
Homenagens a Juscelino, Jango e Vidal
vitór?

p t r ^ w  ° Ça S? 9 al Trabalhista (PSD- PTB) levara a efeito no dia de hoje as 
festividades alusivas a vitoria conquista
da no pleito de 3 de outubro corrente 
ao qual os seus candidatos Juscelino 
kubitscheck, João Goulart e Vidal Ra- 
toos Junior alcançaram expressiva maio- 
ria de votos sobre os seus opositores. 
Os dirigentes da coligação realizaram 
uma reunião preliminar, na Camara de 
Y ereadores, quando elaboraram o pro
grama a ser cumprido hoje. Destaca-se

na programação a grande passeata de 
automóveis que deverão partir da praça 
Vidal Ramos Junior, percorrendo diver
sas ruas de nossa cidade e encerrando- 
se na praça João Costa. Também acom
panhará o cortejo festivo um carro ale
górico conduzindo os retratos dos candi
datos vitoriosos e do saudoso presiden
te Getulio Vargas, em menor trajeto e 
com acompanhamento a pé. As festivida
des serão encerradas com uma grande 
concentração na praça João Costa, oca

sião em que será feita uma grande, . 
ma de fogos de artificio. Após as ceJ~ 
morações alguns oradores se dirige‘ 
ao povo através da Rádio Club de La*
A comissão promotora dos festejos e 
convidando a todos os aliancistas pa 
participarem a «festa da vitória», comp. 
recendo ao centro da cidade e aos lc 
cais de concentrações, e, especialmente, 
os possuidores de automóveis para esta
cionarem às 19,00 na praça Vidal Ra
mos Junior.
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RESULTADO FINAL NO ESTa DO
Jorge Lacerda 
Heriberto Hülse

172.256 — Francisco Gallotti 
169-601 — Miranda Ramos

168 871 
169.515

Diferença entre Heriberto e Miranda: 86 votos

Juscelino e Jango práti
camente eleitos

Tres de outubro, repúdio ao 24 de agosto
Analisando os resultados do 

pleito de 3 de outubro, o de
putado Temperani Pereira, 
do PTB gaúcho, disse ser 
ainda um pouco cedo para se 
fazer uma análise verdadeira 
e serena do pronunciamento 
do povo. «Parece, entretanto, 
não existir dúvidas sobre al
guns pontos salientes dessa 
memorável jornada civica A 
eleição do sr Juscelino Ku

bitscheck de Oliveira neces
sita ue um exame mais diíi 
cil para se saber qual o con- 
tingent demográfico que o 
apoiou e o fez vitorioso» dis
se aquele parlamentar. E con 
cluiu:

«Outro tanto, contudo, não 
acontece com relação á elei 
ção uo Dr. João Goulart que 
indiscutivelmente representa 
uma nitida vitória das forças

C I N E M A
CINE TAMOIO apresenta 

CARTAZ DO DIA
As CHORAS

Em sessão especial p a r a  senhoras e senhoritas. o filme cientifico 
sobre a Inseminação artificial

O s F ilhos da Ciência
Cene. proibido até 18 anos 

Ás 4 - 8 horas
A grandiosa comédia musical com

Mesqultloba -  M.ry GO"ç.lv« -
Linda B .ti.ta  lr 1 . t u[íno — Manezinbo Araújo"  7UédSaTurau -  too 3. Ouro -  Quatro Azen 
7 » m  cormga -  Kuy Rey o *»a Orquestra em:

Está Com Tudo
• FsDorte na Tela (Flamengo bi-campeflo)Complemento nacional - h s p o n e ___________ ___

populares brasileiras e mais
üo que isso um julgamento 
do povo a respeito da ideo
logia que caracteriza este 
candidato, na coatinuidade a 
bsolutri da podtica e da ideo
logia de Getulio Vargas. O 
julgament <!e três de o .tu- 
bro foi precisamente contra 
o 24 de agosto O povo disse 
que, por sua maioria, estava 
concorde com o presi lente 
Vargas. O povo disse que re
pudiava com • repudiou, o 
golpe traiçoeiro que alguns 
políticos mal inspirados de
ram em 24 de agosto».

Embora ainda não estejam 
proclamados os resultados 
finais do pleito de 3 de ou
tubro em todo o pais já se 
podem considerar eleitos pa 
ra a presidência e vice pre 
sidencia da República os 
srs. Juscelino Kubitschek e 
JoSo Goulart, candidatos da 
aliança PSD-PTB, O sr. Jus

d o m in g o

Ás 2 horas
Está Com Tudo

Em u á tu L í-Ã ...9 Í S f c o l o r  .  sensacional do A v.nm ra.

Hordas S e lv a g e n s
com JetI Cbandler e F.ilh Domcrgue

0 calado vence
O sr. Joáo Goulart vem re

cebendo em sua residência, 
na Granja São Vicente, em 
São Borja, uma verdadeira 
romaria de políticos e jorna
listas. Á estes que o procu
raram para entrevistas vem 
se esquivando, sem nada di
zer mesmo a respeito da fa
migerada carta Brandi, episó-
1 io do qual saiu cada vez 
mais engrandecido.

celino Kubitschek leva uma 
vantagem sobre o segundo 
colocado - general Tavora - 
de quase meio milhão de 
votos, enquanto o sr. João 
Goulart distanciou-se do sr 
Milton Campos por uma mar
gem superior a 250.00U su
frágios,

Amanhã, domingo às 4,7, e 9 
horas, 0 MARAJ0ARA apresenta:

O MAIS EXTRAOROlNÁfclO F1LM B  DO ANO '
E/a U sava o P^líCO como i//fR/A/E/?orc! 
V6NP6R Seo TORMOSO CORPO/ .__

Drocura-se negocio 
sério e rendoso

Disponho de regular impor
tância para tal fim cartas 
por obséquio a F. P. Caixa 
Postal 59, nesta cidade, iudi- 
cando endereço ramo de ne
gocio importância e condi
ções até segunda-feira. Dou 
e p iço referencias.

f
Pfr $  • J* .....o,
* l h  L - h -
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Slvageria da UDN em 
Campos Novos

mesmos elementos inte-jKieição do sr. Au-| 
aUÇ Brezola para pre-| 
f^ d e  Campos Novos 

-poude ser comemo- 
No momento em 

1 os amigos do can- 
ato pessedista se pre
cavam para promover 
ja  festa alusiva à vi- 
,ria alcançada, mas de 
mcoenta pessoas, muni- 
las de armas de fogo, 
se aglomeraram na re
sidência do candidato 
derrotado, Dr. João Rupp 
Sobrinho, com o fito de 
impedir as manifesta
ções. Avisados em tem
po, os promotores das 
festividades resolveram 
suspendê-las afim de e- 
vitar atritos sangrentos 
* de funestas consequen- 
ias.
Estas informações nos 
legaram através de 
»ntes idôneas, acresci- 
as de outras de maior 
ravidade ainda. Alguns 
ias antes do pleito, os

grantes da UDN se diri
giram ao distrito de 
Abdon Batista para rea
lizarem um comicio poli- 
tico. Como não encon
trassem apoio do povo 
daquela localidade, rea
giram com violência, a- 
tirando ao lado do ros
to de um colono, esbo- 
feteando outros, quei
mando os cabelos de 
uma senhorita e dando 
mais de duzentos tiros 
pelas ruas.

Essas atitudes - incon- 
cebiveis em pleno sécu
lo vinte e por elementos 
de uma agremiaçao tida 
como da elite cultural 
do pais - repercutiram 
muito mal no seio da 
população camponoven- 
se, contribuindo sem dú 
vida para o espetacular 
triunfo que naquela co
muna obteve a Aliança 
Social Trabalhista.

Secção F e m in in a
A n g e la  Tereza

BOLINHO DE i AMARÃO 
DU LAMBARI: O locnr numa 
iijel i grande um quilo d? fa
rinha de milho peneirad t; so- 
brt- n farinha, cheiros verdes 
b- m pic-idos, sal, coeDtro. Fa- 
z^r um refogado C"tn tomat> 8, 
cebola, sàl e piment ; estan
do alourado, juntar um litr» e 
meio de leite ou agua e dei
xar ferver: escaldar com este 
molho a farinha já mi6turada 
ctíir os cheiros, mexer bem 
cmn uma colher, deixar esfriar 
ligeiramente e deitur cinco 
ovos inteiros, uma colher de 
farinha de trigo, bem cheia. 
No momento de fritar, tirar

com uma colher um pouco de 
m issa, deitar no meio dela 
um camarão cozido ou um 
lambari. Frigir em gordura 
quente.

PODE SE LIMPAR os po
ros da pele com uma boa 
agua de colonia, que possua 
princípios ativos; com ela, es- 
pecialmente no verão, se dis
solverá a ceborea. Essa apli
cação não deve ser feita 
quando os poros estão dilata
dos, pois nesta condição tor
na-se imprescindível um tra
tamento adequado.

Edgar Fischer e I Lauro Souza e 
Senhora I Senhora

Tem o prazer de participar aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato de casamento de seus 
filhos

M A R LY E O RLY  
Lages, 15 de Outubro de 1955

Santuário Sao Judas Tadeu
Congregação Mariana

Por decreto de S. Excia. Revma. D. Daniel liostin, bispo ^diocesano, foi 
criada no Santuário de São Judas laòeu a Congregação Mariana, constituída 
pela seguinte diretoria:

Diretor Revmo, Pe. Erneste Pereda Castillo 
Presidente - Luiz Alfeu Ramos 
Secretário -  Iron Coelho 
Tesoureiro -  Josc Coelho

Ação Católica
Foram também aprovadas pelo Revdo. 6r. Bispo Diocesano as diretorias 

da Ação Católica Brasileira de São Judas, apresentadas pelo Kevmo Pe. Ernes
to Pereda Castillo, assistente eclesiástico do eantuario. c assim constituídas: 

Stuhoritas -  Presidente - Editli Fernandes 
Secretá ia -  Evande Fernandes 
Tesoureira - Elisabeth Siqueira 

Senhoras - Presidente - Iracema M ina Scotti
Secretária - Dalzira Fernandes Nunes 
Tesoureira - Ana Debem 

A\oço6 da J.O.C. - Presidente - Fulvio Nunes
Secretário - A6sis Feüx Arruda 
Tesoureiro - Ari Canani de Oliveira

Agradecimento 8 Convite
Viuva, filhos, netos e bisnetos do sempre lembrado 

AMANTINO ARAÚJO VEIRA. ,;externam por meio ,de8te, 
seus sinceros agradecimentos a todos os que envia am te 
legramas, coroas e flores e aos que visitaram ja familia 
enlutada e acompanharam o corpo daquele ente querido 
até a última morada.

Convidam também seus parentes e amigos para a 
santa missa de 7o dia que será celebrada na matris de Pai
nel, dia 22 deste, sábado, á6 8 horas.

Antecipadamente agradecem

C A S A
Vende-se uma casa de ma- 

te ra l  e respectivo terreno, 
ssTvida de agua. luz e esgo
to, em bairro residencial, si
ta a rua Frei Rogério.

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

PRODUTOS DA C I T Y T E X
i  .. . .

Comercial Auto Capas
Inaugurou sua loja CITYTEX

A  rua M al. Deodoro, no antigo  sa lã o  Cruzeiro do Sul

Onde está instalada com um variado sortimento de colchões, so
fás, jogos estofados, camas, divãs, almofadas, tapetes, trilhos, lus
tres em estilo funcional, bergéres reclináveis e simples, e uma 
variedade infinita de móveis de todos os tipos e para todos os gostos

V en das com  facilid ad e de p agam en to

iÇÉ
M

•lAf

1
I Í

casa cell - Casa Mel o - casa wniai
Um emporio de tecidos e roupas feitas a serviço do povo

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

Lages - Santa Catar ina
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O FOLCLORE DA MATKMAT1CA

Misticismo numérico
Augusto dos Anjos, poeta 

paraibano, chegou a extrema 
fantasia de atribuir a Morte 
o singular apelido de «Pitá- 
goras de última Aritmética». 
("Augustos dos Anjos» - «Eu e 
outr.,8 poesias. Rio, 1928, pág, 
2i2. °

C)s números envolvem mis- 
téri"S, Ouçamos a palavra de 
n tável teólogo:

<S m o Agosúnho, como tão 
grande me>tre, no livro se
gundo «De Doutrina Cris- 
tiaria», ensin que muitns mis 
téri> s que estão ent errados 
n. S«gr da EserilUn, se Qão 
entendem por ignmância do 
que significam os nún ercs» - 
A ntonio Vieira - «S< rmões», 
Li^bi a, 1952, vol. s4, pág. 224. 
Cfr .V.S. «Histórias 
sies da Matemática» 
pág. 13.

Já dissemos que o número 
pets gue o homem em totlo- 
os instantes da vida. O nú
mero parece surgir rom o ar 
que respiramos. Não é possi- 
vel a criatura humana llbrr- 
tsr-íe dos grilhões da Aritmé
tica. O famoso pet sarnento 
platônico - «Deus georoetri- 
zou a Terra e o Céu» foi pa
rodiado pelo matemático ale
mão Carlos Gustavo Jicobi 
(1804 - 1851) em têrmos bem 
expressivos: «Deus aritmeti- 
zou a Terra e o Céu».

e Fant.t- 
2a. ed.,

Com efeito. Qualquer acon
tecimento por mais simples 
que seja está forçosamente 
vinculado a um sem número 
de números, muitos dos quais 
devemos reter, transtormar, 
diminuir, ampliar, afcrir, coor
denar, dispor, combinar. Os 
Domes dos reis estão acorren
tados a números; há números 
que recordam acontecimentos 
gloriosos; trazem outros, à 
m s<a memória, fatos que de- 
-tej .riamos esquecer. O núme
ro Noventa e Três, por ex> ím
pio, para a França, é trágiC' ; 
quem fala em noventa [e três 
vê logo, ao lado dêsse nún e 
ro a sombra sinistra da gui
lhotina. O número 77, para o 
nosso norde-tino, t voca, no 
inesrro instar.te, o dr ma d 
grande seca; a simples cit 
ção de 1755 faz surgir, n. 
imaginação do bom portc- 
guê', a grande catástrofe qu 
abalou o mundo; o terremoto 
de Lisboa.

Quer o homem queira quer 
não. a Aritmética é uma Ciên
cia que envolve a vida. Essa 
vrrdade foi reconhecida pelo 
matemático alemão Carlos 
Frederico Gauss (2777 - 1855J 
quando e»creveu: «A Matemá- 
ica é a rainha das ciências; a 

Aritmética e a rainha da Ma
temática». (AA.)

q u a n d o  a
SP" » •  •  A  •  \L.iciencm

é  u m a

Trad ição

Desde 1927 
se empenha a 
Varig em oferecer 
ao público 
o melhor serviço, 
adotando as mais 
modernas inovações 
na técnica do 
transporte aéreo.

Bornhausen foi a fonte...
A imprensa da Capital no

ticiou que o governador Iri- 
neu Bornhausen voou para 
Belo Horizonte onde procu
rou manter um encontro com 
o novo presidente da Repú
blica. sr. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. Certamente o 
chefe do Executivo barriga-

verde foi prepnrar o ambien
te para o sr. J nrge Lacerda, 
como ele próprio fez quando 
da eleição do presidente Ge- 
tulio Vargas. A política dá 
voltas, mas todos acabam in
do â fonte, que agora é Jusce- 
liao ., .

flí 100 tKOS... M
'íx r E m  o n x i o i r

g i  é_£  © s

rííi
A QUEROSENE
COMUM
GASEIFICADO

de fácil maiieja e de fácil limpeza.
NÃO USA LENHA NEM CARVÃO

Não suja os panelas 
Não estraga as mãos 
Rápido: um, dois, três... 
e o almoço jc se fezlPHILIPS

5. A . PHILIPS DO  BRASIL
Garantia de um padrão 
absoluto de qualidade

um serviço aéreo 

tradicional

Revendedor Autorizado

Osny Pires &  Cia. Lida,
Praça João Costa 34~33 

Fone 263
LAGES Santa Catarina

Leia e assine o Correio Lageano

Traga-nos o seu Ford quando 
precisar de

í r m f is -g ê m « a t
das molas originais 
de seu carrol

MAIS FLEXÍVEIS — DURAM MAIS
SUPO RTAM  CARGAS MAIORESI

p ,o |»lo d o . O g a ro n tld a . p e lo . m e.m o. 
engenheiro* q •  « n .tr .fra m  o .eu Ford I

,  SERVIÇO G «*ANTIDO  1
^ 2̂  mecânicos  ikeinados pela FábricaI

Para suas compras de 
baterias e molas 

legitimas Ford

Procurem seu revendedor nesta 
cidade

Comércio de Automóveis João 
Buatim S. A.

Rua Marechal Deodoro, 350

Lajes - Sta. Catarina

N ão se arrisque!

PARA SEU FORD SÓ MESMO  

U M A  BATERÍA F O R D
Para qualquer produto de linha Ford I 
IR M Ã -G Ê M E A  de sua bateria original I

ARRANQUE INSTANTÂNEO I
LUZ SEMPRE FORTEI

LONGA DURAÇÃO I

Nós tratomo» de seu Ford "em família I

BATERIAS •  PEÇAS LEGITIMAS FORO •  FERRAMENTAS EXCLUSIVAS
•  m e c â n ic o s  t r e in a d o s  pela fábrica  i

4
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A aior rêd
F  13

Ã  S-51 4'íj M r  1? ^  « mundo
Nós c  colocam os a sua disposição

K

'â
T

E

P
L

n

A G t N C IA  íGM UÊl íííS, - R ua 15 de N o v em b ro  S.N. (lcg-o ab a ix o  do C ine M a re jo a ra )
Fone, 214

Operamos com aviões Douglas DC 3 (21 passageiros) e Douglas (J 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 - Curitiba - P aran aguá - 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
(Volta à s quintas feiras)

Hora de sahida: - 11,30

Quinta Feira: para Joaçaba e X apecó

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

Sexta Feira: para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(Volta a o s  sabados)

Hora de sahida: - 11.30

Sabado: - para Joaçaba e X apecó

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

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(volta á s  2as. - 3as. - 5as. - sabados)

Hora de sahida: - 11,30

Com uma passagem da TAC na& voUa*1*  Viaíar em qualquerCia aérea brasileira, tanto na ida 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 aue Dara iccnm i0aii bejtt a penas efe
tuado 0 pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de pB«an.ünvic i-nbbdgem, em sua re
sidência.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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Slvageria da UDN em 
Campos Novos

feição do sr. Au 
Brezola para pre 

| e;/de Campos Novos 
-poude ser comemo- 

zf. No momento em 
1 os amigos do can- 
áto pessedista se pre
cavam para promover 
ãa festa alusiva à vi
nda alcançada, mas de 
íneoenta pessoas, muni- 
las de armas de fogo, 
se aglomeraram na re
sidência do candidato 
derrotado, Dr. João Rupp 
Sobrinho, com o fito de 
impedir as manifesta
ções. Avisados em tem
po, os promotores das 
festividades resolveram 
suspendê-las afim de e- 
vitar atritos sangrentos 
» de funestas consequen- 
ias.
Estas informações nos 
íegaram através de 
•ntes idôneas, acresci- 
as de outras de maior 
ravidade ainda. Alguns 
ias antes do pleito, os

mesmos elementos inte- 
Igrantes da UDN se diri
giram ao distrito de 
Abdon Batista para rea
lizarem um comicio polí
tico. Como não encon
trassem apoio do povo 
daquela localidade, rea
giram com violência, a- 
tirando ao lado do ros
to de um colono, esbo- 
íeteando outros, quei
mando os cabelos de 
uma senhorita e dando 
mais de duzentos tiros 
pelas ruas.

Essas atitudes - incon
cebíveis em pleno sécu
lo vinte e por elementos 
de uma agremiaçao tida 
como da elite cultural 
do pais - repercutiram 
muito mal no seio da 
população camponoven- 
se, contribuindo sem dú 
vida para o espetacular 
triunfo que naquela co
muna obteve a Aliança 
Social Trabalhista.

Santuário São Judas Tadeu
Congregação Mariana

Por decreto de S. Excia. Kevma. D. Daniel Hostin, bispo .diocesano, foi 
criada no Santuário de São Judas Tadeu a Congregação Mariana, constituída 
pela seguinte diretoria:

Diretor Revmo, Pe. Erneste Pereda Castillo 
Presidente - Luiz Alfeu Ramos 
Secretário - Iron Coelho 
Tesoureiro - Jose Coelho

Ação Católica
Poram também aprovadas pelo Revdo. 6r. Bispo Diocesano as diretorias 

da Ação Católica Brasileira de São Judas, apresentadas pelo Revmo Pe. Ernes
to Pereda Castillo, assistente eclesiástico do santuário, c assim constituídas: 

Smhoritas - Presidente - Fdith Fernandes 
Secretá ia - Evande Fernandes 
Tesoureira - Elisabeth Siqueira 

Senhoras - Presidente - Iracema Mina Scotti
Secretária - Dalzira Fernandes Nunes 
Tesoureira - Ana Debem 

Moços da J.O.C. - Presidente - Fulvio Nunes
Secretário - Assis FeÜx Arruda 
Tesoureiro - Ari Canani de Uliveira

v -* -

Secçao F em in ina
A ngela Tereza

Agradecimento e C m t e
Viuva, filhos, netos e bisnetos do sempre lembrado 

AMANT1NO ARAÚJO VEIRA, externam por meio deste, 
seus sinceros agradecimentos a todos os que envia am te 
legramas, coroas e flores e aos que visitaram |a família 
enlutada e acompanharam o corpo daquele ente querido 
até a última morada.

Convidam também seus parentes e amigos para a 
santa missa de 7o dia que será celebrada na matris de Pai
nel, dia 22 deste, sábado, ás 8 horas.

Antecipadamente agradecem

; C A S A
Vende-se uma casa de ma- 

te ra l e respectivo terreno, 
servida de agua. luz e esgo
to, em bairro rêsidencial, si
ta a rua Frei Rogério.

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

BOLINHO DE « AMARÃO 
Z>U LAMBARI: C locar numa 
íijel i grande um quilo de fa
rinha de tnilho peneirad •; so
bre a farinha, cheiros verdes 
bi m pic-idos. sal, coeDtro. Fa- 
z^r um refogado cnm tomat> 8. 
cebola, sal e piment ,- estan
do alouradn, juntar um litro e 
meio de leite nu agua e dei
xar ferv»r: escaldar com este 
molho a farinha já misturada 
cmt os cheiros, mexer bem 
C"in uma colher, deixar esfriar 
ligeiramente e deitar cinco 
ovos inteiros, uma colher de 
farinha de trigo, bem cheia. 
No momento de fritar, tirar

com uma colher um pouco de 
mas»a, deitar no meio dela 
um camarão cozido ou um 
lambari. Frigir em gordura 
quente.

PODE SE LIMPAR os po
ros da pele com uma boa 
agua de colonia, que possua 
principios ativos; com ela, es- 
pecialmente no verão, se dis
solverá a ceborea. Essa apli
cação não deve ser feita 
quando os poros estão dilata
dos, pois nesta condição tor
na-se imprescindível um tra
tamento adequado.

Edgar Fischer e 
Senhora

Lauro Souza e 
Senhora

Tem o prazer de participar aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato de casamento de seus 
filhos

MARLY E ORLY 
Lages, 15 de Outubro de 1955

PRODUTOS DA C I T Y T E X

Comercial Auto Capas
Inaugurou sua loja CITYTEX

A  rua Mal. Deodoro, no antigo sa lão  Cruzeiro do Sul

Onde está instalada com um variado sortimento de colchões, so
fás, jogos estofados, camas, divãs, almofadas, tapetes, trilhos, lus
tres em estilo funcional, bergéres reclináveis e simples, e uma 
variedade infinita de móveis de todos os tipos e para todos os gostos

V endas com facilidade de pagam ento

casa celi - Casa Melo - casa natai

Um emporío de tecidos e roupas feitas a serviço do povo
----------------- Rua 15 de Novembro------------------

Lages Santa Catarina

X
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O Pão e o Vinho
(Mandado publicar por Pedrinho Ghicrzi)

O Pão
Tudo vem, como tu, ó pão, duma semente, planta, ho

mem, meditação ou mundo!
Tudo vem, com tu, dum esfôrço, labor e desejo de ex

pressão. como da semente!
Tudo vem dum silêncio e dum vazio; duma matriz ou 

dum abismo; duma espera plena de devoção ou plena de 
humildade, terrestre ou cardíaca ou do espiritual orvalliar!

Tudo vem, como tú, ó pão, dum ciclo invernal que a- 
fiora em Primavera, floresce em Verão e amadurece ou
tonalmente! Do silêncio para a Luz, da Luz ã oferenda vi 
tal ou votiva!

Tudo vem, como tú, dum crescimento em todos os bri 
lhes da vida externa, ao jôgo do vento das planícies da 
Vida, 6ob a carícia do Sol ardente, que é côr na espiga e 
amor na alma! E com as flores vermelhas das papoulas 
nos trigai6, ou dos amores humanos, e da fôrça com que 
uns ou outros lançam semente-em úteros ou sacos de trigo !

Tudo vem, como tú. ó Pão, da Moenda! Quando a pro 
pria forma da vida, tão visivel na planta ou no grão, sepa 
rando no homem o seu pensamento independente, devem 
ser triturados, esmagados pelas suas próprias resistências! 
E para se tornarem impalpaveis e poder aglutinar-se, isto 
é, unificar se pela água. material ou espiritual, e pelo a- 
massar da mão artesã ou Divina!

Tudo vem, como tú. ó Pão, doutra noite escura, dou
tra espera ardente, onde o fermento, químico ou concien- 
cial, cresce ampliando e amplia crescendo!

Tudo vem, como tú, dum fôrno! Escuro e frio quando 
apagado, mas rôxo, vermelho ou branco, sob o poder do 
fogo da lenha, [da devoção ou do êxtase!

Tudo vem, como tu, ó Pão, dum cozimento lento, cer
to e hábil! Até quannde então surges, Pão Experiência, com 
o qual vamos comungar, em tríplice signo da no6sa união 
corpórea de vida coletiva, da no6sa aspiração consciente 
de união interior das almas e da nossa apetência espiritual 
quê possamos ser UM dentro do Superior Espirito da Ra 
ça ou da Era, e, por sua mediação, com o SUPREMO ES 
PÍRITO! , .

E TU. Ô VINHO !
Tu que vens das uvas, que só crescem bem nas pe

dras, das uvas que realizam a magia de transmutar e unir 
o limo da terra e a Luz do Sol; o acido da dor ao mel da 
felicidade!

Tú que vens das uvas daqueles racimos ou cachos 
pretos ou rôxos, doirados ou translúcidos, como aglomera
dos humanos, de cores e sangues tão diversos, todos ar 
dentes, vivos e generosos como aqueles sucos !

Tú que és, ó Vinho, sob tantas cores, gostos, origens 
e nomes, sempre o mesmo néctar que dá, desde a erobria 
guês mais grosseira até a alegria mais cordial, desde o es
timulo amoroso mais genésico ao éxtasse mais criador das 
Comunhões!

Tú que és. símbolo de sangues derramados em holo- 
caustos generosos, de inspirações humanamente providen- 
cializadas, da própria atividade da mente, do engenho e do 
gênio, de intuição e do transe!

Nós te adoramos, ó V nh >, sob a mais branca e suave 
de tuas formas como o 6imbolo da Pureza! Dessa pureza 
que, como tú só tem realidade quando suco extraído pelo 
Sol espiritual dos esforços da humana planta, valente, per 
sistente, com as raizes na terra, os galhos tomados dos 
arames e púas das cêrcas dos caminhos da vida. e ofere 
cendo ao passante os cachos generosos, ainda protegidos 
por folhas que os ventos rasgaram cantando, em seus lim 
bos, as eternas canções da Vida que passa, passa, deixan 
do, aqui ou acolá.- um trigil, um parral, um moinho, um cão 
que vigia, uma criança que nasce, um homem que medita, 
uma mulher que ora . . .  um ADjo que vela!

'R I  SEVANANDA SVVAMI

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

A maior e mais completa discoteca de Lajes
Acordeons -  Rádios - Eletrolas - Toca-discos - Bi

cicletas - Reguladores de voltagem - Máquinas de cos
tura - Álbuns para discos - Aparelhos discotex e mui
tos outros artigos de reconhecida qualidade.

Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» 
e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cupões gra
tuitos «Lar Feliz» (caria patente n° 180).

PALÁCIO DA MÚSICA. CUJO LEMA É:
VENDER BEM E SERVIR MELHOR

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

«O Construtor da vi
toria emSta. Catarina

O .CORREIO DA MANHÃ» 
edição 12 do corrente, publi
cou, sob o titulo acima, o se
guinte:

O sr. Leoberto Leal, que 
chegou ontem à tarde de 
Santa Catarii a. teve uma 
concorrida recepção no ae 
roporto. Em nome do direíó- 
io nacional do P.S.D., foram 
•specialmeutf* d' signados os 
-«rs. Roberto Pinheiro e Eras
mo Martins Pedro para re- 
cebê-lo, prestigiando “assim o 
deputado catarinense pela de
fesa da linha traçada pelo 
Diretório nacional, quando 
ia tomada de posição do 

diretório regional. Sustentou 
o sr. Leoberto Leal a can
didatura do sr. Juscelino 
Kubitscheck e concorreu pa
ra a su» vitória, mobilizando 
outros correligionários e evi
tando o desânimo na ala do 
-r. Nerei: Ramos.

Também estavam presentes 
vários deputados da bancad» 
nincira, assim como os srs. 

lvo de Aquino e Pedro Gal- 
lotti e numerosos membros 
da colônia catarinense.»

EXPEOIENTE
O “CORREIO LAGEANO” toi 

fundado em 21-10-1939

Propriedade e edição da 
Gráfica Correio Lageano Ltda

Diretor - Dr. Evilasio N. Caon 
Gerente -  José P. Baggio

Redação • Gerencia - Oficinas : 
Mal. Deodoro, 294-C. Postal, 59

R epresentantes
NO RIO e SÃO PAULO

Sucursal dos Jornais Sul 
Riograndenses

Rio — Jorge Chalitha 
Conde Bonfim, 789-fone: 38-7285

São Paulo — Urbano Zacchi 
Cons. Crispiniano, 404 -  S. 210

ASSINATURAS
Ano: Cr$ 120,00 

N° avulso CrS 1,50

PUBLICA-SE ÀS QUARTAS 
e SABADOS

REVENDEDOR AUTORIZADO

8.5 pét cúbicos - 5 anos do garantia 
reol • Amplo congoladoi com porto 
transparente e 3 novas e espaçosas 
gavetas com puebodores funcionais, 

que deslisam sobre corrediças plásti
cos e Fecho resistente e moderno so

bre espelho plástico e Interior em cô* 

res ologres e suaves e Grades com 

ocabamento em alumínio anodizado.

A  ELETROLANDIA
Rua C oronel C ordova s/n  L ages Sta. Çat

Arnaldo Borges Waltrick
C ontabilidade - R epresen tações - S eguros

em  gera l
Abertura e encerram ento de firmas, inclusive serviços na Junta 

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

Rua Cel. Cordova, 92 — Caixa Postal, 407
End. teleg. W a LTRICK

L A G E S  SANTA CATARINA

L eia o C o rre io  Lag*eano á s  4 a s ' e
sa b a d o s

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 1MPERIAES - VALSA DO FILME DO 
MESMO NOME U
TABU - BOLERO AFRO CUBANO 
MARCHA DAS AGUIAS - CELEBRE MARCHA 
SOB O CEU DE PARIS - VALSA 
ADEUS QUERIDA - GRANDE TANGO DO MOMENTO 
AMOR BREGEiRO - SAMBA ESTll.lSADO 
CEREGEIRA. ROSA - ESTE NUMERO ALCANGOIT 
VENDA DE DISCOS. At AIS DE UM MILHÃO ^

E muitos outros números de sucesso 
internacional

No Cine Teatro M A R A J O A R A  em 25 de novembro
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comar
ca de Lages

E d ita l de Praça
O Doutor Aristeu Ruy dM 
Gouvêa Schiefler, Juiz <je Di-i 
reito da Segunda Vara, eir 
exercício na Primeira Var 
de*ta Comarca de Lages E* 
tado de Santa Catarina,’ n 
forma da lei, etc..

Faz saber a todos quantos ( 
presente edital de praça, com . 
prazo de vinte dias, virem, delt 
conhecimento tiverem ou inte
ressar possa, que, no d*a cinco 
do mês de novembro p. vin
douro (5 11-55), á» dez horas, 
no saguão do edifício do Forun 
desta cidade, o porteiro dos au 
ditórios, ou quem suas veze* 
fizer, levará à público pregSo de 
venda e arremntaçã*. por quem 
mais der e maior lance ofere
cer acima da avaliação de vin
te e oito mil cruzeiros, feit? 
nesta juizo, o seguinte bem imó
vel que foi penhorado à Hono- 
rio Leite, nos autos da aclo 
executiva que lhe moveu Au
gusto Padilha, a saber: - Uma 
gleba dt terras de Matos e D- 
chinais. com a área superficial 
de quinhentos mil metros qua
drados, situada no lugar deno
minado «Lageado» ou "Barra 
Grande», distrito de São José 
do Cerrito, desta comarca, ter
ras próprias para a indústria a- 
gricola, caracterizada por ma
tos, capoeiras, fachinais, lagea- 
dos, arroios, sangas, confrontan
do por linha sêca, fazendo di
visas com 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

anoas acima até e i : n t r a r  a 
arra grande, desta, sobe o ar- 

io fazendo divisas com lerra? 
fe Amaro Pereira de Souza, 
té encontrar a linha divisó h 
- Luiz Leite, ponto de partida, 

endo marcos de pedra cuva 
'os em todos os c .ntrs da li- 
ha divisória. — Esta gleb» foi 

< Iquirida pelo executado, por 
ompra de Manoel Augusto Ne- 
es e Manoel José Soares Pe- 
eira e suas mulheres, conforme 

escritura l»vrada no Cartório do 
Escrivã do distrito de São 
Jô é do Cerrito, S"b stiío d» 
Sdva Ortiz, devidamente tians- 
crita no R' gistro dc Iaaoveis 
competente. — E quem quizet 
arrematar o referido imóvel, de
verá comparecer no !o al, dia 
mes e hora, acima menciona
dos, sendo ele entregue a quem 
mais der acima da aludida uva 
liação, depois de psgos, no ato, 
em moeda corrente, o preço da 
arrematação, impostos e custas 
legais. — E para clvgue ao 
conhecimento de todos, passou 
se presente edital, que será pu
blicado e afixado na for', a da 
lei. - Ej , Waldeck Aurtlio S m- 
paio, Escrivão do Civel, o da
tilografei, subscreví e lambem 
assino. Sélos afinal. Lages, 9 
d« outubro de 1955.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Shr fler

Juiz de Direito em fxercicio na 
la. Vara

Waldeck Aurtlio Sampaio 
Escrivão do Cível

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

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

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

OSNY PIRES & CIA. LTDA.
Praça João Costa, 34-38 — Fone, 263 — LA G iS - Santa C a lc in e

\
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0 COM FIM É G3P.QDÍI33 PQR
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.

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

sua aderência total e
grande estabilidade as
seguram  trabalhos rápi
dos e econômicos em 
qualquer terreno. 25 H. P. 
Onico tra to r de sua ca
tegoria equipado com  
m otor Diesel

SOMECA DA 50
de grande produção

Uma
linha completa 

de tratores

D I E S E L
com a

tradicional
economia 

e solidez

dos produtos

ir Todo» os implenie.itoi Lgntolos

*  Completo estoque do peças Irçj.Mmos

*  Asslstén Ia tccoi‘0 com pes ool 
especioi.iodo ao proprln fobneu

Consultem nosso plano de 
FINANCIAMENTO

FIAT-OM 35/40-CL
ideal para 

tarefas pesadas

com 6 m archas a frente e
2 a ré. Sapatas de 40 cms. 
M otor de 37 H. P. Constru
ção ultra-forte para resistir 
às mais arduaa tarefa*. c

K1Q SECLIU DE REFUTAÇÃO MUNDIAL
FIAT 55/L
o m áx im o  d e  e f lc i tn d a

da mais alta qualida
de. Motor de 55 H. P. 
E s fo r ç o  de traç io  
5.500 Kgs. 5 marcha* 
a fren te  e uma a ré. 
Consumo reduzid i^  
simo.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
Fara os Estados do Paraná e Sta. Catarina
Nodari S/A. Comercial e Importadora

CURITIBA , VIIÍ>EI,Í^  wCaixa Postal. 1748 Caixa Postal, 58
Fone: - 2657 Fone: - 115

TELEGRAMAS - «NODARI»
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G R A N D E  H
Oferece o melhor restaurante da cidade a preços normais

ALMOÇO ou JANTAR no G R  A N D E  H O T E L  
---------------------------------------------CRS 50.00 ■------------------------------ --------------

Conheça o nosso BAR  A R L E Q U I M

Pinheiros x Aliados, o choque de domingo
estarão frente a frente, 

amachã, no Estádio Munici
pal, os voluntariosos esqua
drões d<> Aliados e Pinheiros 
cumprindo mais um compro
misso pelo certame citadino.

O embate desperta inte
resse entre os aficionados 
pelo fato de congregar dois 
times de reais possibilida
des e de muita fibra des
portiva.

O Aliados está liderando o 
campeonato, com zero pon
tos perdidos, o que influirá 
sobremaneira no ânimo de

seus atletas para não cede 
rem a honrosa posição. As 
perfomances d» «Veterano» 
são de moldes a inspirarem 
sérias apreensões aos de
mais concorrentes ao titulo 
máximo, tal o ajuste de suas 
linhas e a disposição de seus 
craques, em levar de venci
da a todos os que tem apa
recido em sua frente.

O Pinheiros vêm de uma 
exibição magnífica diante do 
Lages, quando conseguiu, 
com méritos, um empate. 
6alientando-6e que o esqua-

Nota da Delegacia 
Regional de Policia

O SENHOR MAJOR JUBAL COUTINHO, DELEGADO RE- 
GIONAL DE POLICIA DE LAJES, NA FORMA DA LEI, etc.,

•

FAZ SABER a população desta cidade, que o jogo do 
bicho, como qualquer outro jogo do azar, está proibido por 
lei emanada das Autoridades Superiores, — nao sendo por
tanto, permitido a pratico desses jogos nesta cidade, e puni
dos serão os infratores sob as penas da lei. Esta Delegacia 
Regional de Policia, está devidamente aparelhada para repri
mir tal infração, estando já sendo tomadas as providências 
necessárias, para serem autuadas em flagrante os infratores.

Delegacia Regional de Policia de Lajes, em 19 de Outubro 
de 1955.

Major Jubal Coutinbo 
Delegado Regional de Policia

drão organizado agora à ba
se do ama orismo está ren 
dendo muito mais.

Essas considerações nos 
fazem prever um emocionan
te duelo sem podermos dizer 
qual o provável vencedor.

As equipes deverão apre
sentar as seguintes forma
ções:

ALIADOS: Lulu. Pedrlnho 
e Abelardo - Vilton, Alfredo 
e Bela Vista - Max, Nequinba 
Clóvis, Galego e Kmilio.

PINHEIROS: Segala. Zé
Otávio e Julião -  Madureira,
Luzardo e Coco - Guaracy,
Dezinho, Isaac. Joãozinho e desta data

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
PORTARIA

de 10 de outubro de 1955 
O Prefeito Municipal de Laje», resolve:

CONCEDER LICENÇA:
De acordo com o riigo 162, da Lei n° 7!, de 7 
de dezembro de 1949.

A GUIOMAR PEREIRA BORGES, que exerce o cargo 
de professor, Padrão D, do Qua'ro Unico do Município (Es
cola mista municipal de Pedras Brancas, no distrito de Pai
nel), de trinta (30) dias, com todos os vencimentos a contar

Cabo
O prélio deverá ser arbi

trado por Osvaldo Decosta.

T erreno
Vende-se magnífico lote, 

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

Os interessados deverão 
dirigir-se ao proprietário sr. 
Syrth Nicolléli ou a redação 
dêste jornal.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de outubro de 1955
Euclides Gianz-ttto 

Prefeito Municipal

DECRETO
de 8 de outubro de 1955 

O Prefeito Municipal de L jes, resolve. 
E X O N E R A R :

De acordo com o artigo 232, letra a, da Lei n° 71, 
de 7 de dezembro de 1949.

PLÍNIO GUIMARÃES do cargo de Professor, Padrão A, 
do Quadro Unico do Município, da Esccla mista municipal 
de Barro Preto, no distrito de Anita Garibaldi.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de outubro de 1955
Euchdes Gr-mzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Grande circuito ciclista em novembro patrocinado pela tradicional e conhecida 
_____ - loja a «E L E T R 0 L A N D I A»»

C A S A  R E N N E R
'f à c i lm - M f

'(7• • • t

FAZ PA COSTURA 
ep o b o r pa d o

UM PRAZER

íék§1 \
A MARCA 

DE Q U A L ID A D E

SOBRETUDOS

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc,,
u i—»

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 EDI  A R I O

*
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Os aparelhos elétricos
D ã o  m a i o r  c o n f o r t o

Máxima comodidade ás donas de casa -  E
a o  s e u  l a r

CONOMIA, LIMPEZA, ENCANTAMENTO! ,
Panelas de press o — Enceradeiras (das quais se destaca a en
ceradeira equipada com espalhador de cera automático) — Liqui

dificador — \spirador de pó — Batedeira (Dual-Super),
para ser usada fixa e portátil

«CHAVECO» é a denomina
ção da campanha que serâ 
iniciada por estes dias, junto 
às exmas, donas de casa, sob 
o patrocínio de OSNI PIRES & 
CIA. LTDA. - PRáÇA JOÃO 
COSTA, 34/38 na difusão dos 
aparelhos elétricos domésti
cos da renomada marca «AR- 
NO», que garantem o maior 
conforto ao lar moderno.

A vasta linha de aparelhos 
eletro-domésticos ARNO. a- 
lém de uma apresentação a- 
primorada e formosa, possue 
todos os requisitos da técni
ca moderna mais exigente.

A PANELA DE PRES
SÃO excede das demais si- 
miliares, por ser praticamen
te INDEFORMAVEL, Fundida 
por meio de mo terno pro
cesso a jato, em duro alumí
nio, «em rebites, sem 6oldas.

— O LIQUIDIFICADOR «IV 
Centenário», a 3 velocidades, 
fiel companheiro que propor
ciona uma dieta hieienica e 
1001 quitutes para os pala
dares mais exigentes.

— A ENCERADEIRA «AR
NO» possue vários caracte
rísticos de decisivas vanta
gens que a tornam a raai» 
procurada pelas donas de ca
sa, até a ENCERADEIRA SU
PER EQUIPADA, com distri
buidor automático de cêra.

— O ASPIRADOR DE PÓ, 
potentissimo, criado de acor
do com a técnica mais mo
derna que, além de tngienizar 
o lar possue vários acessó
rios, úteis não sómente na 
aspiração das partículas de 
pó, como também na expeli- 
ção de inseticidas em pó ou 
liquidos.

— A BATEDEIRA, ideada 
para ser usada PORTÁTIL 
ou FIXA munida de potente 
motor que reduz a minutos as 
costumeiras horas emprega
das na confecção de meren
gues, bolos, cucas, cremes 
chantilly, etc.

MAIOR CONFORTO 
A O S LARES DE LAJES 

E DO BRASIL
Inúmeros técnicos, auxilia

dos por modernas instalações.

Eis aqui umu vista magnífica, da grande exposição de artigos domésticos, da famosa marca «ARNO», da Arno S. A. — Industria e Comercio, da 
qual é agente exclusivo para a cidade e o municipio de LAJES a conceituada CASA OSNY PIRES & CIA. LTDA. — PRAÇA JOÀO COSTA, 34/38, 

No clichê ve. ms: o titular da firma local Snr. GILBERTO PIRES, a srta. ERTA COSTA, o sr. LIVIO A. TONIATTI, ativo inspetor do D epartam ento 

de arti s domésticos da ARNO e o sr. WILSON DA COSTA NEVES, dinâmico vendedor, nesta cidade, dos apreciados artigos de uso
doméstico, daquela grande organlzaçfio industrial brasileira.

desenvolvem, ano por ano. 
novos apar ■ hos para propor
cionar ms conforto aos la
res, sen > já anunciadas 
grandes surpresas para os 
milhares d ■ clientes da ARNO.

CA 4PANHA
«CHAVECO»

A fim de proporcionar às 
DONAS DE CASA a maior 
possibilidade de conhecer, em 
seu proprio lar, as vantagens 
dos aparelhos ARNO, a firma 
OSNY PIRES & CIA. LTDA. 
desta cidade, está desenvol
vendo um programa de visi

tas às mais conceituadas fa- 
milias L \ J E a NAS, para de
monstrações gerais do fun
cionamento dos categoriza
dos produtos ARNO. demons
trações serão feitas pelo sr
W il s o n  d a  c o s t a  n e v e s
vendedor especializado, com
petente e treinado, e as fa
mílias LA-JEANa S estão exi-

OSNY PIRES l  Cl

midas de qualquer compro 
misso de compra.

Pedimos, pois às donas de 
casa LaJEANA^ acolher com 
a proverbial gentileza e 6im- 
p tia o dedicado funcionário 
que vai representar uma gran
de industria que constitue um 

j legitimo orgulho para cada 
I brasileiro.

Prsça. João Custei, 34*38
Tem para pronta entrega máquinas de costuras C R O S LE Y  L A  DA e O f tK A N  em suaves prestações.
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