
Nenhuma colahoração com socialistas!
D. Vicente Scherer adverte os católicos — Afetada a composição PDC-PSB

D. Vicento Scherer, arcebispo de Port ' 
Alegre, vem de dirigir à Junta Arguidiocesana 
da LEC, no R.G.S., uma carta destinada a gran
de repercussão. No documento em questão o 
arcebispo condena qualquer espécie de colabo
ração entre os católicos e o socialismo, o que 
afeta de um modo especial à candidatura do 
general Juares Távora, católico, lançado pelo 
Partido Democrata Cristão e que conta com o

apoio do Partido Socialista Brasileiro, depois de 
ter aprovado um programa amimo que Ibe foi 
apresentado pelo partidários do senador Do
mingas Velasco.

Diz D. Vicente Scherer: «Na obra de cris- 
tianização da sociedade contemporânea não tem 
a Igreja, contudo, nem poderia ter, o socialis
mo por aliado ou colaborador. Acertadamenie 
assentou a Sétima Conferência do Episcopado

da Pr- rvi ,cia Eclesiástica de Porto Alegre: «Há 
irredutível oposição entre os princípios socia
listas bueados no materialismo de Carlos Max, 
e a sociologia cristã, de modo que nenhuma 
colaboração, em nenhum terreno, com os defen. 
sores d > socialismo é possível e licita aos ca
tólicos. coerentes com os postulados de sua fé 
é as exigências de uma ordem social humana 
e cristá».
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Clovis Pesta
na envolvido 
em negociata

Surpreendente escandalo 
irrompeu no Rio Grande do 
Sul, envolvendo o deputado 
federal pelo PSD, sr. Clovis 
Pestana, Durante a assem 
bléia para liquidação da 
CAMPAL - empresa que or
ganizou os famosos super
mercados gaúcbos - um ex- 
dfretor, nomeado pelo sr. 
Ildo Meneghetti, acusou o sr. 
Clovis Pestana de ter inter
ferido pará que a interme
diação na importação de a- 
rame ovalado da Alema
nha, se processasse através 
da Panambra S.A., empresa 
da qual é presidente. Em 
Consequência disso o gover
no do R G. do Sui teve qne- 
pagar uma indenização de 
400 mil cruzeiros a Ermos 
S.A.. firma que inicialmente 
havia iniciado as operações 
em torno do arame, e evitan
do assim que a Campal ti
vesse um lucro'de 57 milhões 
de cruzeiros, com o qual es
taria com 6ua situação sólida

O deputado Clovis Pestana 
está agora na chefia da pro
paganda do general Juarez 
Táv >ra, o candidato que quer 
dar ao Brasil uma era de 
moralização e austeridade, 
inclusive pondo na cadeia to
dos os negocistas e esperta
lhões. Se as acusações ao 
ex-Ministro da Viação (épo
ca em que foi guindado à 
presidência da Panambra 
S.A.), o general Távora terá 
que metê-lo no xadrez Sal
vo se os companheiros fo
rem poupados, e o xilindró 
for só psra os adversários...

0  Brasil precisa de Juscelmo 
Kubistchcck e João Goulart

Ajude a patria votando a 3 de outubro
na chapa de maior fôrça política da historia brasileira

PSD - PTB

Mais uma vez derrota
do o parlamentarismo

A Camara do& Deputado» 
derrubou a emenda parla
mentarista proposta pelo sr. 
Paul Pilla. Aliás a adoç&o 
do parlamentarismo já estava 
implicitamente rejeitada, por 
quanto, com a aprovação da 
cédula única já hava ficado 
em segundo plano na órbita 
das cogitações parlamenta
res. O PSD votou maciça 
mente contra a emenda. O 
PTB contribuiu com algun* 
votos favoráveis à proposi
ção, pois não bavia sid» 
considerada questão fechada, 
o mesmo sucedendo com o 
PSP. A UDN foi totalmenti 
parlamentarista. Os outro? 
partidos estiveram divididos

C I T I T E X
A 1. deste foi inaugurada 

a CITITEX, distribuidora ex
clusivista dos produtos d<> 
mesmo nome. vindos de Sã" 
Paulo. Instalada no antigo sa 
lão‘ Cruzeiro do Sul, à ru;i 
Marechal Deodoro e de pro 
priedaue da firma J. Guima
rães & Cia exoõe e vend 
colchões, sofá6, jogo6 estofa
dos camas divãs, almofada 
tap tes, trilhos, Ingres ei t 
estilo funcional, bergéres rt 
clinaveis t  simples, e um 
variedade infinita de móveis. 
A CITITEX. casa única n > 
genero em nossa cidade, re
presenta mais uma iniciativa 
meritória no sentido de ser
vir a população, tomada pe
los dirigentes da Comercial 
Auto Capas, tendo à testa o 
sr. João Guimarães, a quem 
enviamos votoq de prosperi
dade no novo emprendi- 
mento.

80E H O T E L  L A J E S
Oferece à Sociedade Lageana 
E=— BAR A R L E QU I M ——

E o m oderno Restaurante à «La Carte» e comida a preço fixo de Cr$ 50,00
4
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Quando se recebe um 
sente por motivo de ani^ersa 
rio, não se retribui em segui
da essa atenção, senão em 
igual oportunidade.

A MANTEIGA e o leite 
absorvam e retêm c om faci
lidade todos os cheiros. Con
vem guardá-los ein lugar 
fresco e bem fechado, onde 
não cheguem os olores de 
cosinha.

PAR a DESINFETAR ou 
desodorizar as habitações, re
comenda-se colocar sobre uma 
chap i de ferro quente urru<8 
gotas d»-8la mistura: 20 grs. 
de essencis de eucaliptus, 10 
grs. de essencia de Livunda. 
10 grs, de formol e 40%.

p a e s in h o s  de q u e ijo  -
12 colheres de farinha de tri
go, 1 de manteiga, 1 de fer
mento em pó, 3 ovos, 1 xíca
ra de leite, açúcar ou sal à 
vontade. Amassar tudo muito 
bem, fazer os pãesinhos colo
cando dentro um pedacinho 
de queijo. Dorar os pnesinhos 
com gema de ovo. Forno 
quente.

É LiM perigo aplicar se nas 
gengivas do bebê qu dquer 
substancia com o fim de es

timular a dentição. Uto SÓ 8' 
faz sob recomendação medi 
ca.

PARA PROLONGAR a du
ração das cortinas, inverter, 
toda vez que fórem retiradas 
para serpm lavadas, a parte 
central delas que ficou expos
ta ao ar e ao sol, para os la
dos laterais.

UMA SOLUÇÃO de agua 
com amoníaco é a mais indi
cada para limpar as jóias de 
platina, que têm tendencia a 
escurecer-se

AO SERVIR azeitonas pre
ta s  pasaa-laS por azeite a 
fim de que fiquem brilhantes.

QUANDO nãn se deseja la
var uma peça de roupa, ado
tar o seguinte precesso par > 
limpá-la: misturar em meio 
litro de agua quente un.a co
lherada de sabão em po e 
uma colherinha de borax. 
Dissolver até formar espuma. 
Esfregar a peça com suavi
dade, utilizando-se de uma 
esponja ou pano macio mo
lhado nesta mistura. Enxa
guar bem, mediante um trapo 
molhado com agua quente 
até que não saia mais su
jeira. •

Secção feminina
ANGELA TEREZA

pre-

Irei a rua lutar
contra o golpe

RlO, 31 (TP) — O gover
nador amazonense Plinio Coe
lho alirmou, ao ser interpela- 
po te^gráficamente: “Como 
governador, irei para ■ rua 
contra qualquer golpe desfe
rido contra as instituições vi- 
g°nt-s e a soberania popular. 
Sou de opinião que a cédula 
única realmente '•orope os 
grilhões do poder econômico, 
respeitando, no entanto, a 
fraude eleitoral, que pode ser 
feita pelos próprios juizes e- 
leitorais, quando facciosos, o
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Redação • Gerencia - Oficinas : 
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Rio — Jorge Chalitha 
Conde Bontím, 789-tone: 38-7285

que não é tão raro. Sem ser 
contrário à cédula oficial, in
formo que fui eleito contra o 
poder econômico e apesar da 
ação indébita de alguns jui
zes. Quanto a hipótese de 
interrupção da legalidade de
mocrática para a solução dos 
problemas sociais, políticos e 
econômicos do Brasil, é tão 
absurda e anôrmala que o con
sidero até um crime de lesa 
pátria formulá-la’’.

Concluindo, declarou o go
vernador do Amazonas: “À 
melhor ditadura não vale a 
pior democracia. O* defeitos 
do regime democrático só p"- 
derão ser corrigidos pela prá 
tica da própria democracia 
Como governador, defendere 
as instituições, Quanto a mi 
nha impressão sôbre o atu 1 
momento da vida brasileira, 
é que êste é a repetição du 
que acontece as vésperas de 
qualquer eleição.

0 cão salvou seu 
pequeno dono

VENESA (AL) - Mais Uma 
vez um garoto estava em pe
rigo de morrer afogado num 
dos canais desta cidade, aon
de tinha caido enquanto esta
va brincando com seu* amigos, 
quando seu cão «Floco» ati- 
rou-se á água, segurando seu 
pequeno dono de 9 anos, St- 
tere Fiuetto, a quana carre
gou para a margem transpor
tando-o firmemente com seus 
dentes.

São Paulo — Urbano Zacchí 
Coas. CríspLaiano, 404 -S . 210
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Triches e Briz- 
zola os candida
tos em P. Alegre

Os diretórios do PSD, UDN 
e PL homologaram a candi
datura do engenheiro Eucli- 
des Triches á Prefeitura de 
P. Alegre. O companheiro de 
chapa do atual Secretário de 
Obras Públicas do R. G. do 
Sul deverá sair da UDN ou 
do PL. que mantem séria 
divergência, ameaçando mes
mo a estrutura da «Frente 
Democrática».

O Partido Trabalhista de
verá lançar o deputado fede
ral Leonel Brizzola para con
correr ao pleito da capital 
?aúcha, em chapa a ser for
mada com o sr. Ari Lima, do 
PSD juscelinista.

TrJoite Azul»
„  s nciai Lage&na fàrá realizar hoje 

A Unmo So^ * i àg 22 horas, nos salões do 
e amanhã, com finaniente ornamentado, as
Clube Io de »  festividades de setembro, 
suas já tra je »0 }  j Para tanto esta distri- intitulados «Noite a zu i 
buindo convites.

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

P a l á c i o  da M ú s i c a
a r t ig o s  m u s ic a is  e e l é t r ic o s

a maior e mais completa discoteca de Lajes
t Rádios - Eletrola* - Toca-discos - Bi-
Acordeons R ^  voltagem - Máquinas de cos- 

cicletas - Regu ■ Aparelhos discotex e mui-
^ V u , r K r ^ e ° c o » l . e Pcida qualidade.

Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» 
e mais centenas de prêmios. por intermedto dos cupoes gra
tuitos «Lar Feliz» (carta patente n 180).

p ,y  Ann DA MÚSIFA, CUÍA LEMA É:PALACIÜ DA *'uvenD’er gEM; E SERVIR MELHOR

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

397

Edição de hoje 8 paginas
ALFAIATARIA

BAGGIO
veste Cúm a máxima elegancia

Tendo sempre as últimas 
novidades num grande 
sortimento de casemiras 

das melhores marcas

Exclusivistas das roupas

D U C A L
a r t ig o s  p a r a

Homens-Senhoras - Crianças

Vista-se melhor, vestindo-se na

Alfaiataria BAGGIO

praça João Costa, n’ 50
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recalque e o despeita do aparteante
As homenagens à memória do ex-presidente Vargas foram as mais eloquentes respostas à boçalidade 
---------------------- ----------------------------  psiquiátrica do Dr. Tezza ----------------------------------- _ _ _ _ _

Por camaradagem e cole- 
guismo, em vista do diretor 
dêste jornal, omitimos o no
me do Dr. João Bati6ta Tez
za em o noticiário referente 
às homenagens prestadas ao 
ex-presidente Vargas, no Ci- 
ne Tamoio, no dia 2» de a- 
gosto, quando aquele advo
gado, professor e criador de 
galinhas aparteou um dos o- 
radores.

Mas, o próprio Dr. Tezza 
se encarregou de divulgar a 
sua insensatez, estampando 
em primeira página de 
«Frente Democrática», um 
longo artigo em tôrno de re
gimes ditatoriais, como que a 
se justificar pelo insólito a 
parte. E ainda, no nusmo 
órgão, em manchete interna, 
fez inserir uma nota taxando 
de «boçais, Jgregórios, covar
des, russófilog, comunistas», 
e outros «eufemísmos», a ho
mens e mulheres que numa 
justa reação quizeram lbe 
«bater o brim».

Foi mais uma prova de 
sua ignorância em conheci
mentos de psicologia - ape
sar de professor ds matéria 
- e um atestado soberbo de 
péssimo vernáculo. Aliás não 
é a primeira vêz que o Dr. 
Tezza se mete a «jacú sem 
rabo», pois de outra feita 
importunou tanto um confe 
rencista no Instituto de Edu
cação que quase foi enxota
do como indesejável.

Não temos os necessários 
conhecimentos psiquiátricos 
e psicanslíticos para, â luz 
dessa6 ciências, esmiuçar a 
personalidade amorfa e balo- 
fa do Dr. Tezza, especial

mente por ser êle doublé de 
professor de psicologia e de 
educação fisica, além de a- 
dvogado nas horas vagas, e 
a v i c u 11 o r por vocação. 
Não respondemos, por isso 
aos rasteiros insultos que 
lançou aos trabalhistas e 
aos pe6sedistas.

Lembramos apenas os se 
guintes fatos:

1. Quando o general Jua 
rez fez comício em Lajes e 
uós getuli6tas lá estivemos 
como curiosos, em muito 
maior número dos que os 
adeptos daquele candidato, 
ao contrário do que ocorreu 
no Tamoio, onde apenas al 
guns «gatos pingados» não 
e r a m  nossos campanhei 
ros, ninguém de nós aparteou 
os oradores, ouvindo com 
respeito tojos os discursos.

por mais violentos que fos
sem;

2. Na Câmara Federal o 
deputado Pinheiro Chagas 
como único orador, proferiu 
um longo discurso analizando 
a obra e a personalidade do 
ex-presidente Vargas, sem 
receber apartes idiotas. Pelo 
contrário, mereceu, vária6 
vezes, do plenário, entusiás 
ticas interrupções, valendo 
lhe, por fi n, os cumprimen 
tos de todos os parlamenta 
res. sem distinção partidária;

Vivaldo Lima (PTB) e Lou- 
rival Fontes (PTB). E ainda 
o presidenta Nereu Ramos. F 
ninguém aparteou.

4. Em todas as Assembléi
as Legislativas dos Estados 
os deputados tiveram a mes
ma atitude, exaltando a me
mória de Vargas.

5. Em muitas cidades do 
Brasil se realizaram s ssões 
como a levada a efeito em 
Lages e se ergueram monu
mentos ao inesquecível pre
sidente.

3. No senado da República 
9 senadores reverenciaram a 
memória do saudoso brasilei
ro: Atilio Vivacqua (PR), Ju 
raci Magalhães (UDN), Hei
tor Medeiros (PSD;, Rui Car
neiro (PSD), Lima Teixeira 
PTB). Cunha Mele (PTB), 

Kerginaldo Cavalcanti (PSP),

6' O programa radiofônico 
da «Frente Democrática», a- 
presentado pela Rádio Clu
be. no dia 24, também home 
nageou Getulio Vargas, fa
zendo um minuto de 6 'êncio.

7. Na Câmara local de 
Vereadores o lider da UDN, 
sr. Agnelo Arruda, apoiou

■■■■■■■■■■■■■■aiiniinuaH H H iH iH M H iiH M iH H H m nH in

DrEVILASIO NERY CAON 
Df EDÉZIO NERY CAON

CAUSAS CÍVEIS,COM ERCIAIS  
CRIM INAIS,TRABALHISTAS E FISCAIS

E D . M R R R J 0 R R R : 2 -  R N D R R * S R L R S : l 4 e l S * F 0 N E : 3 5 S
■ n

dois proje os de leis de au
toria do vereadir iv i a io 
N. Caon - um declarando 
ponto facultativo o dia 24 e 
outro de autorizando o mu 
nicí io a dispender Cr$ . . . 
100.000,00 para construção 
de um monumento ao ex- 
presidente Vargas. E decla
rou que assim procedia por 
respeito aos admiradores do 
grande lider e para homena
gear um morto.

8. Enfim no Brasil inteiro 
homens de todo6 os partidos 
tributaram as suas homena
gens ao antigo chefe do tra- 
balhismo

^ó o Dr. Tezza, na sua sa
bedoria de fundo de 'quintal, 
bancou o cavaleiro da triate 
figura, o D. Quixote, que 
hoje anda n-. boca de todos 
os moleques e engraxates de 
Lajes, e ainda quer vir pelo 
jornal ofender os seus ad
versários.

Que a lição lhe sirva de 
exemplo.

MANDARIM

Roteiro de 
Jusce lino
O vitorioso candidato 

sr. Juscelino Kubitschek 
encontra-se no nordeste, 
tendo visitado a Baia, 
Sergipe e Pernambuco, 
Amanhã estará no Rio, 
seguindo imediatamente 
para São Paulo.

A lia n ç a  S o e i al T r a b a lh is t a
PARA g o v e r n a l o r  £ |  COOStrul _ Para \ i c e  Governadorrau o progresso 

irina, executando [ 
de governo ba- j -*? ||T  

ncípíos de justiça \: J  seado nos pri

F R A N C IS C O M L U ) I I  Q E f ( ] ?  j ( 3 VARGAS! MIRANDA RAMOS 1
/ S

Candidatos dos Trabalhadores Catarinenses
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k maior rêde aérea domestica do mundo
/

Nós a colocamos a sua d i s p o s i ç ã o

Transportes Aéreos Catarinense S. A. TAC
E

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

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

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

Dias da Semana
2a. Feira ! Para Porto A legrs (diréto)

Hora de 6ahida! - 15,15
(Volta às Terças Feiras)

Terça Feira: para Florianópolis - Itajai - Jo inrile  - C aritiba  - P a ra n a g n á  - Santos e BSo de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira - para Jo açab a  e X apscó

Hora de 6ahida: 13,20
(Volta àa quartas feiras)

Qaarta Feira; - para Florianópolis - Cnrtfiba - São Pcralo - l i o  ds Janeiro
0

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

Qaísta Feira: para Jo açab a  e X apecó

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

Sexta Feira: para Florianópolis - C uritiba r  São Paulo  e Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 11.30
(Volta ao6 sabados)

Com uma passagem da TAC vp0t erá vialar em qualquerCia- â aa bradei™, tanto na ida .o-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de mandar 
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso • ’ *
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o hilWo a ^  * P<?naS ef<?*
sidencia. de Passagera' *ua re-

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

í

V

>. '

't
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O Episcopado Brasileiro e 
Juscelino

Palavras de DOM JOSÉ NEWTON. Arcebispo 
de Diamantina (Minas Gerais):

« — Com efeito, já era bem conhecido de todos o es
pírito cristão que anima a conduta do Diamantinense, ora 
apontado à escolha dos concidadãos para a suprema ma
gistratura do País. Mas, folgo sobremaneira em registrar as 
disposiçõs explícitas de que se acha possuído Vossa Excia., 
como católico praticamente, formado sob os sábios ensina
mentos da Igreja e disposto a tudo fazer para correspon
der aos ditames da tíeligião. É por isso que o povo de 
Minas e do Brasil está vendo em V. Excia. um digno e 
esperançoso candidato.

Digno, pelas qualidades pessoais — espontânea e au- 
torizadamente ressaltadas pelo venerando 6enhor Dpm Se
rafim Gomes Jardim, que falou à Imprensa com o 6en60 de 
sua provecta idade, com a plena lucidês de 6ua reconhe
cida inteligência e com a experiência de quarenta anos de 
benemérita vida episcopal, — esperançoso, porque vem dan
do provas concretas e eloquentes, em sua vida pública, de 
incansável e dinâmica operosidade, de capacidade e segu
rança administrativa, de agilidade intelectual e de invejável 
espirito púbico, 6ereno e desapaixonado.

Nêste ano do Oongresso Eucarístico Internacional, a 
realizar-se em nossa Pátria, inspire Deus a todos 06 brasi
leiros para que comunguem no mesmo alevantado espirite 
de V. Excia . . .»

« P o r q u e  J u s c e l i n o » ?
O advogado Waidemar Ro

drigues acaba de editar um 
livro intitulado: «Porque )us- 
celino?». que é uma analise 
bastante interessante das ra 
zõps de ordem política, social

e econômica que estão a mi
litar em favor da candidatura 
do ex-governador de Minas 
Gerais. Focalizando aspectos 
da situação politlca do mo
mento, o autor critica, as ve

zes com veemência, a condu
ta da União Democrática Na
cional, a quem aousí* de ins
pirar as manobras de goipe 
contra as instituições.

-

Compre em suaves prestações, na

Radio Lux Ltda.

Um piano absolutamente completo

Tem l i  sotas, 3 psda is , cor
da» cnixad«» a chapo da ma
ta i. V snha  ouv i Io. V á r io s  
■ • d aU s a praça» a caa4iç6ss 
m aiN » a caasfrrais.

Rua Correi* Pinto, 32 — ao lado do Inco

Um manifesto
contra o golpe

RIO. 29 (T.P.) — Informa um vespertino que um ma
nifesto dos congressistas, cujos principais tópicos já foram 
divulgadoB, esta obtendo a maior receptividade na Câma
ra. Por ocasião da sessão de ontem foram obtidas novas 
asiinaturas, inclusive de elementos anti-golpistas da UDN, 
liderados pelo general Flores d» Cunha. O documento será 
iido numa solenidade promovida pela Liga de Defesa da 
Legalidade, possivelmente num comício que fará realizar 
segunda fçira. Enquanto isso, observa-se nos meios milita
res uma atividade do movimento anti-golpe, que atinge os 
setores mais importantes das forças armadas Em Belém 
do Pará, nas comemorações do dia do Soldado, conforme 
a Telepress noticiou, o comanlante da Oitava Região Mi
litar, geDeral Décio Escobar, fez, em ordem do dia, decla
rações peremptória da disposição dos militares em defen
der o regime e a lrgalid»de, e n qualquer terreno, acres
centando: «a » Forças Armadas nesta vasta região não po
dem ficar limitadas simplesmente à resistência«.

• ••• '.  ♦* '...
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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: "^■STA.CJí^

— A t e n ç ã o :  —

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

I emb-e-se que o Prof. Dedé lhe está oferecendo os 
melhores e mais famosos Acordeons íabneados no 

BrTsil e estrngeiro. pelos menores preços em Lages.

f k  ;•\,r í ^
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* i | v . ,

> O C O

>

Chácara - Aluga-se
luga-se uma chácara sita no bairro da \ ár- 
róxima as Casas Populares com a área su- 

de noventa mil metros quadrados, casa
Jas condições garagem e outras dependen-
Preco mensal Cr$ 1.500,00.
'ratar com Dona Eulina Ramos Rosa, à Rua 
ano Ramos, 270 nesta.

o tsr. :gerador 
mt::s psrveiío 
j j  p r o d u z i d o

no pois

Facilidades para pa
gamento a prazo.

Venha apreciar em nosso Salão 
de Exposição a heleza, a 
perfeição e a extraordinária 
utilidade do BRASTEMP 
SUPER LUXO -  um refrigerador 
completo e definitivo, para 
o couiúrio do seu lar!
Adquira o melhor, para 
sua inteira satisfação.

?upsr
•  M a is  espaço ú til - 9,5 pés.

•  A m olo conge lador, com 6Spaço para 
gu a rda r o lim antos a sarem congalodos, 
além das gavatas pa ra  cubos de gêlo.

O  Bandeja de degêlo.
O  Porta func iona l com p ra te la iras  para 

ovos, frascos e ga rra fas.

(? ' A cabam ento  In terno em po rce lana à 
prova da corrosão .

Prate leiras removíveis, de accbam an
ta  a n o d izad o , a justáveis em várias 
pOSiÇÕiS
G aveta de alum ínio para carne.
2 goveías de  a lum ín io  que recebem 
fr io  úm ido, para a conservcçào de 
f r j t  v, varduros e legumes 
C om p asor do ú itim o moaôlo, n o - 1  -  
om «ri ano.
Silencioso e de ba ixo  consumo

5 AMOS DE GARANTIA -  so3 dupla responsabilidade: 1 - d a íâ e jc a ,
PELA A LT A  Q U A LID A D E  DO M ATERIAL E SUA L O C A L IZ A Ç Á O  N O  P A b . 2 - DO 
C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E INTERÊSSE EM bERVIR BEM.

Visite-nos

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

End Telegr.: «VARGAS» — TELEtONE, 2a<>
LAJES — Santa Catarina
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No governo da austeridade é assim
Até os mortos são nomeados

Provávelmente, o nusso mui
to digno Presidente da Repú- 
bliea, com os ares de Portugal, 
retrocedeu no tempo e, achando 
extraordinário o que f>v. D. 
Pedro, o Justiceiro, quando fez 
de Dona Inês de Castro, de
pois de morta, rainha, resolveu 
fazer quase a mesma coisa, 
neste nosso Brasil. Imaginem 
que foi nomeado, por decreto 
assinado, no dia 4 do mes findo 
o publicado no Diário Oficial

do dia 6, o Sr. Manoel José 
Grisguolo, falei ido no dia 8 de 
novembro de 1954, vogal, re
presentante 4os empregadores, 
da junta de Conciliação e 
Julgamento de São Jeronimo.

E a nos-» Constituição exi
ge tanta coisa para que um 
cidadão seja nomeado para 
cargo público.

Talvez porque o Brasil seja 
tão grande mis, o caso é que, 
acontece'cada uma. . .

Aprovada a cédula única
O.projeto de lei oriundo da 

Cam ira dos Deputados e por 
est» aprovado, foi enviado ao 
Senado que, por unanimida
de, também o aprovou. A6 
eleições para Presidente e 
Vice-Presidente da República

processar-se-ão, em conse
quência, por esse novo siste- 
tema, permanecendo no an
terior as pa a governador, vi- 
ce-govern d r e prefeito. O 
projeto irá à sanção do pre
sidente Café Filho.

Agradecimento
A familia do sempre lembrado Salvador Estevão dos 

Passos falecido dia 30 de Ago6to. sensibilisados agradecem 
a todos que confortaram no doloroso transe, e ainda as 
pessoas que enviaram coroas, flores, telegramas, e ainda 
os que acompanharam a sua ultima morada a todos nossos 
sinceros agradecimentos,

Casa de Carmen Miranda 
transformada em Museu

(AL) - Para homenagear 
C8rmem Miranda, foram en
caminhados à Presidência os 
seguinte» requerimentos:

1) -  Desapropriação do pré
dio, onde morou a cantora, 
para a a imtalação de um 
museu:
2) - Dar à Travessa do Co
mércio o stu nome:

3) - Construção de um 
busto em praça pública;

4) - Cidadánia carioca para
a cantor.t:

5) - Conitrução na Praça 
11 dc junho de um Pantheon 
da Mú-ica Brasileira, onde se
riam colocados os restos mor
tais da ntora, bem como dos 
cantores e autores mortos.

O* lequenmentos foram a- 
presentados, respctivamente, 
por Milo Romero, Geraldo 
Moreira, Rdul Brunmi, Sagra- 
mor Seuvero e Odilon Braga,

Vai dar a volta ao 
mundo numa balsa
(AL) A balsa «Perú» tenta

rá dar a volta ao mundo par
tindo de Talara e che
gando ao Brasil depois de 
um percuso de 145.000 qui
lômetros, a viagem deverá 
durar cêrct de 12 meses, a 
embarcação tem 9 metros de 
cumprimento e 4.50 de largu
ra, tendo uma vela quadrada, 
na qual está pintada o mapa 
do Perú, e outra triangular. 
A partida será na próxima 
s e m a n a ,  sendo o -eu 
autor o engenheiro Jaromir 
Gureeky.

Vende-se CASA
Vende-se uma ca

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

Nesta

0  , j.ina

O TSE CONFIA NA CÉDULA ÚNICA 
Não há mais apreensões so

bre a lisura do pleito
O Ministro Edgard Costa. presKlentc^do 
clarou: «Da maneira como I P isento de vícios»

Para seus anúncios 
procure o

CORREIO LAGEANO

RIO, 30 (TP) — Falando 
hoje à imprensu, declarou o 
ministro Edeard Costa, presi
dente do TSE: «Com a apro
vação da cédula única, cujo 
projeto corresponde à reivin
dicação do Superior Tribunai, 
já não .existem motivos de 
apreensões quanto à lisura do 
pleho. Estou satisfeito por ha
ver contribuído para êste re- 
-ultado. Da maneira como foi 
aprovada, a cédula ú oca é a

garantia de um pleito isento 
dr vicies que caru tenza-ram 
as eleições unteriores».

Finalizando, o ministro Ed- 
g rd ( 'o-ta lançou um ape.o: 
«Faço um apêlo para q«e °<
dirigente* do PSP e do PR
indiquem ao registro, o quan
to antes, seus candidato- a  
vire-presioência. a fim de vao 
r. tardar a impressão da c é 
dula».

Aviso a quem interessar posse
Negocio de ocasião

Comunicamos que temos à venda, 387 Ações d«'Valor 
nominal de Cr$ 1.000,00 (Hum mil ciuzelros), cada uma, da 
Eropreza Fôrça e Luz Curitib^n^ns»' S/A .

Pagamento facilitado, em pre«tações mensais. Para o. 
pagamento à vista, concedemos apreciável descont' ,

Os interessados devem enviar propostas para oeDderrço 
abaixo:

CAIXA POSTAL 150 -  Lajes. Santa'Catarina, ou pes- 
soalmente, à Rua 15 de Novembro 78 (Org. Contábil Ltda.), 
das 8 ás 12 e das, 13 às 19 horas, diáriameDte, exceto aos 
Domingos.

Senhores Comerciantes Industriais
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 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»

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

a p r e n d a  i n g l ê s
EM M EN O S DE 6 MESES

Leiam e assinem o jornal

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

Para assinaturas procurem esta redação

Um professor que não se cansa
Adquirindo uma coleção de discos YAZIGI METHOD. você noderá 
dominar com perfeição, em poucas horas de estudo o E . K i  
Enquanto o disco gira. Mr. Pep -  o seu m e s tr e -  ron^L In3lês] 

você. mostrando o caminho facil do estudo e aprendizagem'"3111
REPRESENTANTE NESTA CIDADE

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

K
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Lages e Aliados iniciarão, 
amanhã, o campeonato da cidade

Finalmente a LSD mandou 
colocar nas esquinas a placa 
com o anuncio do jogo La
ges x Aliados, para o inicio 
do campeonato da cidade de 
1955.

Esse prélio, que constitui
rá a prime ra rodada do cer
tame, está sendo aguardado 
com viva espetativa, não só 
pelo vulto do encontro, co
mo principalmente por reu
nir dois dos mais interessa
dos na conquista do tiiulo 
máximo. O Aliados, foi em 
1954 superado pelo Lages, 
que ostenta agora o troféu 
relativo à temperada passa
da.

O «Veterano», neste ano, 
pretende reassumir a lide
rança ao mesmo tempo em 
que os «lageanos» estão pre
parados para a conquista do 
bi-campeonato.

G encontro de abertura do 
certame apresenta caracte
rísticas d** moldes a atrair 
uma grande assistência ao 
Estado Novo.

Ambos os conjuntos, é 
certo, se empenharão a fun
do, à procura de uma vitó
ria e dado o equilíbrio que 
podemos observar entre os 
dianteiros e as retaguardas 
no último amistoso que en- 
tretiveram e que resultou 
no empate, não se pode, de 
forma alguma, indicar qual
quer favorito.

A Aliados não contará 
com o impetuoso Clovis, no 
comando da ofensiva, mas 
por outro lado poderá subs
tituir Pedrinho, também -rsus- 
penso, e que vem de atua
ções comprometedoras, por 
uma reserva que esteja em 
boas condições.

No Lages não existem 
probl mas e, dadas as carac
terísticas dos dois conjuntos 
é de prevermos um duelo 
rntre o ataque «milionário» 
com a defensiva «aliadina», 
formando o ponto alto da 
partida.

As equipes terão as se
guintes formações, prováveis:

ALIADOS F.C. - Lulú, A- 
belardo e Laerte - Alfredo, 
Gélic e Danga - Max, Ne-

quinha, Goia, Suissa e Emi 
lio.

LAGES F.C. - Hélio. Nery 
e Ary - Cordeal, Aiala e Er- 
nani - tionildo, Merico, Bole- 
ga. Hugo e Tales.

O jogo será arbitrado pe
lo sr. Argeu Saraiva, da Fe
deração Paranaeuse, tendo 
inicio às 15,45.

Uma interessante prelimi
nar será disputada entre as 
equipes de aspirantes de am 
bos os quadros acima, tam
bém pelo campeonato.

Sensação da Várzea
Amanhã deverá ser realiz*- 

do o encontro entre as equipes 
do Popular t Palmeiras, pelo 
campeonato varzeano de fute
bol.

Esae prelia é aguardado 
com grande interesse pelo afi 
cionados do futebol menor, por 
reunir os dois lideres do cei- 
tame. Tanto Palmeiras como 
Popular vêm mantendo uma 
brilhante in vencibilidade, estan
do ambos, até o momento, com 
zero pontos perdidos

Um deles deverá amanhã ce
der lugar a liderança ao adver
sário, a menos que se registre 
um empate, o que tornará ain
da mai6 emocionante o cam
peonato,

O encontro terá lugar no 
Estádio Velho com inicio ás 
10 horas: Alem dessa peleja 
outras serão registradas: Inde
pendente x Paisandu « União x 
Atlético., a primeira ás 8, e a 
segunda ás 14 hs. Esta é a 
penúltima rodada do primeiro 
turno.

0 Palmeiras virá dia 7
Estamos seguramente in

formados de que o Palmei
ras, de Blumenau, jogará em 
nossa cidade, no próximo 
dia 7 de setembro, contra 
a representação do Pinheiros.

Esse inter-municipal, já a- 
nunciado e não realizado, 
será um motivo extra nas 
comemorações dc Dia da 
Pátria, pois trata-se da visi
ta de um do- mais podero
sos esquadrões do futebol

Steban Hory fugh
O árbitro húngaro Steba 

Hory, qne fora contratado 
nela LSD, e que atuou a l
gumas partidas eutre nós, 
há poucos dias. desapareceu 
com malas e bagagens. , , e 
também alguns «vales» de 
adiantamento.

O injustificado cartaz que 
deram a esse «picareta» e a 
demasiada bôa fé, dos diri
gentes da LSD em ouvir a 
«lábia» do «sabidinho», leva- 
varam-no a arranjar alguns 
cobres adiantados, da enti
dade e de muitos particu
lares. . . Como estava com 
as periquitas no bolso foi 
«apitar» noutra «Liga».

A sorte é que a «atua
ção» de Steban Hory, entre 
nós, foi reduzida, e melhor 
ainda, durou poucos dias. 
Quem diria que esse «Juiz» 
fizesse tal «arbitragem» no 
bolso dos «espertos que di
rigem nosso futebol», uma 
vez que todos estavam se
guros de 6ua honestidadde!... 
Sim, honestidade, pois tra 
tava-se de um húngaro que 
chegou a ser deputado pelo 
Partido Democrata Cristão. . ,

barriga-verde Por seu lado 
o Pinheiros dispõe de um 
conjunto homogêneo, capaz 
de enfrentar os blumenauen- 
ses, até com certa vantagem 
dada a raior adaptação às

condições do campo,
Por esses motivos o prélio 

promete ser dos mais atraen
tes, reunindo duas forças de 
elevado padrão técni o num 
amistoso há tempos esperado.

II,í 103 MOS.
ESTE EMC)FOGÃO/

| 1----------é !

H a IIPS
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO
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de fácil maneja e de fácil limpeza.
N Ã O  USA LENHA NEM CA R V Ã O

N ã o  su ja  os p a n e la s  
N ã o  e s t ra g a  as m ãos  
R á p id o :  u m ,  d o is ,  três.. .  
e o a lm ô ç o  já  se f e z l

Arnaldo Borges W altriclT
Contabilidade - Representações - Seguros 

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

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

Rua Cel. Córdova, 92 
L A G E S

— Caixa Ptosal, 146 
SANTA CATARINA

S.A. PHILIPS DO BRASIL
0  G a ra n t ia  de  um  p a d rã o  

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

Revendedor Autorizado

Osny Pires & Cia. Ltda.
Praça João Costa 34~38 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

u .«*- jaú■ J--

CASA RENNER
TAIPA COSTURA 
E PO BORDA PO 

UM PRA7ER

Camisas:
\

Epsom

Lemo

e d ifíc io  c a r a ja

A//7 ?Cé 
PE QU/)í.fO 'Ut

SOBRETUDOS

Saragossi

1 '-$ ! Es tas  
\ V . i  tvarcas

( ? , . ML( f t% -  -  r
T- , A

ALTA QUAL!DAf : 
E DISTINÇÃO

Roupas Sport 

.Calças 

Casacos 

Etc

CAPAS
C O M P R E  P E L O  N O S S O  S I S T E M A  C R E D I Á R I O

QUALIDADE E DISTINÇÃO

POLOVER
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memória de Vargas CORREIO LAGEANO
Palavras do Senador Lourival Fontes

«Tombou no meio da Jornada o lidador enérgico e destemeroso. Mas 
nós juramos continuar a luta e haveremos de prosseguir na tarefa sem tré- 
guás e sem repouso, até que o Brasil venha a ser como sonhava e vatici- 
nara, uma Nação politicamente independente, economicamente emancipada 
e socialmente justa. Nêste dia de luto, dedicamos os nossos pensamentos, 
as nossas lágrimas e as nossas preces ao grande morto que sofreu na 
passagem terrena o martírio dos inocentes e que, hoje, na glória eterna 
dorme o sono dos justos».

M U T R E T A
No dicionário nordestino 

mutreta significa negocio ilí
cito, tapeação. O mesmo que 
camanga. picaretagem.

Todas as cidades, morraen- 
te as de interior, sofrem com 
a chegada periódica de ele
mentos adventicios, cbeios de 
boa pinta, boa prosa e carre
gados de títulos, qualidades e 
nãc sai mais que. O povo vai 
na conversa entrega o dinhei
ro e eles vâo pra outra pra 
ça. Picaretagem, no duro.

Eles são de diversas cate 
gorias e profissões.

Lages ccmo outras cidades 
tem sido um paraíso para es
sa gente

Vamos aos tipos.
Há o vendedor, mascate, 

com a inala cheia de trajes 
íntimos, toalhas e casemira 
«inglesa». Voce pega o corte 
de roupa «uma bechincha brá 
ocê», paga um conto e du
zentos pelo feitio e no mês 
que vem tem que passar o 
terno para seu irmão mais 
moço.

Há o camelo. Este mais 
vulgarizado. A panaceia que 
tira calos, doi de cabeça, reu
matismo, cobreiro e caspa. Ou 
a correntinha dourada que 
não preteia (enquanto eJe 
está na praça). Ainda a te- 
sourinha com 10 utilidades 
que em qualquer casa de co
mercio custa 40. 50 cruzeiros 
e que ele está liquidando por 
apenas 15 (acompanha um a- 
parelho de enfiar linha na a- 
gulha).

Todos eles vivem usando 
processos os mais diversos 
de ludibriar a população.

Como disse acima, Lages 
tem sido visitada por uma 
extensa galeria de tipos en- 
gambelativos das mais varia
das feições.

Tivemos o vendedor de 
ações. Da companhia de avia
ção Arco-íris. Ou da Industria 
Pesada. Pegaram nosso dinhei
ro e, deram às de vila-diogo.

Compramos alguns lotes em 
Dumontina. Lotes que eram

como a girafa do portuguEs: 
não existiam. Aliás, os corre
tores tiveram calorosa re
cepção em ruas desta cidade 
e seu bota-f<>ra foi concorri- 
dissimo.

Tivemos um cantoi italiano, 
Cadiani ou Candiani que em 
Belo Horizonte dissera: «dese
jo morte urgente a todos os 
diretores das estações de rá
dio», simplesmente porque 
não o deixaram cantar numa 
del2S. Cantou no Marajoara 
com farta distribuição de 
margaridas aos presentes. 
Safou-se a tempo.

.Vinha memória está man
cando. Mas temos boas bolas 
mais recentos. O jardinnairo 
milionário. . . lembram-se? 
Cuja fortuna «fria» o jornal 
•Correio Lageano* mostrou ao 
público. Tem gente que até 
hoje acredita nela, principal- 
mente os que num gesto de 
desprandimento lhe deram 
dinheiro por conta sem visãr 
lucros. Eram 20.000 dólares 
que um seu amigo, num mo
mento de euforia, disse que 
ele iria receber «em quetro 
prestações de 10.000 cada 
urna» Cadillac, champanhota, 
Tinha engatilhado diversas 
negociatas por ai. O nosso 
dinheiro ardendo Os interessa
dos podem oncontrá-lo em Cu
ritiba, Não sei bem o endereço.

E o dr. /VUrk Kcenigil? Um 
francesinho arrepiado o mais 
abelhudo e chato do mundo. 
Conheceram? Dizia-se forma
do em filmologia pela Sorbc- 
ne. Comecei a desconfiar 
quando ele disse que Alan 
Ladd era maior que Chaplin.

Não conhecia Fritz Lang. Es
pecialista em filar alojamento 
em casa de amigos e passa
gem de avião nas prefeituras. 
Dizia-se jornalista de diver
tas revistas do Rio. Caiifor- 
nia e Paris' Aos conhecedo
res de francês pediu para 
traduzirem excertos de seu li
vro idédito. Dançou, namorou, 
mentiu e foi embora. E não 
pagou nada.

tstiveram dois cinegrafistas 
filmando por aí. As firmas, 
lojas e instituições. Teve 
gente que fez pose. O diabo 
é que não linba filme na má
quina. Receberam nosso óbu- 
lo. Até ontem ainda não 
tinham vindo os filmes.

Agora: Madame Gabrielle 
Perlyl Dançara com Serge 
Lifar, Sua mãe em França 
tioha renda8superior a 60.000 
cruzeiros mensais mas ela 
preferia andar ensinando a 
aançar por ai, sofrendo, 
tioha? um bom gosto para se 
vestir, coisa louca. Fez um 
bem e um mal: revelou al
gumas vocações e as deixou 
ao deus-dará. A noticia aua- 
receu em «O Dia» (Curitiba, 
7 de agosto). Madame pegou 
dois rapazes da Bolivia deu 
um esoetáculo, arrebanhou a 
gaita, fez nma «pirouette» e 
escapou pela Unha de fundos. 
Deixou os dois boi. .. livianos 
a ver navios. . .

Lageanos cuidado, portanto. 
Desconfiem sempre O peri
go ainda não paesou. Em 3 
de outubro vão aparecer 
muitos desses, vestidos de 
caodidato9,

CID ADÃO

— CONVITE -
A Diretoria do GRÊMIO RAMALHETE RÓSEO tem a 

grata satisfaçao de convidar os Srs. sócios dos Clubes 14 de 
Jimho, 1° de Julho c suas associadas, para a grandiosa SOI- 
REE que fará realizar em a noite do dia 6 de setembm com 
imeio às 21.30 horas, nos salões da Clube 14 de Junho’ een- 
tilmente cedido por sua Diretoria. ’ s
Nesta Soirée terminará a votação e será eleita a Rainha da Primavera
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A hipocrisia do 
General

SYRTH A. NICOLLÉLI
O sr. Juarez Távora é o úni

co candidato à presidência da 
República que se apresenta ao 
elsitorado coma se fosse um 
homem sem contorno político, 
sem programa determinado, 
ssm exigências maiores, que
rendo faier supor ao povo bra
sileiro que êie é o snjo das 
boas causas, o salva-pátria  
que unirá sob o manto sagra
do da sua ptierine, sem dis- 
senções nem choques, cristãos 
e comunistas, gente azul e ama
reis. Usando uma velha Técnica 
iomou conta das grandes pro
blemas que ao povo interessam 
de parto, querendo, assim, a- 
gradá-io para pegar votos dos 
menos avisados. Promete fazer 
jorrar petrolea, nem que para 
isso tenha que fazer um pacto 
com o Diaba, decorou soluções 
mágicas para problemas intrin
cadas, átirau o entreguismo ao 
esquecimento e virou naciona
lista incondicional, abjurou o 
golpe e agora é democrata de 
cruz na testa, enfim tem feito 
das tripas coração para ir de 
encontro à vontade da massa 
votante. Acontsce. porém, que 
por mais fraca que seja a m a- 
mória do povo, decorreu mui
to pouco tempo para que se 
optrassem com sinceridade n„ 
mente io  general êtses passes 
de magia pré-eleitoral.

N io  é possivel tanta vanta
gem, tanta evolução em tão 
escasso tempo. O general é o 
mesmo dos velhos tempos. Os 
socialistas que o apoiam sabem 
disto. Os cristãos, por sua vez,

sabem qua o general compr*. 
meteu-se demais com os socia- 
lialistas aprovando um progri- 
ma minimo por êlts apresen
tado para que ístes. fizessem 
tábua rasa da passado, e 0 
perdoassem tía  profundamente, 
ao ponto de ver. néle, agóra. o 
renovador, o meisiai, o reitau- 
rador da Jignidade nacional. 
Nio é possivel um só homem 
servir a dois senhores. Pirs 
alguém Juarez está mentindo 
A quem engana •  candidata 
social-udeno-cristão? Sabem o« 
socialistas, como «abem o? 
cristlos, que Juarez nãa repre
senta nem um nem oufo. 0 
general é e stmpre foi, apenas, 
o candidato de si mesmo. Ve
lho sonho que agóra se des
mascara- O revolucionário da 
«coluna Prestei», o falso hero; 
das arrancadas passadas não 
andava à procura do bem dêstt 
país. Recalcou por anos o 
sonha a o desejo que agóra 
vem à tona. Conseguiu fazer-se 
candidato e, impávido, fazendo 
ouvidos moucos à coerência a 
à própria dignidade peisoal, 
vai engolindo as discrepância* 
que sua candidatura representa, 
rumo a um objetivo que po
dería ter grandioso, mas que, 
face à análise do seu procedi
mento, é apenas, malancólico. 
A melancolia que é fruto de 
uma ambição trituradora e to
tal. Que fale Etclvino, que fa
lem os outros amigos, que fi
caram esmagados ao peso do 
que é irrefutável, tanto para 
udenistas quanto pira socialis
tas - a hipocrisia do general!

c I a r a ç

Lages, Agosto de 1955

Declaro à quem interessar possa que, êrn data de r
mt* retirei da GRAFICA 3 A SOCIE- 

DADfc ANÔNIMA, onde vioha exercendo o cargo de Dire- 
tor Gerente. &

Declaro mais que me retirei por minha livre e ex
pontânea vontade, pois que evercerei minhas atividades em 
outro ramo.
H irp tif  mi°TnrHr t oporttu “ id ad e  Par& agradecer á todos que. direta ou mdiretamente dispensarem suas atenções e con fiantes na minha pessoa. atenções e cuu

* r ^ a ? e8, Setembro de 1955  
ALPHEU ALCaNTARa DE ATHAYDE"___________________________________________ ALPHLU ALCANTARA DE ATHAYD:

Hoje, sabado ás 4 e 8 horas o Marajoara apresenta: 
----------------- 0  GORDO E 0  MAGRO EM: ____

_____  1  ■ m
------ u  bUKUU t  O MAGRO EM- —

«Era uma vez dois valentes»
r n ^ í r í S i S------------------ Am anha dom ingo ás 7 e 9 ho]

0$ FILHOS DE NINGUÉM _ — a u o i ! ------
Mais sentimental^do^Lí Tsí?r 1 >vSnson 
° filme que a EMPRESA' retfome îrii0 0  FECADCK , 
______________ melhores doano*! C° m° 11111 d<
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