
Ademar em São Paul!
O sr. Ademar de Barros,no seu primei- 

meiro teste pela campanha à PreSdinS» h. 
República acaba de sofrer fragorosa derrota 
em seu próprio Estado, nas eleições de dom"n 
go ultimo, para as prefeituras da Capital e de 
Santos, bem como na Assembléia Legislativa 
A repercuçao das eleições paulistas é retum 
bante servindo para assunto e interpretações 
em todos os setores políticos do pais. Ç

Jânio Quadros é o P re  
íeito de S. Paulo

. . O 8̂ - Jânio Quadros foi eleito prefeito da
( apitai Bandeirante, num dos mais sensacionais 
e inesperados pleitos realizados no Brasil A 
diferença sobre seu mais forte contendor já so
be o mais de 100 mil votos, sendo já conside
rado eleito, embora ainda não tenham sido di
vulgados os resultados oficiais.

Q Governador Lucas Garcês já reconheceu 
Avitória de Quadros, o tendo cumprimentado

Jânio de Quadros, cuja candidatura foi re
gistrada pelo PDC, teve o apoio das dessidên- 
cias partidárias, representadas pela massa po
pular que se opôs à Coligação formada em tor
no da candidatura oficial de Francisco Antônio 
1 ardoso. Oficialmente todos os grandes parti
dos apoiaram Cardoso, cuja campanha foi diri 
gida ardorosa e esFallafatcsamente pelo chefe 
pessepista Ademar de Barros

O PTB de S. Paulo, desobedecendo instru
ções da direção nacional, sufragou o nome de 
Jânio de Quadros, elegendo como vice prefeito 
o trabalhista da Porfirio Paz.

Os meios políticos interpretam a eleição 
de Quadros como uma reação do eleitorado 
contra a atuação e principalmente contra a po
lítica ademarista. Jânio Quadros jáescolheu seu 
secretariado.

Prefeito de Santos
Em Santos foi eleito Prefeito o sr. Antonio Fe- 

liciano, ex-deputado fede ral do PSD. e que teve

o apoio do PTB e de várias dessidencias. (1 
candidato do PSP, foi derrotado, também con 
tra os prognósticos.

Eleita a M e*ada As 
sembléia Paulista
A Assembléia Legislativa de S. Paulo aca 

ba de eleger o Deputado Vitor Maída, para 
presidente. Embora pertencendo ao PSP, con 
correu com o dep. Lino Matos, candidato qut 
Ademar pretendia impôr na direção do legisla 
tivo. Os demais cargos foram ocupados pelo 
srs. Almeida Barbosa, vice, do PTB, Pena Cha 
ves, 2 vice, do PRP, Almeida Pinto, secretário 
do PSD, Pais Barros Neto, 2 secretário, dr 
UDN, Salgado Sobrinho do PRT e Alberto An- 
daló do PTN.

O candidato pessepista do dr. Aderna 
de Barros era Lino Matos, que foi repelido pela 
coligação.

C O R R E IO  L Ê
ORGAO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
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Calma Pessoal
No meu primeiro artigo fa

lei ao sr. Prefeito e Verea
dores. no segundo ao sr. Go
vernador do Estado e, neste 
falarei a todos os políticos. 
Assim procuro clarear a in
teligência de muitos que es
tão cegos pelo fanatismo.

Tudo o que fazem é visan
do prejudicar ou ofender os 
adversários políticos, que
brando velhas amizades, pre
judicando até parentes.

Em todos os Estados da 
União é Santa Catarina o 
palco em que se desenrola 
a política mais forte e mais 
suja. Principalmente aqui em 
Lajes, onde os dois jornais 
adversários atiram-se com 
unhas e dentes um contra o 
oútro.jNo principio atacavam- 
se com mais decência.

E hoje não encontrando 
aquelas palavras que por ** 
eram bonitas, pois não ofen
diam a moral pessoal do 
adversário, atiram-se com pa
lavrões, procurando atingir o 
carater de chefes de familia, 
esquecendo que também o

sao.
E outros, tomando o lugar 

de meretrizes, brigam por 
causa dos homens. Pela mar 
cha que vai os srs. irão re
solver assuntos políticos a 
bala e em praça pública, co
mo infelizmente já tivemos 
ocasião de ver com o caso 
dos .automóveis de aluguel, 
em que o chefe do PSD su
biu no estribo ae um carro 
e cantou aquela marcha car
navalesca: «Daqui não saio 
daqui ninguém me tira». E o 
pessoal da UDN trouxe da 
Capital um equipamento de 
guerra e cantou «O terceiro 
homem que é o tal» (Gover
nador).

O sangue e suor que os 
grandes vultos da nação der
ramaram por um Brasil me
lhor e mais forte voces es- 
i f w  destruindo com tanta fa
cilidade. Procurem entender- 
se melhor para colocarmos 
nossa terra em lugar de des
taque como merece.

N.

oje, a instalação do Sindicato dos Trabalhadores 
na Construção Civil e Mobiliário

Terá inicio hoje. ás 18 horas, na séde do Clube lixeur- 
omsta Princesa da Serra, a reuni-ào preliminar dos tra- 
ilhadores na indústria da construção Civil e do tliobiii- 
io, para a orginização de respectivo Sindicato.

A Comissão Provisória encarregada de arregimentar o 
oerariado lageano em torno da entidade classista, desenvol- 
iu intensa atividade,desde que foi constituída ate o mo- 
ento, esperando-se, assim, que elevado numero de mte 
issados compareça á reunião de hoje á tarde.

Preenchidos os requisitos legais, os íribidu^lores na 
idústria da construção tin i, nas fábricas de mm . 
larias, serrarias e outras atividades congener s . - < 
rirneiros a se org tuiz ir oin sindicat > em nossa ci ( •

Encerrada Dom brdfiantísma a 
VII Exposição

Com um churrasco, no dia 
23, oferecido aos expositores 
ás autoridados e imprensa, 
foi encerrada a VII Exposi
ção Agro-Pecuária e de Pro
dutos Derivados de Lajes.

O certame, conforme noti 
ciamos, obedeceu a um bem 
elaborado programa, o qual 
foi cumprido integralmente, 
alcançando exito sem prece
dentes. Por ocasião do chur
rasco de encerramento dis 
cursaram: o Dr. Osni Regis, 
Prefeito Municipal, em nome 
do Município, sr. Percio 
Freitas pelo «Diário de Noti
cias de P. Alegre», sr Ari 
Machado em nome de S. 
Excia. o Governador do Es
tado e da imprensa brasileira 
e por fim o ( ap. José Pinto 
Sombra, Presidente da Asso
ciação Rural

Neste ano. além da parte 
de exposição propriamente 
dita, tivemos ainda uma sé 
rie de festividades que con
tribuiram para o brilhantis
mo da parada máxima da 
produção lageano

Tivemos a inauguração da 
séde própria do aéroclube, 
tendo discursado na ocasião 
o Dr. lvo Guilhon Pereira 
de Mello, tivemos várias pro
vas desportivas: a gincana, 
vencida pelo sr Platano Len- 
zi e a corrida até o Canoas, 
vencida pelo sr. ( láudio 
Araldi, a disputa entre Alia
dos e Carlos Renaux e ou
tras.

Obtiveram grande sucesso 
e afluência o baile de gala 
e as soirés levadas a efeito 
no recinto da exposição, con 
a presença das si\as, prin

Associação Rural de Laje 
A g r a d e c i m e n t o

A Associação Rural de Lajes vem por intermédio d 
presente tornar público os seus agradecimentos às Autor 
dades Federais, Estaduais Municipais 2 } Batalhão e Rodo 
viário; Entidade de Classe; Comércio e Industria: Agricul 
tores e Ruralistas; Imprensa falada e escrita; motorista 
de praça e o povo em geral, pelo apoio e incentivo m 
ral recebido durante o transcorrer da VIIa Exposição Agr< 
Pecuária de Lajes.

Agradece ainda em particular ao Comércio e partí 
culares que ofertaram prêmios e bem assim aos motori 
tas de praça pela maneira como se conduziram durante 
Exposição, dando margem a muitas referências elogiosa?

Outrossim apresenta suas excusas pelas falhas hav; 
das e torna público que as mesmas foram anotadas par 
em próximos certames serem sanadas.

A todos pois, mas uma vez os sinceros agradecimen 
tos da Diretoria e membros da Associação Rural de Laje 
pela maneira com que contribuiram para o excepciona 
brilhantismo da festa máxima de trabalho de Lajes.

Lajes, Março de 1953 
Cap. José Pinto Sombra — Presidente da Associação Ru

ral de Lajes

Inícia-se hoje a Convença 
Estadual do PTB

Terá inicio hoje em Floria
nópolis, a Convenção Estadual 
do PTB que se reunirá em 
carater ordinário para eleger o 
novo Diretório e Executiva. O 
conclave petebist» está desper- 
tandg vivo interesse nos meios 
politicos do Estado em virtu-i 
de da relevância dos assuntos 
a serem tratados e deliberados.

O conclave deverá ser diii- 
gido pelo Deputado. Saulo Ra
mos, presidente da agremiação 
no Estado, devendo compare

cer também o Senador Cario 
Gomes de Oliveira.

Alem da eleição do nov 
diretório serão discutidis im
portantes assuntos relaciona 
do- com a poliiica trabalhista 
em Santa Catarina.

A representação do Dirt- 
torio local já se encontra m 
Capital, sendo composta do! 
srs. José Baggio, Prosidenti 
Dr. Edgard Kasper, Veread' 
Syrth Nieollélli e Ariovald 
N. Caon.

cesas e rainhas dos nossos, 
clubes e também da srta. 
Marilia Campos, rainha da 
cidade.

OS PRODUTOS EXPOSTOS

Releva notar que us espó- j 
cimes expostos nos vários | 
pavilhões da Escola Fito-, 
técnica, quer na parte da! 
pecuária, embora nem todas , 
as raças de animais criados j 
em Lajes estivessem repre-j 
sentadas foi a

mais promissora: qutr n. 
agricultura e mesmo na it 
dústria incipinente de Laje 
- Digno de nota foi a pari- 
artística da Exposição qt 
apresentou o festival de o  
roação da Rainha da cidadr| 
no Cine Marajoara, hem 
nto a exposição de arte < 
prof.'Amalia Low com exci 
lentes trabalhos de pintur..

Em edições posteriores d. 
remos a relação dosprêmhí 
obtidos pelos diversos exp 
sitores.
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CORREIOLAü EANO

^ ^ s Q C i n i
ANIVERSÁRIOS

Março 28
Sr. José Otávio, filho do 

sr Agenor Varela, industria
liza.

i>ia 29:
Sr. Nikon Sell, industrial.
Dia 30
Sra. d. Maria da Carmo, es

posa do sr. Célio Castro, Sr. 
Aurino Rosa, agente dos Cor
reios e Telégrafos. Sr. “ João 
Xavier de Oliveira, vereador 
pelo PSD., Rogério, filho do 
sr. Sebastião Muniz.

Abril l u
Sr. Antonio Cândido, resi

dente nesta cidade. Os meni
nos Verli Tadeu e Vanderlei 
Ubirajara, filhos do sr. Her- 
cilio Miranda

Dia 2

Baggio aniversariou
Na data de ontem festejou 

mais um natalicio o nosso 
companheiro de trababho, sr. 
José Baggio. Tendo como a- 
tividade principal a indús
tria madeireira, o sr. José 
Baggio se dedica aos espor
tes. sendo Presidente da Li
ga Serrana, e como político 
vem ocupando há tres anos 
a Presidência do Direitorio 
do PTB local. Desfrutando de 
grande circulo de amizade 
em nossa terra, o aniversa
riante foi muito cumprimen
tado, recebendo também o 
nosso abraço.

Viuva
Emilia Batista Ramos
Têm o prazer de partii-ipar «o* 
parentes e pessoas de «nas rela
ção o contrato de casamento de 
sua filha
IRMA com o Sr. João Maria Marçal 
dos Santos.

Lages, 22-3-53

Sr. Luiz Floriani Junior.
Srta. Maria Osvalina. filha 

do sr. Patrocino de Oliveira 
Branco.

Dia 3 .
Sr. Vantuil Sambaqui Mo

reira, filho do sr. Aristotelino 
Moreira Sr. Plinio da Silvei
ra, funcionário do 2o. Btl., Sr. 
Enio Ribas, comerciante.

Dia 4
Sra d. Angelina, esposa do 

sr. Vidal Antunes dor Santos 
Sra. d. Celestina, esposa do 
sr. Artur Floriani.

Dia 6
Sr. D. Carmem Gamborgi 

Valim, esposa do sr. Ubiraja
ra de Almeida Valim, do co
mercio local.

O aniversá 
rio de D. 
Daniel

Verá transcorrer d i a 2 
de abril o seu aniversário S. 
Excia. Revda D. Daniel Hostin 
Bispo da Diocese de Lajes. À 
passagem da data magna de 
S. Excia. é motivo de júbilo 
para os fiéis católicos e para 
a população lageana, no se o 
da qual L). Daniel desfruta de 
largo e merecido prestigio. “ Des
tas coluna enviamos a S. Ex
cia. os nossos parabéns, com 
votos de felicidades.

Inácio M. dos Santos 
'e  Senhora

Participam aos parentes e pes
soa? ile suas relaçOes o c. ntrato 
de casamento de seu filho

JOÃO M ARIA com a Srta. Irma Ba
tista Ramos.

Lages, 22-3-33

IRM A E JOÃO 
Confirmam

Chapecó
A chacina d e  r

Mais de 47 (eus s t -
!uq inio r̂ins did ál

em Porto União
plorianópobs, 23 

PRI-SS) - Presentemente aqui

ASAPRESS 0 Dr. Davi A J  
ml Camargo, Juiz J 
de Porto Un.au que P ^ d irà  
o sensacional juri da 
de Chapecó, declarou q 
convocou uma sessão ex
traordinário para trinta e um 
do corrente, quando serão 
julgados quarente e sete réus 
íoclusive Argeu Uajus, D 
gado de Policia de Chapecó 
na ocasião do crime e consi
derado o principal implicado 
no maasacre, junto com Emí
lio Loss, este já condenado 
e cumprindo pena de vinte e 
quatro ano na Penitenciária 
da Capital. Funcionara na 
acusação o Dr. José Daura, 
Promotor da Comarca de 
Chapecó, com dois assisten
tes: Drs. LV burgo de Deus 
Vieira e Wilson YVatson 
Webber, ambos advogados 
gaúchos contratados pelas 
familias-das vitimas. A defe
sa de Lajus e mais nove réus 
está a cargo do Dr. Gaspar 
Coutinho; o Dr. Brasiliano Ce 
lestino Oliveira defendera de- 
sesseis; Dr. João Carlos Dick 
catorge e Dr. Luiz Abs da 
Cruz sete. O juri |será iea- 
lizado no Clube Concórdia, 
mesmo loca! do juri anterior, 
e terá prolongado duração, 
sendo talvez o mais longo da 
história judiciária brasileira. 
Cerca de tres mil quesitos, 
hipotése de tres minutos por 
quesito, levaria quase sete 
dias a sessão se interrupta, 
porém haverá forçosamente 
intervalos para descanço. Se
te implicados encontram se 
foragidos.

Amanhã será tarde demais

_ • Av incrível sucesso e brilheteria em
Dep0,1S /L , l>0rto Alegre esteve 4 sema

loguy.

D E C L A R A Ç Ã O
Nós, abaixo assinados, garçons que traba

lhamos nos bailes e demais solenidades da VII 
Exposição, declaramos para os fins que se fize
rem necessários, e também para desfazer boatos 
e rumores que corriam pela cidade desfavoravel
mente a nós, que nada ficamos devendo aos nos
sos empregadores, com os quais fizemos acerto 
de contas, ficando ambas as partes satisfeitas por 
todo o trabalho. Lages, 28 de março de 1953
Juventino Xavier Floriani, Aldo X-ivier Floria i Gilberto 
Waltrick. Ciceio Varela, H -lio Furt.do, Jo.,e Correia, Qsid 
Souza. (De acordo,) ^ntonio Ramos Lisboa - (Empregador)

Domingo churrasco do 
Aliados

O A i dos levará a efeito, 
amanhã, ás 12 boras, no a- 
prezivel recanto do “Bairro 
Guaruja’,, o churrasco da vi
toria no campeonato da ci
dade. Será carneada uma va
ca, doada pelo snr. Aquiles 
Varela, e oferecida aos diri
gentes do clube, atletas e re
presentantes das associações 
locais e LSD.

Vende-se
õ ende—se vários móveis 

(quarto, varanda e escritò- 
riol e um smooking.

Informações na Farmácia 
Avenida (Edifício Carajá) 
.. Ver e tratar à Rua 7 de 
•>et- mbro (ao lado da Pen
são Avenida.)

Denois de incrível sucesso e o.nmuena em V|rj 
Depois u Alegre esteve 4 semanas)

des do País ( QSO filme de Leonide Moguy. a \1AnJ1 
emJ n Í enFM Al^ que recebeu prêmios em Veneza .
L 1 'p 8«  V»“  J.ta V r e v e n d e  sobre o filme J

rlue- «é um concencioso espetáculo sobrei 
m S'sérios proidemas humanos vividos em ,„d .s »  f  
NãT perca e aprenda o quanto voce pode fazer p *  
meíhante com um ge.-to. uma palavra ou apenas
compreensão».

V IV A  Z A P  A T  A

FLlA KAZAN,*o notável diretor americano nos ql 
fiim* baseado no famoso romance, escrito espe 1 

? .r ' T .e la . po. John Steibeok. V IV A  ZAIATA* 
maior criação de seu gênio dnetorial.

Humano, real, e sobretudo fiel a açao e ]0<a| 
desenvolve o filme- México- e uma película em que, 
mundial não dispensando elogios, considera uma das 
até hoje produzidas em estúdios norte americanos.

É a história do famoso caudilho «mestiço» EniilL 
pata que vendo a opres-ão e o desinteresse do govjj 
sua terra sôbre os de sua espécie os pobres enfrenia 
desencadeando uma revolução a qual é o chefe. Ganij 
ta é ele pôsto como chefe revolucionário que é, na din 
govêrno n.exicano. A í começam as suas disilusões. 
sistindo o filme teremos esta oportunidade, a de aquj| 
bom argumenio, bem dirigido e bem iuterpretado.

Furtuuato Ferreira estréia

No show fina! magnificamente org.mizado para o 
mento da brilhante festa de coroação de S.M. Rainhaj 
dade. queremos registrar o aparecimento pela prime 
em nossos palcos do jovem ator Furtunato Ferreira, 
centemente recebeu a estatueta “ Paulo Coelho» como| 
lhor coadjuvante do radio ga. cho.

Sem esquecer as atuações dos demais artistas, 
bi larinas e declamadores, que se h mveram co.n iari| 
dade, na seleção e interpretação de seus números, 
mos com ansiedade a estreia do Furtunato que ti» 
aparições em Porto Alegre, interpretando inclusive 
Pirandeio.

Com o magnífico JOSÊ. de Drrmond de Andradi 
tunatc teve uma grande criação, apezar de ter e-c 
poeta introspectivo e dificil. Um jornalista fora cus| 
tou-o e disse :«Voce quase me fez gostar de poesia i

Faleceu Graciliano Ramos, o maior Escrito 
nossa literatura contemporânea

Estão de luto as letras brasileira* com o desap 
to de Graciliano Ramos ocorrido a 2 deste no Rio.] 
desde que voltou de sua viagem a Rússia, no ano 
romancista havia sido operado em setembro em Boem 
tendo desde lá se agravado seu estado de saude

O ficcionista alagoano nasceu em QuebraoJ, 
"27-10-1892. Trabalhou em fazenda, foi revisor, «aixeirL 
ciante, prefeito, Diretor da Imprensa Oficial e Diretorj 
trução Publica em seu Estado natal. Seu valor lir 
descobeito por Augusto Frederico Schmidt quando 
torio que fez como prefeito de Palmei a dos índios.

A obia de Graciliano compreende romaces, i 
S eAoS , H :CAETÉS" s . BERNARDO. »I

UOrtas; nAAS^ l n ^ NIA ^ eu "'tim o livro chan 
Mt RIAS DA CADEIA e está já no prelo. Vários
í^ iH radRZld0S Para °  inglês e espanhol e ANGU 
considerado por muito ;. cíimo sua ob a-prima.

Sr.  Mu riu A u g u s t o  iln Mnizi
corr°emeerSo r Snr. ‘  Mari,T Au° S° CÍSeS e UrtÍS‘it“S' 
gusto de Souza, gerente M.A. 
de Souza Ltda, pessoa vasta- 
mente relacionada nos n S 6

por este motivo 
a m i z a d e .  í'° 
geano almeja um 
de felecidade

pQq|lpQo Si ainda não tens a tua men
procure conhecer as vantagens aue t 6Sla opor,unidade- - - - - - - - cZizà:ofetece a da

cr>Ç>c=i i, p fe ETj

^ ^ J [pQq~j pQa ||~pQoj
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C( 1 A.GEA 0

Oportunidades Comercais
segufníet0' 10 ^  AdV0Cada do dr- Camargo Branco oferece

1 "  M™niapíonda C° m 15 milhões> campos e matos, neste

2 ■ M & r 12 *15 mu pinheiros' <•»*» —
3 -  Vende-se dois touros zebús* puros
4 - Vende-se uma carreta e uma tombeira com animais

para o serviço dos mesmos:
5 -  30 chácaias de 20 mil metros quadrados cada, ao 

pre(,o de Cr$. 2,00 o metro quadrado;
6 -  50 e mais lotes nesta cidade a partir <le Cr$ 7 500 00

por lote e em prestações, com 10, 20, e 30 meses
de prazo;

7 - -Guga-se, na encruzilhada, frçnte aos Postos Texaco 
Coral, a área de 1 0L'0 m2, sendo 24 mts. frente à federal 

tendo mais de 200 m‘2. área coberta e tudo já calçado;
b - Vende-st um aparelho de soida a oxigênio, estado 

novo, motor à gazolina com cinco e meio HP, com 
serra circular poriatd;

9 - Vende-se um caminhão Ford, 1946, e um Renault,
1949, ambos desmontados

10 - Casa própria para hotel, pensão ou residência, con
6 a 12 quartos, aluga se, frente aos Postos Coral e 
Texaco, n/cidade.

X X X
Tratar com o Dr. Elisiario de C. Branco no seu es- 

ítório. no edificio do Cine-Teatro Marajoara, 3o A., ss. 24 
5. Fone 354; ou em sua residência, Av. Tres de Oi tubro, 
ente aos Po-tos Coral e Texaco, fone 254; ou ainda escreven- 
o para a Cai\a Postal 54, ou tele^r. fando para “Elibranco” 
ajes. Santa Catarina.

Registros de Diplomas Es
trangeiros e Nacionais
Os estrangeiros diplomados no exterior podem 

evalidar seus titulos. Os brasileiros na- 
uralizados, formados no estrangeiro, obtêm a 
arteira sem exame de revalidação (Resolução, 
0, do C.R.E.A.) Registro de professor de curso 
omercial industrial. A INFOKMAÇa OUNIVEHTA- 
ÍIA fornece copias da lei, resoluções. Aceita 
ncumbencias do interior e t io. Orienta qualquer 
Lssunto de ensino, inclusive da validação de en- 
ino livre, recursos e indeferimentos.

Avenida Lio Branco 277 - APT. 1802 
Rio de Janeiro - (D.F.)

Diplomas por Escolas Livres
A INFORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA, (fundada 

m 1930), encarrega-se de fazer RECURSOS, - ba- 
eados em precedentes-a indeferimentos; re-articu- 
ar processos dificientes; prestar esclarecimentos, 
lecessarios e remeter copias de leis, resoluções, 
ivisos etc.
 ̂ Sede Avida Rio Branco 277 apt. 1802 

Rio de Janeiro - (D.F.)

E s c r itó r io  In fo rm a tiv o  CoiubígM
Qu. reis iratar de vossos i<*rf<rí-esse$ pérticolares ou 

junto ás Rfpfrtiçõe*?
Quereis adquirir ou vender propriedadts? Encarregai este 
escritório que está habilitado pura tsl coin grande nu- 
nnro de propredades á venda e vos atendera cJif a iua- 
x ma brevidade e economia.

RAFaELI. RAMOS LTOA-
f /

Junto ao Bir Famili-r, de OasHgmnde e Rafaeli

Dep. João R bas Ra, . .;

Encontrasse n>'stH cidade, 
há dins, o 11 put ido João Ki- 
l> ik Rarnns, • pelo P.ntl- 
do Social l)er .01 tlCn á As- 
sen blcia L<-gi 1 t i v e .  O par 
lamentar lag> a' , ter,do assis- 
tid'» os fesu i -> 'a VII Expo
sição, demora -se-á ainda nes
ta cidade ot, le tem sido mui- 
muito eumiirimentado por 
seus correligionários

Dep. Leoberto Leal

Por ocasião da realizasã<> 
da Exposição, esteve alguns 
dias nesta cidade o deputado 
federal Leoberto Leal, do 
PSD cRtari; ense. S. Exeia. 
regressou a Florianópolis, ten
do manifestado de maneira e- 
logiosa aos festejos da Vil 
Exposição.

Econômico!

KOLYNOS rende muito mais
Kolynos é econômico 
porque é um dcnlifricio 
concentrado que r.nde 
muito mais! Um centí
metro de Kolynos na 
escova seca basta para 
obter espuma abundante 
que combate as cáries 
e perfuma o hálit V I

'SÊiSgf
Agcra tambémi "  , 
cm tamanho GI3ANTE

Vivências
Vende-:-e 2 confortáveis, de 

material, c/ garagem, strvidas 
de agua e esgoto, 11 e 9 pe
ças respectix amente. Terreu- 
medindo 2.000 m2 com pomar 
Faz frente para 2 ruas e 1 
praça. Tratar nesta redação ou 
com o sr. Syrth Nicoiléii.

pagina 3

Foto Sport
DE

FRANCIO E FAVA

keportages em geral

Fotografias para documentos, reproduções, amol- 
durações, álbuns, copias, ampliações, fotografias, co
loridas.

RUA MAL. DEODORO - 189

Locomoveis paro entrega imediata 

“ Lanz” de 41 - 50 - 60 - 120 Cavalos. 

“ Wolf” de 65 - 80 - 2C0 Cavalos.

; ___ t;

V e n d e r a :  KURT WEIL & CIA. LTDA. 
Caixa Postal 745 - PORTO ALEGRE - HGS 
Telegramas “W eil” - Poito Alegre.

A PERFEI TA E CONSTAMTE A S S I S T Ê N C I A  P R E S T A D A  A O S  

A V I Ó E S  P OR T É CNI COS E S P E C I A L I Z A D O S ,  A CORTESI A D0 

P E S S O A L  DE TERRA E DE 6 0 R D 0  E 0 C O N F O R T O  Q U E  V S 

D E S F R U T A R A  D U R A N T E  U M A  V I A G E M  P E L A  " P I O N E I R A " ,  

L H E  P R O P O R C I O N A R Ã O  SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.

Agência nesta cidade
Rua 15 dt HairnnVo n. 37 ícne M- 0. P Í8

fiipóg || oÇa |j DÕ̂ II pQa |[ DÓa'lf7^1 [p0^1[pQgj[p0gJLl?$2Jl[^^

DR. EDÉZIO NERY CAON
DR. EVILASIO NERY CAON

Lj a d v o g a d o s

Rua Marechal Deodoro, 294 —  Caixa Postal, 59

Funilaria e Instalação Sanitária
v

CONCERTOS de:

Fogões
Camas de ferro 
Fogareiros e 

Guarda-chuva.

— DE —

Dante 
M a r o t t o  

&  C i a ,

Callias
Canos

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

DEPÓSITO de:

Canos galvanizados, joelhos curvos etc.
Manilhas e curvas de grês, — Tanques de cimento para água - Fossas céticas, 
dè 4 a 100 pes6cms — Tanques de cimento para lavar roupas -  Caixa de gor
duras etc.

Citii)j>!t;l,o iiiPiit!» <l<‘ í il i It i  Li! |i p;i l d { | tÇ ô^  .'aii!{íiri;0 '
Serviços completos

RUA OT.VCILIO COSTA s/n. LAGES — SANTA CATAR IN \
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Aviso ao Comércio
IRMÃOS ELI estabelecidos em Pôrto Alegre à rua Vo

luntários da Pátria, n.° 2 54U avisa que não tem representan
te comprador em Santa Catharina e que seu único comprador 
autorizado è o Sr. AVELINO BORGliS PAIM em Vacaria 
Não se responsabilizando portanto por negócios realizados ,tm 
seu nome por pessoas estranhas.

Irmãos Ely

(A firma estava reconhecida no Cartório Dornelles em Por
co Alegre )

I
I
$

l!c=3^a|fp0gEi1i'E=^<=il!'p $ ^ ^ | P ^ g l íc ? 0 ã jg

Raul Gcelzer Engelsing
R E P R E S E N T A Ç Õ E S

Eletrolas - Toca - discos para tres velocidades e para 

discos Long - Pley. Preços a partir de CrS 4.500,00 - 

Pagamentos a longo prazo e sem entrada.

Representante das afamadas .correias de lona e 

de óleos lubrificantes em geral Correias para todos 

os fins. Preços reduzidos, com ou sem entrada.

lí

V E M » E - sE

Vende-se um lote de 0 “ J ^ d a
pinheiros localizados Ab(jon
tstrada Cerro Neg ^a_
Batista, na serra do R» ~  
noas Tem medida: 4o «s .
ma. Informações nesta redaç •
ou tratar com o Pr0Pr‘ 
'eronimo Morais, a rua I » ust0 
de Souza, s/n, nesta cidade.

A V I S O
Rádio não registrado é ra

dio clandestino. Registre seu 
rádio na Agencia Postal mais 
próxima até trinta e um de 
março.

$

FAÇA DO
Diário de Noticias

o seu jornal, il matutino de ma i 
tirajem tio 1). federal 
A «ENTE NESTA PJIAÇA: J. N il
son Muniz.

Rua 15 de Novembro,57

Rua Hercilio Luz, 11 — Perto do Forum - LAJES [Al
m=r
Ç2_pÓ£ 1 pQq li póq II I p<>q lí pQq li pQqlíp Q0 V

Móvies em leilão
V. S. vai mudar-se? Dispense os incomoaos de tr 

portar móveis e objetos casoiro9 p r o c u r a n d 
Leiloeiro Oficial, Cezário Bastos Paes, qUe os venderá 
Leilão Público, com todas as garantias.
Agencia provisória; Rua Correia Pinto, 510. Nesta

a ns 
o o 
em

D r . Aristcteies Soeíra 
WsUrlck

Clinica (jcral
Cotis.- Edifício Ccnstmtora 
Io andai-Rua 15deNovem-
-bro L Jges- Sta. Catarina

I? "  *

§

A l f a i a t a r i a  E ' l in
Finas confecções i)ara cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 

Preços Módicos

A N lO N lO  PAIM  BRASCHÊR 

Rua Mal. Deodoro, 613 Lajes

I . ... a z w ;£ 4- Y ‘. i

•F)
S9

■+5
i i

armacia avenida
«

Nos preços Lealdade

Nos Produtos Qualidade

VENDEMOS BARATO PARA VENDER MUITO

Edifício Carajá - Rua Cel. Cordova
Cvsv.vg
-■L:t  T X :é-J:T : 'A<s£:

a

P ro d u to s  q u e  s e
recomenda-

C a f é  C a r i o c a
O amigo do seu paladar, saboroso - moido 

vista do freguez

P a d a r i a  C a r i o c
Pães, Biscoitos. Bolachas, Dôces, Chocolates 

Balas, Enfeites para Dóces

Varejos e fábricas: Rua Corrêa Pinto, esquia 
Caetano Costa - Posto tíe vendas: Rua 

Marechal Deodoro 4o

Mario Teixeira Carrüho
Fere 6b

Advogado

Rua 15 de Novembro n. 191
Edifício João ( ruz Junior — LAJES

H U M B E R T O  P A S G A L E
Caixa postal — 28 
L A J E S

Fone — 28 
Sta Catarina

REPRESENTANTE PARA A ZONA SERRANA DOS 
ARTIGOS ABAIXO:

FERROS - redondo - chato - traf. etc.
CHAPAS - pretas - galvanizadas 

TUBOS - galvanizados
ARAME - liso e farpado todos os tipos 

CIMENTO -

S A L  - grosso e moido em sacos de 30 e 60 kls. 
refinados em saquinhos-

ASSUCAR BRANCO - moido e refinado 

ÁLCOOL em tambor

LIXAS - COLAS “TATU" para madeiras 
ADUBOS - SALITRE DO CHILE

LOCOMOVEIS «LANZ E WOLFF» MOTORES des
de 5 a 200 HP. - (Ótimas condições de venda)

Qualquer artigo acima diretamente da 
fonte de procedência — descontos especiais 

para compras de vulto.

AGENTE EM LAGES

d a n i l o  T i a g o  d e  castro 

RUA 15 DKNOVtTVtBKÜ s n

Dr. Renato V. Valente
( irurgiao Dentista pela I .u nidade d< Farinaria p 

Odrntologia <)e -'ia. Catar

Com estãvio na Poli.-lini.-a do Rio .!e lanriro 
AJLMih D.iS ') - 12 E DAS ü -5

Kiui i , |. Cnrdova. 4- L A G E S

Waiter Schmidt
Importadores de máquinas e a+tig-os e técnicos

Fornecedores de-
MOTORES: elétricos d i^ i  - 
MAQUINAS elétrica- 6 a §az°lina.

LADRilHn- ®mpletos- ~ SOLD \^R AL -PARA TRANSMISSÕES Li/iUKll.HOâ E V lHPn^  a oxigênio p Pt
CORRE1 AS eS  v> R LU^F m Í oBAS Paia agua
OLtOS EGRAVAC L . FLIj ORESCENT it 8 '
ROLAMENTOS s  k  F a ç o s  e m e t a is

• ~  CAMINH 0ES ‘.MAGIRU-
representante nesta praça:

M IL IA N u  Ra m o s  »  05
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Uma revanche que promet
Vasco da Gama e ínternac onal preliarâo amanhã, em disputa 

troféu “Velas Nilda”, no Estádio Municipal, as 15,30 horas.
do

Vasco da Gama e Inter- 
acional que há tempos não 
3 exibiam, realizaram o 
iatch pró Nordestinos, no 
uai sairam vitoriosos os co- 
irados por 3 a 2, após uma 
rdua disputa. Amanhã, em 
irater de revanche, e em 
isputa de uma taça ofere- 
ida pelo sr. Clóvis Rosa, 
roprietário da conceituada 
Fábrica de Velas Nilda», 
,rão novo prélio, que terá 
igar no Areião de Copaca

bana, com inicio ás 15,30 ho
ras.

O «clásico da cidade» es
tá despertando o mais vivo 
interesse, quer pela rivalida
de existente entre vascainos 
e internacionalistas. quer pelo 
equilíbrio de forças demons
trado últimamente pelas duas 
equipes, quer pela conquista 
de mais um troféu.

Ambos os antagonistas so
freram alguns desfalques nes
te final de campeonato, po

rém. já conquistaram novos 
valores, melhorando seus 
conjuntos, mórmente porque 
tem realizado assíduos e pro
veitosos coletivos. No jogo 
de amanhã estrearão novos 
craques. O Internacional exi
birá um novo meia direita e 
o Vasco, possivelmente, con
tará com Esnel e já agora 
com Meireles que. neste ano. 
envergará a camiseta vas
ca i na.

A pugna, indiscutivelmen

te, será uma das mais inte
ressantes já que o Interna
cional procurará manter a 
qualquer preço a invencibi
lidade com que iniciou as 
suas atividades neste ano. e 
o Vasco da Gama tudo fará 
para se reabilitar do revés 
sofrido por ocasião do último 
prélio disputado com Seu ri
val.

Além da luta pelo troféu 
«Velas Nilda», a ser dispu
tado entre as equipes princi

pais, terá lugar, com inicio 
às 13.45 uma preliminar en
tre os aspirantes dos mes
mos clubes.

Esperamos que o público 
desportivo local compareça 
ao Estádio Municipal para 
prestigiar o nosso esporte e 
torcer para os seus simpáti
cos. com a convicção de que 
presenciará um dos inais 
movimentados e sensacionais 
encontros entre os quadros 
locais

üaiu o Aliados lion- 
rosamente

Quem viu o Aliados jogar 
intra o Duque de Caxias, 
ão esperava que o Veterano 
>sse capaz de atuar de rna- 
eira tão brilhante, cont a o 
aloroso time de Carlos Re- 
aux. Embora venciao pelo 
lacard de 3 a 1, o quadro local 
Dube representar condigna- 
lente o futebol da Princeza 
a Serra, impon lo aos visi- 
intes uma resistência tenaz e, 
or vezes, envolvendo o ad- 
ersário com tramas bem ur- 
idas e bastante impetuosída- 
e. Foi uma exibição primo- 
Dsa dos locais, em que pesei 
má figura de dois elementos 

milio e Orá (êste no Io tem- 
o). Entretanto, a convincente 
tuação dos demais elementos, 
obr u satisfatóriamente as fa 
ias de ambos. Apezar da su- 
erioridade técnica dos brus- 
uenses, estes encontram pela 
rente o admiravel espirito de 
ita dos lageanos, fatôr que 
erviu para equilibrar a luta, 
ando ao público presente um 
spetaculo cheio de lances emo- 
ionantes Assim decorreu a 
uta, parelha e arduamente 
lisputada durante os 90 minu- 
os regulamentares pois, mes- 
no inferiurisados no marca- 
lor, os locais nunca esmorece- 
am, pelo contrário, continua
ram lutando com bravura, o- 
irigando o Renaux a lançar 
não de todos os recursos pa- 
a não ver a vitoria ameaça- 
3a Maior volume de jogo e 
nelhor controle de bola, apre 
sentou o Carlos Renaux, seus 
■leme itos tramaram com mais 
perfeição. Entretanto, encontra
ram sempre atenta a delensi- 
va do Veterano. Nos momen
tos que conseguiram bater a 
defez.i, os dianteiros visitantes 
evidenciaram uma quasi total 
falta de pontaria, no que, em 
parte, foram imitados pelos a- 
\ antes locais. Depois de uma 
Confusão na área do Aliados, 
abriu a contagem de pucheta. 
Continuou a luta acirrada até 
o final do Io tempo, sem que 
o p'acaid fosse alterado, lx11

pró Carlos Renaux. Reiniciada 
a p> rfia. notou-se que o A- 
liados voltou dispo to a desfa
zer a diferença. O tento de 
empate chegeu a pintar, mor
mente quando Neves chutou 
violentam nte, indo a bola en
contrar defe/a no travessão 
da meta de Mossimann. Por 
ironia, quem voltou a marcar 
foi o Carlos Renaux. Teixei- 
rinha, de cabeça, elevou para 
2x0. A s-guir, Eustalio, numa 
jogada infeliz, aninhou o ba
lão contra a sua própria meta, 
marcando o terceiro tento pa
ra os visitantes . . . Longe de 
entregar o Aliados continuou 
impassível acabando por mar
car o tento de honra quando 
Jorge suspendeu o balão na 
área, falhou o quíper Mossi
mann e a bola foi morrer nas 
malhas. No Alia 'os, com exe- 
ção de Emilio todos atuaram 
satisfatoriamente, principal
mente o trito final, sem dú
vidas o ponto alto da canha. 
Com tudo, vale ressaltar o 
trabalho do arqueiro Tena, 
Pedrinho na zaga, Tâncio na 
linha média e Tulio, Aldo Ne
ves e Jorge no ataque. Tei- 
xeirinha, Aforsinho, Bolonini 
e Otávio foram as figuras ex 
qpnenciais dos visitantes. Te- 
■sk.rra. meio confuso, foi en
tretanto um bom marcador. 
Os demais atuaram de mnneí 
ra regular, sendo que o ponta 
esquerda Joine, mercê de uma 
fraca atuação, chegou a pre
judicar o bom tiabalho dos 
seus companheiros. Bõa foi a 
atuação do juiz, ^r. Lange, 
bem coadjuvado pelos bandei- 
rinhas Werner e Lauro. Ren- 
da-Cr$ 12.905,00 Quadros: Mos- 
simann-Afonsinho e lvo-Tesou- 
ra-Bolonini e Mafra-Aderbal-
Otavio-Teixeirinha-Petruschi e
Ji ine.

Aliados
Tena-Pediinho e Wilton-Eus- 

talio- l âncio e Orá-Tulio-Gale- 
go-Jorge-Aldo e Emilio.

a t h o s

Os brusquenses Agradecem
Por ocasiãs da visita do 

C.A. Carlos Renaux a nossa 
cidade, o Aliados, a Liga e 
demais clubes, procuraram 
cercar das maiores atenções 
os integrantes da caravana 
brusquense, retribuindo o ele
vado tratamento recebido pe
lo Veterano quando em Brus- 
qite.

Nesta semana, o sr. Afon
so Simão, Secretário da Pre
feitura, sr. José Raggio, Pre
sidente da LSD, o sr. Presi

dente do Aliados, do Interna- 
cion il e Vasco da Gama, - 
todos aqueles que coopera
ram na recepção a caravana 
de Biusque, receberam do sr 
Sebastião Cruz, Presideute 
da Liga Blumetnuense, e 
chefe da missão, e dos srs, 
Oscar Gustavo Ktiger e José 
Rubki, carinhosos telegramas 
de agradecimento as atençõ»s 
que aqui foram alvo.

E do seguinte teor o tele
grama enviado ao sr.- Presi-

[ dente da LSD:
«José B-iggto - Pieisdente 

L SD - Devolta Princesa Ser
ra com embaixada Carlos 
Renaux desejo agradecer seu 
intermédio a todos despor
tistas lageanos gentilesos fo
mos cumulados e enaltecer 
valorosos atletas souberam 
tão bem lutar técnica e dis- 
ciplinarmente como represen
tantes região. Saudações, Se
bastião Cr uz ,  Presidente 
LBF»,

Claudia told v trat a pro
va autamobil stísa

Teve desfecho sensacional 
a prova automibilistica le
vada a efeito no dia 23 do 
corrente intitulada «VII Ex- 
aosição». O trajeto coberto 
pelos volantes lageanos foi: 
partida do Posto Coral até a 
ponte do Canoas e de lá, 
voltando, até a Escola Fito- 
técnica.

Computados os tempos das 
duas etapas, verificou-se o 
seguinte resultado: 1" lugar: 
Cláudio Araldi, com 29.4(1 mi
nutos; 2o lugar: Ernesto Ran- 
zolinr eoin 29.47 minutos: 3o 
lugar: José Vaz (Zezo): com 
30,38 minutos e 4° lugar: Rui 
Zapelini: com 32,45 minutos.

O carro n- 1, pilotado por 
Alberto Ca6tana sofreu um 
desajuste, não podendo fa
zer todo o percurso, sendo 
desclassificado, embora tives
se iniciado muito bem a cor
rida.

Araldi recebeu em prêmios 
Cr$ 10.01'0,00 e um lote no 
«Bairro Guariija», oferecido 
pela Financial Comércioter- 
ra. Ranzolin recebeu ( r$ 
K 000,00. Zezo: Cr$ 4 000,üu 
e Zapelini: Cr$. 2.000.00. Os 
prêmios foram oferecidos pe
la Prefeitura Municipal, ( a- 
mara de Vereadores Agen
cia Ford, Emilio Batistela e 
outras firmas.

Reeleito Presidente ao Vas
co o sr. Eurico Arruda
Reunilos os sócios do Grêmio Esportivo Vasco d.t 

Gama procederam a eleição da Diretoria e Conselho I iscai 
que nortearão os destinos daquela entidade no periodo “de 
1953 a 1954.

Foram eleitos os seguintes vascainos:
DIRETORIA

Presidente de Honra: Emilio Batistella, Dr. Osni Regia 
e Edmundo Arruda. Presidente: Eurico Arruda, reeleitc' Ia 
Vice-Pres; Pedro Delia Roccn, reeleito; 2" Vice: Waldn Cos
ta, 3° Vice: Enio .Mario Marim; Secrttário Geral: Manoel 
Lmo de Jesus, reeleito; 1° Sec: Mario Pomianoski; Z °  Se»: 
Addmnr Cas:m; Tesoureiro Geral: Jayme Gaibelotto; 1° 
Tes: Nilton SeiI; 2° Tes; Joaci Ribeiro; Orador: Hcrusmo 
Euitado; Procurador: Áureo Antunes.

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL 
Presidente: Mauro Nerbass; Francisco Pacheco Jr; 

Técnicos: Tte José Batista Souza Alves, Ivander Proverzam; 
Prepaiador físico: Oswaldo Silva Htisadel; Guarda .Esporte: 
Aureo Antunes.

DEPARTAMENTO DE BASQUETE E VOLKI 
Pedro Duarte, Aureo Vidal Ramos, Nilson Duarte e 

Osmar Couto.
CONSELHO FISCAL

Jj.yme Ramos, Emiliano Ribeiro Brano, Oscar Lenzi, 
Pedro Lisboa, Wolny Broering, Auriliano Ramos, Nicanor 
Arruda, José Mendes José Glauco Ramos, Hilton Machado, 
Teimo Arruda, Lebastião Ribeiro, Cezar Andrade, Ary

DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA 
luartz Garb» lotto, Os y Oscar Westphak 

DEPARTAMENTO INEAN10-JUVENIL 
Augusto Pires Lopes, Buanerges Melo Avile.

S. E. PALMEIRAS
Clube 14 de Junho, e na qual 
serão debnlidos assuntos d- 

para & fissoci®Ç«w. 
Lages, 2(5-3-53 

Alfredo 3 oireia

Com a presente convoco 
todos os sóeios e convido os 
simpatizantes do S.E. Pal- 
meiia, para uma reunião a 
• < r realizada no próximo dia 
1-4-53, no Restaurante do Presi ide
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situação da lavourada pecuária
Em discurso pronunciado por ocasião da ^ la v o u r a  e P0^ - - ‘ido^do corpo de su un

al, pronunciou significativas palavras de analise i - 0 trech > abaixo,
dade das palavras do lider ruralista lageano, transei evemu

i có Pinto Sombra, Presidente da Assocjá 
José Pini i Dada . )portunidadee,

oi cante

“ Não é de hoje meus senho
res o empenho do nosso ho
mem do campo em se afastar 
do marasmo em que viveu 
por longo tempo. Em épocas 
passadas também já se ouviu 
o mesmo aprlo em favor da 
lavoura e da nação. É a pro
va de que existem entre a 
gente campezina a preocupa
ção de não ficar parada, o de
sejo impetuoso de seguir para 
a frente Assim é que a pe
cuária lajeuna não tem perdi
do o seu ritmo de progresso, 
em qualidade. Reprodutores 
ue linhagom fina, adquiridos 
no estrangeiro ou em alguns 
Estados da Federação pelos 
Governos ou por particulares, 
aqui se encontram servindo 
planteis caprichosamente sele
cionados ou melhorando os re
banhos pelo cruzamento. A 
demonstração desta afirmativa 
aí está neste certame recém 
inaugurado.

Quanto a quantidade, posso 
garantir que é alarmente o 
s p u  continuo decréscimo. Oen- 
tre as causas da baixa se a- 
pontam o enfraquecimento dos 
campos e a substituição do 
gado de cria por invernadas 
de bois.

De ano para ano as pasta
gens vão diminuindo a sua ca
pacidade de engoida e, como 
consequência, a redução do 
número de cabeças.

E para o problema que não 
é somente nosso, parece ainda 
estar distante a solução ade
quada. Lembram alguns estu
diosos do assunto o emprego 
do calcáreo. Para o nosso caso 
sei ia talvez uma tentativa re
comendável, porque esse ma
terial existe em abundância 
no vizinho Municipio do Rio 
Sul Alas essa experiência não 
po ie caber apenas aos parti
culares e se nos afigura por 
isso. digna da atenção dos or- 
gãos competentes da a Iminis- 
tração pública.

A outra causa é também 
bastante grave. Entre as mo
dalidades de criar e invernar 
medeia uma distância ponde
rável, que não preciso descre
ver por ser de todos conheci 
da. No entanlo sobre uns e 
outros que empregam estas 
diferentes atividades recaem 
igualmente, de maneira injus
ta, as garras ás vezes exage
radas do fisco. Exemplifique

mos. Faz parte da renda do 
Municipio «O IM POalO ''O-
brE exelor \ÇA<) auri-
COL \». Baseia-se na área aos 
terrenos sem cogitar se cies 
estão ocupados com bois de 
tropa òu gado de cria, inclu
sive terneiros de varias ida
des. «O  IMPOSTO DE VEN
DAS E CONSIGNAÇÕES», 
do Es ado, não faz distinção 
entre o Brumal de corte adqui 
rido pelo intermediário e o 
vendido por quem o criou, 
passando por todos os transes 
difíceis da criacão do bezerro 
até a idade madura. «O IM
POSTO DE RENDA», da 
União, ao ser arrecadado in- 
clue a terra e os «presumivel
mente» ali existentes sem in
dagar da sua qualidade e do 
seu valor real. Todos têm a 
mesma valia perante o erário 
público.

Obedecendo a lei do menor 
esforço e a preocupação ra
zoável de lucros, cada vez que 
um inverno rigoroso au uma 
epizotia mortifera os fazendei
ros reduzem ainda mais os 
seus gados de cria. E o pro
blema do abastecimento da 
carne se torna sempre mais 
complicado.

Em relação á agricultura o 
que se observa é que ela teve 
regular progresso ultimamente. 
Se foi ruim a colheita de fei
jão e regular a da batatinha 
foi abundante como nunca a 
do trigo e talvez ainda mais 
promissora se-iá a do milho*.

Res p o n s a b i l i d a d e  do 
Muiisf.ro da h z p u d a

O Deputado Muniz Falcão 
apresentou a Camara Federal 
um requerimento solicitan do a
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Amanhã, as 
eleições em 

Irai

Absolvidos todos os
julgados pelo juri

Sob a Presidência do Dr. Belizário Ramos 
Juiz de Direito da 2a. Vara. realizou-se a la. si 
dinária do Tribunal do Juri da Comarca, com 
dia 24. tendo julgado cinco processos, sendo
todos os réus. „  , ,
JOÃO HENRIQUE DA SILVA, vulgo Gaúcho, 
CALIXTO DOS SANTOS e CESAR CALIXTO D 
TOS. denunciados como autor e co-autores da 
Moisés Calixto dos Santos, foram ubsolvidajs. 
o primeiro os Drs. Jorge Barrozo Eiliio e Rubei 

os dois últimos do Des. Mario Tet

F Ui

Após uma série de deman - 
das judiciais deverão realizar- 
se, amanhã, ás eleições no Mu
nicipio de Irai. no Rio Grande 
do Sul, para a es olha de Pre
feito e Vice prefeito. Reina 
enorme espetativa em torno 
desse pleito, dada a repercus
são que tiveram os vários jul
gamentos na Justiça Eleitoral.
O PTB apresenta-se com uma reno Neves, e
candato -Fermino Santa He-1 rilho. ___
lena- para enfrentar a Coliga-j ÇRISTIANO PEREIRA DE SOUZA, autor da 
ção formada por diversos pÃ- Francisco Cardoso, no Carú, foi defendido pelo
tidos.

requisição de um 
concedendo isenção para im
portação á Companhia Nitro- 
quimica Brasilei a. de S.Paulo, 
e da qual o sr. Horácio I.affer 
é acionista. Visa o requerimen
to apurar a responsabilidade 
do Ministro da Fa/enda na 
transação iniciada. A Câmara 
deverá ainda delibeiar sobre 
o assunto.

Alfaiataria Glória

bens Nazareno Neves, funcionando como auxiliar J 
sação o Dr. Edézio Nery Caon.

PEDRO IZIDORÜ DOS SANTOS teve comol 
contrato no de sua defesa 0 F>r. Rubens Nazareno Neves, 

nando como auxiliar da acusação o Dr. Jorge 
Filho.

LAURO CORDOVA DE L1Z teve com') de 
Des. Mario Teixeira Carrilho, auxiliando a ae 
o Dr. Ei Azio Neiy Caon.

JOÃO MARcOS, vulgo João Catarina, foi 
pelo Dr. Hélio Ramos Viera.

Os dois últimos julgamentos foram presididos] 
Ivo Guilhon Pereira de Mello, Juiz da I a Vara. nd| 
mento do Dr. Belizário Ramos da Costa. Em 
cessos funcionou na acusação o Dr. Olinto Can 
motor Público da I a Vara. Como escrivão servil 
lio Bosco de Castro.

cie Edú Werlich
sempre novidades em 
para pronta entrega.

casemiras, linhos e tropicais

Variado sortimento"de artigos para cavalheiros.

RUA 24 DE OUTUBRO, St
’ SCBOM RETIRO

todos I

tll! Ol

Relação dos T e le g ra m a s  Retü
Forragens Provitas - Pontel- 

lo Cia - Manquinho -  José Al
ves Neto - Hector Torres - 
Lotei Rial - Orestes Borges
- Dr. Vicente Sales, Agrícola
- Dr. Lourenço Faraó - Dr 
Gemio Vieira Sra. - l>ref. Mu- 
mc. para Amilgar de Araújo

Saporeti - Luiz iv 
Outubro - Fernanc 
para Antonio Fonsi 
naldo Gall, Sta. Cnl 
cisco Xavier Perei 
dentes s.n. - Alniiro 
ch. Base Aerea 

Agencia de U

LEfe-11 | pÇq [| dçVd ]' dÇq

aj

P A I S !  S A C E R D O T E S !
e alunosCertas perguntas de vossos filhos e alunos v ira „mai« ^ ^ O F E S S O R E S !

lj=3s l SÊD (3 3  C ®  E essas ®  fefisJ @ 3 ,

mr A m an h ã  s e r á  ta r r ! p
-  Eis o grandioso, extraordinário filme italiano ^ ___

espondidas hoje mesmo! porque.

Eis o grandioso, extraordinário 
em todo mundo, sendo exibido em todos os

consecutivos para verdadeiras multidões!

filme italiano, que obteve o maiores 
os cinemas durante semanas e Prêmios

mêses 'nte/pretação brilbaote

Amanhã, Domingo, ás 7 e 9 horas
i j L  • n 7™  *.r.ant*8 Cimiun!3 d» artistas. deslia®

"a,i3 •1íera®0í!i. Vitono íle Síca e Lois IfeJ
no a  j o  a  r a

,Pd$-3 ; çyo JpQoj
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