----------- SEM SAIR DE C A SA -------------

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

relativas à decretaçS» de fe 
do no dia 24 e < onstruçio * 
um monumento ao Pr r ! 
Getuli® Vargas. Á pri™'«L 
r̂. Aristldes Ramos, da uurt, 
ieu voto em separado, n<-' ‘
missão de Justiça julgando 
cal e na discussão do paracer 
o sr. Agnelo Arruda, líder u- 
denista, sustentou oralmente o 
ponto de vista de s*-u compa
nheiro de bancada, invocando 
dispositivos de lei para funa - 
meutar a imcompetencia oa 
Camara para decretar feriado. 
() hder peteb'sta em seguida, 
ontrvargunfentou. advogando a 

comnetencia dj> Camara, visto 
iue as leis citadas pelo -r. 
Agnelo Arruda se referiam a 
repouso remunerado devido «o» 
trabalhadores.

O sr: Dorvalino Furtado a- 
pieseutou ao projeto uma 
menda propondo, em lugar 

ie feriado, ponto facultativo, 
uedida que foi o denominador 
c< mum para solucionar o im
passe, merecendo a aprovação 
unanime da Casa, inclusive 
com «la conco ando a autor 
do projeto.

O segundo p ojeto, para a
construção do monumento ao 
sr. Getulie V-* gas L i apoiado 
com restrições pela bancada 
udenista. O vereador Agnelo 
Arruda proferiu longo discurso 
dizendo sórnont** concordar «m ; mo. 
votar favorávelmente »o mesmo 
em face do respeito que tribu

tava aos admiradores do 
presidente, sem que isso impor
tasse *em negar méritos que te
ve, e tão pouco aplaudir seus 
erros e defeitos ou solidarizar- 
te com a politica comandada 
no Brasil pelo msigne brasilei
ro.

A oroção do lider brigadei- 
rista provocou um pronuncia
mento do sr. Evilasio N. Caon 
que agradeceu o apoio recebi
do em torno dos dois Projetes 
que visavam homenagear o 
presidente Vargas, destscando a 
posição assumida pela UDN, 
cuja bancada, comandada pelo 
sr Agnelo Arruda, portou-se, 
no dizer do orador, com isen
ção de animo e paixão política, 
dentro de um terreno de eleva
da cultura política.

Os discursos proferidos pelos 
dois vereadoras, srs. Agnelo 
Arruda e Evilasio N. Caon, em- 
b >ra mantendo pontes do vistas 
adversos, chamaram a atençío 
na Casa, ficando, entretanto, 
num plano cordial e alevado. 
Na votação do» dois projetos 
foram aprovados por unanimi
dade, sendo que o re'ativo ao 
monumento recebeu umi emen
da, de autor'a do sr. Manoel 
A. Ramos, fixsnd em Cr$ 
100 000,00 a verba a ser dis- 
pendida pelo Município psra 
auxiliar a construção do mes-

Continua na 7a. pagina
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Standard Electric

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 corrí 

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

OSNY PIRES & CIA. LTDA.
Praça loão Costa, 34-38 — Fone. 263 — LAGES - Santa Catarina

M O D Ê L O  6051

Possante rádio. Onze válvulas. Sete faixas de ondas: 
L °n£.a’ 1 lntermediária e j curtas ampliadas. 
Toca,dlscos automático de 3 velocidades com 
Pick-up de alta fidelidade, z agulhas permanen
tes reversíveis. Ampla câmara acústica com z 
alto-falantes, incorporando “Tom Sinfônico”.

VENDEDOR AUTORIZADO

A e l e t r o l a n i
LA.JbS RUa COr° n ,‘' COrdOVa’ ^

S a n ta  Ca

R. 5113

»
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c e i i n o  e o f u n c i o n a l i s m o
unido e preso um major 
por ter criticado Juarez

Protestou a Convenção do Partido Repu
blicano gaúcho contra a prisão do seu 

presidente

J u s
Rio (SE) Durante a visita 

que fez a sede da União Es
tadual dos Servidores Públi
cos, em Fortaleza o sr. Jus 
ceiino Kubitschek adiantou 
pontos de «eu programa, que 
diz respeito ao funcionalismo 
publico. Afirmou, então, que 
a extensão das garantias dos 
funcionários públicos efeti
vos aos mensalistas e diaris
tas, e a melhoria geral do6 
seus vencimentos, serão me
didas que o seu Governo e- 
fetivará, se eleito presidente 
da Republica.

Novos, comiiés 
femininos

Na ultima terça feira, d. 
Sara Kubitschek visitou vá
rios subúrbios do Distrito Fe 
deral, para iDstalar novos 
comitês femininos, de propa
ganda das candidaturas Jus- 
celino e Jango.

Foram inaugurados os co
mitês de Braz de Pina, Vila 
da Penha, do Colégio e de 
Varia da Graça, Neste ulti
mo suburbio, a solenidade de 
Instalação do Comitê se 
tiansformou em verdadeiro 
cr micio, com a presença de 
mais de duas mil pessoas.

Visita a São 
Paulo

Rio (SE) Na próxima se
gunda feira, seguirá para 
São Paulo a presidente do 
Comitê Central Feminino pró 
Juscelino e Jango, d. Sara 
Lemos Kubitschek. que per
manecerá 4 dias na capital 
paulista, devendo visitar os 
comitês femininos em funcio
namento naquela cidade.

Homenagem
Os funcionários da Camara 
dos Deputados prestaram, 
ontem, significativa homena
gem ao sr. Juscelino Kubits
chek, manifestando-lhe soli
dariedade irrestrita, na cam
panha em prol da presidên
cia da República.

O Congresso de 
jornalistas

Rio - (SEJ - O jornalista 
Marcelo Coimbra Tavares, pre
sidente d» Comissão Organi
zadora do VI Congresso Na
cional de Jornalistas, a rea
lizar-se em setembro, em Be
lo Horizonte, enviou oficio ao 
sr. Juscelino Kubitschek, co
municando que o «eu nome 
foi incluido na Comisaão de

I Honra do certame e convi- 
dando-o a comparecer à ses
são solene de instalação.

Jango recomenda 
Juscelino

O sr. João Goulart expe
diu a todos os diretórios do 
PTB o seguinte telegrama: 

«Lembro aos valorosos 
companheiros o pronunciamen
to unanime da nossa conven
ção nacional, de apoios ao 
sr. Juscelino Kubitschek e o 
compromisso do ilustre can
didato com nosso Partido 
para a execução de um pro
grama de atendimento das 
reivindicações mais sentidas 
do povo e das classes traba
lhistas de nossa Patria, em , 
prosseguimento a obra social) 
do nosso grande e saudoso 
chefe, Getulio Vargas».

PORTO ALEGRE, 14 — 
(Meridional) — Foi p r e s o  
nesta capital, por ordem do 
comando da Zona Militar do 
Sul, o major Pedro Alvarez, 
suplente de deputado esta
dual do PSB e que há pou
cos dias se dealigou desse 
partido em virtude do apoio 
dos socialistas ao general 
Juarez Távora.

Rompendo com o PSB, o 
major dirigiu uma carta ao 
presidente do Diretório Esta
dual onde procurava justifi
car sua atitude criticando o 
general Távora. Considera 
em sua critica que “ a atua
ção do general candidato, 
como chefe da Casa Militar 
da Presidência da Republica, 
coufirma seu passado de 
inimigo dos trabalhadoras e 
do povo, dando mão forte a 
todas as medidas de repres
são dos direitos dos cidadãos 
que foram postas em prática 
pelo atual govêrno, não sen
do estranha a presença de 
Juarez Távora nas maquina
ções golpistas que nos últi
mos dias vém preocupando 
a opinião pública brasileira”.

Estas últimas palavras, ao 
que apuramos, deram a ori
gem à prisão do major, que 
no mesmo dia fôra eleito 
presidente do Diretório Mu
nicipal do Partido Republi
cano, para o qual entrara a- 
pós o rompimento com os so
cialistas. Os convencionais re
publicanos, após cientificados 
do fato, enviaram ao coman
dante da Região, ao ministro 
da Guerra e ao Presidente

da Republica, um telegrama 
de protesto contra a prisão 
de seu novo lider, vasado 
nos seguintes têrmos:

«A Convenção Municipal 
do Partido Republicano, pro
fundamente consternada pela 
prisão do presidente de seu 
Diretório Municipal, major 
Pedro Alvarez protesta vee
mentemente contra a arbi
trariedade de que foi vitima e 
espera reconsideração do ato 
violento contra a liberdade 
de pensamento, assegurada 
na Constituição, exigindo sua 
imediata libertação».

O major Alvarez foi re
colhido por 15 dias ao 6.° 
Batalhão de Engenharia, no 
Partenon.

Mateus, 
primeiro os 

teus
Florianópolis, 16. — Nesta 

capital ergue-se, já no ter
ceiro andar, o terceiro palá
cio do atual Govêrno. E’ o 
Palácio da Diretoria de Obras 
que, na administração do 6r. 
Bornhausen, fica sendo a 
maior obra realizada por 
essa participação. Adotaram, 
assim, o lema: primsiro o 
luxo depois o lixo.

Energia Transporte Alimentação
Reivindicações dos trabalhadores e da classe média

COM

Juscelino
Para Presidente

e Jango
Para Vice-Presidente

G a llo tti e M iranda
Para Governador Para Vice-Govemador
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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.
AGÊNCIA EM LAGES, - 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)
A

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

Hora de sahida: - 11,30
i» 4..jf ■ -.jM _

(Volta às quintas feiras)

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

Hora de sahida: - 11.30
(Volta aos sabados)

Hora de sahida: - 13,20
(Volta aos domingos)

‘ J #7 • *V.

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

Hora de sahida: - 11,30 fl j*■ ' i. 'I' i • • *' •

Com uma passagem da TAC m o nSa voltaerà VÍaíar em qual<IuerCla- brasileira, tanto na ida
1 . , • :  1 1 " r » ,  J .  V . - 4 J ■ r , j . . i  F.r

, ' “ “ •*- • -* \ ->s ... t -----
Va. Sa. dirigindo-se á a g en c fc  d^,T^Ç. epa lAg.es, nos , encarregamos de mandar buscar qual '

resida em qualquer das 110 ci<Ja,dçs brasileiras, se o id a s  pela,Cruzeiro do Sul,* ba&tàrfdn ái,0 , . & ^Uer pessoa* Q™
uu que para* idâty goin a iij ,

tuado o pagamento da passagem, aqui*" em Lages. Ipiediatamenle a pessoa receberá o bilhete d J pe° aS eIC
sidencia. ‘ j e fle passagem, em sua re

Informações ipais detalhadas.-daremos com o máximo prazer.
I '  1* ■»> o»
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Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca
de Lajes

Edital de Praça
O Doutor BeJ.sario Ramos 
da Costa, Juiz de Direito 
da Primeira Vara da Comar
ca de Laje», Estado de San
ta Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz saber a todos os que o 
presente edital de praça, com 
prazo de vinte dias, virem, 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que, no dia 
▼inte e dois de «gosto do cor
rente ano (22-8-55), às dez 
horas, no saguão do edifício 
do Forum desta cidade, o por
teiro dos auditórios, ou quem 
suas vezes fizer, levará a pu
blico pregão de venda e ar- 
rematação, por quem mais der 
e melhores lances oferecer á- 
cima das avaliações feitas nes
te Juizo, os seguintes imóveis 
penhorados à DORVALINO
r o d r iq u e s  Va r e l a  e sua
mulher, nos autos da execu
ção que lhes move Luiz Oli- 
boni, a saber: 1) UMA GLE
BA DE TERRAS de matos e 
fachinais com a área superfi
cial de setecentos e setenta 
mil metros quadrados (770.000 
ms2) .sita na Fazenda dos 
Pinheiros Ralos, distrito de 
Cerro Negro, desta Comarca, 
própria para a industria agrí
cola mais ou menos acidenta
da no seu 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 à Vergilio 
Rodrigues Teixeira, conforme 
registro n' dois mil cento e 
quarenta e s^is, livro três - 
A, feito no cartério do segun
do oficio do registro de imó
veis desta comarca, e atual
mente pertencente ao execu
tado Dorvalino Rodrigues Va
rela, que a adquiriu mediante 
escritura pública devidamente 
registrada sob n' 2198 (dois 
mil cento e noventa e oito), 
fls, 176 v. â 177, em data de 
27 de setembro de 1946, no

cartório do registro de imó 
veis acima referido, avaliad 
i or Cr$ 74.000,00.) U.VA 
GLEBA DE CAMPOS E MA 
TOS, situada na Fazenda Pi
nheiros Ralos, no distrito 
Ceir.i Negro desta C< marca 
com a area sup-rficial de tre
zentos e cincoenta mil metros 
quadrados (350.00o) ms2), con
frontando ao Norte, com her
deiros de Maria Candida Va
rela; ao sul, Severiano José 
Luiz, á leste e oeste, com 
Virgilio Rodrigues Teixeira, 
gleba esta adquirida pelo exe
cutado Dorvalino Rodrigues 
Varela, por compra feita a 
Pedro Weneeslau Pinheiro e 
sua mulher Cecilia Antonia de 
Moraes mediante escritura 
pública devidamente transcri
ta no Catório do Io (primeiro 
oficio desta comarca, de re
gistro de imóveis, sob n. 3.871 
(tres mil oitocentos e setenta 
e um fls. 100 v. á 101. do li
vro 3-ü, em data de 19 de 
outubro de 1931, avaliada por 
C-r$ 31.000,00. E quem quizer 
arrematar os imóveis acima 
descritos, deverá co.nparece- 
no dia, hora e local acim men
cionados, sendo eles entre
gues a quem mais der e mai
ores lances oferecer acima 
das aludidas avaliações, e de
pois de prgo* no ato, em 
moeda corrente, o preço da 
arrematação, impostos e cus
tas judiciais. E para que che
gue ao coohidmento de to
dos passou-se o presente e- 
dital, que será publicado e a- 
fixado na forma da lei. — Da
do e passado nesta cidade de 
Lajes, aos vinte e r.ove dias 
do m es de julho de mil nove
centos e cincoenta e cinco 
(29-7-1955). Eu, VValdeck Au
rélio Sampaio, Escrivão do 
Civel, o datilografei, subscre
ví e também assino

Belisari., Ramos da Costa 
Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

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 
L A G E S

Caixa Ptosal, 146 
SANTA CATARINA

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 Lajea
Rua Marechal Deodoto, 24
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í Acordeons a
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:

prestações

— 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.

Edição de hoje 8 páginas

Ôkdjíbh

o refrigerador 
mais perfeito 
já  produzido 
no país

Venha apreciar em nosso Salfio 
de Exposição a beleza, a 
perfeição e a extraordinária 
utilidade do BRASTEMP
SUPER LUXO -  um refrigerador 
completo e definitivo, para 
o coniôrto do seu lar!

Facilidades para pa- Adquira o melhor, para 
gamento a prazo. 8ua inteira satisfação.

uper luxo -  9,5 pés cúbicos
•  M a is  espaço ú til • 9,5 pás.

•  A m plo  co n ge lad o r, com espaço para 
gu a rda r a lim entos a serem congelados, 
alám das gavetas pa ra  cubos de gâlo.

•  Bandeja de degálo.
•  Porta func iona l com p ra te le iras  para 

ovos, frascos e ga rra fas .

•  A caba m ento  In te rno  em po rce lan a  â 
p rova de corrosão .

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

•  G aveta de alum ínio para corne.
•  2 gavetas de  a lum ín io  que recebem 

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

•  Compressor do ú ltim o modálo, no rte - 
am ericano.

•  S ilencioso e de ba ixo  consumo

5 ANOS DE GARANTIA -  s o b  d u p l a  r e s p o n s a b il id a d e : 1 -  d a  f á b r ic a ,
PELA A LT A  Q U A LID A D E  DO M ATERIAL E SUA L O C A L IZ A Ç Á O  N O  PAlS. 2 -  DO 
C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E INTERÊSSE EM SERVIR BEM.

— ------------------------  Visite-nos ■- —

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

End. Telegr.: «VARGAS» — TELEFONE, 253 
LAJES — Santa Catarina
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E s t á  A c o n t e c e n d o
________ MEDEIROS DOS SANTOS________

BRIGA O PSP CCM A UDN

& — O Partido Social Pro
gressista a m e a ç a  impetrar 
mandado de segurança contra 
a União Democrática Nacional, 
para que esta refre de sua 
propaganda à candidatura dos 
Srs. Jorge Lacerda e Heriber- 
to liulse, a referencia à le
genda d* R.S.P.

Os ademaristas, neste Es
tado, ainda não se definiram 
por nenhum candidato, pois 
isso que a Convenção, em se-

Vende-se CASA
Vende-se uma ca

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

Nesta

tembro, decidirá.

CARUSO - LACERDA

& — Em Urussanga, houve 
um desentendimento entre o 
Sr. Caruso, irmão do Deputado 
Jnão Caruso e candidato da 
U.D.N à Prefeitura, e o Sr. 
Jorge Lacerda. No comicio 
realizado pelo Sr. Plínio Sal
gado naquela cidade, o Chefe 
do Sigma criticou asperamen
te a U.D.N., pelo fato de a 
mesma não dispor de candida
to capaz, a ponto de tomar de 
empréstimo ao Integralismo, 
na pessoa do Sr. Jorge Lacer
da. Diante disso, o Sr. Caruso 
chamou às falas o Sr. Jorge 
Lacerda.

HULSE E OS INSTITUTOS

& — As empresas dos Srs. 
Irineu Borrihausen e Heriberto 
Hulse, governador e candida
to a vice-governador na cha
pa da U.D.N., estão sendo pio 
cessadas pelos Institutos de 
Previdência. Descontam as 
contribuições dos salários dos 
empregados, mas r.So as re- 

| colhem aos Institutos. Com 
isso, os operários saem preju-

dir dos, pois quando vão so
licitar benefícios nos Institutos, 
encontram as maiores dificul
dade».

CARROS EM LEILÃO

<& — Nada menos de 10 câr- 
ros oficiais, recentemente su
bstituídos por novos, em Flo
rianópolis, estão sendo vendi
dos por algumas repart ções 
públicas. Esses carros são bon- 
• os novos, muito luxuosos, 
custaram ao povo, cada um, 
625 contos de réis, de uma 
firma onde um auxiliar do 
atual governo recebe 20% de 
comissão.

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

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

- A v i s o  -
« v a r r J W K t ç . t S w Sleva ao conhecimento dos seus fregueses e do po
vo em geral, que, em face da re irada de um 
sócio, Sr. Adolfo Filomeno Gaspar Ramella, resol
veram proceder uma alteração conti atua , na qual 
ficou modificada a razão social, para LUUHES1 & 
BOSCARDIN, continuando, entretanto, o nome da 
oficina, sendo o mesmo, ou seja Oiicina I lecani- 
ca Kiograndense, no mesmo local, onde espeia  
continuar a merecer a mesma confiança dos seus
fregueses e amigos. . 0

Aproveita a ocasião, para informar que o Sr. 
Adolfo Filomeno Gaspar Ramella, nada mais tem 
com a referida firma, pois retirou-se por sua livre 
e espontânea vontade, saindo pago e satisfeito

Lajes, 18 de Agosto de 1955 
Ass

Jubil Batista Luchesi 
Pedro Boscardin

Leiam e assinem o jornal

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

Para assinaturas procurem esta redação

jv • ■*- •; ■:a/jJiS

ÍW,

ALFAIATARIA

B A G G I O
veste com a máxima elegancia

«

Tendo sempre as últimas 
novidades num grande 
sortimento de casemiras- f

das melhores marcas

Exclusivitas das roupas

DUCAL
ARTIGOS PARA

Homens-Senhoras - Crianças

Vista-se melhor, vestindo-se na

W /////////A Alfaiataria
roupas

BAGGIO
Praça João Costa, n’ 50

Organização Contábil Ltda.
Assistente Jurídico 

Dr. Evilasio Nery Caon
Responsável Técnico 

Contador Lourival Lisboa

0 - 0 - 0

Caixa Postal, 150 -  Tel: «CONDE» -  Foue ~2 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 78 e 120 ’

LAJES -  S. CATARINA

0 - 0 - 0

A maior e melhor aparelhada organização 
técnica a serviço do comércio e indústria 

da Zona Serrana

0 -0 - 0

dinfnm^dr. m u i t o s  contadores
equipe de técnicos 

em Assistência Fiscal e Jurídica.

0 -0 - 0

CARTEIRAS, SEGUROS GERAIS

ACIDENTES, FOGOE VIDA 
CORRETAGENS, etc. A'

0 - 0  0

Filiais em Encruzilhada e Campos Novos.
Correspondentes nas principais cidades

'  do Estado e do País. 
Correspondente do Banco Inco em Encruzilhada

0 - 0 - 0

Merid?onaí?LEn(Sa C rS, ípASE^e P?TOU
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AGITAÇAO NA . . .
(Continuaçfio da 2a. página)

Atuação individual dos vereadores
Foi seguinte a stuaçlo cada 

um d*s vereadores, durante at 
últimas reuniões da presente 
sessio:

DORVALINO FURTADO - 
PSD - Teve aprovado um pro
jeto de lei de tua autoria, dan
do o nome de «Anacleto da 
Silva Ortiz» a um* rua na sé- 
de do distrito de S. José de 
Serrito. Apresentou outro pro
jeto de lei dispondo sobre con- 
c asão para a construção de 
balsa em Linda Vista, sobre o 
Rio Caveiras, entre Campo Be
lo e Serrito, prejeto esse que 
recebeu uma emenda dos ve
readores Manoel A. Ramos, 
Evilasio N. Caon e Oscar 
Schweitzer e foi aprovado. 
Discursou sobre a necessidade 
de regulamentação de indica
ções e projetos visando incluir 
estradas no plano rodoviário 
municipal. Propoz um telegra
ma de congratulações ao Dr. 
Belizário Ramos da Costa, pe
la passagem do aniversário da 
fundação dos cursos juridicos, 
recebendo a solidariedade do 
lider petebista. Manteve ainda 
a polemica a que nos referi
mos em outro local com o sr. 
Aureo Lisboa.

LOURENÇO WALTRICK 
VIEIRA - PSD - Encaminhou 
indicação visando alargar e 
dar novo alinhamento à Av. 
3 de Outubro, no trecho que 
parte do Posto Coral. Parti
cipou do debate de várias 
proposições.

AUREO RAMOS LISBOA - 
PL - Apresentou indicação 
pedindo providencias em tor
no da correção do vernácu
lo e observação de regras 
de, estética para os anúncios 
e placas comerciais e tam
bém um projeto dando o no
me de «Francisco Fartado 
Ramos> a uma rua da cida
de merecendo aprovação da 
Casa. Deblaterou com o sr. 
Dorvalino Furtodo, conforme 
destacamos em outra parte 
deste noticiário.

ARGEMIRO BORGES DE 
ALMEIDA - PSD - Formulou

e logrou aprovação para 
uma indicação visando a 
construção de uma estrada 

o distrito de Campo Belo 
dv> Sul, entre Monte Alegre 
** Morro do Chapéu.

EVILASIO NKRY ( AON - 
PTB Apresentou quatro in
dicações: a primeira insistin
do para que a Prefeitura pa
gue os débitos que mantem 
para com o IAP dos Indus- 
triários; a segunda sugerin
do à Assembléia Legislativa 
e ao Governador do Estado 
a transferencia do imposto 
territorial do Estado para os 
Municípios; a terceira pedin
do a construção de um ban- 
heiro-carrapaticida em Pin
heiros Ralos, no distrito do 
Serrito; e a quarta solicitan
do ao deputado Elias Adai- 
me, em agradecendo uma 
circular do mesmo à Cama- 
ra de Vereadores, a apre
sentação de emenda ao or
çamento da União consig
nando uma verba para a ca
nalização do |Rio Caará. A- 
presentou também dois pro
jetos de leis: um declarando 
feriado municipal o dia 24 
de agosto e outro autorizan
do o Município a contribuir 
para a construção de um 
monumento ao presidente 
Getulio Vargas, sobre os 
quais já demos detalhes em 
outra parte destas notas. 
Proferiu discursos sobre ou 
tras proposições em debates 
na Camara, inclusive um a- 
pelando ao Executivo para 
que termine e melhore estra
das em construção e outras 
sem conservas no distrito de 
Bocaina do Sul.

ARNALDO BORGES WAL
TRICK - UDN - Encaminhou 
duas indicações: uma pedin
do a terminação e melhoria 
das obras do Parque Jonas 
Ramos e outra sugerindo a 
inclusão no plano rodoviário 
de uma estrada em José do 
Serrito. Apresentou também 
um projeto de lei dando o 
nome de «Lourenço Teodoro 
Waltrick» a uma rua no 
Bairro Ponte Grande e de

signando a rua para ser co
locada a placa com o nome 
de «Major Anibal Ataide», 
já dado por lei anterior.

Votadas todas as pro
posições

Os trabalhos da Camara 
resultaram na votação de 
toda a matéria constante da 
pauta de cada sessão, tendo 
sido aprovados todos as in
dicações e projetos de lei 
apresentados, exceto um que 
visava dar o nome de Pe, 
Elias Bordignon a uma rua 
na séde de Anita Garibaldi, 
por se inconstitucional. Ficou 
para ser discutida e votada 
em novembro, aliás como de 
lei, a proposta orçamentária 
já encaminhado pelo sr. Eu- 
clides Granzotto.

As reuniões da atual ses
são forem presididas pelo 
sr. Syrth Nicolléli, com ex
ceção de uma, dirigida pelo 
sr. Oscar Schweitzer. Nas 
Secretarias serviram os srs. 
Lourenço Waltrick Vieira e 
Dorvalino Furtado. Na próxi
ma edição daremos uma s í d - 
tese de todos os trabalhos.

Os trabalhos foram encer
rados quinta feira, devendo 
a Camara reunir-se nova
mente em novembro.

V. Excia. 
não matou 
Getulio ?

U deputado Josué de 
Souza, na Camara Fede
ral, definiu a personali
dade do jornalista e par
lamentar Carlos Lacerda 
com as seguintes pala
vras:

«V. Excia. é um revol
tado. Conheci-o m u i t o  
moço, fazendo agitação 
comunista e sendo preso

7 Página
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PHILIPS
A QUEROSENE 
COMUM 
GASEIFICADO

ÉOfOõÃO
de fccil manejo e de fácil limpeza.
NÃO USA LENHA NEM CARVÃO

Não  suja as panelas  
Não estraga as mãos 
Rápido: um, dois, três.. .  
e o almoço já se fezl

S.A. PHILIPS DO BRASIL
9  Garantia de um padrão  

absoluto de qualidade

Revendedor Autorizado

Osny Pires &  Cia. Uda,
Praça João Costa 34-38 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

í
l
I _________ _ _ __________________
U .i'-

todas as vesperas de Io 
de maio. V. Excia. sem
pre esteve empenhado 
em destruir alguma coi
sa, V. Excia. é o simbolo 
do ódio e da destruição. 
V. Excia., ante o tribunal 
de sua consciência, po-

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

derá dizer que não ma
tou o sr. Getulio Var
gas?».

SOBRETUDOS
C O

C A S A  R E N N E R
e d ifíc io  c a r a iâ

Camisas:

Epsom

Lemo

Saragossi
CAPAS

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.

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 a r

QUALIDADE E DISTINÇÃO
POLOVER

IO

t
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Getulio Vargas disse:
«É indispensável que a massa trabalhadora se aliste no Partido Trabalhista, a fim de torná-lo uma força

irresistível e que a opinião pública, através dele, se faça manifestar»

_____________________________________________  -__________________________ __________

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

P S D « PTB com candidato comum á 
Prefeitura de São Joaquim

Apoteótica convenção para o lançamento de Thomaz Costa
das, os representantes dos Urubici o sr. Carismundo Jo 
partidos políticos com dire- sé Custódio. Lm nome do 
torios em bão Joaquim, e as Partido Social Democrático

Realizou-se no dia 16 des
te, em Sâo Joaquim, a con
venção municipal do Partido 
Social Democrático, para o 
lançamento do candidato a 
prefeito cuja escolha recaiu 
na pessoa do sr. Thomaz 
Costa, chefe pessedista na
quela comuna, onde desfruta 
de grande prestigio popular.

Antes do inicio dos traba
lhos da sessão solene, gran
de multidão já se comprimia 
na dependencias do Cine 
Glória; ansiosa por ovacionar 
os candidatos da «Frente 
Popular», formada pelo PSD 
e PTB. A’s 20,00 horas o sr. 
Hermelino Palma, vice-presi
dente pessedista, abriu os 
trabalhos, formando a mesa 
com as autoridades convida-

Comitê pró 
Ademar

Foi organizado nesta cidade 
um comitê político que defen- 
derá a candidatura do sr. A- 
demar de B rros á presidên
cia da República, constituído 
dos seguintes próceres pe.->se- 
pistfis; Presidente: Dr. Horten- 
cio Castro - Vice-presidentes: 
Ozório Lenzi e Pedro Delia 
Roca - Secretário Geral: Ma
rio Vargas - Io Secretário: Er- 
nani Rosa -  2o Secretário: 
Orival Batista - Io Tesourei
ro: Tulio Fiúza • 2o Tesoureiro: 
Raul Rosar - Diretores de pro
paganda: Carlos Jofre do A- 
n.aral e Libório Schweitzer - 
Membros do comitê: Pedro Va 
nom, Humberto Pascalle, Hil- 
tcn Amaral, Cesar Wagenfhur, 
Gastão Inácio Godinho, José 
Vieira Lemos e Olovis Silva. 
Conforme esclarece a comuni
cação a nos enviada, e firma
da pt-lo Dr. Hcrtencio Castro, 
c corritê trabalhará exclusi- 
varmnte para o sr. Ademar 
de Barros.

representações de Lajes.
Sob eslrepitosa salva de 

palmas deram entrada no re
cinto vários lideres políticos 
joaquinenses que haviam a- 
derido ao PSD. Nomeada 
uma comissão para introdu
zir o s r  Thomaz Costa, can
didato escolhido,a custo de- 
6incubiu-se da mi6são, ante 
o entusiasmo dos populares 
q u e o carregaram em 
triunfo, sob aclamações de 
vitória e vibrante regozijo. 
Lidas a9 aias das convenções 
do PSD e PTB que homolo
garam a candidatura do sr. 
Thomaz Costa, o presidente 
Hermelino Palma saudou os 
convencionais, em aplaudida 
oração Seguiu se na tribuna 
o professor Milton Jorge 
Bleyer, que fez uma eloquen
te saudação ao candidato es
colhido. A mulher joaquinen- 
8e foi saudada, em belíssimo 
improviso; pelo vereador 
Nereu Ghizoni. Tecendo ju 
diciosas considerações em 
t o r n o  da atualidade po
lítica brasileira e dos candi
datos pessedistas e traba 
lhistas, orou o deputado Jor
ge Barrozo Filho, represen
tando o diretório regional do 
PSD, e recebendo calorosos 
aplauso* O vereador Syrth Ni- 
colléli, presidente da Cama- 
ra de Lajes, e representante 
ds PTB local àquele concla
ve, discursou com eloquên
cia e sob os aplausos dos 
convencionais e populares 
presentes ao Cine Glória, ü  
jornalista Tiago de Castro, 
falando em nome do PSD de 
Lajes, reverenciou os ho
mens do passado de São 
Joaquim, em oração entre 
cortada de aplausos, impres
sionou vivamente. Discursa
ram também, por Urupema o 
sr. Nabor Vieira Lemos, por

falou o advogado Dr. Públio 
Matos, incisivo e entusiasta, 
arrebatando aclamações de
moradas.

Por fim agradecendo a es
colha de seu nome, e as 
ovações a ele tributadas, fa 
lou o 6r. Thomaz Costa, em 
linguagem 6imples e cheia 
de emoção, recebendo demo
rada* palmas ao perorar.

A convenção pessédi6ta foi 
uma das mais entusiastas de 
quantas temos assistido, sen
tindo no povo joaquinense 
um dos que mais calor e vi
bração política possui.

Todos os oradores recebe
ram demorados aplausos ao 
mencionarem os nomes dos 
candidatos Juscelino Kubits- 
check, João Goulart, Fran
cisco Gallotti, Miranda Ra
mos e Thomaz Costa; numa 
afirmação eloquente de que 
em São Joaquim o povo es
tá com eles e lhes dará um 
triunfo espetacular.
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Catedrático Dr. Teimo  
Ribeiro

Tivemos conhecimento da aprovação do Dr. Teimo 
Vieira Ribeiro, conhecido procer trabalhista no Estado, pa
ra a Cátedra de Direito Constitucional da Faculdade de Di
reito de Santa Catarina, em brilhante concurso realizado 
nos dias 16 a 18 passados. Acontecimento se reveste de 
alta significação para o mundo intelectual de Lajes, visto 
ser o Dr. Teimo Ribeiro o terceiro lajeanp a ocupar uma 
respeitável Cátedra Universitária. Curioso é o fato. de ser 
a cadeira conquistada, a mesma que ocupou o Senador r. 
Nereu Ramos, desta terra. Fizeram parte da banca exam - 
nadora, conhecidos e afamados professores, destacando se 
Pedro Calmou, Reitor da Universidade do Brasil e mestre 
da matéria, Darcy Azambuja, literato e catedrático de Di
reito Constitucional e Filosofia de Direito na Universidade 
do Rio Grande do Sul e o famoso Pinto Teixeira, autor e 
professor na Faculdade de Recife.

Em outra oportunidade, publicamos um comentário 
sôbre a tése do Dr Teimo Ribeiro, para livre docente da 
disciplina, dando pequena mostra do trabalho do Drofessor, 
sendo que desconhecemos agora qual o tema tratado.

Cumprimentamos o novel Professor, antecipando a efi
ciência com que ficou dotada a nossa Escola de Direito.

Edição de hoje 8 páginas
fa u s ta

:: m  n s i y  c a o n
or ED ÉZIO  NERY CAON

CAUSAS C ÍV E IS , C O M E R C IA IS  
C R IM IN A IS ,T R A B A L H IS T A S  E FISCAIS
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Hoje, sabado ás 4 e 8 horas o CINE MARAJOARA apresenta:

«Os Filhos dos Mosquiteiros» em Techicolorü 
com: Cornell Wild e 

Mauren 0 ’ahara

Amanhã, Domingo às 7 e 9 horas o MARAJOARA tem prazer de apresentar:
«LIBERDAD LAMARQUE« em: a n s i e d a d e - - - - - - - -

| «T a r z a n e a Montanha Secreta»AGUARDEM: «M O G AM BO » em Technicolor ! 
com CLARK GABLE e 

AVA GARDKNER

v
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