
COMIC DIA 21
Com a presença dos srs. Juscelino Kubistchek e João Goulart, candidatos da aliança-PSD-PTB à presidência e vice-presidencia 

da República, na praça João Costa, às 20,00 horas, será realizado um monumental' comicio politico.

-----E^taiao presentes: Rui Ramos, Ivete Vargas, Saulo Ramos, Leonel Rrizzola e outros lideres do PTB e PSD
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Sensacional denúncia: acordo secreto entre 
Irineu Bornhausen e o Partido Comunista

rublica «O  Estado», de Florianópolis, a seguinte nota: 
«Por todos os recantos do Estado por onde recentemen- 

te andou em pregação política, valendo-se do cargo de Secre- 
tári > d’£stido, usa ido carro ofica’ e g istin io  g i-o lin  paga 
pelo Povo, o senhor e monsenhor Librelotto martelou numa 
só tecla: oa cntolicos não deviam votar nos candidatos 
aliancistas por que aliados doa comunistas.

Para maior enfase da sua propaganda lacerdista, o 
senhor e monsenhor chamava a atenção do povo para a sua 
qualidade de sacerdote, cuja palavra deve estar acima de 
explorações e tricas partidárias,

Negará porventura o senhor e monsenhor Librelotto 
que os candidato» aliancistas sejam católicos?

Se o fizer, estará pecando perante Deus, como já está 
falhando perante os homen», pelo uso indevido d » cargo e 
de bens públicos, em campanha política.

Náo nos surpreande, por outr-» lodo, essa técnica de 
nos acusarem até de comunistas, em vésperas de eleições.

Em 1946. quando da campanha do dr. Adarbal R. da 
Silva, êsse expediente foi muita u*ado. Por toda Santa Ca
tarina espalharam bolelina acusando-nos de unidos aos co
munista», por um acôrdo secreto.

Mas, paaaada a eleição. não fó de dentro das urnas, 
como na* colunas do órgão oficial do Partido Comunista 
do Brasil surgiram provas esmagadoras de que o aliado se
creto doa vertntihoa era precisamente o candidato Inneu

No dia 22 de janeiro de 1947, o jornal TRIBUNA PO
PULAR. órgão oficial do Partido Comunista .Brasileiro, pu
blicou a aeguinle notai . , m u

«O sr. Inneu Bornhauaen, candidato da U.o.N, ao 
Govêrno de Santa Catarina e que conta com u apoio 
do Partido Comunista do Brasil naquele Estado, ande- 
roçou ao senador Luiz C.rloa Prestes o seguinte tele
grama! «Agradecendo as saudações e voto. pela v.lóri, 
de minha candidatura formulaaa pelo Partido Comunis
tas do Brasil, aproveito a oportunidade para ressaltar 
sue . orientaci" d- campanha neste E.tado norteou-.e 
pelo Objetivo de concorrer p*ra a efetivação do verda
deiro regime democrático, ainda nao atiDgindo em sua
plenitude em nosso

(As.) IRINEU BORNHAUs LN». 
Tanto O ESTADO como A GAZE IA, aquele em sua
1 an iu  yj (Jj„ Hntcs, deram

edição de 24 de janeiro de 1947 <* , .
publicidade à do èornhw"™ m i» ’ os vrrn.elho., Outr,,.

urn«. v ie i.™  p o .m v „  ...e

Graves irregularidades na usina de Gubatão

acôrdo aecreto.

Eclodiu séria crise Tentre a 
direção da r Petrobrás e um 
grupo de oficiais técnicos que 
servem na mesma. Ainda não 
se aabe o alcance da6 denún
cias feitas, mas já não te dis
cute que serias irregularida
des existem, atribuídas à in
competência de técnicos ame
ricanos ou de falhas no proja- 
to de construção Jdaqcela re
finaria. É o governo da aus
teridade e da defesa dos in
teresses do Braail que se in
cumbe de desmoralizar a Pr- 
trobrás, para servir aos trus- 
tes. «Ultima Hora» dá o re
sumo das principais irregula
ridades que estão sendo a- 
pontadas'-

«Grtvea danos vêm sendo 
causados á economia braai- 
laira pelas irregularidades que 
se estão verificando na Refi
naria President* Bernardes 
(Refinaria de Cubatãoj. A 
atual direção da Petrobrás 
forçou o 8fastamento?de téeni- 
c  s militaras brasileiros que 
linham sido chama loa a cola
borar na costrução da Refi
naria pelos seus méritos e 
par medida de economia pois 
os militares te contentavam 
com uma simple* gratificoção. 
Esse» oficiai-, confraterniza
ram com o» elemento* civis

oi trabalhos decorriam com 
pleno êxito, aendo as opera- 
çõra realizadas pelas firmas 
americanas Hydrocarbon Re- 
e ich. Inc. (H.R.I.), e Arihur 

(j. McK -̂e an I Company, fisca
liza.Ia- p .r ésses técnicos, com

ampla autoridade. A nova di
reção preferiu eximir-se de 
qualquer interferência direta, 
entregando a conclusão das 
obras à H.R.I,

Apesar de inaugurada ofi
cialmente a Usina de Cuba- 
tão não funciona plcramente. 
De seis unidade» de proces
samento que a compõam ace
nas uma está operando. .As 
teotativas para pôr em ope
ração ás outras unidades fei
tas pela H.R.I., Jfirma que 
projetou a Refinaria e com a 
qual foi assinada contrato de 
operação, até agora n&o al
cançaram êxito. Cada uma 
dessas tentativa* tem posto 
em ri»co as instalações e re
presentam despesas vultosa 
que a Petrobrás não pode 
reaver. Nenhum ônus ou res
ponsabilidade tem recuido so
bre a H.R.I. pelos danos cau
sado». Pelo Contrato de ope
ração tôdas as funções exe
cutiva» de categoria mais ele
vada foram entregues ao pea- 
>oal do H:R.I. sob a alegação 
de que só a»aim assumiríam 
a responsabilidade.

Causas do prejuízo
~Afirma-s« que enorme pre
juízo em divisas vem tendo o 
Brasil pelo fato _de apenas 
uma unidade [trabalhando di
retamente o patróleo, chama
da de fracionemento, estar 
operando, Por ela podem pas
sar 45 000 barris de petróleo 
por dia, mas as pererntagena 
de produtos nobres, de uiai*>r

valor econômico, não corres- 
pODdem ao que Jpoderia ser 
obtido com as demais unida
des em operação. Por exem
plo, umt das unidades mais 
importantes é a de craquea- 
mento. Esta unidade tem por 
finalidade aumentar o rendi
mento do processamento pos
sibilitando, cor o mesmo 
consumo de petróleo. a pro
dução de mai<> quantidade 
de gasolina, alén de melho
rar as qualidades da mesma, 
representa tamanha econo
mia de petróleo que tódas a» 
refinarias modem.,» a pos
suem. Esta unidade, que é 
vital, ainda não está em ope
ração.

Má íé ou incompe
tência?

Declara-se que. axcluida a 
ma fé restam para explicar o 
fato de não estarem funcio
nando tòdas <,s unidades dois 
motivos: falhas do projeto ou 
f„ka de aptidão técnica do 
pessoal encarregado da opera
ção, a H.R.I.
A culpa da Petrobrás

O grupo de técnicos mili
tares acusa a direção da Pe
trobrás de ser desidioso. Dão 
tomando as medidas neces
sárias para que a Ref naria de 
Cubatào cumpra assim o que 
lhe compete na economia 
brasileira. A permnnecer a 
atual iiic^p icidade, brevemen 
te ficará abalado o prestigio 
da piópria Petrobrás. Outros 
fatos oitão *endo mencionados

B R f l H D E  H O T E L  L A J E S
Oferece o melhor restaurante da cidade a preços normais

ALMOÇO OU JANTAR no G R  A N D E  H O T E L

CR$ 50.00 -------------- ------------------------------

___

Conheça o nosso B A R  A R L E Q U I M
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Juscelino cobrirá no Estado do Rio o
saldo de Pernambuco

Uma vitória tranquila da 
cliapa Juocelino-Jango no Es 
tado do Rio compensará, com 
sobras, a vitória por menor 
margem, que a cliapa Juarez- 
Milton assinalará em Pernam 
buco prevê o 6r. Vitalino 
José de Melo, baseado nos 
elementos de estudo que or
ganizou ten io por b«se a e- 
ificiência dos partidos em ca
da Estado.

Assim, para o Estado do 
Ríh, dá o sr. Vitalino 320.OUÜ 
votos à chapa J-J, 200.000 à 
chapa Juarez .Milton, 100 000 
ao sr Ademar de Barros e 
80.000 ao sr. Plinio Salgado, 
num total de 700.000 votantes. 
Em 1954, o PSD fez ” 172 278 
legendas, o PTB alcançou 
Kt5 642 legendas, o PR, o PTN 
e o PST ;nâo tiveram vota
ção. Dessa forma, as forças 
que apoiam o sr. Juscelino 
somaram 297.920 votos.

Probabilidades de 
Juarez

Ao mesmo tempo, a UDN 
fez 148.825 legendas, o PDC 
fez 13.162, o PSB se limitou 
a 12 868 e o PL totalizou 
20.854 votos, o que perfaz 
195 709 votos para 06 partidos 
que apoiam a chapa Juarez- 
Milton, isto é, uma diferença 
de (êrca de luO.nOG votes, 
ampliável com o aumento do 
número de votantes, forçado 
pela legislação atual.

O 6f. Ademar de Barros 
cuntará também no Estado 
do Rio com 24.284 votos do 
PSP e mais o >eu trabalho 
pessoal. O PRP, que não fun
cionou nas eleições passadas, 
tem a -eu favor, agora, um 
trabalho eficiente do sr Pli 
nio Salgado no interior do 
Estado, revivendo prestigio 
que ê le  já possuiu em diver

sos municípios, doüde atri 
buir-lhe o sr. Vitalino Melo 
capacidade para quase empa 
relhar com o sr. Ademar de 
Barros.

Em Pernambuco
Embora confusa a situação 

em Pernambuco, quer em con 
sequência das reviravoltas 
políticas d e s t a  campanha, 
quer por terem os partidos 
disputado eleições, em 1954. 
grupand '-se em coligações, 
não é difícil assegurar à cha 
pa J-J 200.000 votos nêsse 
tÍ6tado, de vez que só a co
ligação PTB-PST obteve, há 
um ano, 207.757 legendas, con
tra 221.259 da coligação PSD 
PDO-PL-PRP-FSP. Ora. des
sa coligação tiram-se, agora, 
o- PSP e o PRP, entrando a 
UDN, enquanto o PRP vai se 
unir ao PTB, mesmo adm tin- 
do que o sr. Etelvino Lins 
carreie todos os votos do PSD 
para o sr. Juarez Távora. os 
200.009 votos da chapa J-J 
estão, ponanto. garantidos 
Deve-se notar, ainda, que a 
UDN, o PSB, o PTN, o PR e 
o PRT não alcançaram vota
ção computável.

A  íavor de Juarez
Milita em favor da chapa 

Juarez-Milton compensando 
os d sfalques do PSD etei- 
vinista seu prestigio junto ao 
eleitorado, o que lh** pode 
fornecer o total de 250.00'' 
votoB para colocar-se como 
candidato mais votado em 
Pernambuco, com 50.000 vo
tos mais que a chapa J-J.

O sr. Ademar de Barros de
verá alcançar 100 001) sufrá 
gios. Osr. PlinioSalgado.com 
reduzidas uossibilidades, deve 
limitar-se aos 10.000 votos.
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A Comercial Auto Capas
Inaugurou sua loja CITYTE-í

A  rua Mal. Deodoro, no antigo salão Cruzeiro do Sul

Aonde está instalada cora um variado sortimento de colchões, so

fás, jogos ̂ estofados, camas, divãs, almofadas, tapetes, trilhos, lus

tres em estilo funcional, bergéres reclináveis e simples, e uma 

variedade infinita de moveis de todos os tipos e para todos os gostos

Vendas com facilidade de pagamento

w

ifr

J i
§  i”~1~ SB-kÀy

Chácara - Aluga-se
Aluga-se uma chácara sita no bairru da V á r  

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.

P a l á c i o  da M ú s i c a
r ■ •• ••

ARTIGOS MUSICAIS E ELÉTRICOS
A maior e mais completa discoteca de Lajes

Acordeons - Rádios - Eletrolas - Toca-discos - Bi
cicletas - Reguladores de voltagem - Máquinas de cos
tura Álbuns para discos - Aparelhos discotex e mui
tos outros artigos de reconhecida qualidade.

1 Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» 
e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cupões gra- 

I tuitos «lar Feliz» (caria patente n° 180).

, PALÁCIO DA MÚSICA, CUJA LEMA Ê:
VENDER BEM, E SERVIR MELHOR

, Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal, 164 - Fone, 397 

EDdereço Teleg. «Palácio» - Lajes . S. C.

ALFAIATARIA

e -y;
wxetm •_

roupas

B A G G I 0
veste C im  a m áxim a e le p n e ia

Tendo sempre as últimas 
novidades num grande 
sortimento de casemiras 
das melhores marcas

Exclusivistas das roupas

DUCAL
ARTIGOS PARA

Homens-Senhoras - Crianças

Vista-se melhor, vestindo-se na

Alfaiataria BAG G I0
Praça João Costa, n 50
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Repelida pelo PSP  a calúnia do acordo 
entre PTB  e os comunistas

Na reunião do Diretório 
N»eional do P.S.P., que ho
mologou a candidatura Dan 
t< n Coelho para Vice-Prrsi 
d» nte na Chapa de .Ademar 
dt Barros, foi êste “ adverti
do da inconsistência ue »ua 
campanha de difamação con- 
ira um pseudo acordo en
tre o P.T.B. e os comunis
tas

Bis como noticia a referida 
reunião o eDiário de Noti
cias», de 31 de agosto, jor
nal oficial do 6r. Juarez Tá-
vora:

‘Numa reunião agitada, o 
Diretório Nacional do Parti
do Social Progressista ter
minou por homologar a can
didatura do sr. Danton Coe
lho à vice Presidência da 
República na chapa do sr.

Ademar de Barros. A indi
cação não foi consumada 
sem uma resistência tenaz 
de uma pequena ala, lid- 
rada pelo Senador Kerginal 
do Cavalcanti que defen leu 
a conveniência política de 
não ter co si. Ademar can 
didato a vice para se com
por em cada Estado de 
acôrdo com os interêsses 
locais.

Todavia, uma carta do sr. 
Ademar indicando o sr. Dan
ton. lida pelo sr Erlindo 
Salzano, liquidou a questão. 
Só o Senador Kerginaldo 
CavalcaDti manteve seu vo
to contrário ao ex Ministro 
do Trabalho do sr Getúlio 
Vargas.

O Diretório aprovou ainda 
uma indicação do sr Chagas

Freitas para que o Par ido 
advertisse o sr. Danton >e- 
lbo dos ri-cos a que expu lia 
o regime com a anuncí Ia 
denúncia, agitação em tô 10 
de um acôrdo firmado e: 're 
os comunistas e o PT.B. al 
denúncia só poderia ser for
mulada à base de documen 
tos hábeis Ora, as atas de 
uma reuni io do Diret rio 
Municipal de São Paulo i ão 
pareciam capazes de con
vencer a opini >o pública, tté 
porque se trata de documen
tos unilaterais e de fonte 
suspeita, provindo de um se
tor dissidente do trabalhis-
ilO.

0 Diretório aprovou & pro
posta do sr. Chagas Freitas 
não como atlvertência, mas 
como uma ponderação».

DTEVILASIO NERY CAON 
DT EDÉZIO NERY CAON

a m • 'm v r

causas c ív e is , c o m e r c ia is
CRIMINAIS,TRABALHISTAS E FISCAIS

ED. MRRRJORR A:2-RNDRR*SALRS:l4elS*F0NE:3S5
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PHILIPS
A GiUESOSENE
COMUM
GASEIFICADO

da fácil maneja e de fdril limpeza.
N Ã O  USA LENHA NEM CARVÃO

N ã o  su ja  as p a n e la s  
Não estraga as m ão s  
R á p id o :  u m ,  do is ,  t r ê s . . .
•  o a lm o ç o  já  se fe z !

S. A. PHILIPS DO BRASIL
t f  G c r o n t ia  de  um  p a d rã o  

o b s o iu to  de  q u a l id a d e

Revendedor Autorizado

Osny Pifes &  Cia. L ida,
Praça João Costa 34_38 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

—  A. U  • J

S o c i a l
PARA GOVERNA-OR

*

FR A N C IS C O  G A u O T T I

Èles construirão o progresso 
de Santa atartna, executando 
um programa de governo ba
seado nos princípios de justiça

*

social deixados pelo Presidente

GETÜUO VA í GAS!

Para Vice-Governador

M IR A N D A  m
C/t ndidatos dos Trabalhadores Catarinenses

3
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TRIBUNAL DO JURI Estado de sitio na Agentina

Esteve reunido o Tribunal 
do Juri, desta Comarca, rque 
em 4 sessões julgou os se
guintes processos:

1 - LUIZ GALDINO DA SIL
VA, acusado de tentativa de 
morte contra Artibano Ra- 
faeli, em .31 de outubro de 
1954. q o  distrito de Correia 
Pinto, foi condenado a d;.is 
(2) anos de reclusão, por ó| 
votos a 1. Foi seu defensor 
o advogado dr. Edézio Nery 
Caon.

2 - ULISSES ANTUNES CAR
NEIRO. acusado da morte de 
Olivino Salmoria, em 11 de 
setembro de 1954, num baile 
no distrito de Aflita Garibal- 
di, foi absolvido, por 4 votos 
contra 3. O réu foi defendi
do pelo dr. Hélio Ramos 
Vieira, tendo funcionado co
mo 'auxiliares da acusação 
os dr«. Jorge Barroso Filho 
e Evilásio N. Caon.

3 - MARIO LAMÊGO, autor 
da morte Euclides Fogaça, 
em Encruzilhada, no distrito 
de Palmeira, em Io de feve
reiro de 1955, foi condena
do a seis (6) anos de reclu
são, por votação unanime 
dos jurados.i

Foi seu defensor o dr. Ma
rio Teixeira Carrilho.

4 - ISARINO JOSÊ DA SIL

VEIRA. autor do assassinato 
de seu irmão Hercilio José 
da Silveira, em março do 
corrente ano, no distrito de 
Cerro Negro, foi condenado 
a déz Í10) anos de reclusão, 
por 5 votos contra dois 

Foi seu defensor o desem
bargador Mario Teixeira 
Carrilho

Os trabalhos do Tribunal

do Juri foram presdidos pe 
lo dr. Aristeu Ruy de Gou 
vea ScbiefLr, e as acusa 
ções foram procedidas pelo 
Dr. Ney de A ragão Paz 
Promotor Público em exer 
cicio, £na 2a. Vara da Co 
marca.

Secretariou os trabalhos o 
Escrivão do Crime, sr. Hélit 
Bosco de Castro.

O presidente Perón desis
tiu da idéia de renunciar ao 
governo da Argentina. Nesse 
sentido havia enviado um 
pedido de autorização ao 
partido peronista, ao Con
gresso e i à ' Confederação 
>eral do trabalho., entidades 

que foram unanimes em não 
aceitar a renuncia do presi

dente. 0 Congresso .aprovou 
a decretação do estado de 
sitio na capital argentina e 
na província de Buenos Ai
res Promete o presidente 
Perón, que dizia renunciar 
para pacificar o pais, repe
lir pela violência às violên
cias usadas pela opo6ição 
contra seu governo.

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 i o :  —

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

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

Brasil e e6trngeiro, pelos menores preço6 em Lages.

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

APR END A ínglês
e m  MENOS DE 6 MESES

Um profossor ç[ue nâo se consa
Adquirindo uma coleção de discos YAZIGT TVTFTweNrt « .

É ^u nan5oCr difceófX 0M T rrp UCal h° ruaS ^  -d T o ^ a  C E
v o c ê .  m o s . r a . X S '  c ^ o  T a c V d o " »  ^ “ a X '̂

r e p r e s e n t a n t e  n e s t a  c id a d e

OSNY PIRES & CIA. LTDA.
Praça João Coala, 34 38 -  Fone. 263 -  LAG S - Sa Calarinc

Expresso Lageano
Francisco Klein, proprietário do Expresso Lageano. 

pede aos senhores comerciantes e Industriais, E a todos 

os seus freguezes, anotarem a denominação da sua Lm 

preza de Transportes, afim de não confundi-la com a 

Transportadora Lageana, o que vem acontecendo ultima

mente, causando transtornos.

Avisa ainda que sua matriz acha-se instalada nesta 

cidade de Lages, a Rua Correia Pinto, N° 272, e mantem 

depósito em São Paulo, a rua 25 de Janeiro N° 220.

O Expresso Lageano nesta cidade atende pelo telefone

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 reuda - ETC

Rua Cel. Córdova, 92 

. L A G E S
Caixa Ptosal, 146 

SANTA CATARINA

SUPER

S tan d a rd  E tectric

Possante rádio. Onze válvulas. Sete faixas de nnd 
1 longa, i intermediária e , ’aiXas dc ondas: 
jToca-discos autom^co de * ^ ‘

R. 51T3

VENDEDOR AUTORIZADO

A e l e t r o l a n d i a
LAJES COr0neI Cürd0™ ' s/n.

Santa C atarina

H
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A maior rêtie aérea domestica do mundo
Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S. A. TAC
e

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltria.
A G EN C IA  EM  L A G E S , - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo de 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 de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Joaçaba e Xapecó

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

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

Hora de sahida: - 11,30

Quinta Feira: para Joaçaba e Xapecó

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

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

Hora de sahida: - 11.30

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

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

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

Hora de sahida: - 11,30

«  « r t o n o n o m  r io  T A P  Va. Sa. poderá viajar em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na ida co-Uom uma p 3 S S d 0 “ l l l  U d  l M b  mona volta.
V _____________________________________________________________________________

Va Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, que 

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja apenas efe

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

sidência.
Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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A EMENDA PARECE QUE SAIU PIOR

Voto a descoberto com a Cédula Única
RIO, 3 (T.P.) — Escreve 

hoje um vespertino: *A Jus
tiça Eleitoral já começou a 
distribuição da cédula única 
que será usada nas eleições 
para presidente e vice-pre
sidente da República, em 
três de ouiubro próximo. Al- 
guus exemplares foram leva
dos à Câmara e confiados a 
deputados A cédula consigna 
a seguinte ordem dos candi 
datos, segundo prioridade do 
registro no Tribunal Supe
rior Eleitoral:

Juarez Tàvora, Adhemar 
de Barros, Plínio Salgado e 
Juscelino JKubitBchek.

Para vice é esta a ordem: 
João Goulart, Milton Cam
pos e Danton Coelho.

Até ai nada de mais. Está 
em conformidade com a lei 
votada recentemente. O que 
não parece atender us obje

Não há sobreviventes

O aparelho de prefixo 
PP-CDY, da Cruzeiro do Sul, 
que se incendiou às proxi
midades de Castelo, no Esta
do do Espirito Santo, preci
pitou-se ao solo, não deixan
do sobreviventes, pois toda 
a tripulação e os passagei
ros foram carbonizados.

A cédula está sendo impressa em papel que não resguarda o 
sigilo do voto e não atende ,a finalidade de sua instituçao 
Muito fino, quase transparente o papel, é facil aos membros da 
mesa os constatar em quem votou o eleitor — O voto deixara, 
assim, de ser secreto, para tornar-se a descoberto, em conse
quência do que os cabos eleitorais poderão exercer maior pressão

tivos que levaram o legisla 
dor à instituição da cédula 
única, o resguardo, o sigilo 
do voto. é o papel escolhido 
para a confecção da cédula.

Muito fino, quase transparen
te, é v fácil constatar aos 
membros da mesa em quem 
votou o eleitor. Não se trata 
de papel opaco, como se fa

ria necessário. Fachada a 
cédula para ser colocada 
na urna. distingue-se por fo
ra o traço feito no retângulo 
Junto ao nome do candidato

Em cinco anos o Brasil refinará 90 por 
cento do consumo petrolífero

RIO, 2 (TP)  — Pinto Ribeiro, diretor da re
finaria Artur Bernardes, informou á imprensa que 
nos proximos cinco anos a capacidade das refi
narias <Ie petróleo no Brasil elevar-se-á a no
venta por cento do consumo do país.

Festa de Nossa Senhora Menina

Na Igreja São Judas Tadeu
Revmo. Padre Esnesto Pereda Castilho, Vigário 

interino de S. Judas Tadeu, convida ao católico povo 
de l,a«es para o tríduo dos dias 6, 7 e 8, 19 ás horas, 
com pregação e benção do Santíssimo em honra de 
Nosa. Sra. Menina, devoção peculiar à Igreja Católi
ca Apostólica Romana. Convida outrossim para a Mis
sa do dia da Pátria, 4a feira, às 17 horas com Pro- 
cisão de Nossa Senhora Menina, em seguida à Missa.

ROCHA LAGOA NO 
TSE

RIO. 2 (TP) — O Supremo 
Tribunal Federal, reunido 
hoje em sessão extraordiná
ria, sob a presidência do 
Ministro José Linhares, pro
cedeu, pelo sistema de es
crutínio secreto, à eleição 
para representante daquela 
Corte junto ao Tribunal Su
perior Eleitoral, tendo sido 
eleito o Ministro Rocha La 
gôa, que assim preencherá 
a vaga que ocorrerá com o 
término do mandato do Mi
nistro Edgard Costa.

Para seus anúncios 
procure o

CORREIO LAGEANO

preferido pelo eleitor, ^dentro 
dá cabine indeva^s vel. O 
voto deixará, assim, de ser 
secreto, para tornar-se des 
coberto. Quer dizer, 06 «ca
bas» poderão exercer ainda 
maior pressão do que ate 
aqui, junto ao eleitorado»...

Com Imunidades to
dos os candidatos a 

Presidência
RIO, 3 (TP) — Os candi

datos à presidência da Re
pública passaram a gozar d* 
imunidades. a partir da zero 
hora de hoje e concedidas a 
todos os regi6trados no Tri 
bunal Superior Eleitoral du
rante os trinta dias que an
tecedem o pleito, de acordo 
com o Código Eleitoral. A 
propósito, Ademar de Barros. 
sôbre quem pesava a amea
ça de vários processos inten
tados na Ju6tiça de ^ão Pau
lo, fará um pronunciamento 
político desiinado a ter a 
maior repercussão.

Rejeitada a maioria 
absoluta

O SeDado recusou, por 27 
contra 15 votos, a emenda 
constitucional de autoria do 
senador Novais Filho que 
estabelecia a maioria abso
luta para a eleição do pre
sidente da República.

com S marcha* a frente •  
2 a ré. Sapatas de 40 c m
Motor de 37 H. P. Constru-/
ção ultra-forte para resistis 
às mais arduas tarefas.

sua aderência total e
p|AT 25-C grande estabilidade as-

_ ____ , seguram trabalhos rápi-o p e q u e n o  q r a n d e  t ra to r  .
■— 1---------- “----------  dos e econômicos em

qualquer terreno. 25 H. P. 
Ümco trator de sua ca- 

» tegoria equipado com
1] motor Diesel

FIAT-OM 35/40-CL
idea l para  

tarefas p a ta d a sUma
linha completa 

de tratores

com a 

tradicional 
economia 

e solidez 

dos produtos
E GflRfl JílIJJ Pim  fótiO S LO DE REPUTAÇÃO MUNDIAL
possante e muito econômi
co produz dois alqueires de 
aração por dm. Consumo 
de apenas 25 litros de óleo 
diesel por alqueire. Mulor 
de 40 H. P.

FIAT 55/1
0 m áx im o  de  efic iência
!> da mais alta qualida

de. Motor de 55 H. P.
1 Esforço de tração
I I S  5.500 Kgs. 5 marchas
-H ertã  8 *ren*e e uma a ré.

Consumo reduzidite

SOMECA DA 50
da g ran d e  p rodução

m
V  - í -

é  looos os implementos ugncoias 

*  Completo estoque ds peças legitimas

h  As iftônda t nico com pssioal 

esueciolizodo o própria fábrica.

Consultem -so plano de 
FINAI MENTO

d is t r ib u id o r e s
Para os Estados do ,Pa, au 

° dc ™ r m (A - C o m e r CÍal
Caixa Postal, 1748

Fone: - 2657
TELEGRAMAS

EXCLUSI'Vi >S 
áe Sta. Catarina
©Importadora
, VIDEIRA 
, Caixa Pos ai, 5b

x, ' tone 115
,n<|DAR!»

Norton 4.10?

N -

4

»

*
I
t
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Palmeiras, de Blumenau, x Pinheiros, hoje
Já se encontra em nos

sa cidade o poderoso 
conjunto do Palmeiras, 
de Blumenau, que, logo 
à tarde, estará frente a 
frente com os defenso
res do Pinheiros, num 
prélio emocionante, o en

contro a ser decidido no 
Estádio Municipal, pro
mete ser dos mais em
polgante, dada a parida
de de forças dos con- 
tendores.

Embora penda para

os «piriquitos», de Blume
nau, favoritismo da 
contenda, em vista da 
apurada classe, técnica 
superior e vivacidade 
nas ofensivas, o Pinhei
ros o enfrentará com

grande disposição, num 
estádio perfeitamente am
bientado, tendo ainda o 
incentivo da torcida lo
cal.

Isto nos leva prever- 
mos um encontro equi

librado, emocionante e 
onde poderemos preseü- 
ciar um futebol de ele
vado padrão.

a  partida, que será 
procedida de prelimi
nar, terá inicio às 15,45.

0 Aliados em Rio do Sul
Depois de um intersgno 

da quasi dois anas volta a rei
niciar-se o intercâmbio futebo
lístico entre Lages e Rio do 
Sul. O Aliados premeverá es
se restabelecimento dos conta
tos esportivos, jogando na 
tarde de hoje, em Rio do Sul, 
contra e F C.

O futebol naquela cidade so
frerá, há tempos, séria crise, 
tendo este reorganizado seus 
quadros procurando readquirir 
a situação pravileglada que 
manteve, por muito tempo, no 
cenário estadual.

O Haiti F.C., disputava na 
épeca em que brilhavam Con
córdia e Duque, na segunda 
divisãe, tendo, há duas tempo
radas, ingrassado na aérie de

honra da Liga Riosulense.

Trata-se de um eçquidrão 
voluntarioso • que dará com
bate ao Aliados, em seu reduto, 
de igusl pira igual. A embai
xada do «Veterano» seguiu, pe
la msnhl.

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

V e nd e-se  C A S A
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

Leia o Correio Lagea- 
no ás 4as. e Sabados

Compre em suaves prestações, na

Radio Lux Ltda.
_ i«t '• >

Um piano absolutamente completo

T é «  • •  eedwe, t  p s leb , Mt* 
éee crviedee • chapa 4a ae>
faL Voa ha oovt-la. Vé r i aa  
aeadalee a praça* a (SSÜçias 
nsaiea acaaedaete.

Rua Correia Pinto, 32 — ao lado do Inco

T O R N E I O  E M  

M A C A C O S
Deverá estar realizando-se, 

na localidade de Macacos, no 
distrito de Índios, um interes
sante torneio de futebol,

O clube local, Palmeiias, pa
trocinou a ida de dois dos clu
bes desta cidade que são • Bo
tafogo e o Primeiro de Máio, 
os quais seguirão esta manbã, 
com graude caravana.

Também toma parte nesse 
certame o S.C. Canôas, da lo
calidade de igual nome, no dis

trito de Bocaina.
Os jogos obedecerão ao cri

tério de eliminatórias, reunindo, 
por certo, grande público, po:a 
é enorme o interesse desperta
do nos distritos de Índios Bo
caina e Palmeira.

Pela efetivaçlo desse torneio, 
como parte de festividades do 
Dia da Pátiia, se verifica qu<; 
o futebol no interier do muni
cípio está atraindo os aficiona
dos.

Senhores Com erciantes Industriais
I ara atualização de escritas atrazadas e de

mais serviços técnicos de Cootabilidade (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»

C A S A  R E N N E R
e d if íc io  c a r a j á

Camisas:

Epsom

Lemo

Saragossi

Estas 
, v uarcasVa

ALTA QU - 'ADE
E DISTIN \0

Roupas Sport 

Calças 

Casacos

C A P A S

M P R F  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 DISÜNvA
POLOVER

O

uc. i*vALfDAD&

SOBRETUDOS

FAZ VA COSTURA 
tVOBORVAPO 
UM PRAZER
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Com© você deve
O  que é a cédula única — O que deve fazer o eleiíc-

exercício do direito de voto — As instruções
pleno

Com a confusão criada em torno da cédula úncia, cê 
dula oficial e a antiga céduja U6ada nos pleitos anteriores, 
há muita gente que não sabe como irá votar. Essa coníu 
í.ão, foi, em grande parte, deliberadamente manipulada pe
los setores golpistas interessados em afastar o povo do plei
to, propiciando o mais alto indice de abstenção p06sivel 
para, a preste6to di-so. invalidar o pronunciamento das 
urnas.

Dai a necessidade do povo estar euficientemente es
clarecido sobre como exercer seu direito de voto. e poder, 
a 3 de outbbro. munido da cédulu única, derrotar os pre- 
goeiros do golpe. Não basta votar, é preciso votar certo. 
Procurando atingir esse objetivo, de esclarecer o eleitora
do, damos a segu r, na integra, as instruções baixadas pe
lo Superior Tribunal Eleitoral para o próximo pleito, no que 
se refere á eleição de presidente e vice-presidente da Re
pública:

INSTRUÇÕES DO TSE
I — O eleitor receberá, ao apresentar-se na seção, 

uma senha numerada que o secretário rubricará, no mo
mento, depois de verificar que o seu nome consta da res
pectiva fôlha.

II — Admitido a penetrar no recinto da mesa. segun
do a ordem numérica das senhas, apresentará ao Presiden
te seu titulo, o qual poderá ser examinado pelos fiscais de 
Partidos. *

III — Achando-se em ordem o titulo, o Presidente ou 
Mesário, depois de anunciar, em voz alta, o nome do elei
tor. e nào havendo dúvida quanto à sua identidade, entre- 
dá-lhe á a cédula única, para a eleição presisidencial; 
em seguida entregar-lhe a a cédula única, para a 
eleição presidencial, rubricada no ato pelo Presidente e Me- 
sários e numerada em série de 1 a 9, instrulndo-o sobre a 
forma de dobrá-la e fazendo-o passar á cabine indevassá- 
vel, cuja porta ou cortina sérá cerrada em seguinda, (Lei 
n.° 2.582, art. 3.°, § 2.°).

CORREIOLABEANO
ANO XVI Lages. 7 de Setembro de 1955 | N‘ 57

bricada e numerada no ato, para que, voltando à ’
coloque na reítrida sobrecarta as cédulas d06 ca 
de sua preferência nas demais eleições, a es6a vot Ç 
plica-se o disposto nos ns. VI a X retro (Lei n.° 2.o8-, ar . • )■

Que é a  Cédula Única?
Segundo as Instruções baixadas pelo Tribunal Supe 

rior Eleitoral, a cédula única, apresentada ao eleitor, para 
ser utilizada, deve satisfazer as seguintes exigências.

a) papel branco, 6uficientemente opaco e pouco aD-
sorvente, »

b) dimensões de 12 x 19,5 cm., não computado o ie- 
cho de colagem;

c) conter os nomes dos candidatos impressos na ordem 
e forma seguintes:

Para Presidente:

— Juarez Távora
— Adhemar de Barro6
•— Plínio Salgado
— Juscelino Kubit6cbek.

Para Vice-Presidente:

— João Goulart (Jango)
— Milton Pampos
— Danton Coelho

Nenhum Traço, Mancha ou Sinal
IV — Se o eleitor estiver munido da cédula única dis

tribuída pelos Partidos, o Presidente e os Mesários rubri
cá-la-ão, para os eleitos do artigo anterior, se, depois de 
examinada inclusive pelos fiscais, corresponder ao modelo 
oficial (n.® XII), e não apresentar nenhum traço, mancha, 
ponto, letra ou sinal que a identifique; se a cédula contiver 
marcas ou irregularidades, será apreendida »  inutilizada pe
la mesa, que fornecerá outra ao eleitor, nos têrmos do n.° 
III, supra. (Lei n.° 2.582, art. 3o).

V Na cabine indevasaável, o eleitor a tinta ou a 
lápis tinta, — que deverão existir sempre naquele local, a- 
lém de mata-borrão em condições de utilização, — marcará, 
com uma cruz, o retângulo correspondente ao nome do seu 
candidato a Presidente e a Vice-Presidente da República, e 
dobrará a cédula na margem esquerda, de modo a resguar
dar o sigilo dos votoa dados, e, em seguida, ao meio. para, 
afinal, colar o seu fecho (ibidem).

VI — Ao sair da cabine, o eleitor depositará a cédula 
na urna, salvo nos casos do art. 25, em que a recolherá ao 
invólucro especial para votos em separado (Lei n ° 2 550 
art. 32. § 2.°).

Não Pode Trocar a Cédula Depois de 
Rubricada Pela Me*a

VII -  Antes, porém, o Presidente, mesários e fiscais 
que o quiserem verificarão, 6êm tocar na cédula, pela iu 
brica e número, tratar 6e ds mesma que lhe fôra entregue 
antes (Lei n.° 2582, art. 5.°)

VIII =  Se a cédula não fôr a mesma, será o eleitor 
convidado a voltar á cabine indeva6sável e a trazer aque
la que lhe fôra entregue pela mesa. Se não quizer tornar 
ao gabinete ou votar com a cédula própria, ser-lhe-á re
cusado o direito de voto, anotando-se a ocorrência na ata. 
ficando o eleitor detido pela mesa e a sua disposição, aié 
o término da eleição ou à devolução da cédula única já 
rubricada e numerada

IX — Introduzida a cédula na urna ou no invólucro 
especial, o Presidente da mesa devolverá o titulo ao eleitor 
depois de datá-lo e rubricá-lo. rub.icando, em seguida na 
coluna própria, a folha de votação.

Tratando-se de eleitor portador de 2a via de ti
tulo eleitoral, seu voio será tomado em separado, escreven
do o Pre6idente na 6obrecarta maior — «2a via de titulo 
eleitoral» (Lei n ° 2.550 art. 33) dispensada, porém, a re 
tenção do titulo qn* será dévolvido ao eleitor.

XI — Havendo simultaneidade de outras eleições, só 
mente depois de haver votado o eleitor coma cédula úni
ca, para Presidente e Vice-Presidente, é que o Presidente 
lhe entregará a sobrecarta oficial (modelo 3) também ru-

d) imprensa em tinta preta, com tipos uniformes de le
tra e perfeito alinhamento no inicio dos nomes.

Grandes comemorações 
pela passagem do dia da

Pátria
Parada ás 9 horas — Sessão civica no Insti

tuto á noite
Como sói todos os anos. 

Lajes comeraora condignamen- 
te a passagem (ia semana da 
Pátria, cu«prindo um grande 
programa de homenagens uos 
ancestrais que comindar.im a 
nossa emancipação política.

Amanhã, dia 7, será reali
zada um« granda parada, ne
la tomando parte os soldados 
do 2® Batalhão Rodoviário, os 
alunos de todos os colégios, 
secundários e primários, e o« 
escoteiros, além de entida
des de8port'Vds. Ante o pa
lanque oficial, armado na 
Praça João Costa, passará o 
empolgante desfile, cantando- 
se o hino nacional perante o 
pavilhão >brasi'eiro hasteado.

À noite as comemorações 
serão encerradas em uma ses

são civica, a realizar-se no 
Instituto de Lducação, às 20 
horas, organizada pslo 2® Ba
talhão e pt-11 Escola Normal 
Vidal Ramos. Nessa ocasião 
discursarão os srs. Di. Inda- 
lecio Arruda, Cel. Afonso Au
gusto de Albuquerque Lima 
e o Dr. Gaüleu Amorim. O 
oreão da Escola Normal fará 
uma saudaçáo e executará o 
hino da lndependencia. o hi
no 7 de setembro e o hino 
nacional.

uos festejos do dia 7, 
cialmente no que ting! 
rada, realizada semp-- 
garbo e civismo, p„ r 
res e pela classe es 
local.

Reunião do P TB , hoje
Será realizada hoje uma 

irpportants reunião do Parti
do Trabalhista Brasileiro, com 
vistas a movimentação da 
campanha eleitoral. Local: 
Marechal Deodoro, 294. Hora 
2<'00,

Sessão civica 
nas academias

As academit 
e Rui Barbe 
uma sessão ci 
l* deste, como 
te d°8 festejo 
Pátria. ,Na p 
daremos deta,

Ivete Vargas 
virá dia 21

Respondendo n um «onvip 
que lhe foi h rmul. d > por uu, 
grupo de senhoras e senhor
ias para participar do Cjmi- 
cio do dia 21 do coerente. a 
deputada federal Ivete V..r- 
p ,s enviou o s-eguiot? tele
grama: .

«Cgt. Nilda Ribeiro
Lajes á.C.
Terei m uor prazer cr inpa- 

recer essa cidade compauma 
nossos candidato». Aviarei 
dia viagem. Agradeço rrft- 
rencas minha pessoa.
(Ass). Ivete Vargas

Hercilio Cervi 
absolvido

Segundo informes que ob
tivemos o sr. Hercilio Cervi, 
suplente do Delegadc de Po
licia, foi ab-olvido liminar- 
mente no proce66o a que res
pondia por morte de Olivei- 
ros Felicio, tendo o Tribunal 
de Justiça confirmado a sen
tença d » Dr Juiz de Direito 
da 2a Va*a lica l

Aniversário do sena
dor Nereu Ramos

F- stejou mais um natalicio 
a 3 deste o senador Nereu 
Ramos, atual presidente do 
Senado da República e chefe 
do PSD catarinense. O ilustre 
lider politic recebeu os cum
primentos e as homenagens 
de 6eus correligionários po
líticos e do povo barriga-ver- 
de. Ao senador Nereu Ramos, 
que se encontra na Capital 
do Estado, enviamos as nos
sas congratulações.

V i s i t a
Deu-nos o prazer de sua 

visita o Sr. Aristides Stra- 
diotto. diretor comercial ds 
firma No lari S.A Comercial 
e Importadora, da cidade 
de V i d e ir a, distribuido
res exclusivos para os Esta
dos de Santa Catarina e Pa
raná do6 afamados produto» 
EIAT. Em palestra que man
tivemos com o Sr. Stradiotto. 
diretor da firma que repre
senta estes p-odutos aqui n<» 
Estado, fomos informados qu • 
a referida organização man
tem uma linha completa de 
tratores de e teiras e rodas 
bem como todos 06 eroplc- 
mentos que se fizerem ne
cessários, bern como um ser
viço de assisutica técnica
Para o bom funcioDameuto 
do mencionados tratores, dis
pondo ainda de gratyie es
toque de peças para os mes
mos. agradeçemo^ a honro- 

visita e desejamos ao Sr- 
atradiotto feliz êxito entre 
fcOS.
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