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i
Ninguém

— Já é tempo de se pO  
um paradeiro definitivo nessa 
infame série de explorações 
com que políticos fracassa
dos pretendem levar nosso 
psrtido ao descrédido das au
toridades e ao esf celamento 
geral — disse o Senador 
Lima Teixeira, üder da ban
cada trabalhista.

t  coDtinuou: Q|P rtido Tra
balhista Brasileiro — frisou 
êle — não é urr aju tamen- 
to de néscios que se deixe 
intimidar por chantagens ou 
se envolver pelas artimanhas 
de um grupelho de reacioná
rios em desespero de causa. 
Pelo contrário: !rate-se de 
poderosa agremiação politica, 
conforme tem dado provas 
várias vêzes, inclusive o ano 
passado, quando elegeu um 
governador, ajudou a eleger 
muitos, fèz dezesseis Senado
res, grande número de depu
tados e vereadores em todo o 
Pais. Não será, portante, com 
manobras de vésperas de elei
ções que se conseguirá des
baratar tão aguerrido baluar
te das classes trabalhadoras. 
Os petebistas exigem mais 
respeito a um partido que 
dia a dia ganha novos impul
sos. que se vai tornando o 
mais forte e, por conseguin
te. e de maior responsabilida
de per»nte a Nação.

Trabalhismo, Doutrina
Um èrro em que muita 

gente incorre é p-nsar que 
pode atingir o PTB através 
de campanhas pessoais. O PTB 
lírio é o Sr. João GouUrt, o 
Sr. Alberto Paequalini ou 
qualquer outro líder. E’ toli
ce querer criar êsse persona
lismo dentro do partido. O 
trabalhismo é hoje uma dou
trina. o partido tem seu pro
grama, Nascido sob a inspira
ção dè Vargas, o trabalhismo 
inegavelmente se inspirou em 
sua obra, nos seus ensinamen
tos, naquela justiça social que 
norteava os atos públicos do 
Presidente. Mas aos poucos 
foi-se emancipando, criando 
Características próprias que

governará o Brasil sem apoio 
do Trabalhismo
Entrevista de Lima Teixeira a ULTIMA HOR/v
assentam na luta permanente 
pela mtlhoria de vida para 86 
classes trabalhadoras. Doutri
na politica consentãnea com 
os interêsses do proletariado e 
c ®m os ^sentimentos cristãos. 
'<Porque —  advertiu o Sena
dor baiano — é uma grossei- 
ra mistificação considerar o 
PTB partido revolucionário». 
O trabalhismo fôra criado jus- 
t mente para barrar o cami
nho dos comunLtas, evitar os 
choques entre capital • traba- 
’hn. É o principal fator de e- 
quilibrio sodal. — E quer 
qu-iiam que nãn queiram os 
adversários, o PTB é o maior 
partido de ma-sas, dispondo 
de vastas [ ossibiiidad s para 
reivindicar os dir~itos do ope
rariado, dentro da normalida
de democrática.

Aliado dos con serva
dores

Segundo o Sr. Lima Tüxe;-  
ra, nenhum pres dente de Re

pública poderá governar afas
tado do PTB. Éste é o legiti
mo representante das cama
das mais pobres. Se os con
servadores querem um pais 
organizado e não uma Argen- 
tinb convulsionada devem en
xergar no PTB o a iado efi
ciente. Sem sua participação 
virão fatalmente cs cb' que* 
entre as classes, o Brasil cai
rá nã anarquia.

«A esta altura é incrivel que 
ainda se esteja alimentando 
idéias de golpe». Não tem 
qualquer dúvida quanto â pos
se dos eleitos, qua'squer que 
sejam. Assim como sempre 
acredite que depois do pleito 
as Fôrças Armadas continua
rão a se manter em defesa 
da legalidade democráiica, con
tra o> golpistas, empossando 
os eleitos. Acentua que i-to é 
que está d* acordo com a 
própria disciplina. Cã-golpe é Cabeça contra <> r  I r> 
apenas uma «S-bd.i» paro 06 J°ü° Gomart. «Pausa 
derrotados inconforma ms.

Mas êle8 não podetão pre-

Partido Trabalhista Brasileiro
Diretório Municipal de Lajes 

Comunicação
0  Diretório Municipal de Lajes do Partido T ra

balhista Brasileiro torna público aos companheiros 
trabalhistas, aos trabalhadores e ao povo em geral:

1 - Que as Convenções partidár as. Nacional e
Regional, celebraram acordos com o Partido Social 
Democrstico para eleição dos srs. Juscelino Kukitscheck 
e João Goulart para a preêidencia e vice-presiden - 
cia da República e dos srs Fran-
ci«co Benjamin Gallotti e J^sé de MiraDda Ramos 
para a governança e vice-governança do Estado.

2 - Que não existe a ord > com qualquer partido 
no âmbito municipal. Entretanto independente de 
compromissos recíprocos, recomenda o nome do sr. 
Vidal Ramos Junior, candidato do PSD, ao cargo de 
Prefeito Municipal de Lajes.

Lajes, 27 de setembro de 1955 
A Comissão Executiva

valecer contra à Nação que 
r-pele as soluções extra-legais. 
Nosso destino é a democra
cia. Também t-a época da pos
se df* Ge'úlio, os boatos de 
que êle não tomaria posse re- 
crudesciâm à medida que se 
ip(0ximav« o dia 31 de ja
neiro. Portanto está certo de 
que Juscel.no e Jango, os e- 
leitos a 3 de outubro, confir
me todo mundo sabe, toma
rão posse dos cargos pira os 
quais seião indicado* pelo po
vo brasileiro.

A carta  a  Goulart
ü Sr. Lima Teixeira chefiou 

a comissão de parlamentares 
que foi pedir ao Ministro da 
Guerr» a abertura de inquéri
to militar para apurar a au
tenticidade d i carta que teris 
<ido escrita ao Sr. João Gou
lart.

Referindo-se ao assunto, la
mentou O senador p»-tebista 
que o ódio pnlituo esdvesse 
induzindo certos elementos a 
fazerem tudo o que vem a 

PI B e o Sr.
C 0 n 8

trai gimento e até ásco — dis- 
-e fio — «S expediente* usa
dos contra nós. Ai está o ca
so d< ssa csrta faNa com que

e que der.tro de 48 ho as 
tava inteiramente desmoraliza
da. Mas com o inquérito que 
pedimos ao General Lott ha
veremos de mostrar a Nação 
de que são capazes nosso^ini
migos. E como dech.rou há 
pouco o Senador Cunha Melo. 
o Código Ehitoral é cliro: 
«veicular noticias d«8«a natu
reza está previsto no artigo 
175, item 28. o qual estabeie 
Ce pena de prisão de eei> m - 
se? a dois anos» — concluiu 
o Sr. Lima Teixeira.

SÓ JUSCELINO
RIO. 24 (V. A.) 0  sr, Ade

mar de Barros demonstrou 
possuir bastante «fair-play», 
na cidade mineira de I ês 
Corações, quando a multidão 
que acorrera ao seu comício 
impediu que ele fala-se. aos 
gritos de «Juscelino'», «Jus
celino». O chefe do ! SP. ven
do que seria inútil insistir, 
pediu licença então para in
dicar um outro candidato a 
povo da cidade já que ele 
não tinha possibilidades. E 
indicou Juscelino Nubitschek, 
recebendo então calorosa sal

pensavam eropulhar a Nação'va de palmas.

Retratação
Declaro eu abaixo assinada, com autorização de meu 

mando que esta sub-creve comigo, LOURDES CÂNDIDO 
DAS SILVA, brasileira, casada, doméstica, residente e do
miciliada nesta cidade de Lajes que não são verdadeiras 
as afirmações que fiz com relação á honorabilidade da es
posa de JOSÊ FLORI AN1 que considero umo pessoa hones
ta e inata ável, bem como seu esposo. As afirmaçõesjque 
fiz na presença dc 6r. Andrino Muller de Andrade foram a • 
firmações que não correspondem à verdade e ditas num 
momento de irreflexão.

Autorizamos o sr. JOSE FLORIANI e sua espo-a DA. 
ZENIR STi;FANí FLORIANI. a fazer desta o uso que bem 
lhe convier.

Lajes, 26 de Setembro de 1955

Lourdes Cândido da Silva 
Rupp Genesio da Silva

Testemunhas: Andrino Muller de Andrade 
Antonio Lourenço Dibetio

B R I N D E  H O T E L  L U  J E S
Oferece o melhor restauram e da cidade a preços normais

ALM OÇO ou JANTAR no G R A N D E  H O T E L

_________   CRS 50,00    -----------------------------—

" Conheça o nosso B A R  A R L E Q U I M
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JUSCELINO KUBITSCHEk DE OLIVEIRA e IO AO GOULART não 
serão uma experiencia. Serão a segurança de melhores dias para o 
Brasil! Vote a 3 de outubro em Juscelino Kubitschek e João Goulart, a 

chapa da maior coligação política da historia brasileira!

Secçao Feminina
A ngela Terezza

UMA- JOVEM pode assinar 
com seu primeiro nome as 
cartas que envia a suas ami 
gas e seus parentes. A um 
cavalheiro, corresponde que 
a subscreva c<>m seu nome 
completo, pois usar somente o 
primeiro é um gesto de gran
de confiança.

OS MONOGRAMAS na 
roupa de mesa e de cama de 
um enxoval de noixa, consis
tem na inicial dos nomes do 
par.

A TENIA ou solitaria é 
uma lonibriga com aspecto de 
fita que se fixa nas paredes 
intestinais. Seu comprimento 
alcança a dois ou tiês me
tros. Tem centena* de ar.eis 
que se desprendem e repro
duzem independentemenie. 
Pode viver muitos anos no 
intestino humano.

PARA QUE o cano de es
goto da pia da cozinha não 
fique obstruído pela gordura, 
dissolver um pouco de soda 
caustica em agua quente e 
derramá-la sobre ele. Esta 
oparação deve ser feita uma 
ou ouas vezes por semana.

QUEIJADINHA - Recheio:

ralar o côco e pesar, pondo
0 mesmo pesa de açúcar, 
misturando os doi6 muito 
bem. Isto é feito de vespera. 
No dia seguinte, ralar queijo 
e pesar a mesma quantidade 
de açúcar, 1 colher bem cheia 
de manteiga, reunir ao côco 
a açúcar, acrescentando 3 
oves inteiros e bater bem. 
Massa: 150 gramas de farinha
1 ovo, menos de 1 coluer di 
banha agu* salgada até a 
massar (massa bem mole). 
Deixar descansar. Forrar a< 
forminhas e colocar o recheio, 
levando ao forno para assar.

NAÜ SE DEVE obrigar a 
criança de pequeoa idade a 
cantar ou recitar. É subme
ter seu celebro a um traba
lho desproporcionado e inul- 
til. Toda mãe inteligente de
ve por muito cuidado em não 
antecipar o seu desenvolví 
mento cerebral.

UM INSTANTE que st 
mantenham os olhos fecha 
dos, constitui para eles, qut 
estão em atividade continua 
grande descanso.

HÀ HISTORIAS que com 
prometem gravemente o fu 
turo das crianças, porqu*. 
propugnam os maus insiintm- 
ou por sua tolice contagiosa

Semana da Criança
O que reserva o dia de am an h ã p ara essa

criança?
A resposta para essa pergunta pndp eslar em sua mãos. 

leitor amigo, ts ta  criança, na verdade, não depende sómen- 
te de seus pais; de seus parentes; próximo* ou longínquos, 
dos amigos da família ou das pessoas que residem no mes
mo bairro. Esta criança, como tôdas as crianças depende de 
alguma maneira, de tôdas as pessoas.

Aliás, a sua atenção a êstes pequenino seres podr 
significar a diferença entre uma vida frustada e um fuMiro 
promissor. Ao comemorarmos a Semana da Criança de 1955. 
de 10 a 17 de Outubro, queremos lembrar aos nossos leito 
rts que há milhares de crianças em todo o pais necessi 
tando de sua ajuda e solidariedade.

Essas crianças não sabem pedir. Mas tias precisam re
ceber alguma coiaa de tôdas as pessoas. Inclusive de você. 
A ela*, voce não pode regar o seu apoio, Lembre-se delas 
de qualquer maneira, lembrando a seus pai* qu  ̂ as regia- 
trem corretamente, que as tratem com segurança e Com
preensão, de modo a eviUr que elas venham a se turnar 
crianças desajustadas, que as “vacinem contra os terríveis 
inimigcS das crianças etc. . .

E quanto ás crianças menos felizes que seus próprios 
filhos, faça o que puder por elas - um pequeno presente, 
um passeio, um exame médiro. Paça stja o que fôr por 
elas - e ela* serão muito mais felizes.

Assegurado a Perón, pelo govêrno provisório, o \
direito de asilo

BUENOS AIRES, 24 (IJP) 
A presidência da República 
in.imciou que dará ao |>'esi 

dente deposto, Juan Peión 
todas as garantias necessária 
para qut possa sair do pais.

Um . comunicado emitido

pelo gabinete presidencial 
diz: «O governo provisório 
respeitando o direito de asilo 
comunica que o ex-presiden- 
ts da República general Juan 
P< rón, euc >ntra-s ' embarcado

numa nave militar pertencen
te • um pais amigo onde 
procurou refúgio voluntário. 
O govêrno provisório decla
ra que lhe prestará toda clas
se de garantias».

Para voce aprender inglês
SEM SAIR DE CASA

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

Um professor que não se cansa
Adquirindo um a coleção  de discos YAZIGl METHOD. vo cê  poderá  
dominar com perfeição, em poucas horas de estudo, o idiom a Inglês1 
Enquanto o disco gira. Mr. Pep — o seu mestre — con versará  com  

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

OSNY PIRES & CIA. LTDA.
P raça  João Costa, 34-38 -  Fone. 263 -  LAGES - S anta C atarin c

A

Um piano absolutamente completo

T#m 08 notas, 3 podais, cor
das crosadas o chapa do mo- 
tol. Vonha ouvi Io. V ò r io o  
modolos a prsço, o coadlfOoo 
muitot acetaiveis.

Compre em suaves prestações, na

Radio Lux Ltda.
Rua Co re:a Fin o, 23 — ao lado do Iaco O

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



28-9-55
3  r à PírMCORREIO La GEANO

V a l i o s a s  a d e s õ e s
Em  Florianópolis

Florianópolis, 22 (Urgentel 
O Dr. Abelardo Luz, filho do 
t-x-Goveroador Hercilio Luz, 
e um do6 tradicionais e va
lorosos lideres do udenismu 
catarinense, acaba de aconse
lhar 0 povo a votar em Fran
cisco Benjamim Gollotti e Jo 
sé Miranda Ramos. O ilustre 
catarinense falou, hoje, nesse 
sentido, ao microfone da 
Rádio Guarujã.
V aiados os oradores

Florianópolis, 22 (Urgente)

Em comício na Prainha, nes
ta Capital, os oradores de 
um comício lacerdista foram 
demoradamente vaiados e, 
por fim, impossibilitados de 
« ar, visto o povo ter entoa-

LH A C()S*0bÍ0 8 marcha PA'

Sr. Nico Luz
Florianópolis, 22 (Urgente) 

O Sr. Nico Luz. fiscal do im
posto de consumo, filho ' do 
ex-govern^dor Hercilic Luz e 
udenista de cruz na testa,

mantém a tua residência, t\ 
Av. Hercilio Luz, ornamenta
da com cartazes de Francisco 
Benjamim Gallotti - e da 
Aliança Social Trabalhista.

Em  C açad or
Florianópolis, 22 (Urgente) 

Telegrama receb do hoje, pelo 
Cel. Cid Gonzaga, noliciá a 
espetacular adesão às candi
daturas Gallotti e .Miranda 
Ramos do vereador udenista
Sr. b e n ja m im  r e i s e l , che
fe da UDN, no Rio das An
tas.

Acordeons a
O Prof. Dedé. tem o 

A c o r d e o n  que você  
d eseja, com  pequena  
en trad a e o saldo em  
p restações m ensais.

Tratar com  o Prof.
Dedé, n a  acad em ia :

prestações
r

&

^ Í T A . C # ^

—  A t e n ç ã o :  —

Presente M acabro
Florianópolis, 22 (Urgente) 

Os partidários rio Sr. Jorge 
Lacerda, nesta capital, deses
perados, vêm fazendo distri
buição de leite em pó, em
brulhado em pape) u»ado e 
pertencente a L.B.A., nos 

j morros da Capital. Isto vem 
| suscitando protestos do povo, 
i pelo menosprezo á saúde e o 
insulto a pobreza que repre- 

: senta, além de diivirtuar o 
! sentido da asMit^mia social -  
entidade sem fins politiCus, 

I fundada pela ilu-tre dama Sra. 
! Oarcy Sarmanho Vargas.

Repulsa gen eralizad a
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.

Leiam  e assinem  o jornal

«  A H O R A  »
Vendido diáriam ente em todas as b an cas

Para assinaturas procurem esta redação

| Florianópolis, 22 (Urgpnt*)
| Ontem, os Sr*. Paulo Fontes,
| ex-prefeito, e Bulcão Viana, 
juiz em disponibilidade, subi- 

j  ram os morros para apertar a 
| mão do povo e pedir votos 
para os Sr®. Jorge Lacerda e 
Heríb*rto Hulse. No m->rro do 
Mocotó e do T>co-Tico a 
maioria d*a casas fecharam as ! 
portas e as janela», em sinal j 

i de desprêzo pela presença 
dos dois cabos eleitorais do' 

| Sr. Irineu Bornhausen.
Do Correspondente

Senhor Hóspede:
A notsa funçáo é servi-lo da melhor maneira. No 

entanto, o número de hóapedes, torna ae em certaa 
ocasiões tão numeroso, que não nos permite hospe
dá-los ero quartos e apartamentos de sua preferência.

Para sua comodidade faça sua reserva com V4 
horas de antecedência, no mínimo, seja por caria, 
grama, telegrama ou nossos cartóes postais de reserva

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

Abaixo trancrevrmos parte do CÓDIGO INTf R 
NACIONAL para reserva* de aposentos, pelo qual po
dem ser feitos telegramas com poucas palavras

CÓDIGO
1 QUARTO COM l CAMA SOLTEIRO A LBA 
l » » 1 CASAL ALDUA
1 » .  2 SOLTEIRO AHAB
QUARTO COM BANHEIRO B aT
PARA UM DIA DE ESTADIA PASS
p a r a  v á r i o s  d ia s  s t o p
CANCELAMENTO DA RESERVA FEITA ANUL
EXEMPLO: Desejando reservar um quarto solteiro com 
banheiro por um dia e no dia 16, basta telegrafar da 
seguinte maneira:

WELPE -  PALEGRE 
ALBABAT PaSS DÍA 16 

ASSINATURA

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

HOTEL 8ÂO LUIZ

C aixa  Postal, 1426 — PORTO ALEGRE

Para seus anúncios procure
o CORREIO LAGEANO

a a

A l i a n ç a  S o c i a l  T r a b a l h i s t a
PARA  GOVERNADOR

FRANCISCO GALLOTTI

Eles consti uirão o progresso 
de Santa Catarina, executando 
um programa de governo ba
seados nos princípios e justiça 
social deixados pelo Pesidente

GETULIO VARGAS!

P ara  V ict-G overrador

W T O  :r f . :0S
Candidatos des Trabalhadores Catarinenses
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O Doutor Bclisario Ramos da 
Costa, Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Comarca 
de Lajes, Estado de Sinta 
Catarina, na forma da lei, etc. 
Faço «aber aos que o pre

sente edital de citação, com o 
prazo de trinta (30) dias virem 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que por par
te de JOSÉ FRANCISCO AN
TUNES e sua mulher D. MA
RIA FRANCISCO DA CON
CEIÇÃO, brasileiros, ele lavra
dor • ela de prendas domesti
ca», residentes no Distrito de 
Painel, desta Cornares, me foi 
feita a seguinte PETIÇÃO: • 
«Exmo. Sr Dr. Juiz d% Direito 
da la. Vara da Comarca de 
Lajes. JOSÉ FRANCISCO AN
TUNES a sui mulhar D. MA
RIA FRANClSCA DA CON
CEIÇÃO, brasileiros, êle la
vrador e ela d« prendas do
mésticas. residentes no Dis
trito de Painel, desta Comarca, 
per seu procurador adeante 
assinado, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
Secção dêste Estado sob n° 
695, com Escritório nesta Ci
dade á rua Benjamim Constant, 
n° 156, vêm, mui raspeitosa- 
mente, intentar uma AÇÃO DE 
USOCAP1ÃO, nos térmos dos 
arts. 454 a 456 do Código de 
Processo Civil, no curso da 
qual e s?ndo necessário 1- Pro- 
vario que são proprietários de 
uma gleba de terras com a 
area de 602.000 ms2 (seiscentos 
e dois mil metros quadrad <»), 
sita ne lugar «Rincão da Ser- 
rinha, Distrito de Painel, desta 
Comarca; 2 - Provarão que

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
E d i t a l  de

adquiriram eisa gleba em tres 
ocasiões diferentes, a saber; 
por compra feita a Amandio 
Francisco Antunes e sua mu
lher a área de 150.000 ms2 
(Registro n° 21.414), em 11 de 
dezembro de 1.924; por compra 
feita a Emilio Ribeiro de Jesus e 
sua mulher a área de 122 OÜO 
ms2 (21.413-Regi«fro), em 22 
de fevereiro de 1926; e final
mente por compra feita a Ma
ria José Vieira e Amândio 
Francisco Antunes « sua mu
lher a área de 330.000 ms2 
(Registro n° 9.861), em 6 de 
dezembro de 1.937; 3 • Prova
rão que essa gltba confronta, 
atualmente, ao Norte com Her- 
dlio Andrade e Alexandre 
Arruda, ao Sul com João Se
rafim Antunes e José Marcelino, 
ao Oeste com Vinoco Camargo 
Vieira e ao
Leste com Jorge Vieira Bran
co; 4 -  Provarão que, confor
me os documentos citados, 
estão na posse mansa e paci
fico de«sa área, como sua que 
é ; 5 - Provarão, no entanto, 
conforme a Planta anexa, 
que tendo o Dr, Lydio Reis 
urocediio a medição desaa 
área, encontrou dentro dos 
fechos um total de 679.000 
ms2 (seiscentus e noventa e 
sete mil metros quadrados), 
havendo, portanto, um exces- 
so de 95.000 ms2 de que os 
reqiierent s não tem titulo tíe 
propriedade 6 - Provarão que 
tendo adquirido essa gleba de 
quatro proprietários, deferea- 
tes, não »e poderá determinar 
a quem pertence o excesso

encontrado, mas que, tendo son 
sido feita a última compra 
há mais de dez anos residin
do o» vendedores no mesmo 
município possuindo os re
querentes essa gleba como 
sua, continuo e rncontestada- 
mente, poderão adquirir o 
dominio do imóvel (art 561 e 
seu § do C. Civil); 7 - Prova
rão que, «data venia». deve a 
presente ação-ser julgada pro
cedente e provada para o t fei
to de ser reconhecido o do
mínio dos suplicantes sôbie 
a area mencionada, encrava
da nas terras a que *e refere 
a planta supra aludida, com 
as dimenções e confrontações 
nela referidas. Assim; reque
rem a V. Excia. os ad
mita a justificar, em dia e ho
ra designados e com a cita
ção do orgão do ministério 
Público, a posse em referen
cia Feita a justificação, roga- 
se a V. Excia. determinar a 
citação dos. confinantes do 
imóvel de seus conjuges, se 
casados forem, para. na . for
ma do alegado art. 455, con
testarem o presente pedido; 
seguidos os demais trâmites 
legais. 3endo afinal reconhe
cidos a posse e o dominio dos 
Suplicantes sôbre a area alu
dida. Protesta por provas 
pericial, testemunhai, docu
mental e depoimentos pessoais 
dos confinantes mencionados 
e, dando á presente o valor 

e Cr$ 2.100 90 (doi6 mil e 
cem cruzeiros), Do deferimen
to E.R.A/l. Lajes, 11 de de
zembro de 1954 (a) Pp. Vil-

C i taçã o
Vid 1 Antun°s. - Advo

gado. ROL DE TESTEMU
NHAS: - Será apresentado o- 
portunamente. (a) Vilson Vi- 
dal Antunes. - DESPACHO: - 
A. D^signe-se dia e hora pa
ra a ju-tificação previa da pos
se, feitas as necessárias 'nti- 
inações. Lajes, 15/12/954. - 
(a) B. Costa. - Realizada a 
jnstifiCHção, foi proferido o 
seguinte DESPACHO: - Vis
tos, etc. Julgo por sentença a 
presente justificação, para 
que produza todo» os efeitos 
leg us e
direito. Citem-se por editeis, 
com ® praz» de 30 dias, pu
blicados na imprensa local (3 
vezes), e na Oficial (1 vez), es 
interessados incertos; e por 
mandade. os confrontantes 
conhecí.les e residentes nesta 
Comarca, para que contestem e 
feito, querendo no prazo le
gal de 10 dias. intimem-se o« 
requerentes e o Dr. Promotor 
Publico da la. Vara. - Lajes, 
16 de jui ho de 1955. -  (a) 
Belisario Ramos da Costa. - 
Juiz d« Direito da la. Vara. - 
E para que ninguém alejue 
ignorância, muito espécialment* 
os interessados incertos, pas
sou-se o presente edital, que 
sera publicado e afixado na 
forma da lei. - Dado a pass do 
n’8ta cidade de Lajes, aos doi6 
dias do mes de agosto do ano 
da mil novecentos e cincoenta e 
cinco. - Eu, WaHeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Cível, e 
Comercio da la. Vara, o dati
lografei, subscreví e assino. - 
Selos afinal.

Belisario Ramos da ( osta 
Juiz de Direito d i la. Vaia 
Waldeck Aureli) Sanpao  

Escrivão do C vet

y ,a //’sn<»e*C' 

CHIPPENDALE

Standard Electric

MODÊt-O 4012

Lindo móvel incorporando o 
famoso “ Tom  Sinfônico” . 
Possante rádio de j faixas de 
ondas. 7 válvulas, ôlho má
gico, alto-falante, ímã per
manente pesado. Troca-discos 
automático de j  velocidades, 
pick-up com 2 agulhas per
manentes reversíveis. Ampla 
discoteca.

R. 5199

REVENDEDOR AUTORIZADO

A ELETROLANDIA
Rua Coronel ordova s n .  

LAGES —  S a. Cnfarina

£

Uma
linha completa 

de tratores

DIESEL
com a 

tradicional 
economia

*  Todos os implememos cgricclos

* Completo estoque de petos legítimas

*  Asslstên Io técnico com pessoal 
especializado da prupno (abrlca.

Consultem nosso plano de
FIN A N CIA M EN TO

FIAT 25-C
o peque  no  grande trato r

eua aderência total e 
grande estabilidade as
seguram trabalhos rápi
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 25 H. P. 
Único trator de sua ca
tegoria equipado com 
motor Diesel

0 W í  FIAT É GüRflrilISi) POR

SOMECA DA 50
da g ra n d e  produção

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

FIAT-OM 35/40-CL
id e a l para  

ta re fa s  pesadas

com 6 marchas a frente •
2 a ré. Sapatas de 40 cms. 
Motor de 37 H. P. Constru
ção ultra-forte para resisti* 
às mais arduas tarefas. ç

—  v v  JííSff' ";V •' .1-

MEIO SÉCULO DE REPUTAÇÃO MUNDIAL
FIAT 55/L
o m á x im o  de e fic iê n c ia

da mais alta qualida
de. Motor de 55 H. P. 

/S ^3 E sfo rço  de tração 
5.500 Kgs. 5 marchas 
a frente e uma a ré. 
Consumo reduzí dí^ 
simo.

DISTRIBUIDORES l 
Para os Estados do Paraj
Nodari S/A. Comercia

CURITIBA 
Caixa Postal, 1748 

Fone: - 2657
TELEGRAMAS -

LESIVOS 
‘ Sta. Catarina
mportadora

VIDEIRA 
Caixa Postal. 58 

Fone: - 115
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I

A maior rêde aérea domestica do mundo
a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S.A. TAC
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novemboro S.N. (logo abaixo do Cine Marajoara)

Fone, 214

Dias da Semana
2a. beira ! Para Porto A legre (diréto)

Hora de sahida! - 15,15

\

(Volta às Terças Feiras)

Terça beira, para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - P aran ag u á - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Jo açab a  e X ap ecó

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

•

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 11,30
(Volta às  quintas feiras)

Quinta Feira: para Jo açab a  e X ap ecó

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)

Sabado: - para Jo a ça b a  e X apecó

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

~ n«rirrnÓDolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
Domingo. - para Flon  P (volta ás  2as. - 3as. - 5as. - sabados)

Hora de sahida: - 11,30
>) . ■ } i

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

sua re-

V S d' gindo se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, que
nn niHfldps brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja apenas efe- 

resida em qualquer das liu  ciua
pin aaui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de passagem, em 

tuado o pagamento da passag * h
* i*> » , •. , , , »?**•'  *4 I*

sidencia. , .
Informações mais detalhadas daremos com o máximo pra^r.___________________________________________
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15 milhões de eleitores 
aptos para votar

Rio Grande do Sul: 1.319.170
Segundo dad<'S oficiais ontem divulgados pelo TSE, es 

tão habilitados a votar no próximo dia 3 de outubn 
15 223 459 eleitores assim distribuídos pelos Estados!

Amazonas — 119.77!; Par„ — 373.125, Maranhão 
403,586. Piauí 30-1.472; Ceara — 509 285; Rio Grande do Nor- 
te _  294.870, Paraíba — 447.598; Pernambuco — 873.07C
Alagoas -  189977; Sergipe -  218.847; Bahia — 1.107.031: 
Espirito Santo — 249.194; Rio d- J nciro — 882.163; Sâ< 
P-i-lo — 2 757.309; P a ia n á  —  672.649; Santa Catarina -  
493 984; Rio Grande do Sul — 1 319.170; Minas Gerais — 
2.458.361; Goiás — 263,728; Mato Grosso — 194.151; Distri 
to Federal — 892.459; Acre — 17.284, Amapá — 9.229; Gua 
poré — 3 489, e, Rio Branco — 5.675.

E«ses totais englobam os eleitores inscritos após o 
pleito de 3 de ouiubro de 1954, com exceção dos Estad 
do Maranhão, Sergipe, Rio de |aneiro, S-ro Paulo e Goiás 
que constam ainda com o eleitorâdo que concorreu àque
las eleições, isso porque não (oram enviadas ao 1SE p**los 
respectivos Tribunais Regionais, as relHÇÕes dos novos elei 
toies. Quanto ao Ceará, faltam as cifras relativas a 32 
municípios.

Reconhecido pelo Brasil o novo
govêrno argentino

hecendo o dovo govêrno da
quele país».

E’. assim, o Brasil o s e 
gundo pais a reconhecer o 
govêrno revolucionário insta
lado anteomem em Buenos 
Aires tendo como presidente 
o general reformado Eduardo 
Lonardi.

RIO, 24 (Meridional) — O 
Itamarati distribuiu a seguin 
te nota: «0  embaixador do 
Brasil em Buenos Aires, ob- 
decendo 'insiruções do go
verno brasdeho. passou no
ta, hoje, ás 16 horas, ao mi
nistério das Relações Exte
riores da Argentina, recon-

Senhores Gomerciãnies e Industrias
Para atualização de escritas atrazadas e de

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

Organização Contábil Ltda„

que dispõe de uma equipe para Serviços V olan 
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 Palm eiras - Lajes 
- Cam pos Novos - Rua CeL Farrapo

Endereço Telegráfico: «CONDE»

P a l a c i o  da M ú s i c a
ARTIGOS MUSICAIS E ELÉTRICOS

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

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

Compre no Palácio da Música e ganhe um ^Cadillac» 
e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cupões gra
tuitos *Lar Feliz* (caria patente n° 180).

PALÁCIO DA MÚSICA. CUJO LEMA Ê:
VENDER BEM E SERVIR MELHOR

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

RREIO LAGEAí .) 6 Página

IPRODUTOS DA C I T Y T E X

A Comercial Auto Capas
Inaugurou sua loja CITYTEX

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

Onde está instalada com um variado sortimento de colchões, so

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

tres em estilo funcional, bergéres reclináveis e simples, e uma 
variedade infinita de móveis de todos os tipos e para todos os gostos

V endas com  facilidade de p agam en to

Q fW j i í h

o e o

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

EntL Telegr" «VARGAS» — TELEFONE, 253 
LAJES -  S an ta  C aiarir

Facilidades para pa. 
gamento a prazo.

- J - 4

te r

o r e i .'t-rterador 
mais perfeito 
jó produzido 
no país

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

per ItlXO -  9,5 pés cúbi
M a is  espaço ú til -  9,5 pôs.

A m plo  co n g e la d o r, com espaço poro 

g u ardo r a lim entos o serem congelados, 
além das gavetos p a ra  cubos de gèlo. 

Bande|a de degôlo.

Porta fun c io na l com p ra te le iras  para 
ovos, frascos e g a rra fas .

A caba m ento  In te rno  em po rce la n a  â 
prova de corrosão .

iC O S —
Prate le iras rem ovíveis, de acabam en

to  a n o d iz a d o , a justáveis em várias 
posiçõ -•*

G ave to  de o tem in io  pa ro  carne.

2 g veras d e  a um in.o que recebem 

fr io  úm ido, pa ra  a con servaçã o  de 
fru tas, verauras e legumes 

C om pressor do ú tim o  m oaélo, n o rt —  
om eri ano.

S ilencioso e de b a ix o  consum o

5 ANOS DE GARANTIA -  s o 3  d u p l a  r e s p o n s a b i l i d a d e : 1 -  d a t á b r i c 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 Ã O  N O  PAlâ. 2  - D O  

C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPEC IALIZAD A E INTERÊSSE EM SERVIR BEM.

---------------------------  Visite-nos ___ ________ ___

Leia o Correio Lagean o às 4cs. e Sábados
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Juscelino aos
Desportistas

CORREIO LAGEANO Página

0  sr. Juscelino Kubiischek 
de Oliveira está dirigindo a 
seguinte mensagem aos des
portistas do país:

«É com prazer que dirijo 
aos desportistas brasileiros, 
nesta hora de intensa vibra- 
ção civica, a minha saudação 

’ calorosa e amiga. Não é de 
hoje que acompanho as sues 
atividades e admiro a sua 
contribuição para o aprimo
ramento das práticas despor
tivas em .nossa Pátria Quan 
do Governador de Minas Gc 
r.iis, uma da6 minhas preocu
pações foi levar o amparo do 
poder público a essas ativi
dades, tendo em vista o inte- 
rêsse que têm para o povo e 
o que representam para o a- 
perfeiçoamento fisico da mo
cidade. Se eleito Presidente

b
o 

aos

da República, não desarare

hstaP8rürin0rCÍOnar a08 desP01' 
raí o 1°  tôda a colabo-
no a f L a aaDCe do Govêr uo a fim de que o Bras ;
p ossigâ na gloriosa trajetóri 
que tem proporcionado 
mais elevado conceito 
desportos nacionais 

Aos desportistas do Brash 
entre os quais tenho a 

nonra de contar com velhos 
queridos amigos -  formulo 
nesta hora, os melhores votos 
pela sua felicidade pessoal e 
por novas e brilhantes vito
rias no setor a que se dedi
cam com exemplar devota 
mento e alto senso de 
ponsabilidade».

res-

(as.) Juscelino Kubitschek de 
Oliveira.

(D. N.)

Punições imposta pela JDO
Em sua reunião do dia 23 

do corrente, a JDD, julgando 
o processo referente ao jogo 
entre Aliados x  Lages, pelo 
campeonato, no qual verifi
caram-se diversas irregulari
dades, aplicou as seguintes 
penalidades:

Suspensão por duas parti
das oficiais ao atleta Hugo 
Martins Gomes, do Lages F.

C, e suspensão por uma par
tida aos atletas Ronildo Flo- 
rencio e Aires de Souza, do 
Lages F. C. e Aldino Decarli, 
Alfredo ^Santa Helena e Del- 
mo Padilha. do Aliados F. C.

A JDD mandou contar a n- 
da dois pontos perdidos a 
cada clube, na categoria de 
aspirantes

*

VENDEDOR AUTORIZADO
A e l e t r o l a n d i a

Rua Coronel C ordova,^ ^atarina
L A JE S

Desfile de 100 mil mulheres, no Rio, pró-
Juscelino e Jango

RIO, 24 (Meridional) — To
dos os comitês femininos que 
Tabalham pelas candidaturas 
de Juscelino Kubitschek e 
Jango Goulart reunir-se-ãoi

amanhã, para uma passeata 
monstro no Rio, com cente
nas de automóveis, fazendo 
uma marcha «au flambeau».

Participarão no mínimo 100 
mil mulheres, o que repre
sentará a maior demonstra
ção política e pública femini
na já registrada.

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

Apresenta o PROF. DEDÉ e um conjunto 
de 120 acordeons

(Espetáculo deslumbrante)
ALGUNS NÚMEROS DO REPERTÓRIO

NOVILLERO-PASSO DOBLE 
VIOLi.TAS IMPERIAES - VALSA DO FILME DO 
MESMO NOME
TABÜ - BOLERO AFRO CUBANO 
MARCHA DAS AGUlAS - CELEBRE MARCHA 
SOB O CEU DE PARIS - VALSA 
ADEUi QUERIDA - GRANDE TANGO DO MOMENTO 
AMOR BREGE1RO - SAMBA ESTIL1SADO 
CERE rEIRA ROSA - ESTE NUMERO ALCANÇOU 
VEN A DE DISCOS. MAIS DE UM MILHÃO

E muitos outros números de sucesso 
internacional

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

Os cegos poderão 

votar a 3 de Outubro

RIO, 24 (U.P. — Amanhã
começarão a ser distribuídas 
ia capital paulista dez mil 

cédulas-guias, destinadas aos 
cegos que desejarem votàr h 
3 de outubro, O serviço de 

onfecção é realizado pela 
Fundação do Livro do Cego 
do Brasil, que está capaeita- 
la a enviar, a pedido, cedu- 

las-guias para todos os re
cantos do pais.

A céduia-guia é do mesmo 
tamanho da cédulas única. 
Aparecem nela os nomes dos 
candidatos á presidência da 
República e à vjce escritos 
em alfabeto «Braile».

O cidadão cego, ao íeceber 
do presidente da mesa re
ceptora a cédula única, vai a 
cabine indevasavel, onde co- 
ocará por cima daquela a 

cédula-guia. Pelo tato. iden
tificará o nome de seu can
didato preferido, assinalando o.

A cédula é feita em carto
lina e toda pontilhada, facili
tando a localização do no
me. As condições que o Có- 
ligo Eleitoral exige para que 
> cego possa votar são: 1,° — 
aparidade de assinar a folha 
le votação era alfabeto co

mum; 2.° inaependencia para 
votar.

Aluga-se
Aluga-se 3 portas sita 

a Ponte do Caará, mais 
própria para venda.

Ponto de esqnina, ao 
lado da Pensão Sta. Ana.

Ver e tratar na mesma
ou nesta redação.

IIA 101) A MSS... |_
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PHILIPS
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

L ' •*
5 ®  0 - &  to- 0

‘t 7

— ' * — _**. &

de fácil manejo e de fácil limpeza.
NÃO USA LENHA NEM CARVAO

N ão suja os pa ne las  
N ão estraga as m ãos 
R á p id o : um , do is , t rê s ...  
e o a lm oço  já se fe z l

S .A . PHILIPS DO BRASIL
£  G ara n tia  de um pa drã o  

ab so lu to  de q u a lid a d e

Revendedor Autorizado

Osny Pires & Cia. Ltda,
P raça  João C °9ta  34-38 

Fone 263
LA.GES Santa C atarina

u  o  - -
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«Documento infame, que não 
resiste à menor análise»

Fulverizada na C âm ara dos Deputados, a  carta  a  'óçrifa contra 
Jango Goulart e am p arad a pelo udenogolpismo — Discurso enér

gico do lider trabalhista
MagDifico e persua-ivo dis

curso proferiu, ornem, na Ca- 
mara o deputado Nelson O- 
megna, lider petebista, que 
pulverizou a «chantagem» do 
udeno golpismo contra a pes
soa do candidato à vice-pre- 
sidencia da República João 
Goulari.

Ü representante trabalbis 
ta iniciou seu discurso, d e 
clarando que assomava a tri
buna em defesa da justiça, 
para destruir acusações aos 
homens de bem, increpações 
essas inspiradas pela calúnia 
e pela desonestidade de prin
cípios. «Quero, disse o ora
dor, assinalar a minha repul
sa às sementeiras do ódio 
que 6e espalham inpunemen- 
te, todo dia, pela Nação in
teira, atingindo a dignidade 
de pessoas limpas e a honra 
de cidadãos com inegáveis 
serviços prestados ao pais.

Passou em seguida, a citar 
abertamente a carta falsa que 
foi apresentada na TV e pu
blicada por .iois conhecidos 
vespertinos «lesta capital. Pro
clamou o orador: «Não con 
testo, não afirmo não nego a 
carta cujo conteúdo constitui

uma chantagem, uma iniqu -  
dade, uma arirmaçâo de in- 
verdades coutra as quais me 
insurjo e sobre as quais me 
levanto em protesto.

Prosseguindo, disse o lider 
trabalhista que o signatário 
da aludida carta e pessoa 
desconhecida, inclusive do 
s r  João Goulart, visava, a- 
penas, envolver e crucifica 
ra o nome de um patriota e 
de um brasileiro com levian- 
jade, sem r e s p e i t à  pessoa 
humana, procurando criarem  
tòrno déle a intriga, o vene
no e a peçonha.»

Em seguida OmegGa disse 
que o documento infam» não 
resiste à menor análise, reve
lando se, desde iogo. c^mo 
contrário à evidência exter
na e aos princípios de her
menêutica das leis de inter
pretação. Negou, logo adian
te, que o PTB tivesse tido 
conhecimento de quaisquer 
dos fatos narrados pelos mis
sivista, «pois nunca e-tive- 
mos em combinações ou en 
tendimentos no sentido de a- 
marrar o Partido «ao carro  
do peronismo».

Passou, logo após, a mos
trar a torpe chantagem, la
mentando que haja homens 
que lancem mão de recursos 
tão baixos e tão nojentos 
para Jcomprometer seus ad 
versários políticos. Disse que 
tinha em -eu poder, pois re
cebia constantemente, docu 
mentos de natureza grave 
que denunciavam pessoas de 
res onsabilidade, entretanto, 
nuuca se deu ao traba ho de 
proceder com indignidade, 
valendo-s de documentos a- 
pócriros, evidentemente clan
destinos para comprometer a 
refutação de pessoas dignas. 
É lamentável, disse, ainda o 
orador, que a UND venha 
prestigiando expedientes des
sa natureza que chocam as 
pessoas mais insensive s e 
levantam por to 'o o país as 
mais justas manifestações de 
protesto.

O orador f o i aparteado 
constantemente pelo deputado 
Mario Martins, e pelos depu
tados Adauto Lucio Cardoso, 
Nestor Duarte, Fernando Fer
rari e José Maria Alkimim.

Deverá cessar à meia-noite do

dia 30 a propaganda pontica
a P.,«'*  * .  5 *
f * ' * >  o n  í „ granKou

De acordo com o q.iê  dis 
põe o Cód go Eieitora., no 
fim da próxima -emana ou 
seja, à meia-noite do d'8  ̂ 30 
(48 horas antes d s e'ei<ões), 
deveià cessar em todo o 
terriiório federal a propaga' - 
d» dos candidatos ao pleito 
de 3 de outubro, seja me- 
dient*» comícios ou reuniões 
púbüc.is. ou pelo rádio, exce
to através da imprensa.

eleitor, salvo em flagrante dt- 
1 to ou em viitu le ue senten
ça criminal Condes.úóiia por 
c rime inafiançavel

De-sas me mas g- i a  ti-s 
jà s» ac! am em pleno gozo 
; s candidatos incr tos para os 
qu ds o praz - e tab ■'< ci<l > no 
Código tlÇitrral C‘ meça a
vgorar 15 dias . ntes do
pleito.

Por outro lado a partir do 
dia 27 do corrente e até o 
dia 5 de outubro (5 «li s an- 
ti s e 2 dias depois do piei to), 
nenhuma autoridade poderá 
prender ou deter qualquer

Üs membros das mesas re 
ceptoras e cs fiscais de p r- 
tidO, durante o «xercicio das 
suas Junções taml ém não p*> 
derão ser d tidos ou preso*, .» 
não ser em f agrante delito.

S E R R A R I A  S
Negócio de ocasião

TEMOS À VENDA: a) Três Serrarias cora cotas 
de 7U mts. de guias de Pinho Expoitação cada 
uma, devidamente registradas no Instituto Na
cional do Pinho, ao preço de CrS 60.00l),00 cada 
serraria.

b) Uma Serraria com cóta de loO metros d*3 
guias de Pinho Exportação, devidamente regis
trada do Instituto Nacionai do Pinho, ao préço 
de CrS 13o.ooo:oo,

INFORMAÇÕES: Na firma Organização Con- 
tábil Ltda., com LOURlVAL LISBOA, â Rua 15 de 
Novembro 78 - Lajes - Santa Catarina.

Conheço, peia própria experiência, o drama de um Presidente
da Repüblica sem base própria no Congresso Nacionai"

A verdade é que nenhuma de nossas agremiações políticas possui por si só fôrça parlamentar capaz de oferecer esta
bilidade política ao Governo. Isto põe em evidência que as dificuldades decorrentes para o funcionamento do regime da 
eleição de um Presidente da República, a quem falte no Congresso Nacional uma base de apoio partidário não defende de 
transações momentâneas com todo o seu cortejo de inconveniências e perigos.

Bem diferente seria a situação de um Chefe de Govêrno, cuja eleição se fizesse com o Drévio comDromisso dp eoH- 
boraçao das forças políticas.Nestas condições, êle estaria livre da contingência de recorrer depois a combinações miiitis 
vezes constantes de concessões e arranjos nem sempre aconselháveis». *

(Do discurso do presidente uafé Filho ao transmitir à Nação o apêlo dos Chefes das Forças Armadas).

Base parlamentar dos Candidatos á Presidência e Vice-Presidência da República

Câmara Federal dos Deputados

R E S U M O

Para Presidente:

— Juscelino Kubitschek
— Juarez Távora
— Ademar de Barros
— Plínio Salgado
— lndeci«06

Total

177 ( 54,3%) 
91 ( 27 8%) 
37 ( 11,4%) 

3 ( 0,9%) 
10 ( 5,8%)

328 (100,0%)

Para Vice-Presidente
— João Goulart
— Milton Campos
—  Danton Coelho
— Indecisos

Total

168
91
37
32

( 51,2%) 
( 27.7%,) 
( 11.3% ) 
( 9.8%)

328 (100,0%)

Apoiam Juscelino: PSD - PTB - PR - PST - PTN
Somente Juscelino e Jang*o têm base parlamentar para prometer er  r  cAwCucar o progran

de paz e recuperação da nação Brasileira
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