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Firma-se o nev o  g o v e r n o

Nereu procura restabelecer a tranquilidade nacional
naonn oo<fóPreS1ií!enSla , do sr- Nereu Ramos, a 
nhna a voltand° a tranquilidade, reinando 
naoirmni Ad^m todos os pontos do território 

, • Aniquilados os udeno-golpistas e en-
d í r S p n ° r t0d0S 0S Iados’ sem Possibilidades 
_ a’ ,estara,os agora numa fase em que
v» raí la^haverá de se consolidar definiti- amente. O Congresso Nacional e as Forças

armadas, sob o comando do general Teixeira 
Lott, vem prestigiando o nosso presidente e dan
do-lhe a base necessária para a realização de 
um governo sereno, porém enérgico, e que pro
picie ambiente favorável à desenvoltura do sr. 
Juscelino Kubitscheck, que assumirá a 31 de 
janeiro.
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Homenagens ao Des. 
BELIZÁRIO RAMOS

Inauguração de retrato — Banquete

Lançada a pedra fundamental 
do Hospital dos Operários

Com a presença das auto
ridades locais e de grande 
número de operários, foi lan
da, doming i, pela manhã, a 
pedra angul.tr do futuro Hos
pital dos Operários, iniciati
va co Centro Operário de 
Lajes. Antes da cerimônia, 
S. Revda. D. Daniel Hostin, 
bispo diocesano oficiou mis
sa e proferiu um belo ser
mão, reportando-se à nobre
za da obra a ser construída 
e a denominação dada, como 
uma homenagem a São João 
Batista. Após procedeu a 
benção da pedra, colocada 
pelo sr. João Rodrigues da 
Costa, servindo como para- 
ninfo entre outros 06 srs. 
Syrth Nicolléli, presidente 
da Camara e representante 
do sr. Prefeito Municipal, 
Cel. Galileu Machado Gon
çalves, do 2° Batalhão, Dr.

Lvilasio N, Caon. A seguir o 
sr. João Rodrigues jda Costa, 
presidente do Centro Ope
rário proferiu uma bela ora 
çao agradecendo o compare 
cimento das autoridades e 
do ope ariado e os concla
mando a levarem avante a- 
quele empreendimento Orou 
também a srta. Hélia Xavier 
num aplaudido discurso. En
cerradas as cerimônias, ti
veram inicio diversas festi
vidades com uma grande 
quermesse e com a realiza
ção de um churrasco de con
fraternização en're os traba
lhadores lageanos, aos meio 
dia. A futura casa de saúde 
ficará localizada no bairro 
do Conta Dinheiro, aquem da 
entrada para o (bairro Gua- 
rujá e representa uma velha 
reivindicação dos trabalha
dores d t Lajes,

Lott aponta os golpistas

Foi alvo de t xprt>*ivas ho
menagens de seus c nterra- 
neos, o üesenibarg^ ior Beli- 
zário Ramos da Costa, recen
temente promovido para o 
Tribunal de Justiça do Esta
do. Ás 17 horas de sábado 
realizou se uma sessão sole
ne no Forum, abrindo-se as 
homenagens. O Dr. Arisftu 
Schiefler, Juiz da la. Vara, 
ibiciou os trabalhos convi
dando para comporem a me
sa os srs. Syrth Nioolléli, pre
sidente da Camara, S. Revda. 
D. Daniel Hostin, bispo dio
cesano, e o Desembargador 
Adalberto Ramos, que se a- 
chava presente.

Foram também convidados 
a penetrarem no recinto de 
honra os srs. advogados, pro
motores, Delegado de Policia, 
Coleior Federal, Frei Bernar- 
dino Bortollotti, Dr. João Gos
ta Netto. des. Mario Carrilho 
e outras autoridade. Uma co
missão especial introduziu no 
recinto da sessão - Tribunal 
do Juri - o homenageado, 
sob demorados aplausos dos 
presentes.

O Dr. Aristeu Schiefler, 
saudando o nov<> Desembar
gador, proferiu belo improvi 
so; teportando-se em espe
cial • amizade entre ele e o 
homenageado, cio entada des
de os bancos escol«r«*s. A 
rooclutr sua oração, o Pr, 
Schiefler convidou D. Adelina 
Ra»os da Costa (progenitora 
do homenageadoj a descerrar 
o véu que cobria <» retrato 
do mesmo, inaugurándo-se-o, 
sob as palmas d.> assistência

Em «entido discurso o Dr. 
Belizário Ramos da C< st a- 
gradeceu as manifestações

de que era alvo, despedindo- 
8e do Forum lageano. Ato 
continuo o Dr. ScbiefDr ofe
receu ao Des. Belizário Ra
mos da Costa a toga, pre- 
senl* do Forum local.

Á  noite, d o s  salões do Clu
be 14 de Junho, com a pre
sença de algumas centenas 
de pessoas, entre familiares e 
amigos do homenageado, mem
bros da família forense e au
toridades, realizou-se um gran
de banquete, ponto de encer
ramento das homenagens.

Á sobremesga discursaram 
o Dr. Olinto Campos, o Des. 
Mario Carrilho e o sr. Lupér- 
cio de Oliveira Koeche, sau
dando o homenageado e eoal- 
tecendo-lhe as virtudes e mé
ritos.

Agradecendo, o Des Beli
zário Ramos da Costa profe
riu magistral peça oratória, 
reportando-se à sua carreira 
de magistrado, aos postula
dos que sempre o orientaram 
e á defesa da justiça social, 
como um dos aücerces da de
mocracia, sistema que defen
deu com raro brilho. Alcan
çou ainda viva repercussão a 
parte do discurso do De. Be
lizário '  Ramos da Costa em 
que fez um apalo aos homens 
de bem de no >a terra para 
pro-seguirem lutando na pre- 
aervHçâo de nóssas reserv ,s 
imr is e intelectuais e sobre
tudo de nossos recursos ma
teriais indispensáveis ao pro 
gresso coletivo, ‘chamando a- 
fenção para a criminosa de
vastação de nossas matas, 
com o que L*jes em breve 
sera apenas um deserto. Ao 
concluir recebeu prolongadas 
aclan.iÇÕes.

VIDAL NO RIO

Seguiu para o Rio de Ja
neiro, afim de conferenciar 
com o sr. Presidente da Re
pública. o sr. Vidal Ramos 
Junior, prefeito eleito de 
Lajes, nas eleições de 3 de 
Outubro ultimo, S.S. que le
vou va ios assuntos para 
tratar na capital da Repúbli
ca deverá retornar na pro- j 
xima semana

Estão sendo reveladas ago
ra diversos acontecimentos 
que antecederam o movi
mento liderado pelo general 
Lott e que vem comprome
ter altas autoridades do pais, 
especialmente os ex ministros 
Eduardo Gomes, Amorim do 
Vale e Prado Kelly, empe
nhados que estavam em forte 
pressão sobre o Superior Tri
bunal Eleitoral para deturpar 
o resultado do pleito de 3 de 
outubro. O brigadeiro Eduar
do Gomes - aparece agora 
com a sua real personalida
de, despido de sua virginda
de democrática, não passan
do de golpista e intrigante 
comum- Eis o que diz a im
prensa. sobre aiitude de E- 
iiuardo Gomes antes do pleito: 

O Brigadeiro Eduardo Go
mes, de uma feita, solicitou- 
lhe que se dirigisse ao Sena
do Federal, manifestando-se 
sobre a orientação do Tribu
nal Su;.erior Eleitoral quanto

Em entrevista á imprensa 
o general Teixeira Lott a- 
pontou como responsáveis 
pelo movimento golpista, pre
parado para instaurar no pais

à organização e o processo 
das eleições, especialmente 
do ponto de vista de que as 
normas que se viessem a im
primir sobre o pleito, garan
tissem o livre direito de voto 
a todos oa brasileiros habili
tados a tal proporcionando 
aos candidatos, sem quais
quer distinções, igualdade de 
condições no pleito livre, so
bretudo, da coação do poder 
econômico. Foi, sind i a pedi 
do do Brigadeiro Eduardo Go
mes, que o Ministro da Guer
ra dirigiu-se «o sr. Carlos 
Luz, que então exercia a 
Presidência da Câmara, a firo 
de fazer-lhe sentir a preocu
pação com que as Forças 
Armadas viam as atitudes da 
maioria do Congresso, relati 
vamente a medidas propostas 
pelo Tribunal Superior Elei 
toral, referentemenie à cé.lu 
la oficial.

Nesta conjuntura, por ou

uma ditadura os srs. Carlos 
Luz, Carlos Lacerda, coronel 
Mamede, brigadeiro
Eduardo Gomes, e almirante 
Amorim do Vale.

NUA =
tro lado, o Almirante Amorim 
do Vale dava todo o seu a- 
poio ao seu colega da pasta 
da guerra, enquanto neste 
mesmo sentido, o Brigadeiro 
Eduardo Gomes mantinha-se 
acima até dos seus hábitos, 
inteiramente fechado, sem de- 
climar o seu pensamento a 
respeito de delicado proble
ma.

E após verificar-se a elei
ção oe Juscelino e Jango 
procurou novamente o gene
ral Lott para que este se di
rigisse aos Ministros ‘do STE 
para declarar-lhes que as 
Forças Armadas era favorá
veis à tese da maioria abso
luta não prevista na Consti
tuição, ma- com o objetivo de 
coagir aquele- juizes para - 
dulterarem o pleito. O gene
ral Lott reagiu a essa traição 
da «vestal» e em consequên
cia preparou-se o go pe, cu
jo contra ^olpe ft-lo abortar.

vive na ilegalidade desde 
agosto de 1954»

Kerginaldo Ca- to de 1954,
,  _ n C B  n r n -

o 24

er do PSP, pro- 
Camara Alta um 
discurso de apoio 
ito liderado pelo 

Entre outras as- 
;s«í aquele parla- 
país vive na il®- 
de o 24 de agos-

com a derrubada 
do governo do Presidente 
Vargas, pois isso pode-se di
zer que não vigoram as leis 
no Brasil, pois a naçáo, na
quela data, foi atirada a uma 
situação de fato». Essas pala
vras foram anunciadas dia 11.

A VIRGEM
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Acadêmico Helio Rosa
Para a cidade de Porto Alegre, onde cursa a 

faculdade de Direito, seguiu dia 7 do corrente, 
afim de prestar exames do ultimo ano, e ao mes
mo tempo colar grau, nosso colaborador e amigo 
Snr. Helio Kosa. Correio Lageano almeja feliz exito 
em sua tarefa e deseja breve regresso.

F a l e c i m e n t o
Dia 12 do corrente, com a 

idade de 59 anos faleceu no 
Hospital Nossa Senhora dos 
Prazeres onde se encomrava 
emfermo, o sr. Sebastião Ri
beiro dos Santos. O estinto 
que era vastanvnte o nhecido

nesta cidad® de onde também 
«ra filho, deixa a prantear o 
>eu desaparecimento, esposa, 
filhos, e netos. Correio Lagea
no por este meio envia a fa 
inilia enlutada nossos peza- 
mes.

Declaração à Praça
A firma INDUSTRIA DE MADEIRaS COPA

CABANA LTDÁ., estabelecida nesta cidade de 
LAGES, Estado de Santa Catarina, no Bairro Co
pacabana, com industria de moveis e esquadrias, 
por seu gerente Bianchi Ascanio, abaixo firmado, 
leva ao conhecimento da industria e comércio lo
cais, que em data de 20/9/1955 foi levada a pro
testo uma duplicata de Cr$ 8.900,00 (Oito mil e 
novecentos cruzeiros) emitida contra sua firma 
pela firma LOJAS TRICHES LTDa ., de caxias do 
Sul, RS, cujo protesto não tem razão de ser, pelo 
fato de ter sido a mercadoria que deu origem à 
referida duplicata comprada e retirada da firma 
vendedora pelo senhor LAURO DE FREITAS 
GOES, cidadão residente nesta cidade de Lages.

Esclarecemos aos senhores comerciantes e 
industriais que o referido senhor LAURO De 
FREITAS GOES não faz parte da firma INDUS
TRIA DE MADEIRAS COPACABANA LTDA., e 
quando efetuou a compra em nome desta firma 
não estava autorizado nem credenciado para tal 
transação comercial,

Lages, 12 de novembro de 1955. 
INDÚSTRIA DE MADEIRAS COPACABaNA LTDA.

Bianchi Ascanio 
Gerente

Notas Sociais
Consorci.ir-sp-ão no próxi

mo dia 18, nesta cidade, o co
nhecido clinico Dr, Iran Yâred 
e a sua. Nair Koeche. As ce
rimônias serão realizadas às 
16 horas, seguindo-se recepção 
aos convidados no Clube 14 
de Junho.

Com a srta. Raymunda H <d- 
dad, a 10 de dezembro, deve
rá celebrar matrimônio, na 
capital de São Paulo, o sr. Al
fredo Buatim do lto comer
cio desta praça.

—  o  —

Contiataram cas m nto o 
sr. Orly b'uza (Ale ào) e a 
srta. M„rly Fiseher, mbo» da 
sociedade local.

—  o  —

Em Campos Novos, piomete- 
ram-se consorciar o Dr. Cid 
César de Almeida Pedroso, 
advogado naqueli Comuna, e 
a .-ria. Neiva Conmk.

T estemunhasde Jeová
Afim de parti' iparem de 

uma assembléia < a- Teste- 
muohas de Jeová, seguiram 
para São Paulo a sra. D. Me- 
lina Blauth e a srta. Alice 
Blauth. O certame, que con
gregará delegações de diver
sos Estados e d<> estrangeiro, 
será realizado em fins deste 
mes, esperando-se um compa- 
recimento de 4.500 pessoas. 
A exemplo do que se tem 
realizado na Europa, Estados 
Unidos e Canadá, o Congres
so será desdobrado em di- 
veras reuniões a serem leva
das a efeito não 6Ó em São 
Paulo, como no Rio e Salva
dor.

Festival de acordeon
O prof. Dedé apresentará, 

no próximo dia 25, no Cine 
Marajoara, um grande festival 
de acordeons em desfile, co
mo encerramento de suas ati
vidades no corrente ano.

Academia Catarinense de Acordeon
E o seu 6o. Festival de Acordeons em desfile
Orgulha-se em apresentar o prof. DEDÉ e um conjunto de 120 
acordeons no maior festival de acordeon jamais levado no sul 
do pais.

Dia 25 de Novembro ás 20 - horas - no 
CINE TEATRO MARAJOARA

ALGUNS NÚMEROS DO REPERTÓRIO 
Sob os Céus de Parsi - Vales de Giraud - com varia

ção do prof. Dedé - conjunto 
de 120 acordeons

Novillero - Passo Doble - de M. Lara - 12 acordeons 
Violetas Imperiaes - Valsa de F. Lopes - 20 acordeons 
La Cumparsita - Imortal Tango de M. Rodrigues - com 

variação 5 acordeons.
Quando fala o coração ■ Valsa a mais recente compo

sição do Prof. Dedé (Editada) 
em São Paulo.

Tabú - Bolero Afro Cubano de Lecuana 20 acordeons 
Jalousie ■ Fantasia de Jaccb Gade Arranjo de Inter

pretação pelo prof. Dedé p/ 11 acordeons. 
Amor Bregeiro -  Samba Estilizado de Ivon Alain.

. -------- de Portinho conjunto de 12 acordeons.
Cereira Rosa - Bolero - de Louguy - conjunto em arranjo do prof. Dedé para 70 acordeons

Números de caüto pela aluna ROSEMARY.
No programa constam 25 numeros.de conjuntos em musicas popular brasileira Dor- 
tenha, e latino americano. ' ^

Beijo Nos Olhos - Bolero

A g r a d e c i m e n t o
A familia de Sebastião Ribeiro dos Santos, vem. por 

êste meio «gradecer a todas as pessoas que de algum modo 
a confortaram no doloroso transe por que P886® ^  d™“t0!  
perda de seu amado chefe, e, em especial ao nobre Dr. Jo 
nas Ramos, cujos esforços e dedicação foram sem limite .

A todos a nossa imorredoura gratidão!

2 página

Lages, 14 de novembro de 1955

C O N V I T E \
A familia d® Sebastião Rib-iro dos Santos agradece a 

todos os que de algum modo a confortaram na dolorosa pêr- 
da que sofreram, e convida seus parentes e amig' S para a 
missa de 7o dia, a ser celebrada na Capela do Convento, as 
7 horas do dia 18 do corrente (sexta-feira).

Aos que comparecerem a êste alo de piedade seus me
lhores agradecim- ntos.

D e c l a r a ç ã o
A organização Contábil Lt<>a >visa a todos 

os seus clientes, às entidades com i quais man
tém transações, e á praça em geia. que o senhor 
Ernani Francisco da oosa não i i pertence à 
referida Organização, tendo dela 
21 de Outubio passado, pago de 
haveres

-e etirado em 
'uos os seus

Lajes. 5 de Novemb 
i iganização Contábii 
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F a b r ic a d a  e x c lu s lv a m e n te  
com  c im e n to  P o r t la n d  e 
a m ia n to  em  fibras ,  a co
b e r tu ra  Brasi l i t  é leve.  Ino
x idáve l ,  in co m b u s t ív e l  e 
in sens íve l  ás  in te m p é r ie s .  
P e rm i t e  ráp ida  m o n ta g e m  
e sens íve l  e co n o m ia  de 
m a d e i r a m en to .  Sua d u r a 
b i l idade  é I L I M I T A D A .

DESTRIBUIDOR
Com. e Kepre. G. bocas S.£.
Rua Cel. Coriova 294 l'elef. 258 O. ro=t" 61

Mantem em estoques os seguinte

«Produtos Brasi'it >'
Chapas onduladas para coberturas cha

pas lizas Brisicôr chapas lizas Fibrolite para foros e divi 
sões internas, caixa- de descarga Flomax d® imbutir B F 
externas, reservatórios para agua quente e f ia tubos para 
exgoto e instalações sanitarias em geral, peças’e « nexões 
para redes e exgotos. (ubos de pressão para rtdes de a- 
gua, e outros produtos da linha «BRA-ILIT»
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A  Federação das Associações Comerciais do Brasil e a Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, apoiando o III Congresso Nacional de 

Turismo, realizando-se em Salvador, capital da Bahia
Telegrama do Sr. Rui Gomes de Almeida, Presidente da Federação das Associações Comerciais do Brasil e 

Associação Comercial do Rio de Janeiro, ao Sr. Presidente do Terceiro Ccngiesso Nacional de Turismo.
Escreve J.B. dos Santos

Em nosso artigo datado de I 
2 dô  mês corrente, fizemos 
alusão ao III Congresso Na
cional de Turismo, ora se rea
lizando na Capital da Bahia, 
entre os dia* 29 de Outubro 
a 5 de Novembro, em cujo 
Congresso, serão debatidos 
vários pontos capitais para o 
desenvolvimento do TURIS
MO em nosso País, posto 
que, como está, a legislação 
de turismo só serve para tu
multuar e nutrir eepertezas 
de gente sem capacidade pa
ra fundar e dirigir estabeleci
mentos turisticos. Sôbre êsse 
conflito deverá o III Congres
so manifestar-se e pedir pro
vidências imediatas ao Go- 
vêrno Federal.

Transcrevemos abaixo, na 
integra, o telegrama dirigido 
ao Sr. Presidente do Tercei
ro Congres-o Nacional de 
Turismo, pelo Sr. Rui Gomes 
de Almeida, Presidente da 
Federação das Associações 
Comerciais do Br -il e Asso
ciação Comercial du Rio de 
Janeiro, cujos dizeres são os 
seguintes:

«Na qualidade de Presiden
te da Fed '-ação das Asso
ciações Comerciais do Bra-

| sil e da Associação Comer
cial do Rio de Janeiro, tenho 
a honra de comunicar a V. 
Exa. que o Conselho Diretor 
das mesmas entidades, ado
tando, unânimamente, indica 
ção do seu membro efetivo 
Embaixador Sebastião Sam
paio, resolveu enviar a êsse 
Congresso, ao seu Presidente 
e a todos os seus Delegados, 
suas mais cordiais saudações, 
através desta mensagem fra
ternal.

Faço votos a Deus pelo 
sucesso do Congresso, lutan
do por esta obra da nossa 
terra, um dos poucos países 
civilizados que ainda não con
seguiram fazer do turismo o 
mais prático instrumento de 
sua propaganda nacional, e 
uma das maiores fontes de 
divisas coroo acontece na 
Europa e nos Estados Uni
dos.

Justamente interessadas; co
mo todc o Brasil, no desen
volvimento do nosso turismo, 
ainda incipiente, esta Federa
ção e esta Associação ontem 
api ovaram uma proposta do 
Embaixador Sebastião Sam
paio, para o inicio imediato 
de uma campanha preliminar,

ir v.. Ci Fr • x 
v . A  L  iitiú u  wi

S.S p õ t  cúb icos - S anos d e  garantia 
roal •  Amplo congelador com  porto  
tro n sp a ren ta  o 3 novos a evpocosos 
g a v e to s  com  puchaooros tuncionois. 
Coo d esiisam  sobre corrediço» plásti
cos a  Facho ras ts ien ta  e  m oderno so 
b ra  a sp a ih o  p lás tico  a Interior am cò* 
ra s  a le g r a s  e  suav as  a G rades com 
ocalaam ciito  em alumínio onodizodo

REVENDEDOR AUTORIZADO
A  ELETROLANDIA

Rua Coronel Cordova s/n Lages Sta. Cat,

esclarecedora e de propagan
da, na* suas sessões sema
nais. em faver de efetiv» in
tensificação, como experiên- 
cia, do Serviço Internacional 
de Turismo mais organizado 
que já possuímos, e que liga 
Nova York, Chicago, Nova 
Orleans e Miami, já por mar, 
já pelo nr. respectivamente, 
ao Rio de Janeiro, São Paulo, 
Santos, Montevidéu e Buenos 
Aires, serviço êste feito; nas 
suas respect vas linhas, ,pelas 
emprêsas Varig, Real-Aero- 
viaS, Pan American World 
Aiways, Braniff Lines, Aero- 
lmeas Argentinas, Moore- 
McCmormack Lines, Delta Li- 
ne e Flota Argentina dei Es
tado.

E*ta experiência, isto é, 
uma campanha de Turismo 
de Emergência, deverá ser 
promovHa através de um 
acordo imediato entre as pre
feituras das cinco cidades sul 
americanc 8 a< ima referidas, e 
de enedeuação com as cita
das emprês s d- transportes, 
no Brasil, nos Estados Unidos 
e na Argentina.

Está ciaro que êsfe esfôrço 
virá atender aos objetivos 
dêsse Grandioso Congresso.

Este turismo de emergên
cia, intensificando se« demo
ra os esforços dos serviços 
já organizad is para aquelas 
cidades sul-americanss, vai, 
sem dúvid , servir de modê- 
lo e também apressar o desen
volvimento dos si tôres turís- 
tici.s »in rganização, em nos- 
-o País. Haja vista o nolá-

U m a Locomovei 
marca W ullf de fa
bricação Alemã de 
12 HP, retificada em 
perfeito estado de fun
cionamento,

Tratar com Bom
bas “HOH” Ltda. 
Caixa Postal N° 210 - 
Blumenau - Sta. Catarina

Te r r e n o
Vende-se magnifico lote, 

próprio para edificação, me
dindo 1.200 metros quadra
dos, situado na Vila Militar 
(bairro do Conta Dinheiro), 
nesta cidade.

Os interessados deverão 
dirigir-se ao proprietário 6r. 
Syrth Nicolléli ou a redaç.io 
dêfite jornal. _________

Leia o Correio Lagea-
no às 4as e sábados

vel progresfo, nos últimos 
cinco anos, dg Bahia, do 'Re
cife, de Pôrto Alegre, de Be
lém d“ Belo Horizonte e Ma
naus como cidades de turismo 
oriundo não só do esfô.ço de 
■eus governos e de seus no
vos hotéis, mas tamb(m, e 
muito, da influência uas linhas 
e ramif <• ções das emprêsas 
de transportes mencionadas às 
quais acrescentaríamos, lou- 
vando-as, a Panair, a Cruzei
ro do Sul e várias outras 
companhias nacionais e es- 
trangeir s.

No-sa tarefa comum em 
prol da intensificação do tu
rismo decorre de um impe
rativo ec nômico diante da 
graiissim* criee atual >ie nos
sos piincipai» produtos r.os 
mercados internacionais.

V. Fxi i *. e todos os de
mais de egados dêsse nobre 
Congres o sabem que aumen 
tar o núrrero de turistas nor
te-americanos é contribuir,

poderosamente, para atenuar 
nossa imensa escassez de di- 
viaas, o que vale dizer de dó
lares, no momento em que a 
desvalorização do cruzeiro 
torna o turumo, dentro de 
nossas frontpiras, imeompa- 
rávelment- favoráel para os 
que dispõem de moeda for
te.

Tenho a convicção de que, 
através da crítica construtiva e 
das sábias sugestões dessa 
assembléia, sairá vitoriosa a 
idéia do Turismo de Emergên
cia, como um dos grandes te
mas de agenda dêsse Ccn 
gresio, para se transformar, 
imediatamente, numa gran
diosa realidade.

Aceite, Senhor Presidente, 
os meus mais sinceros au- 
gúrios pelo sucesso dos tra
balhos dêsse patriótico Con
gresso»’
(.< a. Rui Gomes de Almeida) 
(Contr buição do Depaitamtn- 
to de Turismo da TAC)

llí 10!) MOS... í

Ê m m  ofogâoJ \

j

Sè.f- <2

n sPHELE
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

/ *

de fácil maiejj e de fácil limpeza.

Não su ja  os p a n e la s  
Não e s tra g a  as mãos 
R á p id o :  u m , d o is , trât*. 
e o a lm ô ç o  já  se fe z l

S. A. PHILIPS D0 BRASIL
G a ra n tia  de  um  p a d rã o
a b s o lu to  d e  q u a lid a d e

Revendedor Autorizado

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

Fone 263
LAGES Santa Catarina
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â maior rêde aérea domestica do mundo
* lí * *» **

Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S .A . TflC K
E

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

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

»r " ") *Dias da Semana
2a. Feira ! Para Porto Alegre (diréto)

í
Hora de sahida! - 15,15

(Volta às Terças Feiras) - • , #
-í

_
• ' *1 | ,

Terça Feira: para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
* •’ 'Hora de sàÈida: - 10,10

—

i - n r  ■ r

1 — —
Terça-Feira: -  para- Joaçaba e Xapecó

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

>1 .

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
* y c r*-, f \ < o»

f -  - Hora de sahida: - 11,30
—~r .

(Volta às quintas feiras)
K .1

« %
1 ■ ■■

QuiDta Feira: para Joaçaba e Xapecó
r
k Hora de sahida: - 13,20

(Volta às sextas feiras) • > *., > ~ .T  tC1L-  * - . A .

Sexta Feira: para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro

W-%* Hora de sahida: - 11.30
(Volta aos sabados)

■ ■ . ;..-j -. a  
•■*■■■ - n . „sj 

U(i Í A -
■’ 4. ■» ij

____
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

Com uma passagem da TAC Viaiar em qualquerCia- aérea ^ U e i r a ,  tanto na ida co-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar mmin,,ttl 4U{uquer pessoa, que
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando aue nara iccr,

m pítid isso seja a penas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhetp Hp pqoo ., . c utí Passagem, em sua residência. r v, , ,

i \ r  (
Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer. i Cv i. f  rr.r í  j  j. ^

•rí <

i ,
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Nelson Omegna pede cola 
boraçâo à Imprensa

5 Página

RIO, 12 (TP) — Um dos 
primeiros atos do novo mi
nistro do Trabalho, o deputa
do trabalhista Nelson Ome
gna, foi chamar ao Ministério 
do Trabalho os jon alísias 
c edenciados em seu gabine
te para fazer um apelo à im 
prensa, no seu dizer •mani- 
puladora de opiniões», no 
sentido de que os jornais co 
laborem com 6ua administra 
ção a fim de que sejam cor
rigidos possíveis erros. Em 
seguida declarou: «Estou no 
Ministério do Trabalho como

trabalhador ao receber aviso 
prévio. Com apenas poucos 
dias de administração à mi
nha frente, ainda tenho a so 
lucionar problemas da admi 
nistração passada».

Salientou ser de seu co
nhecimento que o ministro 
conta com uma boa equip* 
de uncionários trabalhando 
com eficiência. Interrogado 
sôbre a constituição de seu 
gabinete, disse haver desig
nado para chefia-lo Pércio 
Mello.

Amaral Peixoto em Portugal
Lis b o a , 12 ( a f p ) Asra

Alzira Vargas, filha uo tx- 
presidente do Bra-ii, Getubo 
V,*rgas, e seu marido amigo 
governador fluminense, o al
mirante Ernani dn Amar I 
Peixoto es:ão sendo espera
dos nesta capital deoois de 
amanhã, * segunda-f- ira, para

uma estadia de r p >uso de 
15 dias.

LISBOA 12 (AKP - Várias per- 
sonolid ides bra-ileiras, 'entre 
as quai- nv-mbros no Partid < 
Social Progra-sista, chegaram 
ontem a esta capital onde pas
sarão alguns dias.

«Longo período de 
tranquilidade:

RIO 12 (PT) — Falando à 
reportagem da Telepress, de- 
clarou o deputado Sérgio Ma
galhães: «Minha impressão
quanto ao momento atual bra
sileiro é de que vamos entrar 
em perindo de longa tranqui
lidade, uma vez que o es
pectro da desordem foi afu
gentado. A lei mais uma vez 
triunfa aôbre as intenções 
maquinadas par homens frus-

!»

tados. Mais nenhum obstácu
lo impedirá o desenvolvimento 
da democracia no Pais. A 
Constituição será agora inte
gralmente respeitada, culmi
nando no dia 31 de janeiro, 
quando tomarão posse Jusce- 
lino e Jango. eleitos pela 
vontade popular a 3 de ou
tubro último para presidente 
e vice-presidente da Repú
blica,

PRODUTOS DA C I T Y T E X

A Comecial 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

Vendas com facilidade de pagamento

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

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 - Eletrola* - 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 ne 180).

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

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

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

Edição de hoje: 8 páginas

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

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

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

TUDO PARA O CONFORTO DE SEU LAR
P .a lize  já o seu ionho, adquirind en «Sua Casa» txatam«nt<* aquilo de que necessita para dar .naior confõrto a s*u h r. Pagando -m suaves presfçOes mensais!
----- . nanelas de pressfto, geladeiras, liquidificadores, baterias de alumínio, balancinhas, máquinas de moer carne, cozinhas modernas americanas, e todos os
Fogões a lenha e g- . P ^  Rádl08 e conexos, máquinas de costura, íaqueiros de aço inox., enceradeiras, brinquedos. — Chuveiros elétricos, banheiras, armarinhos de toiiette. 
artigos para sua cosí pja8 e lavatórios, e todos os artigos sanitários e muitas outras mercadorias,

Nós lhe facilitaremos a compra 1 — Pague em suaves prestações mensais !

A U G U S T I N ,  F E R N A N D E S  & C I A .  - LAJES - Santa Catarina
Rua Quintino Bocaiuva s/n. — (Próximo a Transo. Araldi)
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“ Rio 40 graus” 

será liberado
RIO, 10 (TP) Os setores li

gados ao cinema dizem que 
agora com a destituição do 
cel, Menezes Cortes, o filme 
brasileiro *Rio 40 Graus» po
derá ser liberado, exibindo-se 
a película nos tinemas do 
país, «Rio 40 Grau*» foi O 
mais discutido filme bra-ilej- 
rn, uma vez que as utori- 
dad s o consideravam perni
cioso, o que provocou serra
dos debates na impren bra
sileira.

Varejai 8 sede do “Clube da Lanterna”
RIO, 1 (Meridional) — In- 

vestigad r*-s da Divisão da 
Ordem P iftiea e Social va-

2 Bilhões ae acrés- 
mc na Receita

RIO, 12 (TP) — Foi aprova
do em rrc' nte sessão do Sena
do o projeto de lei que alter* 
di*nositivos da LegisiaçSo do 
imposto de cansumo, riando 
taxis adicionai* sobre dezenove 
incidências dêsse impoato, pro
porcionando, assim, um acrésci 
mo na Receita superior a dois 
biliOes de cruzeiro*.

Senhores Comerciantes e Industriais
Para atualização de escritas atrazadas e de

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

Organização Contábil Ltda.
que dispõe de uma equipe para Serviços Volan
tes, em tôda e qualquer localidade do Estado de 
Santa Catarina.

Organização Contábil Ltda.
Caixa Postal, 150 - Lajes - S. C.

Rua 15, de Novembro, 78
Filiais em:

Encruzilhada - Distrito de Palmeiras - Lajes 
- Campos Novos - Rua CeL Farrapo

Endereço Telegráfico: «CONDE»

rejaram a sede do “Clube da 
I anterna” apreendendo o a'- 
quivo e dentai* documentos, 
que foram levados para a Po
lítica Central. Do fiebário cons
ta a identidade dos contri
buintes e participantes ativos 
da entidade,

C el. Cortes era  -ócio do C lu b i 
da Lanterna

r :o , 12 (TP) O Cel. Mene
zes Cortes, ex-chefe de Poli
cia destituído de suas funções 
pelo gal. Teixeira Lott, era 
membro do Clube da Lanter
na. Esta revelação foi feita 
pela própria policia que no

fichário encontrado m  sede 
do referido Clube por ocasião 
d* batida ali realizada, desco
briu a ficha do coronel a de 
r,° 119. — Aliás, bã alguns 
meses um matutino havia re 
velado êsse fato-

RADIOLUX L T D
Rua Correia Pinto, 23

Rádios 
Discos 

Eletrolas 
Toca-Discos 

Estabilizadores 
Álbuns para Discos

Artigos WAL1TA: 
Exaustores 

Enceradeiras 
Liquidificadores 

Panelas de Pressão 
Batedeiras de Bolos

PIANOS SCHWARTZMANN
Bicicletas

Estufas
Geladeiras

Ferros Elétricos
Maquinas de costura

Fogões a gaz e a querozene «FRANKLIN»

R A D I O L U X  L T D A .
Rua Correia Pinto, 23 - Lages

com 8 marchas a frente •
2 a ré. Sapatas de 40 cms. 
Motor de 37 H. P. Constru
ção ultra-forte para resistir 
às mais arduas tarefas. i

sua aderência total e
FIAT 25-C grande estabilidade as-

o p e q u e n o  q r a n d e  t r a t o r  9egaram  trabalhos rápi-
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 25 H. P . 
Onico tra to r de sua ca-

A tegoria equipado co m  
m otor Diesel

FIAT-OM 35/40-CL
Ideal para  

tarefas pesadasUma
linha completa 

de tratores

com a 

tradicional 
economia 

e solidez 

dos produtos
G4RAMI3Ü POR MEIO SZCL19 DE REPUTAÇÃO MUNDIAL

p o ssan te  e  m ulto  econôm i
co p ro d u z  do is a lq u e ire s  de 
a raç ão  p o r d ia. C onsum o 
de ap en as  25 litro s  de  óleo 
d íesel p o r a lq u e ire . M otor 
de  40 H. P .

FIAT 55/L
o m áxim o de eficiência
5 da m ais a lta  qualida

de. M oto r de  55 H. P . 
j x  E s f o r ç o  de tra ç ão

|  5.500 K gs. 5 m arc h a»
i- ij  8 íren te  e um a a ré.

Consum o reduzidie-

SOMECA DA 50
d e  grande produção

★  Todos os implementai agrícolas

★  Completo esteque de peças legítimas

★  Asslstên ic teaiira com pessoal 
especializado tio própria fábrica.

Consultam nosso plano de
FINANCIAMENTO

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
Para os Estados do Paraná eSta. Catarina 
Nodari S/A. Comercial e Importadora

c u r t t ib a  \ - 7 tL v í  u o r  aCaixa Postal, 1748 VInQRA
Fone: - 2657 1 Postal. 58

TELEGRAMAS -  «NODARI. '  115

Norton 4.IO?

t

f

*

7
 m
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0 Internacional abateu o Pinheiros
No último compromisso do 

turno o Internacional abateu 
o Pinheiros pela contagem 
de 2 tentos a um, num jôgo 
desprovido de maiores atrati
vos.

Sob a direção de Ivens, os 
quadros pisaram o gramado 
coro a seguinte formação: 

INTERNACIONAL: Ximbica,

Aujor e Zequinha - Rogério, 
Áureo e Lino - Adair, '_Pinto, 
Alemão. Plínio e Osmany.

PINHEIROS: Coco, Madu- 
reira e -Inlião - Olice, Hono- 
rio e Tã<» - I.uzardo, Dezinho. 
Joãozinho, Zeca e Bastião.

A primeira fase esteve re- 
lativamen e equilibrada, com 
o Colorado desíeiindo porem.

cargas mais perigosas, mas 
claudicando na defesa.

Na etapa complementar os 
rubros predominaram, mos
trando um jogo mais convin
cente e bem articulado, não 
conseguindo porem, dilatar o 
escore a em de 2 tento6

O placari foi anotado por 
Plinio e Adair para o lnter-

| nacional e por Joãozinho, pa
ra os alvi-verdes.

Ivens Montenegro, na arbi
tragem. esteve a contento, e 

Ia técnica inferior do encon
tro foi compensada pelo ele
vado indice disciplinar.

A renda alcançou apenas 
Cr$ 700,00 e a preliminar foi 
jogada em carater amistoso.

0  Vasco goleou a seleção Varzeana
Organizado pela Radio Clu 

be, realizou, ontem um inte
ressante embate, no Estádio 
Novo em beneficio do Natal 
da Criança Pobre: O Vasco 
da Gama enfrentou um com
binado organizado pelo De 
partamento Varzeano de Fu
tebol.

As M horas, os aspirantes 
do Vasco degladiaram-6e com 
o combinado B, da Varzea 
vencendo por 1 a zero.

A partida principal foi m<. 
vimentada e bem disputada, 
impressionando bastante & re
presentação da várzea, onde 
militam elementos de bom 
quilate.

Coube ao insider varzeano 
Aderbal, abrir a contr-gem. 
aos 4 minutos, numa fa ba de 
Daniel, tendo Meireles, de 
cabeça empatado, a«> tu, 
Raimundo ao6.2M, e Edu. aos 
45, encerraram a primeira

fase.
Na etapa final. Higgemann. 

aos 8 descontou para suas 
cores. Edú. aos lü, e aos 34, 
e Meireles aos 44 deram ci
fras definitivas ao encontro

Os times formaram assim:

VASCO DA GAMA: Daniel,

zeiro, para o periodo 55/50 
São os seguintes os dirigen 
tes da entidade varseana 

Presidente de Honra: Dr. 
Evilasio Nery C&on - Presi
dente: Genes Vieira Lucena 
Io Secretário: Névio Fernan
des - 2o Secretário: Oswal

Neizinho e Ná - Pruner, Ca
belo e Valdir - Tulio, Milii- 
nho (depois Juca), Meireles, 
Edu e Raimundo.

COMBINADO VARZEANO: 
Nery (depois Sady), .-edenir 
e Rogério - Eder, Cbina e 
Nelson - Alfredo, Marinho, A-

Haroldo da Silva Sá - 2o Te
soureiro: Eriy Arruda - Di- 
tor de Esportes: jairo Pilar- 
Procurador: Aírton Bortres - 
Conselho Fiscal: Wajdir Cas
tro Santos, Gersino Carbo- 
nera e Walter Liz de Oli
veira.

derbal (Ari), Higgemann e 
Itamir.

üs componentes do futebol 
menor, impressionaram muito 
bem, tendo revelado ótimo 
padrão de jogo, somente ce
dendo pela maior categoria 
do adversário, e por certas 
falhas do arqueiro.

C A S A
j Vende-se uma casa de ma
terial e respectivo terreno, 
servida de agua. luz e esgo
to, em bairro rêsidencial, si
ta a rua Frei Rogério.

Os interessados deverão 
dirigir à redação deste jo r
nal ou a rua Benjamim Cons- 
tant. 15 (ao lado da Prefeitu
ra), nesta cidade

NOVA DIRETORIA 00 S.C. CRUZEIRO
Foi eleita e empossada a | do Costa - Io Tesoureiro: 

nova diretoria do S.C. Cru-

Demonstração sem compromisso

_eoberto Leal, o pre
sidente da Confede

ração de Tenis
Ganh u corpo e atingiu o 

«eu objetivo o movimento li
derado pelas Federações Es
taduais de Tenis de se eman
ciparem da C.B.O., compon
do-se em Co federação pró
pria A novel entidade e i 
contra se em fase de estru
turação pois que já foi fun
dada. Constituiu motivo de 
júbilo entre os teno-tas ca
tarinenses a investidura do 
deputado Leoberto Leal pa
ra a presidência da Confe
deração, posto ao qual foi 
guindado com apoio unani
me de todos os interessados 
na criação de uma entidade 
autonoma para orientar esse 
interessante desporto no pais. 
O «Correio da M nhã», do 
Rio, a respeito, publica o se
guinte:
Ex- tenista e ex-diri

gente
Durante a palestra de an- 

te-ontem. pôde então a nos
sa reportagem descobrir al
guns fatos interessante* da 
vida es’ ortiva do deputado 
Leoberto Leal, sem dúvida 
alguma, um dos mais ativos 
e destacado* valores da ban
cada catarinese no I aláeio 
Tiradentes. Embora muito 
modesto, o deputado I eober- 
to Leal revelou nos que em 
sua mocidade fôra um entu- 
tusiasta dos esportes, tendo 
inclusive participado em vá
rias competições de remo, 
atletismo e tênis. Mais u r 
de. já afastado das lides e - 
portivas, a elas teve de re 
tornar, pois, contra sua von
tade, fôra levado à presidên
cia da Federação Atl tica 
Catarinense entidade que 
congregava tod"8 os espor
tes . madoristas. do seu Es
tado.

Nome. ndereço.

Estando a senhora interessada em uma demonstração do funcionamento dos aparelhos abaixo, em 
sua casa, sem compromisso de compra, basta sublinhar aquele que desejar, recortando o quadro cor
respondente, e enviando por gentileza a
Osny Pires & Cia. Ltda. Praça João Costa, 34/38 - Fone 263 - Caixa Postal 36 - Lajes - S. C.

UNH > REVENDEDOR AUTORIZADO DIRETAMENTE DA FABRICA

Enceradeira Liquidif/c dor

A s p i r a d o r  

de pó

«Na verdsde — disse-nos 
francamente — jamais pensei 
em retornar às atividades es
portivas. Não pude e tretan- 
to. deixar de 'a  erder ao a- 
pêlo dos meus amiges, entre 
os quais vejo a figura de 
João David Fer eira (Lima, 
meu velho comp nheiro das 
lutas políticas. E, se o fa<,o, 
é porque realmente roe con
sidero airoia em condiçõ s 
de trabalbar e "de corresp n- 
der a expectativa geral. Â - 
«im. se o êxito da <aro a de
pender apenas dá minha dis- 
onsiçã e boa vontade, vo
cês podem e>tar certos (1e 
)ue elas não faltarão. I mui
to mais ainda, se as federa
ções filiadas, norteadas pelo 
me.-mo esp.rito idealistas, as
segurarem uma colaboração 
os ontãnea e sincera a mi- 
•lia gefião»

0  VASCO PRO
T E S T O U

Estamos informados de que
1 r. José Ildefpnso, Fresi- 

nte do Vasco da Gama.
< u entrada na Secretária 

Liga, a um protesto a 
i speito da partida jogada 

om o Miado* Esse expe
riente baseia-se ao oue in
formou-nos o sr Iideronso, 
no fat de não terem condi
ção jogo os atletas Pão 
de Mi ho e Prdrinho.
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Abertura de uma grande Avenida
Indicação vitoriosa do Dr. Evilasio N. Caon

A Camara de Vereadores 
aprovou uma indicação do 
Dr. Evilasio N. Caon objeti
vando a abertura de uma 
avenida em continuação à 
rut Correia Pinto e o pro
longamento da rua Barão do 
Rio Branco.

Eis a integra da proposição:
«Determine o sr. Prefeito 

Municipal, através a secção 
de engenharia da Prefeitura, 
os estudos imediatos visan
do a propositura de leis para 
efetivar as seguintes medi
das:

PRIMEIRA - Abertura de 
uma ampla avenida prolon
gamento a rua Correia Pin

to com ponto de partida da 
aiual residência do Dr João

osia Neto e término à altu
ra do 2o Batalhão Rodovia 
rio, ou. se viável até a fai
xa federal, nas proximidades 
da Escola Caetano Costa A 
exemplo da Marechal Flo- 
riano, a futura avenida de
verá ter duas faixas para 
transito, s parada6 por can
teiros, além de duas faixa* 
de 6egurança, também sepa
radas das faixas principais 
por canteiros, nos moldes da 
avenida Farrapos de P. Ale
gre, preferentemente em 
linha reta-

SEGUNDA - Prolongamen

Coioada a Rainha d j Piincesa da Serra
Realizou-se a 14 do corrente o grande baile alusivo ao 

3o aniversário de fundação do Clube Excursionista Prince
sa da Serra. As festividades alcançaram brilho excepcio
nal, orientadas e dirigidas pelo presidente Plinio Silveira.

No grande baile foi coroada Rainha da Primavera do 
clube a srta. Noeli Croda, filha do 6r. João Pedro Croda e 
exma esposa. 6endo também homenageadas as princesas 
Maria Aparecida Pais e Almira Padilha. As festividades e 
em eapecial o baile de 14 foram irradiadas pela ZYW-3.

to da rua Berão do Rio Bran- 
co. iniciando se nos fundos e 
lateral do Grupo Escolar 
Belizário Ramos até encon
trar a avenida 3 de outubro 
ou outra via pública proje
tado ou já aberta, de sorte 
a possibilitar ligação direta 
entre o Bairro da Ponte 
Grande e a avenida Mare
chal Floriano, passando pela 
rua Benjamim Constaut.

Os debates na Ca
mara M unicipal
A Camara de Vereadores 

realizou hoje mais uma ses
são plenária. Foram aprova
dos alguns pareceres e pro 
jetos de leis em primeira vo
tação. Um telegrama de feli
citações ao “general Teixeira 
Lott, proposto pelo Dr. Evi
lasio N. Caon, provocou aca
lorados debates entre aquele 
vereador e o sr. Alnaldo 
Borges Waltrick, intervindo 
também o sr. Arisiides Ra
mos. Á hora de encerrarmos 
o expediente desta edição 
prosseguia ainda a sessão, 
cujos detalhes daremos sá- 
uado.

— Informa, um vespertino 
carii ca que a polícia eeiá aou- 
rando um plano terrorist , qu~ 
seria desencadeado caso iôs-e 
deflagrado, com êxito, o golpe 
direitista preparado, mas a- 
bortado com a pronta inter
venção das forças defensoras 
da Co -tituiçàu — o Exército. 
Diz o vespertino que «de a- 
côrdo com êsses planos, « 
primeha parte constituía no 
fechamento dos jornais, no dia 
spguime á derrubada do ge 
neral Lutt, «Diário Carioca» e 
«Ultima Hora*, com a inter
venção no «Correio da Ma- 
nbã». E acrescenta o vesperti
no: «Seria fe liada, igualmen 
te, a Rádio Continental e pos
ta sob o controle as emisso
ras da organização Viclor Cos 
ta. Ainda revela o jornal que, 
dentre os que deveriam ser 
liquidados mapelàvelmeDte, lo
go no primeiro dia de defla
grando o complô figuravam os 
srs. J. C. de Macedo Soares, 
Danton Jobim, Ministro José 
Linhares, deputado Armando 
Falcão, deputado Ari Pitomb > 
Juiz Aguiar Dias, além de ou
tras personalidades de desta
que, inclusive profe6sores e 
juristas. O nome do general 
Teixeira Lott figurava numa 
lista rom uma interrogação à 
frepte. Em outra lista apreen
dida, informa ainda 0 vesper
tino que figuravam o deputa
do José Maria Alkimin. srs, 
Osvaldo Aranha, Euvaldo Lo- 
di, Álvaro Lins, general Zeoó- 
bio da Costa, brigadeiro Epa- 
minondas dos Santos, Coman

dante Scaffa e inúmeras outras 
personalidades, algumas assi
na adas apenas pwr iniciais.
U srs. Samuel Wainer e Bo- 
c nuva Cunha também estavam 
ua lista <gra apreen ida no 
Clube d Lanterna. Acreicen- 
ta aind . o vespertino: «A or
dem relativa ao ministro Tei
xeira Loll era inicialmeote 
prendê-lo e fazê-lo des pare- 
cer caso surgi-se qualquf'"^ 
movimmto de solidari dade 
êle. O genrral Lott seria dado  ̂
como «suicidado». Uai aciden
te liquidaria igUalmente o ge
neral Mendes de Murais, na 
estrada Rio-São Pau o Inúme
ros oficiais das gua nições do 
Distrito Federal figuravam na 
lista negra apreendida». E 0 
vespertino revela mais adian
te: «O coronel Menezes Cor
tes, segundo o nosso iofor- 
mante, tinha conhecimentos 
dos detalhes dc plano sinistro 
e hediond" e « policia fundo- 
nava com tôda a sua máquina 
para facilitar sua plena execu
ção. Na base de banta Cruz, 
onde estaria sendo interroga
do o ex-chefe de Policia, teria 
èle confessado, inclusive, sua 
participação», ü  pret-Xu, in
vocado para a deflagração des
se terrarismo seriam «hipoté
ticas manifestações comunis
tas», como sempre ocorre nes
sas ocasiões, Revela-se. ainda, 
que o vereador carioca Wil
son Leite Passos está sendo 
procurado pela policia, por
que estaria envoívido na tra- 
.11 i terrorista.

Relação dos Prefeitos que concorreram ao pleito de 3 de outubro de 1955
ARaGUARI

Antenor Sprott PSD 1.581
Lori Faria UDN 877 GASPAR

ARARANGUÁ
Afonso Chizzo UDN 2.402
Antonio B. Lemos PSD-PTB-PSP 1.865

BIGUAÇU
Ulmar S. da Silva UDN 2.182
David C. Corrêa PSD 1.930

BLUMENAU
Frederico C. Buch UDN 4.937
Bruna Hildcbrand PSD 3.535
Erico Robibuc PRP 2 945

BOM RETIRO -
Roberto Wiggers UI)N 1.859
Arno Meyer PSD 1.748

BRUSQUE
Carlos Moritz UDN 4.843
Ingo Renaux PSD 4.669

CAÇADOR
Carlos C. Neve* UDN 2.810
Manotl S. Belo PSD 2.330

CAMBORIU
Acacio Ribeiro PSD 1402
Pedro Salt Junior UDN 1.392

CAMPO ALEGRE
Eugênio Herdti PSD 704
Eugtnio Duovisin UDN 519

C. NOVOS
Auguat# Breaola PSD 3.140
Joao Rupp UDN 2.792

CANOINHAS
Aroldo Ferreira PSD 3 490
Renax Cubas UDN 3 391

CHAPECÓ
Piinio Denes PSD 3.095
Onorio Alberto UDN 2 203

CONCORDIA
Fioravante Massolini PSD 3181
Pe. Amelio F. C UDN 2.704 LAJES

CRICIÚMA
Ado Faraco PSD 5.202
Ernesto B. Góes UDN 3.931 MAFRA

CURIT1BANOS

Francisco Amaral 
Salorrão C. Almeida

DorvaI R Pamplona 
Renoldo Bornhausen

IBIRAMA
Rodolfo Koff 
Frederico bchimdt

1MARUÍ
Pedro Bittencourt 
Leonardo Because

INDA1AL
Germano Brandes 
Alfredo Hardt 

ITAIOPOLIS
João S. Primo 
Eiuardo Kolross 
José Caraeinski 

URUSSANGA
Américo Caaorim 
AlJo Ca us *

ITAJA1
Cario* Seara 
Nelson Neuse 

JAGUARUNA
Usni Pereira 
Margine Santos 

JARAGUÁ
Waldemar Crubba 
Ney Franco

JOAÇABA
Rui Homerich 
Oscar da Nova

JOINVILE
João Colin 
J, Gonçalves

laguna
Walmor Oliveira 
Ângelo Novi

UDN 3 0«8 
PSD 2 994

Vidal Ramos 
José P. Sombra

José Chults 
Pedro Kuss

UDN
PSD

PTB
PSD

PSD
UDN

PSD
UDN

UDN 
' « PSD 

PRP

PTB-PSD
UDN

P3D-PTB
UDN

PSD
UDN

PSD
UDN

UDN
PSD

UDN
PSD

PSD
UDN

PSD
UDN

PTB
PSD

1 772
1 ^ 3 ,

1.603
1.244

2.006
1 .6 8 0

2 263 
2.177

1.564
1.092

170

3.445
3.060

7761
6801

1.977
831

3.713
2.954

4 399 
3.841

8 603 
6.116

3.791 
3.6 i 6

8.799
5.408

2.970
2797

Manoel F. Assis 
N. TRENTO

Pedro Plva 
Joaquim Acher

ORLEÃES
Vidal P. Alve*
Luis Pisolat 

PALHOÇA
Otávio Isac 
Evadio Broemg

P. BELO
Joiqum Matlas 
Marçal Silva

P. UNIÃO
Lauro S <a'es 
João Gaspari

R. do S.
Hermult B ngalt 
Raimundo Meyer

RODEIO
Jorge Chults 
Anionio Cadoli

S. BENTO
Carlos Ziperer 
Olímpio V. Teixeira 
Ernesto V. Santos 

S. JOAQUIM •
J"ão 1. de Melo

S. JOSÉ
Omero N. Gomes

n ju c A s  An,,ni” F' Machaí°
Walter V. Gomei

. Eulalio Adriani TIMBÓ *ni
Ricardo Bayer 

_.,, . Ervin Pradotubarao
Waldemrr SaLs

videira CI°aoaldo Al" "
Luis Leoni 
August» Toaiyo

PI N 85

UDN 1.474
PSD 1.201

PSD 2.810
UDN 2.648

PSD 4445
UDN 3 398

P D 932UDN 729

PSD 2 906
PSP PTB 1.766

UDN 6.im
PSD-PTB 5.3^

UDN 2751
PSD - 1.206

PDC-UDN 1.344
PSO.PTB 1.003

PRP 336

UDN 3 71Í
PSD 3.177

UDN 2 67í
PTB-PSD 2.12Í

PSD 3.64f
UDN#

3.05(

UDN 2 48.
PSD 1 981

PTP P'D 7.661
UDN 5.397

UDN 26U
PTf PSD 1.34'
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