
Jusceiino terá em S. Paulo votação excencionai
^ ____  1

laudo à reportagem sôbre a candidatura do sr. Jusceiino Kubitschek, o 
deputado federal Luiz Carlos Pujol do PTN, declarou:

interior, acentuou que tem observado 

grande receptividade à candidatura pes-
que ® ^ ^ “ em adõ? SeU6 correli« lonários,>-
taao ae baorpaulo uma votação excepcio- ■ O sr- PUÍ°L  que está empenhado na 

e o mesmo que surpreenderá até [reestruturação de diretórios do P TN  no sedistu.

LAGEANO
Rotary homenageou a Pátria
Almoço realizado no Grande Hotel Lajee

Com* parte integrante 4c* 
festept 4a lemaaa da pátria o 
Ratary Clube dr Lajea levou a 
ef«it*; no reataur-nte do Oran 
dc Hotel Lajea, dia 7, um al
moço da confraternização «atre 
rotariano* c convidado». O á- 
•apt decorreu num ambient* 
solene, de homenagens loa he
róis de noasa iudrpeadeucia, 
tendo • ar. Mari* Vargas, pre
sidente, a* abrir oa trabalhos, 
convidada tedoi •» presentea a 
ae levaaiarem naa tributa ao 
pavilhão Daciaaal.

Seguiram-se, apói, ai cerirao- 
nin d' praxe. O Dr. Jaié Boti- 
ni fez e leitura do protac*lo, 
relacionando o* preaantel ao 
almoço e cada um dos rata- 
rUaea do por si. declarou a 
■ue categoria, p*nd*-*o ea pé 

O p -oideite Mario Vargas 
piaaou eatft* a palavra ao Dr. 
Jorge Sarrazo Filho, orador 
convidado para realisar uma 
paleiira etn tora* da *oo*o In 
depen.IrncU. Em leiga o fua- 
daniea>ada araçla aquele depu
tado prandeu a atenção dos 
presente» ditc*rrond* sobro * 
hiitófia do Brasil, rolataado es 
seus gr anjos feitos até que foi 
chege •* o dia 7 d# setembro 
dc 1822 quando as palavras dc 
D. P«-dio, «Independendo eu 
Morte», selaram a o*tsa definiti
va aeparaçlo de Portugal. Se
renados ea aplauaea dado; *<> 
Dr. Jorge Barroz* Filhe, dis
cursou em nome doa eatudantes 
o jovf-m Fell|b*rt* Cordeva, 

P a r i  a palavra a disposição, 
ocupou i  * vereador Arnaldo 
Be g-« Weltnck, que no eto 
ropret»nt»vi • er. Syrth Níc»l- 
léh, presidente da Camara Mu 
nicipal. Discursou também o 
Dr. QUnto Campes, p r * « r,t»r

páblic# da ia. Vara da Co
marca/

Aberta a hora da camara
dagem, * ar. Abdon Siqueira 
distribuiu uai bombem a cada 
uma d-s senhoria r sanheritas. 
que se achavam prasentas. Den
tre do bambem havia um nú
mero, e a peaaea que recebes 
se e que eetava numerado rea- 
lisaria a mesma cerimônia no 
préxlm* almoço de Rottry. O 
carteio indicou a ara. Mario 
Nábuce Cruzeiro.

Encerrendo *  almoço e a* 
meem* tempo reuntl* cívica, * 
sr. Mario Vergaa convidou to
dos ea presentes a se levanta- 
ram e cem uma ealva de 'p<d- 
aeai homenagearam a bandeira 
nacionel, s mbcle dajaosa* liber
tação política.

Estiveram preeeatta ae al
moço e er. Eudidei Qranzott , 
prefeito municipal, sr. Cel Al 
buquerque Lima, comandante 
de 1' Batalhão; e Major Jubal 
Ceutiaho, Delrfdd* Regional tr 
Policie; Dr. ■elifârio R*mo» da 
Cceta e Dr' Arietea Schiefler, 
Juizei de Direito da Comarca; 
o vereedor Arnaldo Borges 
Wiltrick, representante da La- 
mar* Municipal; ar. Arieti- 
dea Stradiotto, repreeentante 
do Rotary de Videira; o Dr' 
( leonee Baeto», governador 
do Dietrito Rotariano, grande 
númeroe de eenhorae. aenho- 
rltae, membroe do Clube e 
outro» convidadoe, inclusive 
o« repreeéntantea da impren- 
aa e da Rádio Clube de La 
jee Cote jornal, gentilmente 
convidado, fez-ee repreaen- 
tar pelo eeu gerente; er. Jo- 
aé Baggio.

Empolgou o povo a parada do dia 7
Conforme estava programa

do, realizou-^e no dia 7 a pa
rada em homenagem à pá
tria e aos heróis do nossa 
indeprndencia política

O chuviequeiro que cobriu 
a cidade nas primeiras horas 
do dia não empenou o brilho 
daa festividades civicai.

Ante os aplauso* de grande 
massa popular que se con
centrou pelas prucipais ar
térias da cidade, eapecialmen- 
te na praça Joio Coeta, com 
garbo * elegancia desfilaram 
perante o palanque oficial: 
oo soldados do 2* Batalhão 
Rodoviário, e os alunos doa 
seguinte* educandárioj: Eaco- 
la Normal Vidal Ramos. Co- 
légiu São José, Grupo Eaco- 
lar Belizário Ramos, Ginásio 
Diocesano, Colégio Sente Ro
sa, Escola N. S. do Rosário, 
Colégio Senta Catarina e os 
Eecoteiros:

No palanque oficiál da pra
ça Joao Cesta encontravam-

Cimitê Feminino 
da Aliança

Será realizada hojo á noi
te uma reunião preliminar 
para a organização de um 
i omité Feminino da Aliança 
Social Trabalhieta. A comie- 
s&o encarregada do <’on»itê 
está convidando ae eenhorae 
e eenhoritee para ee inecre- 
vC' em.

se ai alfas autoridades loceia; 
o pi efeito Euclidei GrenzottO, 
Cel. Afonio Albuquerque L i
me, Mejor Delegado Regional 
de Policia, o oficialato do 2» 
Batalhão Rodoviário, o repre
sentante do ar. Presidente da 
Camaia de Vereadoree, o sr. 
Alcides Alegretti, Delegado 
d* Policia do Município, D. 
Daniel Hostin, Frei Bernar- 
dlno Bortolotti, Dr. Belizário 
Ramos da Costa e Dr. Aria- 
teu Schiefler, Juizes de Di
reito; colator Benjamim Jorge; 
Dr. Joaquim Pinto de Arruda, 
além de Jornalistas e radia
lista.

Antes do inicio da parada

o Comandante e Sub Co
mandante do 2° Batalhão, o 
■ r. Prefeito Municipal e o 
Dr. Juiz de Direito da ia. Va
ra, passaram em revista as 
tropaa da unidade militar 
aqui sediada, entio .alinhadas 
á Av. Marechal Eloriano.

Todos ea grupos que des
filaram conduzirem o pavilhão 
nacional, recebendo vivoa *- 
plausos da Tpopulação, num 
dia em que todos a* voltaram 
para a doberania da nação, 
num eulto à memória daque
les que lutaram pelo nossa 
libertação, escreveado pági
nas de glória na história pá
tria.

C I N E M A
CartftZ do dia 

Cine Teatro Tamoio
Apresenta em veaporal àa 4 horas atendendo o diver
sos pedidoa em última exibição a monumental película

O DESTINO ME PERSEGUE
No programa - o beliesimo Short colorido 

»A  VOLTA A TERRA PROMETIDA e Complemento Na
cional

AS 8 HORAS
Em PANORÂMICA o eletrlzante drama policial

MORTO VIVO
DOMINGO

Em veeperal ás 2 horae
A comedia colorida

TRÊS É DEMAIS
Ae 4 - 7 e 9 horas

A grandioea produção Argentina 
ccm ZULLY MORENO h  SANTIAGO GOMEZ COU 

em
UMA MULHER CHAMADA MARGARIDA

■

I G R A N D E  H O T E L  I A J E S
Oferece o melhor restauranie da cidade a preços normais

ALM OÇO o u  JANTAR n o  G R A N D E  H O T E L

Z &  |

» 1 I * ‘w r'
^ « = 3 3

1» »

CR$ 50.00

Conheça o nosso B A R  A R L E Q U I M
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U m a vez  ma i
c l é l i  \

Uma vez mais quero que 
teu olhar sereno, po usaolo 
em mim, apanhe, num ins
tante. toda a emoçAo que 
nie vai pela alma e «iutas 
de repente a impoas biinlade 
de dizer adeus, oartind > ao 
xmho, sozinha me deixando .

Uma vez mais quer » que 
me estreites loucamente 
m m  amplexo brutal e que 
nessa febre de emoções dis 
persas tenhas repentinamen
te a certeza de que não ha
verá felicidade sem os meus 
carinhos, sem o contorno do 
meu corpo para teus braços 
sedentos de ternura. . .

Uma vez mais quero que 
ouças minhas palavras e que

minha voz, quebran Io a quie
tude abismai da r.‘>oe seja 
um balsamo de ain »r lenta 
mente caindo eu te cora 
ção magoado. . . Quero que 
me ouças, silenciosamente, 
como se a própria voz do 
destino soasse, como se um 
raio pratea io e luar. re 
verberantlo fosse iluminar o 
mais escu o recosso da fio 
resta selvagem. Quero que 
me ouças, uma vez ainda.. 
Eu te direi palavras de a- 
mor, repletas de uma emo
ção desconhecida ainda em 
nossas vidas solitárias. Ca 
minharemos juntos, duas al
mas diferentes vivendo sob 
o ritmo compassado de um 

| só afeto. . .

U s e m  p a p e l
Couche

Klabin

1 a

com

KOLYNOS
lhe dá

essa extra
contra ac cáries
essa s e n s a ç ã o  extra
deffêSCOi*

M istic ism o  n u m érico
n o l .  Mello e Souza (Malba Tahan )

_I vida (( Ir- 1 '
números ap®_Rio. (Argu

A mistica do .......... - -
ssr dos grau les moate 
Ciência. subsHt- " nda; ,
>ó entre as '-amadas popula 
res, como **uire ,»e--oa- Ç •» 
tas da mais alia e na 8ç>ne- 
da e. Para alguns o nume
ro fatídico de mau agouro, 
muitas pessoas revelam ne- 
i.-idida sim atia pelos núme
ros terminados em sete; 
tros preferem os números 
cuia soma dos algarismos 
seia nove os múltiplos ae 
nove. Leão Tolstoi. escritor 
russo, considerava se perse
guido e atormentado pelo 
número 28; afirmava Napo- 
leão III que só o número 1/ 
tinha peso marcante em sua

Krun m - Hel- 
ier . « B oritmo», S. Paulo,
1946 pág 51) Apontam os
numeralogistas uma infinida
de de crendices relacionadas 
Com < s números.

h na verdade, jamais po
derá o espirito humano con
siderar-se isento das influên
cias mí -ticas dos números,
, ma vez que o Número a- \  
com p a n h s  o homem em to
dos o» momentos da vida.
Os nossos planes, os nossos 
ideais, as nossas preocupa- 
çõ s estão fatalmente liga
dos a números, contas, cál
culos e transformações. A\eB- 
mo depois de morto conti
nua o homem a ser seguido 
e perseguido pelo número.

Conluio da UDN mineira com 
os COMUNISTAS

Grave denúncia do padre V id iga l, na Assem bléia 
m ineira —  0  sacerdote reve la  ainda que Milton 
Campos, em 1946, recebeu o apoio dos bolchevis- 
tas _  Um documento assinado com  os vermelhos 
será exib ido na Camara dos Deputados — Um 
padre católico na defesa Juscelino Kubitschek

— agora também
mm fomonhoi GIGANTE •  FAMIUA

PRODUTOS 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

Aonde 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 moveis de todos os tipos e para todos os gostos

Venda» com  facilidade de pagamento

IW
m

BELO HORIZONTE. 1 (Ra
dio Press) — A Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais 
foi agitada por vivos deba
tes sobre o propalado acor
do entre PSD PTB e os co
munistas.

A certa altura, o Padre 
Pedro Vidigal, num aparte, 
lembrou que os comunistas 
apoiaram Milton Campos nas 
eleições de 1946, sem que 
por isso fosse chamado de 
bolchevista

Lembrou ainda o Padre Vi
digal que existe documento 
assinado por Monteiro de 
Castro, atual chefe da Casa 
Civil do Catete. solicitando, 
em nome da UDN. o apoio 
dos comunistas à candidatu
ra Antomo Vasconcelos à 
prefeitura dr Belo Horizonte, 
por dinheiro.

Esse documento será exi
bido na Camara dos Depu
tados.

C & n te a  d â íe d

0  ie m e d íô -  d e

—

Um piano absolutamente completo

Tmi •• J fMésile, «*e-
d « t  crvtodos • cbepo de m*- 
taL Veeba mnrl \m. V é r l e e  
modei*e •  p f ç —  m c »«d lç6e« 
multe* oceevtvei».

„  I I8fcí Ik-i SS

Compre em suaves prestações, na

Radio Lux Ltda.
Rua Correia Pinto, 32 — ao lado do Inco

SER RAI MA
Negócio de  ocasião

'!e U?m ts ai  Serrarias com cótas
.. n » h 6 ^uias de 1’inho Exportação, cada 
a. Devidam ente resristraiin®

I

cional rin Pinhr»  ̂ registradas no Instituto Na- 
Registio. ’ preÇ°  de C r l 60.000,00 cada

guias )d e I p m ^ f r í?rÍa ^0,11 cóta de loO metros de t

frada do L m u t o  N S n a T d o ^ 6^ ? . " '6" ' 6 
de Cr$ 13o.ooo.oo, d°  P lnho ’ a0 preC

tàbil^Wa^com’ bOuSrVALmuSBõ1 ni?aRri° iS°dé 
Novem bro 78 - La jes - Santa C a ta r lia
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é

0 Episcopado brasileiro e Juscelino
Palavras de DOM AílTONlO CABRAL, Arcebispo de Belo

* Rogo a Deus assista prezado amigo nesta tão afa- 
nosa campanha».

De DOM JOAQUIM. Prelado de Tefé:

* Faço votr>6 sua campanha eleitoral tenha pleno 
sucesso, (.rnbeci V. Excia. num encontro em latuna e Belo 
Horizonte, como estimado Governador, Espero conhecê-lo 
iuturamente como grande Presidente»,

panha tão árdua e espinhosa, venho dizer-lhe que de no
vo estou pedindo a Deus Nosso Senhor me conceda vida 
para em Outubro ter a satisfação de sufragar-lhe o nome 
para Presidente da República.

E digo assim, porque, tendo acompanhado seus pas
sos, não acredito na veracidade dos ataques contra a cor
reção de seus princípios morais e cristãos.- princípios que, 
juntos à flâmula do seu acendrado patriotismo, serão por 
certo o penhor do muito bem que fará, como Presidente da 
República â Religião e á Pátria.

O Divino Espirito Santo lhe dê luz fôrça. paciência e 
prudência para a campanha, e nc fim a vitória para o bem 
do Brasil».

De DOM JOSÈ TUPlNAMBÁ. Bispo de Sobral (Ceará):

« — Congratulo-me com V Excia, pela sua honrosa 
escolha, pedindo a Deus abençoe sua candidatura para o 
bem do Brasil».

Palavras de FREI ELISEU VON DE VEYER. Bispo — Pre
lado de Paracatu).

«Que Nossa Senhora do Carmo proteja V. Excia, nes
sa campanha eleitoral e o conduza à vitória».

Acordeons a
O Prof. Dedé, tem o 

A c o r d e  o n que rocê 
deseja, com pequena 
entrada e o saldo em

De DOM JOSÉ HAAS, Bispo

«—  Peço A Providência 
vor na campanha eleitoral».

de Araçuai:

Divina intervir em vosso fa-

prestações mensais.

Tratar com o Prof. 
Dedé. na academia:

prestações

De DOM JOSÉ, Bispo de Barra do Piraí (listado do Rio): A t e n ç ã o :  —

« —  Faco votos a Deus pelo êxito vitória sua candi
datura futura sucessão presidencial».

Palavras de DOM SERAFIM GOMES JARDIM, antigo ar
cebispo de Diamantina e arcebispo titular de Anasarta:

« —  Razão por que ag >ra que V. Excelência de novo 
ge acha metido em campanha eleitoral, e nessa catn-

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

Lembre-se que o Prof. Dedé lhe está oferecendo os 
melhores e miis famosos Acordeons fabricados no 

Brasil e estrngeiro. pelos menores preços em Lages.

Querem des
pejar o escri
tório de luarez

RIO, 1 (V.A ) — Condômi
nos do prédio e terreno si
tuado na Praça Demétrio Ri
beiro. 15, requereram ontem 
no Juizo da Ba. Vara Civil, 
ação de reintegração de pos
se do 6eu imóvel que ale
gam e6tar sendo ocupado 
indevidamente, sem autoriza
ção da maioria dos propiie- 
tários, como escritório elei
toral do general Juarez Tá- 
vora.

Salientam os auto-es que 
foram surpreendidos com a 
instalação do referido centro 
no local que provoca, com 
os seus altos falantes baru 
bentos, inquietação e desas- 

sossêgo. importunando a to
dos que^lá moram e transitam 
pelas proximidades.

O i advogados
A ação que è subscrita 

pelos advogados Artur Ber- 
nardes Filho e Ivo de Aqui- 
no, pede ainda a citação do 
general Inude Aracati de 
Carvalho Tuper, um dos con 
dôminos, a quem culpam de 
dar posse e uso do imóvel 
para aquêle fim a estranhos 
que utiíizam-no para propa
ganda do general, colocan
do fotografias, e cartazes em 
que se lê «Frente de Reno
vação Nacional pró Juarez 
Távora»

*

<

4 m  M to-o* á» !»•<*• * * * * *

^ 1  M lülra com
to próprio ISSrtca.

Itam nosso plano de 
m a n c i a m e n t o

FIAT 25-C
o pequ eno g ra n d e  tratm r

■uo aderência total e 
grande eatabllidade as- 
•eguram trabalhos rápi
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 29 H. P. 
Ünico trator de sua ca
tegoria equipado com 
motor Diesel

o nome FIEI icaacaíiai r;:
SOMECA DA 50
4 »  graaáa p— à\tç6o

possante e multo econò:i;i- 
co produz dois aUjiiiurcs i< 
a ração por dia. Consumo 
de apenas 25 líiros de oleo 
diesel por alqueire. Molor 
de 40 H. P.

Norton - 4.10?

Umallska ctmplefa da tratares
DIESELcom a tradiciaial economia e solidei des prodotes

t

FIAT-OM 35/40-CL
com 6 marcha* a frente •  
3 a ré. Sapata* de 49 ema. 
Motor de S7 H. P. Constru-

idaol para 
tarafot patada*

çSo ultra-farte per* retUUS 
àa mala arduas tarefa*.

::: século de repuibcío mundial

FIAT 55/L
o máxima d* aflciSada

da mal* alta qualida
de. Motor de 55 H. P 
E i f o r ç o  de traçio 
5.500 Kg*. • marcha» 
a frente e uma a ré. 
Coniumo reduzidia-

DIS'1 KIBUIDÜRES EXCLUSIVOS 
Para os Estados do Paraná eSta. Catarina

Nodari S I  A. Comercial e Importadora
CUR1T HA ViDEIRA „

Caixa Postal. 174S Caixa Postal. 88
l-ooe - 2657 1-oue: ’ 115

TKLEGRAM AS «N0DARI»

4
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4 Página10 9-55 CORREIO LAGEANO
A maior rêde aérea domestica do mundo

Nós a colocamos a  sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S. A. TAC
E

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

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

Dias da Semana
2a. Feira ! Para Porto A legre (dixéto)

Hora de sahida! - 15,15
(Volta às Terças Feiras) v

—

Terça Feira: para Florioaópolis - Itcrjcri - Joimrile - Cwridba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Joaçaba •  Xapecó

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

Qaarta Feira; - para Florianópolis - Ceritiba - São Pavio Rio de Janeiro %

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

Qaiata Feira: para loaçoba e Xapecó

Hora de gahida: - 13,20
(V o lta  èa sextas feiras)

Sexta Feira: para Floriavópoli» - Cvritiba - Sâo Pamlo e Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 11.30
(Volta aos sabados)

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

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

Domingo: - para F lorianópo lis - Curitiba - S ão  P au lo  e Rio de Janeiro
(r o l la  á s  2as. - 3as. - 5as. - sabados)

Hora de sahida: - 11,30

Com uma passagem da TAC poderá v ia ja r em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na ida co-
V oltli •

va. oa. ainginao-se a agencia da T A C . em Lages, nos encarregam os de mandar buscar aualnnp.- ™
• , * , M M '-A ptSSOd, GUÇ

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando aue Dara i««n
M ®eja a penas e fe 

tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de m CCOrr«^
. . .  c e^^agem , em -sua re

sidencia.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
• . V
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A UDN E OS COMUNISTAS

Querem ~  mentir 
outra vez

,»m nota o f fc ía ^ c o m  í * '  !'-r,ta* d ) P1*11'1  «stadual, a  U D N.,
lo F o l  3 a  .  m-,hl‘ SámatUra 1,08 sr8‘ Kond‘ - e P«u 
com 08 comunistas P ,C0 Qegar qual(luer entendimento

oa
da

i> '

32S
rir» p.rtiHn de j aaeiro daquele ano, o orgão oficial

3  Wne «  Brail1 Publica*a a célebre nota: «U er. Irineu Bornhauaen. candidato d
vernode  senta catarina e que conta com o apôio do
s^natfor L u ^ r a r B ^ P  Br4ail naqueie Estado, endereçou ao 
, “  „  , Luiz ( arl° :  Prestl*« o seguinte telegrama: «ágra- 

■ ecendo as saudações e votos pela vitória de minha can
didatura formulada pelo Partido Comunista do "Brasil, a- 
iroveito a opodunidade para ressaltar qué a orientação 

tia campanha neste tstado norteou se pelo objetivo de 
concorrer para a efetivação do verdadeiro regime demo
crático; ainda não atingindo em sua plenitude em nosso 
pais. Saudações. (As. IRINEU BORNHAUSEN»

Comentando o engodo doe udenístae ao eleitorado 
catolico, nossa confreira A GAZETA, de 23 de janeiro fa 
zia mais a seguinte denúncia:

«Agora, qu- já está divulgada a aliança secreta entre 
os partidário* do sr. irineu Bornhauaen e os comunistas, 
torcem as orelhas certss pessoas que, na melhor boa fé, 
acreditara n nas promessas daquele candidato

Foi, em verdade, uma ignominiosa chantage política 
o «conto do vigário* passado a alguns ditos.

Um episódio a mais, entra na «bicha» das sujeiras 
carcomidas.

Um mês antes da9 eleições, o honrado jornalista José 
Medeiros Vieira solicitou ao ilustre sociologo Padre Geor- 
ge Lutterbeck uma entrevista sôbre Ação Social, para pu
blicar no Diário da Tarde. Na hora de ser impressa a «in- 
t e r v e w » ,  o censor político do Diário entendeu-se com o 
chefe da U.D.N. e combinaram o seguinte;

— «No s? publica a eatrevista do Padre porque êle é 
o inimigo n* 1 do comuaismo. Seu retrato no Diário vai 
desgostar os comunas. Deixe nos para depois do pleito»,

E assim realmente aconteceu
A entrevista do Padrr Lutterbeck foi publicada no 

Diário da Tarde do dia 21 de janeiro, primeira edição de
pois do pleito.

A leslealdade matou dois coelhos de uma só cajada- 
da: iludiu o« católicos e iludiu os comunistas

A veracidade deste fato poderá ser atestada pelas 
pessoas nele envolvidas. Para sua honra apelamos».

X X X
Os comsntârio são dispensados, mesmo agora quando 

os ontem aliados dos comunistas procuram outra vez men
tir ao nosso povo, como mentiram em 1947.______________

Chácara - Ã luga se
Aluga-se uma chácara sita no bairro da V ár

zea próxim a as Casas Populares com a área su
perfic ia l de noventa mil metros quadrados, casa 
em boas condições, garagem  e outras dependên
cias. P reço  mensal Cr$ 1.500,00. D

T ra ta r com Dona Eulina Ramos Rosa, a Rua 
Em iliano Ramos, 276 nesta.

Rico móvel “ Barroco” , n  válvu
las, 7 faixas de ondas. Câmara 
acústica com z alto-falantes, in
co rp o ra n d o  “ Tom Sinfônico” . 
Toca-discos automático de 3 ve
locidades com novo pick-up de 
alta fidelidade, 2 agulhas permanen
tes reversíveis.

VENDEDOR AUTORIZADO

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova s/n — LAGES — Santa Catarina

Facilidades para pa
gamento a prazo.

o rorri^orcidor 
mais perfeito  
já produzido 
no país

Venha apreciar em nosso Salfio 
de Exposição a beíèza, a 
perfeição 0 a extraurdiuária 
utilidade do BRASTEMP 
SUPER LUXO-um refrigerador 
completo e definitivo, para 
o conlòrto do seu lar!
Adquira 0 melhor, para 
sua inteira satisfação.

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

A maior e mais completa discoteca de Lajes
„ dahíob - Eletrola* - Toca-di6Cos - Bi

cicletas0-" Reguladores de í  Z -

~  Palácio da Música e ganhe um «Cadillac»
Compre no Pala intermédio dos cupoes gra-

e mais centenas de pte » t iftO)
tuitos « Lar Feliz» (carta patente )■

PA LÁ C IO  DA MÜvŜ D E R UBJEMLEE ASERVIR MELHOR

Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal,

Endereço Teleg. «Palácio»

164 - Fone, 

Lajes - S. C.

397

üparluxo - 9,5 pés cúbicos
9  M o i*  espaço ú til - 9,5 pés.

^  A m olo conge lad o r, com espaço para 
guarda r o lim sn fos a serem congelados, 
clém das gavetos pa ra  cubos de g * lo .

Bandeja de degela.
9 Porta func iona l com p ra te le iros  para 

ovos, frascos e ^ j r r a fa s .

O  A cabam ento  in te rno  em po rce lana à 
prova óè corrosão .

O  P rate leiras removíveis, d9 cccb a n n n - 
to  a n o d iza d o , ojus*ávei$ varias 
posiçõss

O  G aveta de clum in io para carne.
9 2 g v«*as de  o umin o cyj*} rec- bem 

fr io  um iao, para a corvserv.ção oe 
fru tas, varouros e Ugum«s

O  Comp*essor do ú-timo moaélo, no t  - 
om ?ri ano.

9  S il# n :i so e de ba ixo  consuma

5 ANOS DE GARANTIA -  sos dupla responsabilidade 1 - da 'A u i c a

PLLA A L IA  Q U A L U A D E  DO  MATERIAL E SUA L O C A L IZ A Ç À O  N O  P A b . 2 - DO 
C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E INTERESSE EM SERVIR BEM.

______ _________  V is i t e - n o s ----------------------—

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A.

LAJES

Rua C. Th iago de Castro, s/n — Caixa Postal, 27
End Telegr.: «V A R G A S » — TELEFONE, 25.1

_  Santa Catanna

Leia o Correio Laçjeano às 4as. e sábados
4
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Reviveu no Supremo a maioria
-----------------  A última manobra golpista tentada

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

absoluta

Caso o Supremo Tribunal 
conhereue do rrcurao <*x- 
treordinario intrrpôsto entre 
o fim de 1050 e o principio 
de 1951 contra a diplomaçáo 
d‘> falecido presidente Qetú- 
lio Vargas, por não ter obti
do na eleição .maioria abso
luta de votos, e lhe desse 
provimento, o sr. Café Filho, 
ded .rado eleito vice-preai- 
deote também sem obtenção 
do «quorum», «eria afastado 
do Gorêrno. O Presidente da 
Câmara, sr. Carlos Luz, o 
assumiría até a votação da 
lei oídtnaria que rrgulssse a 
maneira da escolha do presi
dente no caso de não obte
rem os candidatos a maioris 
ab*oluta,

Êaae seria o resultado de 
mais uma manobra udenista, 
em pleno deaenvolvimento, 
visando a envolver, pelo rea- 
vivamento de um caso mor
to, o Supremo Tribunal numa 
manebra destinada a alterar 
as condiçõea gde disputa do 
próximo pleito presidencial.

Atribui-se so sr. Prado 
Kslly, Ministro da Justiça, a 
dracaberta do eaquecide re
curso extraordinário, de au
toria deslembrada. Naa mais 
elevadas esferas udenistas 
esia descoberta foi motive de 
alvoróço, havendo a esperan
ça de que por ai se consiga 
perturbar a normalidade poii- 
tic a e inatitueional.

Edgard reassumirá
O mimatro Edgar Costa, 

que está deixando a Presidên- 
<ri» do Tribunal Superior Elei
toral, por ter completado o 
seu tempo, reasaumiri no co
meço da aemaaa suas funções 
no Supremo Tribuaal Federal,

esperando-se que a êle seja 
distribuído, para relatar, o 
recurso extraordinário.

Influências políticas estariam 
mobilizadas para um trabalho 
favorável ao recurso. O ma
rechal Dutra tenha conversa
do s^ja diretamente, seja lin- 
diretamente com membros da 
alta Côrte. cuja tendência te- 
ria desejado conhecer, para 
sua orientação pessoal.

Café sobraria

Na hipótese de ser acolhi
do pelo Supremo o recurso, e 
atendida o sr. Café Filho se
ria suspenso das suas fuuções, 
por nio ter sido eleito Vice 
Presidente por maioria abso
luta devendo o Presidente da 
Câmara assumir o poder pa- 
ea providenciar a votação pe
lo Congresso da lol ordiná
ria que estabelecerá o crité
rio de escolha do Presidente 
e do Vice-Presidente: verifica
da a inexistência do «quorum*.

O projeto Baleeiro

Por coincidência (é  o que 
■e diz na UDN, o projato de 
lei ordinária do {sr. Aliomar 
Baleeiro fixanao normas para 
a escolha do presidente na 
•leiçlo em que nenhum dos 
candidatos obtenha maioria 
absoluta deverá «ntrar na or
dem do dia para votação na 
Câmara ao próximo dia 17, 
compl«tando-ae com essa pro
vidência a arquitetura do gol
pe judiciário laboriolamente 
tramado nas altas esferas 
udeno-golpistas.

inglês

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

Um professor que não se cansa
Adquirindo uma coleção de discos YAZIG I METHOD, você podêu;á 
deminar com perfeição, em poucas horas de estudo, o idioma Inglês! 
E » quem to 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.
Praça loão Costa, 34-38 — Fone, 263 — LAGES - Santa Catarina

' A lia n ç a  S o c ia l  T r a b a lh is t a
PARA GOVERNADOR

FRANCISCO GALLOTTI

Eles construirão o progresso 
de Santa Catarina, executando 
um programa de governo ba
seado nos princípios de justiça 
social deixados pelo Presidente

GETULIO VARGAS!

Para Vice-Governador

MIRANDA RAMOS
Candidatos dos Trabalhadores Catarinenses

n
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0 Palmeiras venceu com categoria: 4x0
O público amante do fute

bol teve oportunidade, dia 7 
de setembro, d* a«sistir a um 
ótimo enpetículo no Estádio 
Municipal quando o Palme 
ras. de Blumeniu derr >tou, 
por 4 a zero, o conjunto lo 
cal do Pinheiros.

Se por im lado o Pinh^i 
ros causou certa decepção 
pela goleada recebida, nor 
outro o Palmeiras ap-esen- 
tou um futebol de elevada 
classe fazendo uma demons
tração atraente de técnica e 
preparo fisico. v

Após uma preliminar sem 
interesse, os esquadrões de
ram entrada em campo para 
a partida de fundo, sob as 
ordens Ido arbitro Wilson 
Silva, da Liga Blumenauen- 
se, que «steve auxiliado i>or 
Ivens e Decosta-

As 15,40 coube ao Palmei
ras movimentar a pelota e 
atacar pelo centro ‘sobrando 
a bola para Jonas. já na pe
quena área, colocar no can
to direito da meta de Ary. 
Eram decorridos 40 segun
dos de ação.

O Pinheiros sofreu certo 
desânimo, somente reagindo 
a altura dos 15. mas já aos 
19 Sadinha centrou e Mi-

chell concluiu nas redes. 
Aos 21. Sadiiha praticou a 
centrada, e Jonas. de cabe
ça elevou para 3 a zero, 
Alutrou-se então o dominio 
palmelrense passando o 
Mnheiros a fazer in >cuas 

jogadas no meio io grama
do, «em conseguir infiltra 8f, 
de-perdiçin lo assim, alguns 
bons ataques com arrema
tes imprecisos

Va etapa derradeira os 
locais não reagiram, como 
era le esperar-se, mantendo 
um trein de jogo m >ro»o e 
sem sentido de oenetração. 
Iflto levou o Palmeiras a 
desferir continuados ataques, 
e num deles, aos 14, assina
lou, tendo o árbitro anulado 
o tento com precisão.

Aos 18, porem uma cen
trada baixa encontrou Sa
dinha prensado por Lampert 
e Zé Ütavio. que falharam, 
dando margem ao ponteiro 
visitante cabecear inapela- 
velmente. Era o 4o e último 
golo,

Até o finó, o prélio tornou- 
se d«sint«reis «nte, cem domí
nio eo npleio do Pslmclrs* e 
tentativas frutad** det locais 
em consegu r o tento de hon
ra. O Pmhairos levou

por algumas vezet o pânico 
na área de Juca, não conse
guindo diminuir o marcador.

N >s últimos 20 minutos os 
Blu nenauenseí fizeram uma 
d -monstracSe de classe muito 
superior uma vez que o escu- 
r- não mais interessava.

O* timr“« tiveram a seguinte 
consiituiçlo:
PINHEIROS, Ary, LamDert e 
Mineiro - Zé Otávio, Honório 
(Oscar no 2o temp») e Vicen
te - Ouaracy, (Naor, Ruy), Al- 
vare, Istac, Hélio e Tuta.

PALMEIRAS: Juca, Tesoura 
«* Qardinho - Lázaro, Zé Gaú
cho e Luoércio - Jonas, Martim 
(M tln ’,1, Michel, Teimo e Sa- 
dmh* (Altino).

Oa que mai» impressiona
ram, no Palmeiras, feram Gor- 
dinhe, Teieura, Lupércio, Jo- 
nai • Teimo.

No Pinheiros, nio se pode 
dizer que os atletas jogassem 
mal, p ús e adversário era su
perior. Estiveram porém, mui
to fracos, Zé Otávio e Lambert, 
qn'fa hanm constanUmente. e 
H oô d  e Guaracy. Merece
ram destaque, Vicente, embora 
baleai, Alvaru e Hélio, muito 
batalha dores, Tuta e Oscar, 
muito, áons. Mineiro, eom re

gularidade e Istac, aquem .dtllos.
suas possibilidade, fraco. Ary, O árbitro, Wilson Silva, et- 
no arco, esteve indecisn e con- ve a conten'o A renda ultra- 
fiando multo em Lampert, que paasou a CR$ 9.000,000 consi- 
Ihe prejudicou »m tres dos go-|deradi bôa.

II1 108 l\8S... I» _|
im m  o fogão/

- p í

Circuito ciclista cm novembro
Deverá realizar-se, durante a 

primeira quinzena da novembro 
d > corrente nn >, o primeiro 
circuita de bicicletas da Lajea, 
em 55. Torno • a iniciativa de 
orga uzar esse interassaote cer
tame o Sr. JotC' Ribeiro, pro
prietário d« El ‘ irolindlt e pre- 
si lente da SLAN.

O percurso s ser coberto 
pelis dcfistas será o seguintt. 
Psrtindo da pruça João O «ti,

pas*a pela esquina Mal. Fio 
riana Estrada Ftderal (Cemité
rio). vai ao Pjato Coral, ter- 
romand > no ponto de partida, 
feito em trea voltas. É o mea- 
mo percurso da corrida de au
tomóveis realizada a 'b a or
ganização du Rádio Clube

Aos tres primHros colocado* 
serão oferecidos alguns prê
mios. O prí neiro receberá uma

bicicleta Monark, de livre « l -  
colha na Eletrolandia. caia que 
o olerece. As intcriçOes deve
rão ter feitaa com o sr. Joecl 
Rtb-iro, na Eletrolandia, me
diante o pagamento de Crf. . .
100,0'». A renda liquida da im
portante corrida reverterá em 
beneficio da Sociedade La- 
gea»a de Auxilio aos Neces
sitado*

PHILSPS
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

[O fO M O
4o fídl mooojo s do fócil limpozo.
NÃO USA LENHA NEM CARVÃO

N io ala
Não n*trn*a i «  mãos
tépido: um, doit, tr*«. 
• • alméco |é to fozl

S. A PHILIPS DO BRASIL
0  Garantia do um padrão 

abiatut» da panUdade

Revendedor Autorizado

Osny Pires 4  Ciu. Ltda.
Praça João Costa 34-38 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

Amanhã, pelo campeonato da cidade 
ALIADOS X LAGES

o .r  •

FAZ PA COSTURA 
t  PO BORDADO 

UM PRAZER

Camisas:

Epsom

Lemo

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

Roupas Sport

Saragossi ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Calças

Casacos

Etc.

CAPAS

3

*77]
QUALIDADE E DISTINÇÃO

POLOVER

C O M
P R E  P E L O  N O S S O  S I S T E M A  CR E D I A R I O
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Exito nos Comícios de Aliança
A Alimç Social Trabilhis- 

ta vem re lizando com exito 
várioi c m eios pelo interior 
do município. Dia 7 do cor
rente una caravana visitou 
as ujcalid >de8 de Lambador e 
Palmeirinnas, no jdistrito de 
índios. • onde regular massa 
popular ouviu os oradores. 
Di-eursararr. nessas localida
des o deputado Osni Regis, 
os vereadort s Evilasio N. 
<’aon e Syrth NicoIIéli. Q d v io  
Caon. Além destes acompanha
ram a comitiva o sr. Vidal 
Ramos Junior e os procures 
pe-sedistas de índios, srs. Ari 
Waltrick, vereador L u i z  
Schalb e Julio Raizer.

Dia 8 a mesma caravana, 
contando também com a pre
sença do prefeito Euelides 
Granzotto, vereador Louren- 
ço Waltrick Vieira e do sr. 
Aparicio Subtil de Camargo, 
esteve em Bocaina do Sul, 
onde a uma hora da tarde, 
perante regular massa popu
lar realizou mais um comicio. 
Discursaram ai os srs. verea
dores Syrth Nicoiléli, Louren-

ço W-dtrick Vieira, e Evilasio 
N. Cai n, acadêmico Calvão 
N. Caon e o deput&do Osny 
Regis.

Em todos os pontos onde 
parou, tanto em Índios como 
em Bocaina do Sul, os pró- 
ceres da Aliança foram rece
bidos com entusiasmo e "vi
bração popular, verificando-se 
grande receptividade das can
didaturas dos srs. Juscelíno 
Kubitscheck de Oliveira, João 
(joulart, Francisco üalotti e 
Miranda r Ramos, e também 
do sr. Vidal Ramos Junior, 
candidato a prefeito p e l o  
PSD.

Em Bocaina do "Sul, como 
em Palmeirmlias. os abaneis- 
tas encontraram-se com (a co
mitiva da Frente Democrática, 
comandada pelo capitão 'José 
Pinto Sombra, que não reali
zou nenhum comicio, apesar 
de também conduzir alto fa
lantes, pois não contou com 
número para tal.

Amanhã os alianeistas es
tarão em Cerre Negro, Campo 
Belo e Capão Alto,

CONTRA O GOLPE
No começo de julho, o de

putado João Colodel, líder do 
PTB. na Assembléia Legislati
va, apresentou bem funda
mentada moçã > lo repúdio 
às manobras golpistas. Apro
vada, com o apôm d« banca
da do ‘ P8D. dita moção foi 
encaminhada o Senado, à 
Câmara dos Deputadas as 
Assembléias Legislativas, pa
ra que também manifestassem 
em formal repulsa ao golpis- 
mo indigena.

A moção do deputado João 
Colodel vem encontrando a 
reais franca receptividade e

suscitando calorosos aplausos 
em todos os setores políticos 
do pais.

Ainda agora, a Assembléia 
Legislativa, do Am <z mas Jem 
oficio dirigido ao parlamentar 
trabalhista, issim se expressa:

«É-me Jhonroso comunicar 
que. su« Noção dattdi de 11 
de julho do ano em "curso, 
depois de percorridos "os trâ
mites legais, foi a plenário na 
reunião do dia 18 do corren
te, sendo aprovada, unanimr- 
mente, por esta Asseuibléia, 
pelos parlamentares presen
tes».

Procissão de 
N.S. Menina
Eloquente demonstração fdf 

fé e devoção a Nossa Senho
ra Menma foi a procisão rea
lizada dia 7 deste, no Bairro 
de Copacabana, onde está si
tuado o Santuário de São Ju
das Tadeu. Às 17 horas teve 
inicio n cortejo religioso, 
percorrendo as runs São Joa
quim, Benjamim Constant, 
Avenida Marechal Flori mo e 
rua Marechal DeodorO, com 
um acompanhamento de mais 
de duas mil pessoas.

Acompanharam a procisão 
as confrarias com os respecti
vos estandarte*, e os mem
bros da JOC, que auxiliados 
por soldados do 2o Batalhão 
colaboraram na organização 
do cortejo. A bandeira nacio
nal foi também conduzida pe
lo povo durante as cerimô
nias. Na saída e na chegada 
da imagem de N.S. Menina a 
banda do 2o Batalhão rompeu 
uma marcha marcisl, dando 
um belo cunho matriótico à 
procissão.

Às 18 horas realizou-se a 
missa, oficiada pelo Revdo. 
Pe. Ernesto Pereda Castilho 
^ue já havia dirigido a pro
cissão, estando presentes o 
sr. Euciide3 Granzotto, Prefei
to Municipal, o sr. Major Ju- 
bM Coutinho, Delegado Re
gional de Policia, o represen
tante do Cel. Comandante do 
do 2o Batalhão Rodoviário e 
o Revdo. Pe Leo , Harmann, 
secretário do bispado dioce
sano.

O Revde. Pe. Ernesto Pe
reda Castilho, por nosso in
termédio, agradece às autori
dades civis, militares e ecle
siásticas pela colaboração que 
emprestaram as homenagens a 
N.S. Menina, no dia a ela con
sagrado.

m PRESSIONANTES^ACOES^O PRESIDENTE DO

Um médico para cada seis 
mil habitantes

Eis um dramático retrato da situação do Brasil

RIO, 1 (Meridional) —■ O 
sr. Hevídio Martins, presiden
te do Conselho Nacional do 
SESI, falando outem na reu 
nião semanal da Contedera- 
ção Rural Brasileira, focali
zou vários aspecto do servi
ço social que presta aquele 
organismo, ao mesmo tempo 
qua examinava as realida
des brasileiras, em face do 
abandono das massas, em 
especial nas áreas rurais do 
Brasil.

— No Brasil -  afirmou há 
uma grande ma6sa campo- 
uêsa de desempregados dis
farçados.' -São 33 milhões de 
camponeses, produzindo para 
uma população urbana de 18 
milhõ-s. Quase dois homens 
trabalhando para o sustento 
de um — o que é o indice 
mais baixo da produção a- 
gricola».

Assinalou o sr. Helvidio 
Martins que, de acordo com

o último censo, o Brasil con
ta com 20.905 médicos, nú
mero y-ste que Jem relação à 
população geral —  52 milhões 
_  dá a média de um médi

co para 2.481 pessoas.

Acrescentou que daquele 
total. 13.763 médicos estão 
nas cidades, servindo a uma 
população de 8.259.830, en
quanto nos demais municí
pios para uma população de 
43.6S4.567, existem apenas 
1.142 — um ^médico prática
mente para cada sei6 mil e 
cem habitantes.

— Tu Io isso, 'finalizou, te
rá de ser enfrentado pelo 
Serviço Social Rural já cria
do. em colaboração com seus 
congêneres e as atividades 
públicas, a fira de melhorar 
efetiva e rápidamente as 
condições de vida, .trabalho 
e rendimento de tõdas as 
classes trabalhadoras do pais, 
em todo6 os setores.
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Nota da Deiegacia Regional de Polica
A Dtlegacia Regional de Policia, avisa aos senhores:

Ladyr Cherubini, Industria de Madeiras Pratense Limitada, Luiz 
Ponsoni, Serrana Hheo Limitada (proprietário), Joacy Ribeiro, 
Leopoldo Casagrande, José Wils*n Muniz, Placifo Francisco 
Zirdo, Ivo Otto Lhomann, Q:rmano Bellan, Fabrica União de 
Compensados Willy Joã> Brun, João Meski, \ry Walirick da 
Silva, Angelino Alves, Raul J*lo Rosar - Rubins Lemos da 
Silva, Oscar Lenzi, A. Varela & Cia,

para comparecerem à Delegacia Regional de Policio, a fitn 
de regularizarem a situação de seus veículos, com àquela Re
partição.

Lajes, 8 de Setembro de-1955 
Nelson Almeida

O Encarregado "do Serviço

D!* EVILASIO NERY 
or EDÉZIO NERY
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CAUSAS CÍVEIS,COMERCIAIS 
CRIM INAIS,TRABALHISTAS E FISCAIS
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Expresso Lageano
Francisco Klein, proprietário do Expresso #Lageano, 

pede aos 6enhores comerciantes e Industriais, e a todos 

os seus freguezes, anotarem a denominação da sua Em- 

preza dp Transporte*, afim de não confundi-la com a 

Transportadora Lageana, o que vem acontecendo ultima

mente. causando transtornos.

Avisa  ainda que sua matriz acha-se instalada nes
ta cidade,

a Riict Correia Pinto, n 2/2, e mantem depó- í  
sito em Sao Paulo, a rua 25 de Janeiro n. 220.

O Expresso Lageano nesta cidade atende pelo telelone n- 261

-----  f

Amanhã, domingo às 4 — 7 e 9 horas o Marajoara apresenta
Um filme selecionado do cinema mexicano

-----------C a s a  de  B o n e c a s -----------
com: M ARUA LOPEZ E M IGUEL TORRUCO 

É um filme que se compara com:

“ Ansiedade" “ Filhos de ninguém" “ Lembra-te de Viver"
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