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Afirmando que «nenhuma 
fôrça impedirá sua pos^e, 
depois de uma eleição que 
foi uma demonstração de 
educação políúca e maiori
dade cívica do povo brasilei
ro». Juscelino concedeu à 
revista Manchete isua pri
meira entrevista depois de 
virtualmente eleito presiden
te da República. «O eleito é ungido», acrescentou. Inquirido sôbre a questão da maioria absoluta, novamente levantada por seus oposito-

; res. frisou: «O Brasil já su
perou a fase da-i batalhas 
judiciárias com o intuito de 
fraudar a vontade <io povo 
Entrei nessa campanha com 
o caminho da vitória aberto», j 
Juscelino ao dita essas de
clarações, mostrava se eufó
rico e bem humorado, afir- 

i mando que, como bom de
voto do Senhor do Bonfim, nunca duvidou da vitória. Respondendo a uma pergunta sôbre como iria constituir seu govêrno, disse que cha-

y ! j  f

illll
maria «os homens de inais aha expressão e que inspi rem confiança ao povo bra jsileiro». Na parte relativa a seu programa, Juscelino de 
clarou que voltará 6uas vis
tas pi incipalmente para á 
energia, transporte e ali
mentação Em outro tópico 
da entrevista, Juscelmo ma
nifestou 6e contrário a qual 
quer devassa nas administra
ções anteriores, declarando: 
«Mão venho em nome co 
ódio.»

«Não trag i nara o povo brasileiro um código penal.
O sr Juscelico Kubitscheck de Oliveira, virtualmente e- leito presidente da República, p>estou importantes declarações à imprensa de Belo Horizonte. Entre os pontos que indicou como básicos para o inicio de sua administração estão a criação do Banco Rural e a reforma na constitui 

ção de vários órgãos do Mi
nistério da Agricultura.
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A dupla J-J venceu em nosso Estado
Emglobando 2.097 urnas apuradas, embora sujeito à pequenas retificações, é o seguinte o resultado final do pleito em nosso Estado:

Juscelino 132.453 Jango 153 525Juarez 89.110 Milton 149.00CPlinio 59 080 Danton 14.634Ademar 57.423
Jorge Lacerda 172.256 Francisco Gallotti 168 871

Não conseguimos captar o resul ado oficioso para a eleição de vice-governador. O «Diário da Tarde», órgão go- vernista, da Capital dá a vitoria de Heriberto Hülse com uma vantagem de 176 sobre Miranda Ramos.Existem, entretanto, 17 umas impugnadas que deverão ser anuladas ou apuradas, podendo a posição dos dois candidatos à vice-governança ser alterada. Essas urnas --ão dos municípios de Mondai, São Carlos, Palmitos, Curitiba- nos, Canoinha6, Papanduva e Bom Retiro.

Ã MARCHA DO PLEITO EM  TODO 0 PAIS
Resultados em números redondos:

CANDITATOS
JUAREZ
ADEMAR
JUSCELINO
PLINIO
JANGO
MILTON
DANTON

VOTOS

V

2.435.000
2.077.000
2.875.000 

660.000
3.313.000 

100.000
1.144.00C

Há pressão sôbre o 
T.S.E. para alterar o 
resultado do pleito

O deputado t abalhista Geor- ge Galvão, ocupand'» a iribu- i • da Càro*ra, formulou a seguinte denúccia à Nação: «Venho denunciar â, N,.ção duas ;lt s autoridades que estariam pressionando ó Superior Tribunal Eleitoral no sentido de deturpar o resultado do pleito e o faç > baseado em informação de alta p.itinte do Exércno. 4u° me rouxe hoje e s i ioform ção. E-6is aUtnfdaiies são os mi- nisiros Eduardo Gomes e Amorim do Valle, que leríam p oCorado os membros daquela < ôrte no senlido de anular ru i s vetos pseudament a n n  isias pira com ed  ma obra infeliz conseguirem aqu' l*- golp • que não 'êm c< ragem de dar com as *r- ma' que * Naç. o lhes entregou. Era uir g Ip; b anco, sei ia um g< lpe, um* f U'tra- çâo predomii ante nes e m >- menio gr ve da nm ionaltda- d- ». Concluindo disse o depu tado pet bista: «Esta a cornu- nic ção qu»- f ço à C.isa pna que tenha b*m vivo o quanto pretendem alguns ferir o direito i o povo que h i chamado e seri i castigado se o3o fxercesse esse direito».

Festejar não inclui arruaças 
e provocações

Frente D mocárt ea vem festejando ruidosam<-nte a vitória que obteve com o candidate integr. listi Jorge Lacerda. Ao par da natural satisfação d a «fre.itist-ç», o í-.tos condenáveis e rtiiudes inde- coro8as tem se vurifjcad'. Arruaças com grande fogue lório tem sido promovid -s »tn muitos pnntos da cidade e n ts sédes distritais. Familias tem passado V» Xames, quer por telefonemas, quer por cartas anônimas, quer, principalmente. por visíveis provocações feitas mesmo por elementos graduados da m®nci' n da h- liança poli ica. Ent e inúmeras queixas, que estão a exigir providenems das autoridades, ctaeg ram-nos as de qu residência do vereador

Sy th Nicolléü foi ape'rajada e h do ar. Lauro Antunes Ramos r^ceb u um verdadeiro bombardeio de foguetes partidos da casa do s-. Celso Rosa Ramos, Onde s» realizou uma reunião comemorativa da Frente Democrática. Os fo guet*s eram endeeçad-.s di- retsmente contra as j meles, teo Io quebrado vidros, e um que caiu dentro da sal i queí- m .do u n t ape te .  Em visto dis-o o sr. L uro Antunes Ramos foi obrigado a se retirar, vin I > para a rua. ape- z r dos apelos que f. z ao* «vito insos fogiiet- ires». Festejem É um direi o, m is |com d»sc“ncia, sem vandalismo. Quem st meu vt-ntos coibe tempe*tndes. . .

L e o b e r t o  a g r a d e c e
O deputado Leoberto Leal en
viou aos srs. José Baggio e E- vilasio N. Caon telegramas com o seguinte teor:

«Congratulo-me prezados amigos explendida vitoria nos

sos candidatos doutores Juscelino e João Goulart em Santa Catarina, para qual muito contribuiu vossa dedt cação, conjugada esforço demais companheiros esse município».

Hoje, Sábado, às 4 e 8 horas o MARAIOARA apresenta:
JONHNY W ESS MULLER (EX TARZAN) num a sensacional aven tu ra  n a  África:

TI GRE SAGRADO»:« 0
. . - n „ m:no„  i ,  4 7 e 9 horas o Cine MARAJOARA tem o prazer de apresentar o maravilhosoAmanha, Domingo a s  4. /  e a n TECHNICOLOR
_ t l f i l  r  T  r n  l |  l  com: Denis Price e Jisteli Preville

ü  V A L S A . E T  t  R a  A É considerado um dos melhores filmes até hoje apresentados
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Aumentam os Impostos Munici
pais nos Estados Unidos

Dp acordo cora um estudo elaborado pelo Departamento do Comércio norte-americano ('Repartição do Censo) os impostos, per capita, em cidades dos Estados Unidas aumentaram de $61, em 1954. tm  1562, eram de $56.U estudo em aprêço. do qual o Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil em Nova York, fez atenta análise, abrangeu 4Sl cidades norte-americanas, com populações de 25.000 habitua— t s ‘ ou imi». Verifica-se, por exemplo, que as taxas municipais equivaler-tm â 50%  da renda total das cidades.As divides municipais, por su i vez, subiram de 7% desde o fim de 1953 para o fim de 1954. ou seja p a r a  12.200 OüO.OOO, nas cidades de mais de 23,000 habitantes ($196 per capita).
Além dos débitos munici

pais, outros, em atraso, de pequenos distritos aumenta- ram substancialmente os m- cargos, per capita, de algumas cidades, r.ntre as maiores cidades, os débitos totais dos governos municipais, incluindo os pequenos distritos, atiogirain a média de 45 per capita.Vm Washington, D.C., paia $599 em Nova York
Outras fontes de rendimento das cidades são mencionados no estudo em apreço do Departamento de Comércio: 18% em i«postos sôbre vendia. 15% de auxilio estadual e fed ral e 15% de auxilio estadual e feder.il e 15% de fontes div“rsas:
Segundo ainda o mesmo re latóno, as despei-as municipais, em 1954, aumentaram em ritmo mais acelerado do que a receita.

Para ensaio, conto e crítica, 
os Prêmios dêste ano

Rio, (ASSOCIADAS) O Presidente do Ipase, dr. Ray- mundo Britto, assinou ato no meando as comissões julgadoras para os concursos literários da revista «Ipase». órgão de divulgação do Serviço de Publicidade daquela Autarquia, dirigido pelo jor nalista Danton Jobim.Ficaram assim constituidas as referidas comis6ões. Tris- tão dc Athayde, Eugênio Gomes e Braulio do Nascimento, para critica; Saldanha Coelho, Constantino Peleólogo e José Condé, para conto; e Peregrino Júnior. Octacilio Alecrim e Aluysio de Salles, para ensaio.E6tes concur-o6, todos ccm prêmios iguais de Cr$ . . . .

15.000,00, terão suas inscrições encerradas a 31 de outubro próximo e só se desti- nrm a funcionários públicos de qualquer função ou cate goria. Os ensaios deverão versar sobre o seguinte te ma- «Assistência Médico Social ao Servidor Público». As criticas se limitarão às obras de um destes três escritores brasileiros: Lima Barreto, Manuel Antonio de Almeida e Aluizio Azevedo.
Os temas dos contos serão de livre escolha dos candidatos Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no Serviço de Publicidade do Ipase, à rua Pedro Lessa, 36 - 11° andar, de 12 âs 18 horas.

Arnaldo Borges Waltrick
C ontabilidade - Representações - Seguros em gera lAbertura e encerramento de firmas, inclusive serviços na Junta Comercial do Estado - Contrato» - Requerimentos - Recibos - Legalização nas repartições públicas - Imposto de renda - ETC.
Rua Cel. Córdova, 92 — Caixa Po6tal, 407End. teleg. W aLTRICK

L A G E S SANTA CATARINA

i i n i i ü & i i O
com

KOLYNOS
lhe dá

N o i t e  do A c o r d e o n
Soberbo espetáculo de musicas, cantos e bailados, a cargo da Academia de Acordeon Mas- carenhas - sob a direção da proía. Mariana Wagner,em beneficio do Natal das crianças pobres patrocinado pela Radio C ube.
Dia 4 de novembro, no Marajoara

essa J S fC ÍC íã O  extra
contra as cáries
essa S i  extra
d e f x s c s r

F T X C L Y N O S
C Gr L M E DE MT»t

—  a g o ra  lom ném
em ta rn r rh o  C tC  ' N f í  •  FAMÍLIA

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
Acordeon6 -  Rádios - Eletrola* - Toca-discos - Bicicletas - Reguladores de voltagem - Máquinas de costura - Álbuns para discos Aparelhos di6Cotex e muitos outros artigos de reconhecida qualidade.
Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cupões gratuitos «Lar Feliz» (caria patente n° 180).

PALÁCIO DA MÚSICA, CUJO LEMA E:VENDER BEM E SERVIR MELHOR
Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal, 164 - Fone, 397 

Endereço Teleg. «Palácio» - Lajes - S. C.

Edição de hoje: 8 paginas

1

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

Apresenta o PROF. DEDÉ e um conjunto de 120 acordeons
(Espetáculo deslum brante)

ALGUNS NÚMEROS DO REPERTÓRIO
NOVILLERO-PASSO DOBLE VIOLETAS IMPHRIAES * VALSA DO FILME DO MESMO NOMETABÚ - BOLERO AFRO CUBANO MARCHA DAS AGülAS - CELEBRE MARCHA SOB O CEU 1)E PARIS - VALSA ADEUS QUERIDA - GRANDE TANGO DO MOMENTO AMOR BREGEIRO - SAMBA ESTIUSADO CEREGE1RA Ro >A - ESTE NUMERO ALCANÇOU VENDA DE DISCOS. MAIS DE UM MILHÃO

E muitos outros números de sucesso internacional| íSm

No Cine Teatro M A R A J O A R A  em 25 de novembro

casa celi - C a sa  M e lo  - casa NATai
Um emporío de tecidos e roupas feitas a serviço do povo

----------------- Rua 15 de Novembro------------------

Lages Santa Catarina
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15-10-55 CORREIO La GEANO 3 página
Resultado total da eleição de 3 de outubro, em nosso municipio

P ara  Presidente Cidade AnitaGaribaldi Campo Belo do Sul j Cerro Negro CapãoAlto Palmeira Bocaina doSil índios Sâo José do Serrito CorreiaPinto Painel Total
Juscelino Kubit6check 2 .362 769 445 340 534 427 495 262 661 171 394 6.860Juarez Távora 1.377 286 187 260 389 177 262 122 450 288 396 4.194Ademar de Barros 1.476 140 52 :52 63 130 89 64 123 117 93 2.390Plinio Salgado 283 42 8 8 16 89 39 40 17 28 10 530Votos em branco 59 22 13 8 8 6 17 7 25 29 9 203Votos anulados 139 33 18 18 16 25 14 14 28 36 21 362 |

P ara  V ice-Presidente
João Goulart 2.946 847 452 358 563 471 519 290 707 231 417 7.801
Milton Campos 2.042 309 200 261 419 285 307 164 494 325 443 5.249
Danton Coelho 265 42 24 24 18 36 27 17 21 31 20 525
Votos em branco 337 81 42 35 24 55 56 35 68 71 36 850
Votos anulados 106 13 5 8 11 6 3 14 11 7 191

P ara  G overnador •

Jorge Lacerda 2.168 387 234 306 451 343 327 173 527 369 470 5.755
Francisco B. Gallotti 3.314 881 473 361 558 499 562 330 740 265 442 8.425
Votos em branco 151 16 12 16 18 9 19 0 2b 23 8 298
Voto6 anulado» 63 8 4 3 8 3 7 6 11 12 3 128

P ara  Vice G overnador '

José de Miranda Ramos 3.303 880 473 361 558 449 562 330 740 265 442 8.369
Heriberto Hülee 2.157 387 234 303 451 343 320 173 527 370 470 5.735
Votos em branco 173 17 12 19 18 9 26 0 26 22 8 350
Votos anulados 63 8 4 3 8 3 7 6 11 12 3 128

P ara  Prefeito
Vidal Ramos Junior 3.484 932 489 370 573 517 585 344 763 284 458 8.799
Jo6é Pinto Sombra 2 o()7 341 219 300 441 327 305 157 515 349 447 5.408
Votos em branco 14' 12 10 14 14 7 17 oO 12 19 16 265
Votos anulados 63 7 5 2 7\ 3 8 5 14 17 2 133

—  e x a ta m c n t*  Igu olt 
òt m olas o r ig in a is  do 
sou Ford I

|\|áS2ÓColocamos

SÃO M A IS  FLEXÍVEIS  - 
DURAM M A IS  -
SUPORTAM CARGAS M A IO R ES I
Construídas dentro das rigorosas especificações 
da Ford Motor Companyl

SERVIÇO GARANTIDO I 
MECÂNICOS TREINADOS PELA FABRICAI

Para suas compras de 
baterias e molas 

legitimas Ford

Procurem seu revendedor nesta 
cidade

C.méiciü de Automóveis João 
Buatim S. A.

Rua Marechal Deodoro, 350

Lajes - Sta. Catarina

para  q ua lquer  produto d a  l inha  Ford

-  sob medida 

para seu

FCRD!

•  Grande capacidade 
de carga

e Construção especial 
para nosso clima

•  Longa duração

N ó *  tratamos de seu Ford "e m  f a m i l ia " !

BATERIAS •  TEÇAS LEGÍTIMAS FORD . F LA M E N TA S  EX- 
CLUSIVAS •  M E -Â N IC O S  TREINA OS PELA F A 3H C A I
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A maior rêde aérea domestica do mundo
Nós a colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S.
E

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

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 (diréto)

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

Terça Feira: para Florianópolis - Itajai - Joinvile - C uritiba - P a ra n a g u á  - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Joaçaba e X apecó
Hora de sahida: - 13,20

«(Volta à s  quartas feiras)

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 11,30 (Volta à s  quintas feiras)

Quinta Feira: para Joaçaba e X apecó
Hora de sahida: - 13,20 (Volta à s  sextas feiras)

i
Sexta Feira: para Florianópolis - C uritiba - 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 dom ingos)

Domingo: - para Florianópolis - C uritiba - São Paulo e Rio de Janeiro(volta á s  2as. - 3as. - 5as. - sabados)Hora de sahida: - 11,30

Com uma passagem da TAC ^ nsaa poderá viajar em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na irf* ™ volta. a co*

Va. 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 a penas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de passagem, em sua 
sideneia.

•  *

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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Juizo de Direito d a  Prim eira V ara d a  Com arca  de Lages
E dital de Fraca

O Doutor Aristeu Ruy de Gouvêa Schisfler, Juiz oe Direito da Segunda Vars, em exercício na Primeira V*r,;> deita Corrarca de Lages, Estado de Santa Catarina, na forma dn lei, etc..
F*z saber a todo* quanto* o presrnte edital de praça, com r prazo de vinte dias. virem, atle conhecimento tiverem ou interessar poisa, que, no dia cinco do mês de novembro p. vindouro (5 11-55), ás dez ho,as, no «aguão do edifício do Forun desta cidade, o porteiro dos auditórios, ou quem suas vi ze% fizer, levaiá à público pregão de venda e arremataçã», por quein mai* der e maior lance of<- re- cer >cima da avaliação de vinte e oito mil cruzeiros, feita nest < juízo, o seguinte bem imóvel qu<* foi penhotado à Hono- rio Leitr, nos sutos da aclo exrrutiva que lhe moveu Augusto Pa ilha, a saber: - Uma gleba oe terras de Matos e fa- chinais. com a árra superficial de quinhentoi mn metros quadrados, s' uada no lugar denominado «Lageado» ou »Barra Grande», distrito de Sào José do Cerrito, desta comarca, terras próprias para a indústria a- gricola, caracterizada por matos, capoeiras, fachinais, lagea- dos, arrotos, sangas, confroatan- do por linha sêca, fazendo divisas c. m terras de Luiz Leite, até encontrar a divisória de Demingos José Leite; segue por esta até cair no rio Canôas, e por divisa de água, segue o rio

Canoas acima alé encontrar a barra grande, desta, sobe o ar- n io Fazendo divisas com terras de Ámaro Pereira de Souza, *té encontrar a linha dívisótia de Luiz Leite, ponto de partida, tendo marcos de ptdr» crava dos em todcs os cantos da linha divisória. — Esta gleba foi aoquirida pelo executado, por compra oe Manoel Augusto Neves e Manoel José Soares Pereira e suas mulhtres conforme escritura l vrada no Cartório do Escrivãi do distrito de São José do Cerrito, Sebastião da Siiva Ortiz, devidamente tians- crita no Ri gistro de Imóveis competente. — E quem quizer arrematar o referido imóvel, deverá comparecer no local, dia mes e h.,ra, acima mencionados, sendo ele entregue a quem mais der acima da aludida uva- liação, depois de pagos, no ato, em moeda corrente, o preço da arrematação, impostos e custas legais. — E para chegue ao conhecimento de todos, passou se presente edital, que será publicado e afixado na forma da 
lei. - Eu, Waldeclc Aurélio Sam
paio, Escrivão do Civel, o da
tilografei, subscreví e também 
assino. Sélos afinal. Lages, 9 
d« outubro de 1955.

Aristeu Ruy de Gouvêa Soí -f LerJuiz de Direito em «xercicio na la. Vara
Waldeck Aurélio Sampaio EsciivSo do C vel

Prof. Delwing n a  direção do G inásio Vidal Ram osPor decreto de 7 do corrente foi nomeado diretor do Ginásio e Escola Normal Vidal Ramos o professor Teo baldo Becker Delwing. O ato do Executivo Fstadual inves tindo o prof. Delwing naquelas importantes funções re percutiu muito bem nos meios estudantis locais.
Proibida a entrada no 
recinto da CâmaraO sr. Carlos Luz. presidente da Camara dos Deputados, proibiu a entrada no recinto do Palácio Tiradentes do capitão Alfredo Tomé que invadiu aquela casa durante o atrito entre os deputados Fernando Ferrari e • arlos Lacerda, para proteger este último.

Acordeons a
O Prof. Dfidé, tem o 

A c o r d e o n  que você 
deseja , com pequena 
en trada  e o saldo em 
prestações m ensais.

Tratar com o Prof.Dedé, n a  academ ia:

prestações

— A t e n ç ã o :  —

Por serem rigorosamente examinados, garantimos e damos assistência ao seu Acordeon:
Lembre se que o Prof. Dedé lhe está oferecendo os melhores e mais famosos Acordei.ns íabricad. s no Brasil e estrangeiro, pelos menores preços em Lages.

C cirp re  em suaves prestações, n a
hadio Lux Ltda.

Um piano absolutamento completo

Tam 88 no ta*, 3 pod a i* , cor
d a *  c ruzada* o chapa da m a
ta i. Vonha  o u v i-lo . V d r io s  
m oda lo t a preços a condição* 
m u ito * ocasifvo i*.

R , . orreia Pinto. 23 — ao lado do Incox
sua aderência total e 
grande estabilidade as
seguram trabalhos rápi
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 25 H. P. 
Onico trator de sua categoria equipado com 
motor Diesel

9 COME F IO  E GanaH(!3d POR

FIAT 25-C
o p e q u e n o  g r a n d e  tra to r

SOMECA DA 50
de grande produção

possante e muito econômi
co produz dois alqueires de 
aração por dia. Consumo . 
de apenas 25 litros de ôleo I 
diesel por alqueire. Motor | 
de 40 H. P.

N orton  4 .10?

Uma
linha completa 

de tratores

DIESEL
com a 

tradicional 
economia 

e solidez 

dos produtos

* Todos os implemento i ogricolas

*  Completo estoque de peças legitimas

*  Assistindo técnica com pessool 
•spocializndo da próprio fabrico.

C onsu ltem  nosso p lan o  de
financiamento

I

FIAT-OM 35/40-CL
idea l para 

tarefas pesodas

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

MEIO StClíLO DE REPUTIÇftO MUNDIOL
FIAT 55/L
o máximo do eficiênciada mais alta qualidade. Motor de 55 H. P. Esforço de traçio 5.500 Kgs. 5 marchai a frente e uma a ró. Consumo reduzldia- simo.

DISTRIBUIDORES EXCLUMY uS Fara os Estados do Paraná eSta. ( utarina
Nochri S/A. Comerciale Importadora

CURITIBA VIDEIRA rs
Caixa Postal. 1748 Caixa 1 osta*. 58

Fmipr - rone - 115“ TELEGRAMAS - «NODAR1*
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L A J E S  EVOLUI
M as não  e ra  o genera l cand idato  . . .
O Sr. Juarez Távora votou em Erechim

A afirmativa do titulo certamrnte, não constitui novidade para os que residimos nesta «Trincesa da Serra».Qualquer qiie seja o ângulo dè observação em que nos coloquemos, ressaltam aos nossos olh s o vertiginoso progresso desta terr»; progresso social, cultural, industrial, eco nômico e outros.Para tanto, têm contribuído inúmeras iniciativas de ori gem priv da e oficial e, entre aquela®, é-Dos grato registrar o notável concurso tios nos-es vizinhos gaúchos para aqu transferidos com 6uas ntivida ie» industriais.Temi.s prazer também i m dar relêvo, no que se referi ao comercio, á contribuição trazi la pelos «barriga-verdes» que, para nós 1-je.mos, são os pr vindos do litoral catarinense.G progresso cultural é devido, em parte, aos governantes que têm dotad » nossa Cidade de estabelecimento' rnodê lns e, por Outro lado, „os Padres Franciscanos .com a funda- çãn e manutenção do Ginásio L)ioce>ano, um dos melhoras de S <nta CatarinaTemos ainda, neste particular, cs não, menos elogiaveis iniciativas que nos deram duas escolàí de Contobilid de.Outros fatores têm, de modo decisivo, contribuído para o alto nivel de progresso do qual, com justa razão, nos orgulhamos.Temos ainda, em nossa cidade, os melhores Clubes re
creativo», os melhores cmemas e, consequentemente, invejável nivel social.Como fator de recreação e cultural, vem nossa Lajes de ser enriquecí ia com a instalação de um i nova emissora-Rá dio Diário da Manhã de Laja®.Não apert s por ser uma rádin-em)®sora o que já constitui, sem aúvi.la, importaute causa, mas e principalmente pela orient-çá i que vem dando u sue programação musical.Pode-se agora sintonizando a Rádio Diário da Manhã de Lajes, ouvir as maia afamadas orquestra», os mais consagrados cantores, as melhores interpn tações das imortais composições dos «Gênios» da «Arte Divina»!Pode-se, final, ouvir o que antes só em estações do quilate da R»do Gazeta de São Paulo. Radio Ministério de Educação ou Kadi > Jornal do Brasil, ambas do Rio ou ainda em est ições uruguiias ou argentinas.A provar, tivem«'8 ni tarde de domingo último pela onda da nova emissora, a agradavel e sensacional apresentação de uma das óperas que constituem o a trio de ouro» dc Üiuseppe Ver<li-LA TRAVIATA.Foi uma tard-*, p,,ra nós os amantes da música lirica, de enternecimento!Pela primeira vez, em Lajes, ouviu-se pelas onda® her- teziana®, sem interferêucias e ccm pureza de som e nitidez impecáveis, uma ópera completa!A descrição no «libreto» ioi bem apresentada e minuciosa.Para completar a satisfação do «pequeno publico» a- mante da boa musica, temos a promessa da Radio Diarie da Manhã local de apres ntar semanal e altemadamente, iro ópera e uma opereta.Constituam estas linhas, as nossas h menagene à nova EmNsora e a t dos que nela trabalham e, em especiel ao seu competente Dirt tor Dr. Hélio Rumes Vm ira.

PEDRINHO GH10RZ1

Senhores Comerciantes e Industrieis
Para atualização de escritas atrazadas e demais serviços técnicos de Cootabilidade (balan ços, revisões, perícias, etc.), procurem os serviços da

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

Organização Contábil Ltaa.
Caixa Postal, 150 - Lajes - S. C.Rua 15, de Novembro, 78

Filiais em:
Encruzilhada - Distrito de Palm eiras - Lajes - Cam pos Novos - Rua Cel. Farrapo
_______ Endereço Telegráfico: «CONDE»

Leiam e assinem  o jornal
« A H O R A »

ERECHIM, 5 (Hj - i-rivel que pareça, é veid-de: o cidadão Juarez Távon vo- ton aqui, em Ere< hin r.a rre- ®;> localizada na filia1 d B n- co Agrícola Marcnnil, S.A. defronte á Prefeitura Muni. i- pal. E. ao que tudo I.mIiCh, nao votou com a ÜDN nem com o PSD perach -ta nem com o PDC nem o m  <» P»r-

tidu Socialista. Votou, provávelmente com o PT B. . .Explica-se: é que há n ci- dad* um rap,>z com o nome de Juarez Távor i Brandão, que fui designado para fi-ca! do PTB junto à mesa situada no Bauco Agrícola. Pelo nome deveria ser um ferrenho juar< ziste. Entretanto, como se vê, pertence ao Partido

Trabalhista. É a eterna ir. - nia dos numes. . .Na mesma mesa votou a família inteira de P<rón.Api- receram ali cinco ou seis 
membros de uma familia com 
o mesmo sobrenome do ex- 
drtadnr do Praia, TeTam ne 
Prróns votado em João Gou
lart? . . .

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

Um professor que não se cansa
A dquirindo um a coleção de discos YAZIGI METHOD. você poderá  dom inar com perfeição, em  poucas horas de estudo, o id iom a In g lês1. Enquanto o disco gira, Mr. Pep — o seu  m estre — conversará  .com você, m ostrando o cam inho facil do estudo e ap rend izagem

MM
$,i

M%)

REPRESENTANTE NESTA CIDADE
OSNY PIRES & CIA. LTDA.

P raça João Costa. 34‘38 Fone, 2o3 — LAGES - S an ta  C c ta r in c
.... —

Mm
mM

PRODUTOS DA C I T Y T E X

Capas ü
m

Inaugurou sua loja CITYTEX
A rua  M al. Deodoro. no antigo  sa lão  Cruzeiro do Sul I

ffl m  
M  $
| |  Onde está instalada com um variado sortimento de colchões, so- 
êí íás» Í°g°s estofados, camas, divãs, almofadas, tapetes, trilhos, lus- 
§j| tres em estilo funcional, bergéres reclináveis e simples, e uma ® 
Si variedade infinita de móveis de todos os tipos e para todos os gostos

ii

V endas com facilidade de p ag am en to
'Ay xL

Vendido diáriam ente em todas as bancas
Para assinaturas procurem esta reda .âo

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



15-10-5?) CORREIO La GEANO página

Internacional e Vasco - o clássico de amanhã
Dando seguimento so campeonato "*<111 cidade deverá realizar-se, «manhã, a quinta rodada com o encontro entre as equip*s do Internacional e Vasco da Gama.
O prélio está despertando interesse por reunir dois dos mais aguerridos adversários dos gramado* lag^ar.os. «ssim como pelo fito de encontrarem-se os vascdnos em posição previligiada, com zero pontos p^rd dos.Uma vitória dos colorados d >rá ao certame novas perspe- tivas aproximando os disputantes na colocação que vem mantendo.Se por um lido podemos a- presentar *> Vasro da G«m,i como favorito por medir forças eom um Internacionai requisitado entre os reservas, n-m por isso o embaie perde

rá sua atração.Os rubros enfrentaram, há dias, o esquadrão do Aliados, e embcra perdendo, tiveram uma ótima exibição, o que os [credencia a lutarem de igud par i igual com os comandados de Miltinho.O Vasco alem disso conta com alguns problemas de difícil solução: Meireles e Nei- zinho. dos mais vigorosas a- tletas cruzmaltmos não participarão do time por imposição da justiça esportiva.Estes r-lementos deve ào ser substituídos por atletas do quadro de aspirantes.Os integrantes do clube da camisel i vermelha formam um conjunto harmonioso, eis que há tres temporadas formam o mais completo conjunto de aspirantes da cidade, e agora classificados para a

primeira divisão redobram seus esforços para nâ" decepcionarem essa ascensão de categoria.INTFRNaCK>NAI : Ximbi-

Torneio em 
Macacos

Realizou-se domingo passado um interessante torneio, na localidade de Macacos, no distrito de índios, do qual 
participaram os clubes de6ta cidade, Botafogo e G. E Io 
de Maio, e o patrocinador 
daquela vila, o Palmeiras F.C.

O primeiro encontro reuniu as e quipes do Io de Maio e Botafogo, vencendo o clube do bairro de Ponte Grande por 3 a zero.
No 6egundo encontro o Io de Maio foi derrotado pelo Palmeiras, e na partida final, o Palmeiras derrotou o Botafogo, por 4 a zero.
O time de Macacos sagrou- 6e pois vencedor do torneio, merecendo o troféu «Taça Dodge», oferecida pela Agência Dodge. desta cidade.
Ao Io de Maio, segundo colocado, coube um troféu presenteado pelo Cap. José Pin

to Sombra.

CHIPPENDALE

Standard Electric

quando a- -  i •  •  a •_Miciencia
\

é um a
Tradição

ca, Aujor e Alemão - Z>ca, | nirl. Tide e Na - Pruner, O - Rogeno e Jango - Adair, Pin- bvlo e Valdir - Tubo, Mil- to, Plinio, Melegari e Ostra- tinho, Juca, Edú e Raimundo, 
ny. Arbitrará o cotêjo o sr.VASCO DA GA VA: Da-lEdgard Werner.

Desde 1927 
se empenha a 
Varig em oferecer 
ao público Io melhor serviço,

\adotando as mais 
modernas inovações 
na técnica do 
transporte aéreo.i •

llí 100 ÀKOS...
ÊSTEERA O FOGÃO.'£

MODÊLO 4011
Lindo móvel incorporando o 
famoso “ Tom Sinfônico . 
Possante rádio de $ faixas de 
ondas. 7 válvulas, ôlho má
gico, alto-falante, ímã per
manente pesado. Troca-discos 
automático de 5 velocidades, 
pick-up com 2 agulhas per
manentes reversíveis. Ampla

«. 5199

REVENDEDOR AUTORIZADO
"A ELET ROLANDIA'
Rua Coronel Cordova s/n. 
LAGES Sta. Catarina

PHILIPS
A QUEROSENE 
COMUM 
GASEIFICADO

Í 0 T0 6 Â 0
de fácil manejo e de fácil limpeza.

NÃO USA LENHA NEM CARVAO
N ã o  suja os p an e la s  
N ã o  es traga  a s  m ãos  
R á p id o :  um, dois, três.,, 
e o a lm oço  já se fez l

S.A . PHILIPS DO BRASIL
G a ran t ia  de um padroo  
abso lu to  de a u o l idad e

VARIG

Revendedor Autorizado

Osny Pires & Cia. Lida,
P raça  João Costa 34-38 Fone 263LAGES S anta C atarina

um serviço  eé reo  
trad ic ional

o.f • - - -

/

v
Ffil PA COSTURA 
e p o b o r p a o o

UM PRA7ER

Camisas:

Epsom

Lemo

CASA RfcNNER
Roupas Sport

e d i f í c i o  c a r a :

Saragossi
A MARCA DE QUALIDADE-

SOBRETUDOS

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

CAPAS

Calças

Casacos

E tC o
QUALIDADE E DISTINÇAÜ

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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Golpistas em
Lacerda concita os militares contra os eleitos —

tro da Guerra e aJustiça
Critica o 
Eleitoral

— "o aeu artigo intitulado «Dar posse aos gregórioa e trair o Brasil» o jornalista Carlos Lacerda ataca o mi cist'0 da Guerra, general Teixeira Lott, dizendo:«O apoliticismo e o «lega lismo» do ministro da Guerrt saído do golpe de 24 de a gosto são responsáveis pe los seguintes resultados: a estimulo a Kubitscheck par. prosseguir na sua linha dc audácia; b) confusão e de sunião do pensamento militai em face da crise.- c) derroL da cédula oficial e sua subs tituição por uma cédula que permitiu a utilização do eleitorado de cabestro e de cut pal: d) falta de apoio militar que encorajasse a Justiça Eleitoral a cumprir o seu dever, que ela não cumpriu ao permitir «currais», o pagamento de condução ao eleitorado pobre, a ut 1 zação de venalidade. e) envenena mento da opinião civil contra as forças armadas, a presentadas como inimigas das liberdades e da democracia, enquanto só o general Lott era apontado como o «general da lei» o fiador da paz e da democracia - estranhos titulos para um general apolitico e mero cumpridor de ordens»- Nas suas conclusões o diretor de «Tribuua de Imprensa» acentua; «Não precisamos invocar os compromis. sos do brigadeiro, do almirante Amorim do Vale, dos chefes militares e dos lideres civis desta nação. Eles, certamente, não os esquecerão. Mas, aos que 6e dizem

políticos e contribuem para encorajar a pior poiitica e se dispõem a lhe garantir a sua volta ao poder ccm um «legalismo» frustro. ,anemico, tíbio e pérfido temos o dever de recordar estes dos pontos fundamentais;i) — Ao assumir o poder pela força de um golpe, a 24 le agosto, todos os que do íovo governo participaram e íinda mais os militares, con traíram co n a nação, implícita ou explicitamente, um ompromisso que envolve a sua honra pessoal, a sua dignidade civica. Esse compromisso consiste em impedir que o Bra-il seja de novo entregue por qualquer pretexto aos responsáveis pelas desgraças do ano passado, aos traidore-; 2) o amor à lei a aspiração de paz, o desejo de ordem, a ansiedade por melhores dias para o Brasil txigem precisamente que o poder não seja de novo entregue aos que dele se apos&am para. com a maquina governamental na mão, destruir a lei a ordem a paz jdos brasileiros Não agir 'agora em nome da paz é garantir a guerra civil amanhã. Não a- gir ag ra em nome da lei é destruir amanhã toda a legalidade no Brasil.È preciso que os membros do governo Café Filho, inclusive os chefes militares que participam das suas responsabilidades, saibam que 6e o eleitorado escolheu os gregorios o fez precisamenle porque o governo Café Filho não cumpriu o seu de-

Manoel Vargas renunciou
0 sr . Manoel Vargas prafei- to. da cidade de Porto Alegre renunciou an cargo na noite de 3 do corrente, ü  ato do uider petebista teve motivo* particulares Ao transmitir o cargo as sr. Martin Aranha, presidente do Legislativo, o sr. Manoel Vargü fez uma declaração pública, da qual destacamos o seguinte trecho,«\f»sto-me, mas nlo fujo. Assumi a Prefeitura para ficar perto do povo e s»r fiel à memória de meu pai. Saio hoje pelas meamas razões. Não

quero que meu futuro desminta o m*H passado.»
«0 Brasil padece de uma criae de autoridade, que tev» inicm em 1945, agravando-ie osulatinamente até culminar na trajédia de 24 d* agosto, quando perJeu seu lider máximo. Tas as outras crises só serão solucionadas no momento em que resolvermos a primeira. Impera hoje em noasa Pátria um regime que tem a mentira como base, a propaganda ço- mo meio e o poder como fim»

ver. A impunihade dos cri mino808 gerou no povo a ideia de que eles não eram tão criminosos assim — tanto que um governo de homens de bem não teve como puni-los. Essa impunidade fortaleceu-os, deu-lhes audac a, aumentou a simpatia que a propaganda havia

criado em seu redor».
o — o

Certamente Lacerda deverá 
ser internado num hospício, 
por demente, j» que o povo brasileiro não é palhaço de 
ninguém. Escolheu cs seus

Governo, o mims

dirigentes - bem ou mal só o futuro o dirá - e a eles compete mover a rráquina administrativa do pais. Querer o «contrário é subverter a ordem constitucional, burlar o eleitorado. e, sobretudo, criar um clima revolucionário de funestas consequên
cias.

CORRE I O
Ano XVI — Lages 15 de Outubro de 1955 — N. 68

A reforma 
Cambial

Continua repercutindo no 
pais a crise criada no seio 
do governo federal com a re
núncia do minstro José Ma
ria Whitaker e vários de 
seus auxiliares. O presidente 
Café Filho manteve seu pon
to de vista de aceitar a re
forma cambial, proposta pelo 
ministro, porém condicionan
do a sua aprovação ao Con
gresso. A reforma proposta 
pelo ex-ministro da Fazenda alteraria substancislmente o sistema dos ágios, abolindo o chamado «confisco», e fazendo desaparecer a taxa de 18,47, além de alteração no valor das letras do café e das sobretaxas fixas para diversas categorias de importação. O presidente Café Filho fa lhou lamentávelmente, fazendo como Pilatos, pois procurou lavar as mãos. atirando a responsabilidade de uma mudança no nosso si6tema de cambio ao Congresso, orientação essa até hoje nunca vista no pais, pois, somente após terem sido postas em execução asreformas é que o Congresso 'em sido chamado a opinar. Procede se assim para evitar as especulações, o que já não mais 6erá possível agora que todos já conhecem aa b.ises da reforma e se prepararam para as inevitáveis negociatas.

Agitados os meios políticos
Criticado o sr. Jânio Q uadros

S. PAULO, 13 (Meridional) — O mundo politco agüou- se, ontem, em face dos rumores d« uma eventual aolução ex- 
tra - le g n l para otupição do Cateta Na Assembléia, como informamos, foi aprovada uma moção da repulsa a qualquer atitude contrária ao pronunciamento das urnas. Vários parlamentares igualmente cridcaram o cr. Jânio Quadros por haver ra ificado o relatório do DOPS incriminando o sr. Jus- celino Kubitschek por tpr feito um acordo com os comunistas. Até agora, o PçD não tomou nenhuma medida de natureza poiitica, esperando orientação do diretono nacional, embora o sr. Cirilo Júnior e outros p óceres tenham conferenciado com o coman ante Amaral .Peixoto sôbre os últimos acontecimentos.

CINEMA
Cine Teatro TAMOIO apresenta

CARTAZ DO DIA
Às 4 e 8 em Tela PANORÂMICA

O sensacional filme de aventuras no FAR WESS em deslumbrante Tecnicolor
CORAÇÕES DIVIDIDOS com Van JOHNSON e Joane DRU

D 0  M i N G O
Inicio dss comemorações do 8o aniversário do Cine Teatro Tamoio com aa apresentações em Tela PAMORÂMICA

Ás 2 horas
„  CORACÕES d iv id id o sCom Van JONHSON e Joane DRU 
Às 4 - 7 e 9 horas
NV ACOLORJDO apre8Pntaçâ0 d0 Primeiro FILME NAClO-

„  „ O DESTINO EM APUROScom Helio SOUTO - Beatriz CONSULLO- Paulo AUTRAN

G R A H D E  H O T E L  L R J E
Oferece o melhor restauraníe 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 BAR A R L E Q U I M
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