
JUSCELINQ E GH LIOU! v ir»  lia 23
Está definitívamente assentada a vinda a esta cidade, no próximo dia 23, os eminentes candida

tos da aliança PSD-PTB para aqui realizarem um grande comicio. Virão: Juscelino Kubitschek de Oli
veira, Francisco Benjamim Gallotti e Miranda Ramos. A presença de Jango Goulart ainda é incerta por
quanto nesse dia terá de realizar comícios no Sul do Estado. A Aliança Social Trabalhista está convi
dando o povo para a recepção aos ilustres brasileiros e para o comicio, que será realizado à tarde.
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Prepara-se o PSD para enfrentar as 
i nsidias do Udeno-Golpismo

Instruções do comandante Amaral Peixoto — Depuração no PTB — En
contro do gen. Cordeiro de Farias com Juscelino Kubistchek — Janio

«cristianizará» Juarez

GERENTE 
J O S É  P . B A G G IO

Redação e Oficinas 
R ia  M ancha) Daodaro 294 N. CO

Prepara-se o PSD nestee 
últimos dias que antecedem 
o pleito para neutralizar a 
campanha 'insidiosa do ude- 
nogolpismo, que lança mão 
de todos os ardis e recursos 
sub-repticios no sentido de 
enfraquecer a posição da 
chapa J.J. junto ao eleitora
do. Como se sabe, vários são 
os meios de que se vale o 
udenismo para realizar seu 
objetivo, sendo que o predi
leto é o do suposto acordo 
com os comunistas. N ê s s e  
sentido, o comandante Ama
ral Peixoto já enviou aos di
retórios pessedistas do inte
rior instruções especiais, 
mostrando que todas as ex
plorações •  respeito do co
munismo são inteiramente fal
sas, bem como destituídas de 
fundamento quaisquer outras 
que se destinem a intrigar o 
partido com o desvio ;de ar
mas do Exército. Espera-se 
que n©6te sentido alguns de
putados do PSD usem da pa
lavra para prevenir a opinião 
pública de que nada tem a 
ver com semelhante ocorrên
cia.

o — o

No seio do Partido Traba
lhista Brasileiro prossegue o 
trabalho de depuração- com a 
expulsão de elementos que, 
divergindo da Comissão Exe- 

** cutiva, aceitaram a legenda

de outros partidos para se 
eleger. Sabe-se que foi ho
mologada a decisão da Exe
cutiva Regional de São Paulo, 
que expulsou das fileiras do 
partido naquele Estado, nada 
menos de 16 membros, entre 
eles um deputado federal e 
um estadual. Também se a- 
cha em via de conclusão o 
parecer da Comis6âo instituí
da no Rio para examinar a 
posição assumida por Danton 
Coelho. Alencastro Guimarães 
e Dulcidio Cardoso, que di
vergiram oficialmente da di
reção nacional, passando a 
apoiar a candidatura do che
fe populista Ademar de Bar- 
ros.

o — o

Continua sendo alvo de co
mentários nos meios políticos 
o recente encontro havido no 
Recife entre o governador 
Cordeiro de Farias e o can- 
didató pessedista Juscelino 
Kubitschek. Comenta-6» a res
peito que vários lideres etel- 
vinistas que estão sob a tu
tela do governador decidiram 
apoiar a candidatura do ex- 
governador mineiro, trazendo 
com isso substancial reforço 
ao movimento juscelinista ali 
chefiado pelo senador Jarbas 
Maranhão. A tendência para 
se isolar Cleofas naquele Es
tado está dando bons resul
tados, tudo indicando que a

candidatura do gen. Juarez 
Távora sofra duro revés no 
«Leão do Norte».

o — o
Também em São Paulo, co

meça-se a especular em tor
no de uma possível «cristia- 
nização» de Juarez por parte 
do esquizotimico Janio Qua 
dros, que é homem para quál- 
quer parada. Janio não dese 
ja, de modo algum, a vitória 
de Ademar de Barros e para 
isso lançará mão de todos 06 
recursos ao seu alcance.

Juarez insulta os candidatos do Catere
Anim8do com a presença 

do sr. JâDio Quadros (o 
maior eleitor de Ademar), o 
sr. Juarez Távora foi ontem a 
Bonsucesto e pronunciou um 
daqueles costumeiros dircur- 
sos nos quais deixa apenas a 
impressão de estar acometi
do de um hesteriemo dema
gógico.

De um momento para ou
tro o candidato da U, D, N. 
modificou a* linguagam corre
ta que vinha usando com re
lação aot demais candidatos e 
usando do «juri esperniandi» 
atacnu-os a torto e a direito, 
chamando-os de ladrões. Es
quece o general do apendice 
Caudal quando toca nesses 
assuntos. A injúria não be
neficia a ninguém. Os caiu-

C I N E M A
C A R T A Z  DO D IA

CINE TEATRO TAMOIO, apresenta hoje ás 4 e 8 horas 
A grandiosa produção do cinema Nacional 

UMA VIDA PARA DOIS 
Com - Liana Duval e Orlando Vílar

D O M I N G O  
Em vesperal às 2 horas

A gozadissima comédia

OS DOIS HERÓIS NA OFENSIVA 
com W1LLIE e JOE e Mari Blanchard

ÀS 4 - 7 e 9 hora*
A MAGESTOSA APRESENTAÇÃO DA MONUMENTAL 

PELÍCULA ESPANHOLA
O P Ó R T I C O  D A  G L O R I A

Com Frei JOSÉ FRANCISCO DE GUADALUPE MOJlCA 
OFM.

e com partlcipaçío especial do mundialmente famoso 
«ORFEON INFANTIL MEXICANO»

niadores ficaram mudos e 
quedos quando o ilustre pro- 
cer político, que participou 
de altos postos na Ditadura, 
morreu deixando sómente dí
vidas. Dizia-se, o* épocs, coi
sas horríveis inclusive que 
tinha dinheiro em bancos es
trangeiros. . .

A propósito, recorda-8e"umà
pilhéria do sr. Luiz Carlos 
Prestes quando se referia 
aos seus companheiros de co
luna: »E’ dificil verificar-se a 
honestidade de Jutrez. . .»

E sôbre isto, encontra-se 
arquivado, no Supremo, o 
processo dos revolucionários 
da Coluna Prestes entre os 
quais o tenente Juarex era o 
homem incumbido do assalto 
às coletorias federais. Era, 
por assim dizer, o intendente 
da coluna. Paga aos rebel
des e se paga (depois em 
dõbro), cem o dinheiro da 
União. . . Isto é o que está 
contido no Processo.

Pois bem, o general, qual o 
candidato perdido (está mes
mo) se desanda em ataques e 
perde a linha. No mesmo dia- 
pasão, falaram os srs. Jânio 
Quadros e Acro Moura An
drade, seu lugax-tenente no 
Monroe. Sabem quem é êste? 
Nada mais nada menos que o 
«dono» do governador pau
lista. E’ o seu capitalista 
(vale a rima). Os negócios 
da carne foram o fraco do 
governador que não pecan
do pela sua recorreu à do 
boi. . :

I)e «0 Mundo»

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

ALMOÇO ou JANTAR no G R A N D E  H O T E L  
— --------------- CR$ 50.00   -----------------------------------

Conheça o nosso B A R  A R L E Q U I M

t
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T rê s  canuidstos a p ü ü iii Lacerda
Uma coisa qre parece tra 

zer ao er. Jorge Lacerda 
maior votação do que o elei 
torado do listado é o fato 
de, segundo dizem, estar ele 
apoiado por tres partidos, 
tres candidatos à piesiden 
cia da República: Juarez, 
Ademar e Plinio.

Não nos admiramos, pois 
Lacerda é realmente um 
palanque de banhado. Só n.<o 
aparece em comícios com 
Juarez, pois que considera 
no papo os votos dos ude- 
nistas. Vai com Plinio por

que juer que Plinio vença, 
e uma Ademar porque qurr 
o '\  eto de Voleni e outras 
b i s do pessepismo 
bnrriua verde. Assim vai a- 

|cen endt) vela para todos ao 
j mesmo tempo.

vai mais longe: no Oes
te é católico, no sul é orto- 

| xo, no vaie do Itajai é pro
testante. Lm Joaçaba é do 
PD em Florianópolis da 
UDN, em Videira do PSP, em 
Urussanga do PRP. Se eleito 
sera capaz de governar com 
outro partido.

Enfermeiras bolsistas da OMS

Entre as 46 enfermeiras que estão fazendo o curso do ano cor
rente, na Escola Superior de Enfermagem de Wellington, Nova-Zelannta, 
figuram moças dos países do Extremo Oriente que receperam bolsas de 
eatudos da Organização Mundial de Saúde (OMS), A gravura mostra 
cinco dessas bolsistas, na biblioteca da Escola. São elas: Sosoma Avira, 
da Índia; Lucy Tang. de Taiwan, Ilha de formosa; Rachel Wereer, de 
Israel; Lilian de Souza e Alekutty Phillips, ambas da Índia,

O Deputado Nazareno Ne
ves paleteou Lacerda

0 expediente usado [pelo 
Sr. Jorge Lacerda de ’ ser 
carregado pelo povo não te
ve o exito esperado. Ao se 
dirigir ao Palanque de onde 
deveria falar passou pelo 
meio do povot sem que nin
guém se animasse a erguê- 
lo. Terminado o comicio, foi

executado um plano que 
certamente esiava prepara
do. Coube, então, ao deputa
do Nazareno Neves iniciar o 
transporte, 'paleteando o sr. 
Jorge Lacerda até entregá- 
lo a outros correligionários 
que o carregaram pela Praça 
João Costa.

Ministério da Guerra
5a. Região Militar

Cidadãos da classe de 1937
Época geral de seleção para incorporação de 1956

Todo o brasileiro residente no município de LaGFS
pnmtenCtFRv1rCr f 6\fiTCí^ 12,37, ou anter'ores, ainda em falta com o . PR VIÇO MILITAR, deverá apresentar-se de 3 de 
Novembro a 10 de Dezembro à Comissão Militar de Sele-

Rodov,4H°-
Quartel General em Curitiba, Agosto de 1935

José Domingues dos Santos 
Cel. Chefe do S M R/5

P R O D U T O S  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 cora um variado sortimento de colchões, so
fás, jogos estofados, camas, divãs, almofadas, tapetes, trilhos, lus
tres em estilo funcional, bergéres reclináveis e simples, e uma 
variedade infinita de moveis de todos os tipos e para todos os gostos

Vendas com facilidade de pagamento

Facilidades para pa
gamento a prazo.

o refrigerador 
mais perfeito

i
já produzido 
no país

Venha apreciar em nosso Salão 
de Exposição a beleza, a 
perfeição e a extraordinária 
utilidade do BRASTEMP 
SUPER LUXO -  um refrigerador 
completo e defiuitivo, para 
o conforto do seu lar!
Adquira o melhor, para 
sua inteira satislação.

«par luxo - 9,5 pés cúbicos
•  M a is  espaço ú til -  9,5 pés.

•  A m olo conge lador, com 6 S p a ç o  pora 
gu a rda r o lim entos a serem congelados, 
olóm das gavetos pa ra  cubos de gelo.

•  Bandeja de degêlo.
•  Porta func iona l com p ra te le iras  para 

ovos, íroscos e g jr ro fa s .

G  A cabem ento  in te rno  em po rce lana  à 
p rova d9 corrosão .

#  P rate leiros removíveis, de acabam en
to  a n o d iza d o , a|ustáveis em várias 
posiçõ i$

#  G aveto de o lum in io  poro corne.
O  2 g  veras de  a um im o que recebem 

fr io  úm ido, pa ra  a conservação de 
fru tas, verduras e legumes

#  Com pressor do ú.tim o m oaèlo, n o rt -  
am eri ano.

9  S ilencioso e de ba ixo  consumo

5 ANOS DE GARANTIA -  SOS DUPLA RESPONSABILIDADE: 1 -  DA FÁBRICA, 
PELA A LT A  Q U A LID A D E  DO  M a TERIAL E SUA L O C A L IZ A Ç Ã O  N O  PAlS. 2 - DO  
C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E INTERÊSSE EM SERVIR BEM.

Visite-nos

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

End. Telegr.: «VARGAS» — TELEFONE, 253 
i*AJES — Santa Catarina

Leia o Correio Laqeano às 4as. e sábados
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Em Lages os candidatos da Frente Democrática
C om ícios no interior e na c id ad e— Péssim a repercus- 

Bão do discurso do Cap. Sombra
Fncontram-se em nosso mu

nicípio em campanha política 
os srs, Jorge Lacerda e Heii- 
berto Hulse, candidatos úa 
Frente Democrática ao gover
no do Estado. Acompanhados 
de grande comitiva entraram 
em L a j e s  rpalizando um 
«meeting» em Correia Pinto, 
onde venceram a primeira 
etapa do dia l l .  Á noite do 
mesmo dia realizaram um 
comicio na praça João Cos
ta onde, perante considerável 
massa popular, discursara* 1 
os srs. João Pedro Arruda, 
'■apitão José Pinto Sombra, 
Henriqq® Rupp Junior, Ful- 
vio Emerdoefler, Heriberto 
Hulse e Jorge Lacerda.

As manifestações do« lide
res da Frente Democrática

por vezes severas, mantendo- 
se. entretanto, num clima de 
elevação politica.*Lacerda não 
decepcionou, embora tivesse 
proferido uma oração vasia, 
sem difundir uma plataforma 
de governo, como convinha 
à sua condição de candidato. 
Houve certa confusão em fa
ce do pronunciamento dos 
oradores que ora idicavam .Jua- 
rez, ora Plínio, ora Ademar.

Constituiu, entretanto, espe
táculo à parte o discurso do 
capitão ‘José Pinto Sombra, 
candidato a prefeito. que 
usando de uma linguagem 
vulgar e grosseira atacou 
violentamente a Aliança So
cial Trabalhista. Teve péssi
ma repen ussão, mesmo nos 
meios da Frente Democrática,

a catilinária do capitão Som
bra.

Após 0 comicio o sr. Jor
ge Lacerda foi carregado pe
las seus companheiros, tendo 
à testa o deputado Nazareno 
Neves. A comitiva da Frente 
Democrática realizou ainda 
na mesma noite outro comí
cio, na séde da Centro Ope
rário, comicio esse que nào 
chegou terminar dada a in
tervenção do presidente da
quela entidade que é apoliti- 
ca e não havia dado licença 
par,, tais manifestações.

Os srs. Jorge Laceida e 
Heriberto Hulse realizaram 
também comicios em todos os 
distritos, compadhados em al
guns deles do sr. Irineu Bor- 
nhauseo.

Protesto do 
Centro Operário

O Sr. João Rodrigues da 
Costa, Presidente do Centro 
Operário, divulgou pela Rá
dio Clube uma nota explican
do que o comicio realizado 
pela Frente Eemocratica na 
séde daquela entidade não 
teve a sua autorização.

C O M E R C I A N T E S
Quando fizerdes suas compras na praça de 

Porto Alegre não deixeis de solicitar que as mesmas 
sejam transportadas pela

Transportadora Cajurú
Agencia em Porto Alegre

Rua Comendador Azevedo, 76 - Fone 2-46-16
Agencia em Lajes

Rua Marechal Deodoro, 24

«u n i v e r s a l ^

6 í A«SESSSwS^COMPENSA QX* o(as amp„adas -
V/OLTAGé alto-falante- •

VENDEDOR AUTORIZADO
A E L E T R O L A N D I A

Rua Coronel Cordova, s/n. '
LAJES Santa Catarina

I
í

com a

Uma
linha completa 

de tratores

FIAT 25-C
pequeno grande trator

■ui aderência total e 
grande establUdade as
seguram trabalhos rápi
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 25 H. P. 
Ünlco trator de sua ca
tegoria equipado com 
motor Diesel.

tradicional 
economia 
e solidez 

dos produtos

*  Todos os implementos agrícolas

*  Complato estoque do peças legítimos

*  Assistência técnica com pessoal 
especializado do pióprlo fábrica.

Con&ultem nosso plano de 
FINANCIAMENTO 

4 Norton - 4.107

NOME FIAT £ GÜRQMTIDO POR

IOMECA DA 50
le  g ra n d e  p rodução

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

DIESEL

FIAT-OM  35/40-CL
Ideal para 

tarefas pesadas

com 6 marches a frente •
2 a ré. Sapatas de 40 ema. 
Motor de 37 H. P. Constru
ção ultra-forte para resisti# 
ás mais arduas tarefas. O

ME33 SÍCLIO DE REPUTnÇfiO MUHDIDL
FIAT 55/L
o m áx im o  de e fic iênc ia

da mais alta qualida
de. M otor de 55 H. P. 
E s fo r ç o  de tração 
5.500 Kgs. 5 m archas 
a fren te  e uma a ré. 
Consumo reduzidís
simo.

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

CURITIBA VIDEIRA
Caixa Postal, 1748 Caixa Postal, 58

Fone: - 2657 Fone: - 115
TELEGRAMAS - «NCDARI»
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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 Novem boro S.N. (logo abaixo do CineM arajoara)

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

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

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

r

Terça Feira: para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Joaçaba e Xapecó

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

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

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

Quinta Feira: para Joaçaba e Xapecó

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

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

Hora de sahida: - 11.30
(Volta aos sabados)

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 „ o nSaa poderá viajar em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na ida ™ 
volta. ua û'

\ a .  Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa que 
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja apenas ele
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de passagem em s 
sidencia. & re

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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Db S. Eminência, D. Jaime Cardeal 
Camara ao dr, Francisco Gallotti

GaH?ttiÍIUv » n r ,w rÍ“en5?’ dr' Francisco Benjamin 
Trabalhista , [ ° p  candidato da Aliança Social 
Sua Em biAncin n 0'!6-110 do Estado’ recebeu de
ro ArceMsno d A :Iaame. Cardeal Camara precla- // /  i °  E o de Janeiro, a seguinte carta:

Prezado am lgo°’ 29 de de AgÔSt° de 1955'
Dr. Francisco Gallotti

tP de receber sua carta de 24 do corren
te na qual me comunica oficialmente sua candi-

S M Utaac “ a r i n a e rn 0  d e  n ° SS°  9UerÍd°  E s ta d o  de 
A mim parece que sua comunicação é dirigi

da menos a Autoridade eclesiástica do que ao 
colega do Ginásio Catarinense, ao Companheiro 
de Congregação Mariana e ao amigo de todas as 
noras.

Bem sabe que sempre me tenho mantido afas
tado de competições político-partidárias, motivo 
por que nesse terreno, não manifesto preferências 
a nenhum candidato.

Isso, entretanto, não impede que me tenha si
do muito confortadora, a manifestação de seus 
elevados sentimentos, na carta que me dirigiu, o 
que aliás já era de esperar, dada sua aprimorada 
formação religiosa.

Com votos de felicidade, extensivos à Exma, 
Familia, assino-me

admirador e amigo 
t  JAIME CARDEAL CÂMARA 
Arcebispo do Rio de Janeiro»

V  CHIPPENDALE

Standard Electric

Arnaldo Borges Waltrick
Contabilidade - Representações - Seguros 

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

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

Rua Cel. Córdova, 92 
L A G E S

— Caixa Ptosal, 146 
SANTA CATARINA

MODÊLO 4011

Lindo móvel incorporando o 
famoso “ Tom Sinfônico” . 
Possante rádio de 5 faixas de 
ondas. 7 válvulas, ôlho má
gico, alto-falante, ímã per
manente pesado. Troca-discos 
automático de j  velocidades, 
pick-up com 2 agulhas per
manentes reversíveis. Ampla 
discoteca,

9. 5199

REVENDEDOR AUTORIZADO
A ELETROLANDIA

Rua Coronel Cordova 8/n. 
LAGES .— Sta. Catarina

Vende-se CASA
Vende-se uma ca

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

Nesta

ll.í ICO « c s .. . 5

11
' » <  EUEmoFOGÃO/

- V.j.» ’ X

H I ( T  S « i -.
________  . __ 3  /  * • •

r L i u p s
A  Q U ER O SEN E
CO M UM
G A S E IF IC A D O

de fácil mcnej? e de fácil limpeza.
N Ã O  USA LENHA NEM CA RV ÃO

N ão suja as pane las 
N ão estraga as mãos 
R á p id o : um , do is , trê s ...  
e o a lm oço  já se fe z l

S .A . PHILIPS DO BRASIL
G aran tia  de um padrão  
abso lu to  de q u a lid a d e

PHILIPS

W
Revendedor Autorizado

Pires &  Cia. Ltda,Osny
praça Joao Costa 34~38 

Fone 263 
LAGES Santa Catarina

V . i-U
j , r .  u aü - u - -00

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

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

VARGAS!

Para Vice-Governador

I
Lm

Candidatos des Trabalhadores Catarinenses

1
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Sombra faltou com a verdade
Causou grande reação o 

discurso proferido pelo ca
pitão José Pinto Sombra do  
comício da Frente Democrá
tica. O PSD, através da Rá
dio Clube, revidou em ter
mos violentos as grosseiras 
acusações daquele caDdidato 
ao sr. Viilal Ramoe Junior 
e à administração do muni- 
cipio.

Os vereadores trabalhistas 
Syrth Nicolléli e Evilasio N. 
Caon compareceram ao mi
crofone daquela emissora 
contestando, de modo can- 
dente, as afirmações do ca
pitão Sombra a respeito de 
problemas de agua e luz. 
Segundo declararam aqueles 
próceres petebistas, nenhum 
deles, como nenhum dos ora
dores que falaram no ccmi- 
cio da Aliança em Bocaina 
do Sul, comício esse invoca
do pelo candidato da Frenie 
Democrática, abordaram te
mas relativos aos serviço& 
de água e luz e muito me
nos disseram que os operá
rios lageanos estavam satis
feitos com j-o atual estado

de coisas.
Refutaram também a de

claração do capitão Sombra 
de que o PTB teria deixado 
aberta a questão da eleição 
municipal, porquanto essa a- 
gremiação ainda não decidiu 
a respeito.

O candidato da Frente 
Democrática achava-se em 
Bocaina do Sul, quando do 
comicio da Aliança Social

Trabalhista, tendo até sido 
saudado p^los srs. Evilasio 
N. Caon e Osni Regis. Teve, 
certameme, ao declarar o 
que declarou, o intuito deli
berado de confundir, atri
buindo aos trabalhistal afir
mações que nenhum iDge- 
nuo poderia ter.

Simplesmente faltou com a 
verdade

Expresso Lageano
Francisco Klein, proprietário do Expresso Lageano. 

pede aos senhores comerciantts e Industriais, e a todos 
os seus freguezés, anotarem a denominação da sua Em- 
preza de Transportes, afim de não confundi-la com a 
Transportadora Lageana, o que vem acontecendo ultima
mente, causando transtornos.

Avisa ainda que sua matriz acha-se instalada nes
ta cidade,
a Rua Correia Pinto, n 272, e mantem depó
sito em São Paulo, a rua 25 de Janeiro n. 220.
O Expresso Lageano nesta cidade atende pelo telefone n- 264

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

PSD - PTB |

nr .. • * •- N »tc. are. «i   .a» »**. - ->

BRASIL PRECISA DE

JusceiiQO Kubitschek 
J o ã o  G o u l a r t

!

«Um Crave
O Grupo Dramático Tiago 

de Castro tem sido respon
sável - já o dissemos diver
sas vezes nestas colunas - 
pela permanência, ainda que 
esporádicamente de um tea
tro lageano. Verdade que 
com grandes hiatos, devidos 
a motivos vários, de que não 
são culpados os elementos 
que o compõe.

Escolheram uma peça do 
teairólogo da moda, Pedro 
Bloch. «Um cravo na lape
la». Este autor tem de ver
dade procu ado reconstruir 
nosso pobre teatro, reno
vando os temas, dialogação, 
imagens e tudo o mais. Con
cordamos com Lucio Fiúza 
(Revista Carioca.21-3-53) que 
comeutava: «Realmente Pe
dro Bloch tem produzido 
bastante e tôda a sua obra 
teatral é repleta dessas fi
lantropia bem brasileira, que 
encanta e seduz. Pedro 
Bloch é atualmente a «viga 
mestra» do 'teatro nacional. 
Dizemos «viga mestra» por
que sua obra vai rapidamen
te formando uma coleção 
admirável para se colocar, 
com brilhantismo, a lado das 
obras (em pequena escala, é 
verdade) de nossos teatrólo- 
gos>.

Quer nos parecer que «Um 
cravo na lapela» é uma das 
peças menos importantes de 
Bloch. Pelo menos, «As 
mãos de Euridice», «Dona 
Xèpa» e «Esta noite choví u

na Lapela»
prata», tiveram melhor aco
lhida e correram mundo. 
Desgostamos, mórmente. da
quele final, entre Lidia e 
Matilde, consolador, longo e 
lacrimogêneo (a nosso ver a 
peça, já na saida de Valdo, 
devia se concluir por si só, 
sem doutrinação).

Mesmo assim foi a mais 
bem escolhida peça (<ias pou
cas que vimos do Grupo e, 
segundo consta, velha aspi
ração do mestre Janjão‘Ner- 
bass, de levá-la à cena. Dei
xaram, acreditamos que pa
ra todo e sempre, os textos 
«à Paulo de Magalhães» • gê
nero dramalháo - cheios de 
amores contrariados e liris
mo bucólicos de ginasianos 
apaixonados. Inauguraram 
assim os assuntos atuais e 
realistas.

Interpretações seguríssimas 
de Noen i Ramos Silva, Bo
linha Socas, João Luiz Luce- 
na e Cecilia Kr< bs. Em pa
péis menores, sem compro
meter, contudo, o bom nivel 
interpretativo; tivemos Eras
mo Furtado, Carmen as- 
sumpção Julieta Corrêa e 
Julio Cesar Malinverni.

Para o nal deixamos uma 
referência^ especial a Mauro 
Nerbass que estrelando ga- 
Ihardamentb na direção, 
construiu um espetáculo , que 
«ó merece elogios. Demons
trou‘talento e vocação - he
rança valiosa de seu saudo
so pai.

N.G.

S E R R A R I A S
Negócio de ocasião

TEMOS À VENDA: a) Três Serrarias com cótas 
de 70 mts. de guias de Pinho Exportação, cada 
uma, Devidamente registradas no Instituto Na
cional do Pinho, ao preço de CrS 60.000,00 cada 
serraria.

b) Uma Serraria com cóta de 150 metros de 
guias de Pinho Exportação, devidamente regis
trada do Instituto Nacional do Pinho, ao préço 
de Cr$ 13o.ooo,oo,

INFORMAÇÕES: Na firma Organização Con
tábil Ltda., com LOURlVAL L1SBÕA, à Rua 15 de 
Novembro 78 - Lajes - Santa Catarina.

P a ! a c i o  da M ú s ic a

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

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

Compre no Palácio da M úsica e ganhe um  «Cadillac» 
I e mais centenas de prêm ios, por intermédio dos cupões qrar  
I tuitos «Lar Feliz» (caria patente n° 180).

PALÁCIO DA MÜS1CA, CUJO LEMA Ê:
VENDER BEM E SERVIR MELHOR

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

»
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O moroso campeonato da 
cidade prosseguira, amanhã, 
com o encontro entre Pinhei
ros e Vasco da Gama, que se 
prenuncia sensacional sobre 
todos os pontos de vista.

O Pinheiros este ano pre
parou uma equipe [de fprofii- 
sionois «importados» £de vá
rias localidades,! com o fito 
de conquistar o titulo máxi
mo de nosso futebol.

E realmente os > periquitos 
organizaram um esquadrão
respeitável oDde ponfificaro
elementos doa mais catego

rizados do socer local.
Ary, no arco, Vicente e 

Mineiro, na Biotermediória, 'e 
Isaac, Álvaro e Hélio, no 
ataque completou um .'con
junto tido como o mais pode
roso da cidade e o grande 
Cartaz do ano. Isto nos leva a 
prognosticar o favoritismo dos 
companheiros de Oscar.

No entanto, o Vasco da 
Gama, como é 1 de • todos 
conhecido, possui "uma ex
traordinária capacidade de re
sistência e dispõe de um sis
tema "tático: por vezes sur

preendente, além de contar 
com valores de comprovada 
superioridade técnica.

É o caso do arqueiro Da- 
oiel, do médio Juca e da ala 
direita formada com Túlio e 
Miltinho, aos qua is está con
jugada uma «garra» e dispo
sição dos demais elementos 
que dificilmente será supera
da.

Assim, o prélio se aproxima 
com características emocio
nantes, podendo ser reco
mendado, corno utu dos me-

Grande entusiasmo dos ciclistas para o circuito 
à realizar-se em Novembro

| Nossa reportagem esteve em | verá se realizar em Novembro 
^  visita a Eletrolandia firma pa- próxima, nassa reportagem em 

trocinsdora do circuito que de- palestra com seu proprietário

Chácara - Aluga-se
Aluga-se uma chácara sita no bairro da Vár- 

, zea próxima as Casas Populares com a área su
perficial de noventa mil metros quadrados, casa 
em boas condições, garagem e outras dependên
cias. Preço mensal Cr$ 1.500,00.

Tratar com Dona Eulina Ramos Rosa, à Rua 
1 Emiliano Ramos, 276 nesta.

Snr. Joacy Ribeiro orgínizador 
do «ferido circuito fomos in
formados que grande e o nu
mero de ciclistas que diaria
mente fazem suas inscrições 
para o referido circuito, mesmo 
por trítar-se de uma iniciativa 
que merece o apoio e coopera
ção de todos, pois sua finali
dade e caridade sos necessita
dos, pois conforme já infor
mamos em nossa ediçlo de 10 do 
corrente a «nda liquida rever
tera em beneficio da SLAN.

Um piano absolutamente completo

Tom  88 notot, 3 pedais, cor
das cruzadas • chapa do m o- 
tal. Vonha o u vi-lo . V á r i o s  
m odolos a proços o condiçõss 
muitos acossfvois.

Compre em suaves prestações, na

Radio Lux Ltda.
r.ua O >rreia Pinto. 32 — ao lado do Inco

Ihores do certame.
As equipes deverão iormar 

assim:
PINHEIROS: Ary, Lambeit 

e Mineiro - Zé Òtávio, Vi
cente e Honório - Guaratv, 
Oscar. Hélio, Álvaro e Isaac. 
Talv >z o ponteiro Lulu, substi
tua Honório.

VASCO DA GAMA: Daniel,

Pruner e Ná - Vicente, Juca 
ç Valdir (ou Cabalo) - Mari- 
no (ou Jaci', Miltinho, Tulio, 
Edú e Raimundo.

O encontro terá lugar no 
Estádio Municipal, com inicio 
ás 15.45, logo após n realiza
ção de uma interessante p e- 
liminar entre ris aspirantes 
dos quadrós acima.

Senhor Hóspede:
A nossa função é servi-lo da melhor maneira. No 

entanto, o número de hóspedes, torna se em certas 
ocasiões tão numerosa, qué não nos permite hospe
dá-los em quartos e apartamenios de 6ua preferência.

Para sua comodidade faça sua reserva com 24. 
hôras de antecedência, no mínimo, seja por carta, fono- 
grama. telegrama ou nossos cartões postais de reserva 

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

Abaixo trancrevemos parte do CÓDIGO INTER
NACIONAL para reservas de aposentos, pelo qual po
dem ser feitos telegramas com poucas palavras.

CÓDIGO
1 QUARTO COM 1 CAMA SOLTEIRO Al.BA
r » » 1 CASAL ALDUA
l » , 2 SOLTEIRO ARAB
QUARTO COM BANHEIRO BAT
PARA UM DIA DE ESTADIA PA^-S
p a r a  v á r io s  dias  s t o p
CANCELAMENTO DA RESERVA FEITA ANUL
EXEMPLO: Desejando reservar ura quarto solteiro com 
banheiro por um dia e no dia 16, basta telegrafar da 
seguinte maneira:

WELPE — PALEGRE
ALBABAT PASS DÍA 16 

ASSINATURA

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

HOTEL SÃO LUIZ

Caixa Postal, 1426 — PORTO ALEGRE

C h S f t  R i :
e d if íc io  c a r a já

fA l VA COSTURO 
t EVOBORVADO 

UM PRA2ER

Camisas:

Epsom

Lemo

á E stas 
V’L marcas

_  A m a r c a
P E  Q U A U D A D Z

Saragossi A’lTA q u a l id a d e
E DISTINÇÃO

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.

W ÚAi v
. í : -

/ - V  -  i

. —-----VÍ

QUALIDADE E D fC Ü -V -a

SOBRETUDOS CAPAS POLOVER

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
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Anistia fiscal aos perseguidos peh 
Governo Estadual

As bancadas do PSD e PTB apresentaram à 
consideração da Assembléia Legislativa do Esta
do um projeto de lei anistia fiscal a todos os 
contribuintes que tenham sido autuados ou mul
tados pela fiscalização estadual no periodo entre 
tres de agosto e tres de novembro do corrente. 
Tal projeto visa evitar que o aparelhamento fis
cal seja utilizado pelo Governo como arma polí
tica, e tem a sua aprovação garantida. Pelo que 
nos foi dado consultar em nossa cidade, a ini
ciativa das bancadas oposicionistas teve excelen
te repercussão.

Prova do acordo UDN • PC
A deputado Ivete Vargas 

exibiu aa Cam*ra Federal 
um caderno de anotações 
pessoa is do atual chefe da 
Casa Civil do Catete apro
vando o acordo firmado en
tre a UDN mineira e o Par
tido Comunista, para a elei
ção de Milton Campos ao 
governo do Estado, em 1947

Das anotações feitas de pro- 
prio punho do Sr. José 
Monteiro de Castro constam 
dois itens do seguinte teor: 
«Entendimento com o PC» e 
«Questão Dinheiro PC». De
clarou ainda a deputado 
Ivete Vargas possuir em seu 
poder outros documentos que 
exibirá quando oportunos.

M i s t i f i c a d o r e s
Para o governo dos mistificadores que estão a esplorar 

um suposto pacto entre Juscelino e os comunistas, damos 
abaixo uma relação de candidatos e partido* que. em elei
ções diversas, foram «poiados pelos adéptos do Sr. Luiz 
Carlos Prestes:

1. Milton Campos -  UDN - Minas Gerais.
2. Otávio Mangabeira -  UDN - Bahia.
3. Irineu Bonnhausen - UDN - Sta. Catarina,
4. Ademar de Barros - PSP - S. Paulo.
5" Walter Jobim - PSD - R.G. do Sul.
6. A. Vasconcelos - UDN - Bolo Horizonte.
7. Candidato da UDN a governador - Alagoas.
8. Epílogo Campos - ÜDN - Pará (eleições 1955).
9. Lúcio Bitencourt - PSP-PSB - Minas (eleições de 1°55). 

!0. Candidato a prefeito pelo PSB - Recife (eleições 1955).

A g r a d e c i m e n t o
Dimas de Oliveira Waltrick, e filho, nora e neta vêm 

por por meio deste ‘«agradecer muito penhorados aos Drs 
Aristóteles Waltrick e GaleDo M. Cezar pelo esforço e a- 
tenção que dispen-aram a sua esposa, mãe, sogra e avó 
D. Daut:na Liz Waltrick durante a enfermidade e até sua 
ultima hora de existencla. Ao Exmu. D. Daniel Bispo de La
ges ao Vigário pelas palavras de conforto que sempre leva
ram. As Irmãs de Car:dade e enfermeiras do Hospital, às 
Sras. do Apostolado, e a todas as pessoas que a visitaram 
Agradecem tamb°m as pessoas que pessoalmente ou por 
me:o de cartões e telegramas enviaram pe3ames, e ainda a 
Iodos que acompanharam aquele ente querido a tua ultima 
morada.

E n e c e s s á r i o  v o t a r
Consideran 'o se particular

mente, em relação a cada 
eleitor, o voto é o meio pelo 
qual o cidadão manifesta, de 
maneira prática e legal, a 
6ua vontade, os seus desejos, 
as stías aspirações, visando 
influir na política e na admi
nistração.

Não vetando, o cidadão 
prova que não possui aspi
rações, que, não tem vonta
de própria e que vive por 
ver os outros viver.

É pelo voto que o povo 
se governa. Diante dêsse im
portantíssimo dever cívico 
que dêle se omitir, deixan 
do-se ficar em casa, com o 
título guardado, no dia da 
eleição, comete um crime 
igual ao de deserção.

Dever cívico e obrigação, 
o voto é uma necessidade 
de indiscutível importância 
para qualquer pessoa, seja 
homem ou mulher, s* ja jo
vem ou velho, seja funcioná
rio ou não.

Passadas as eleições,- quem 
possuindo um titulo, não pro
var que votou, »ofrerá uma 
multa até mil cruzeiros. Essa 
mesma pessoa nào poderá 
exercer função pública

Não poderá receber nenhum 
dinheiro nas Rerpartições 
Públicas, se não houver vo
tado, homem ou mulher 
maior de 18 anos de idade. 
E está, ainda, sujeito a multa 
até mil cruzeiros. E o que 
prescreve o Código Eleito
ral

Quase nada de importante 
poderão fazer, praticando 
ato* ou realizando opera
ções, os homens e mulheres 
do Brasil, após o pleito, se 
não exibirem a prova - que 
é o titulo eleitoral anotado 
de terem votado.

Votar é um dever de todo 
o cidadão digno, homem ou 
mulher, maior de 18 anos 
de idade.

Votar é uma necessidade 
que atinge a todos, sejam 
pessoas das cidades ou dos 
campos.

Quem precisar de receber 
máquinas ou sementes distri
buídas por qualquer reparti
ção pública terá de provar, 
sempre e sempre, que votou. 
E para isso exibirá o titulo 
anotado.

O maior interessado em 
votar dever ser o próprio 
eleitor, homem ou mulher 
maior de 18 anos de idade.

Se não cumprirem êsse de 
ver cívico, tudo será difícil 
a todos.

O cidadão - homem ou 
mulher - com 18 anos de 
idade, que não votar, não 
poderá ser nomeado para 
cargo público.

Todos precisam votar, não 
apenas p*ra provar que cum
priram seus deveres cívi
cos.

Devem votar bem, muito

M edeiros dos Santos

bem, para não se arrepen
derem.

Se. ao votar, escolher os 
nomes do Engenheiro Ben- 
jamin Gallotti e do Dr. José 
de Miranda Ramos, para go
vernar e vice-g"veruador, 
terá o eleitor catarinense - 
provado ser inteligente, bra
vo, altivo e amigo de sua 
terra e da sua gente

Santa Catarina não pode 
parar, estancando o seu pro
gresso, sem estradas e des
governada

O suor do rosto de nosso 
povo, o fruto do trabalho de 
nossa gente, o produto da 
arrecadação dos impostos 
não pode e não deve ser 
transformado em uisque, em 
champanha, em luxuosos pa
lácios,

E é isso o que o Sr. Go
vernador Irineu Bornhausen 
vem fazendo. Além disso, é 
êle o pai e maior cabo elei
toral da candidatura Jorge 
Lacerda.

E êsse candidato, que já 
sucitou divergências na UDN, 
promete e jura continuar

a ser, como o Sr. Irineu, 
pródigo consumidor de uís
que, de champanha, nos se
manais banquetes do monu
mental e encantado Palácio 
da Agronômica.

Aí, o luxo e a dissipação 
dos dinheiros do povo, em 
retumbantes e frequentes 
festas, atinge às raios do in
sulto à miséria e a fome do 
povo.

Falta leite.
Falta pão
Falta carne.
A manteiga já é artigo de 

luxo, de vitrina. Mas o ofi- 
cialismo agronômico, o ude- 
nismo diverte-se noites a fio, 
em Florianópolis, ^ifogando 
as gargantas na enampanha 
e do uLque.

Enquanto isso, os chapas- 
brancas - carros oficiais, - 
comprados e mantidos com 
ccm o dinheiro do povo, en
chem seus tanques na bom
ba do Palácio.

Chega de Irineu!
Chega de Palácios!
Chega de banquetes!
Chega de champanha!
Chega de uísque!

Em aparte na Camaia o de
putado Flores da Cunha, da 
UDN, manifesta-se sobre o 

voto dos comunistas
O deputado Flores da Cunhn 

lambem intervindo nos deba
tes, declarou: «Sr. presidente, 
estou julgando que estas re- 
criminações aos partidos, por 
receberem votos dos comu
nistas ou da extrema esquer 
da, é em pura perda. Não há 
partido nenhum, que n ã o  
tenha recebido votos dos co
munistas- No Rio Grande do 
Sul, quando d* eleição para 
governador do Estado, os vo
tos comunistas decidiram a 
eleição do sr. Valter Jobim 

Eu mestno, que sou católico 
apostólico tomano e fiel ao 
meu partido, e só por fideli
dade a ele é que estou me 
mantendo dentro da UDN, eu 
lambem deverei ter recebido 
votos de comunistas, srs. de

putados. lí os comunistas vão, 
agora, dividir seus votos en
tre todos os partidos. E eu 
declaro, que vou votar no 
general Juarez 1 avora para 
ser fi l̂ ao tn»*ij partido «, se
guir, aquela imoerativc cate
górico de Kant; «Age de tal 
fonna, que a max'ma de tua 
vontade possa se tornar uma 
lei universal».

Após eiise debate, do qual 
também participaram os de
putados Herbert Levi, Nelson 
Omegna, Adauto Lucio Cardo
so, Oscar C c rê i  e Aliomar 
Baleeiro, o deputado Pinhei
ro Chagas concuiu sua ora- 
çao, fazendo patética exalta
ção a Minas, como sent nela 
viva da legalidade e da de
mocracia.

Museu de arte para São Paulo
«e, £ ? ,
mandou muitas verbas para Sta Catarina n  . ?Pr i' 108 ^  
que conseguiu ou pleiteou ,im a 8 0  l n t e r  ‘s8ante 
para o Museu de Arte ModerSa de s l o ° °  
ria ser senanor por aquele Estado ’ PorclUe Que'

agora em^ 2 ° á u d o * F Te n toT* po? " m ° T  eSt« fazendo 
e fo, repudiado. Cumpre aos c a t a r i L n s ^ l L o t m b e t

M ARAJÓ  AR A apresenta. Amanhã, domingo, às 4( 7 e 9 horas

Almas Selvagens Grande e Sensacional romance de Aventuras na*
duras, com: Selvas de Hon-

Glenn Forei# Ann Shsridor g Z u
Um dos maiores e mais empolgantes espetáculos do Ano! Filmado em TECN1COLO ^  ^  ^
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