
s postos fiscais do Estado estão contri 
buindo para o aumento do custo da vida
Uma das recentes inovações do Governo do 

Estado foi a instalação de postos fisc. is nas estea
das que dão saida e acesso á cidade e aos distritos. 
Medida antipática, noc va á coletividade e sobretu
do ilegal, está recebendo reclamos da parte dos 
produtores e comerciantes, não só por criar obs 
táculos injustificáveis ci mo também por contribuir 
para o encarecimento do custo da vida.

Para caracterizar a situação esdrúxula e ca
duca criada pela administração estadual, vamos fo
calizar o caso do trigo, conforme nos relataram os 
interessados na produção e comércio desse produto, 
com os quais tivemos oportunidade de palesttar 

O que sucede é o seguinte:
Se é o produtor, o colono, que traz o trigo á 

cidade paga Cr$ 8,00 por saca para obter a guia e 
poder passar no posto fiscal; além do frete, o moi
nho comprador lhe desconta Cr$ 30,00 por mil a

titulo de imposto de vendas e consignações, como 
é praxe. Assim com frete, desconto e mais Cr$8,00 
para o fisco o colono acaba tendo prejuizo, pois, 
na Colonia vende a saca a Cr$ 150,00 e no moinho 
a Cr$ 170,00.

Surge então o intermediário. Paga Cr$ 150,00 
a saca ao colono, registra a compra no ‘ livro de 
compras do não comerciante”, pagando Cr$ 30,00 
por mil e entrega o produto ao moinho por Cr$ 
170,00 sofrendo novamente desconto de Cr$ 30,00 
por mil. De sorte que tem Cr$ 20,00 para jogar e 
obter seu lucro.

Examinando bem a situação vt-se que o m°s 
mo produto é biiributaclo: quan Io o colono vende 
ao transportador e quando este vende ao moinho, 
afora cs Cr$ 8,00 por saca.

Assim, em cada mil cruzeiros de venda paga

Cr$ 60,00, e mais Cr$S.00 por saca, o que aquiva- 
le a Cr$ 108,00 aprox., por mil.

Leve-se em conta a marcha do produto: do 
colono para o transportador, deste para o moinho, 
do moinho para o panificador, e deste para o con
sumidor - para o povo - e ter-se-á um pão carís
simo fabricado c< m farinha de Anita Garibaldi.

U que sucede com o trigo sucede com todos 
os produtos vindos do interior que. por mil cru
zeiros de venda pagam mais de cem só de impostos

Convenhamos que é necessária a extinção i- 
mediata dessas famigeradas barreiras fiscais, que 
vem aumentando a angustia do povo. Só a ganan* 
cia do erário estadual, aliás manifestada última
mente pelas mais assanhadas formas, pode persistir
em tais medidas anti-economicas e inconstitucio
nais, como demonstra o articulista O M. em outra 
p. gina desta edição.

Dr. Evilasio 
Nery Caon
Juntamente com o Dr. 

Wilson Vidal Antunes, será 
alvo, hoje, de expressiva ho
menagem, por parte de seus 
amigos e admiradores, o dr. 
Evilásio Nery Caon. recente
mente formado pela Pontíficia- 
Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul.

O jovem causídico, é na
tural de Vacaria, onde nas
ceu a 28 de fevereiro de 
1929, sendo filho do sr. Á l
varo Nery dos Santos e de 
d. Corina Caon. Frequentou 
a escola primária naquele 
municipio, tendo, em 1938, 
raatriculado-se no Ginásio 
Diocesano desta cidade, con
cluindo o curso ginasial, com 
distinção, em 1944. Transfe
rindo-se para Porto Alegre, 
ingressou no Ginásio N. S. 
do Rosário, onde completou 
o curso secundário.

Em 1948, sendo aprovado 
nos exames vestibulares, in
gressou na Faculdade de Di
reito da Pontifícia Universi
dade Católica do Rio Gran 
de do Sul, vindo a terminar 
o curso com brilhantismo, 
m 1952.
Frequentou o curso de fi- 

osofia da Faculdade Católi- 
a de Filosofia, tendo-se ma- 
iculado no Curso de Prepa- 

ação de Oficiais da Reser- 
a, de onde saiu como ofi- 
ial da reserva de Exército 
Dirigiu o jornal estudantil 

'•Rosário" da Capital gaúcha, 
articipando ativamente da 
olitica acadêmica perten- 
endo a diretoria de vários 
rêmios.
Militando nas fileiras do 
artido Trabalhista Brasilei- 
), desde 6ua fundação, per- 
nceu ao t r a b a h l i s -  

da Mocidade portoale 
rense, e em Lages, como 
embro do Diretório Muni 
pai. exerce atualmente as 
nções de secretário geral. 
Representou o Diretorio 

PTB de Lages em várias 
mvenções estaduais, desta 
ndo-se dentro desse parti- 
por atividade e por seu 

pirito combativo e idealis
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ELEIÇÕES NO PTB 
CATARINENSE

Regressando de Florianó
polis, o sr. Célio Andrade, 
secretário substituto do PTB 
local, informou-nos que a di
reção estadual de seu parti
do está providenciando as 

| instruções para as eleições 
para os novos diretórios mu
nicipais trabalhistas, a serem 
processadas por todo este mes.

Assembléia Legislativa
Aumento do imposto de vendas e consignações

Contra voto da bandadu do PSD e do deputado 0.->wa|- 
do Cabral, foi aprovado o projeto que aumentou para 30° o 
imposto de vendas e consignações

Aumento do salário família
Por unanimidade de votos foi aprovado o projeto que au

menta para Cr$ 150,00 o salário familia aos servidores públi
cos do Estado. O aumento aproveita também os trabalhado
res em obras do Estado. Emboia não atinja todos os *bar- 
nabés» catarinenses, a aprovação do projeto de lei em apre
ço foi muito bem recebida por amparar, prreisamente, os 
mais necessitados, isto é, os chefes de familia.

Comarca de Videira e Itaiópolis
A Assembléia Legislativa aprovou o projeto que cria a 

Comarca de Videira e, por emenda, a de Itaiópolis.
A ponte sobre Itapocú

A requerimento do deputado Baia Bitenrourt foi apro
vado um telegrama de congratulações ao nresidente da Re
pública e Ministro da Viaçáo. poi terem mandado construir 
a ponte sobre o rio Itupocú, ligando os municípios de Join- 
vilie e Itajai.

Abertura de 
Avenidas

É indispensável que o sr. 
Prefeito Municipal, urgente
mente, utilize as máquinas 
que dispõe a Prefeitura para 
abrir mais algumas avenidas 
que dem escoadouro ao trá
fego da cidade.

Mui útil será o prolonga
mento da rua Cel. Cordova 
ou da Getulio Vargas, até a 
Estrada Federal e até a sai
da para fo Carú. Aqui fica 
nossa sujestão.

ta.
Militando na imprensa, co

laborou sempre em vários jor 
nais, exercendo há tempos 
as funções de redator deste 
jornal.

Como funcionário público 
exerceu o cargo de escre
vente juramentado do Cartó
rio do Crime desta Comarca 
do qual se exonerou para 
dedicar-se a advogacia.

Com escritório nesta cida
de, como solicitador, vinha 
dedicando-se á vida forense 
e agora já se encontra ad
vogando em nosso fôro.

Entusiasta pelos esportes, 
tem participado das direto
rias do S. C. Internacional, e 
recentemente, foi eleito para 
a Junta Disciplinar da LSD. 
Pertencendo á Diretoria do 
Clube I o de Julho, e da 
“S. C. Granadeiros da Serra" 
é, elemento dedicado ao 
progresso de nossa melhor 
sociedade.

Correio Lageano, associan
do-se ás manifestações de 
simpatia que boje, lhe 
seráo prestadas, externa ao 
Dr. Evilasio os melhores vo
tos de pleno êxito na carrei
ra que abraçou.

Jafet já se de
mitiu tarde
Na semana passada demitiu- 

se da direção do Banco do 
Brasil o sr. Ricardo Jafet, que 
vinha • cupando aquele posto 
desde a posse do Presidente 
Va gas, como representante de 
São Paulo. A demissão do sr 
Jafet foi devida ao caso do 
algodão, uma vez que discor
dou do sr Ilorácio Laffer na 
compra do algodã > pelo Ban
co do Brasil. O ato do sr. Ri
cardo Jafet, embora tardio, 
foi muito bem recebido pelo 
povo, que via naquele titular 
um verdareiro tubarão da 
economica nacional. Para o 
posto vago foi nomeado o Gal. 
Anapio Gomes.

~ O GAL. DORNELES 
VISITARÁ STA. CATA

RINA
Noticias <ie Poito Alégrr 

informam que o Gal. Ernesto 
Dorneles, Governoador de R. 
G.S. vi. j„iá paraSta. Catarina 
ainda este mes, em vfsita de 
cordialidade e a convit<*3 do 
sr. Irineu Bornhausen. Da sua 
comitiva farão parte figuras 
da alta administração gaúche, 
bem como representantes da 
imprensa. . .

Homenagem
Hoje, ás 21 horas, s e r á  

prestada significativa home
nagem aos advogados que 
concluiram o curso, no ano 
findo; drs. Evilasio Nery Caon 
e Wilson Vidal Antune6. f

Essa homenagem que lhes 
será oferecida por amigos e 
admiradores, constará de um 
jantar, no Restaurrnte Brasil.

Na redação deste jornal, 
encontra-se uma lista para 
receber adesões.

VIAJANTES
Regressou terça feira últi

ma da Capital do Estado para 
onde, em viagem de recreio, 
viajara comsua exina familia, 
o Snr. Constantino Bertuzzi, 
do alto comércio desta pra
ça.

REJEITADO O AUMEN
TO DO IMPOSTO DO 

SELO

Em segunda votação a As
sembléia Legislativa rejeitou 
o projeto oriundo do execu
tivo estadual tendente a au
mentar o imposto do selo. 
Votaram contra a pretensão 
do governo os deputados do 
PSD, os trabalhistas Otacilio 
Nascimento e Francisco Ne
ves e o representante do 
PSP. dr. Olinto Campos. Foi 
assim derrotado o governo 
do sr. Irineu Bornhausem em 
mais uma tentativa de au
mentar o custo da vida.

EM GREVE OS TECE

LÕES DE BRUSQUE

Desde d» zembro p. p. estão 
em greve os operários das in
dústrias de fiação e tecelagem 
de Brusque, neste Estado. O 
movimento paredista visa au 
mento de salário para os tra
balhadores nessas atividades, 
em ra/.ão do elevado custo da 
vida. As fábrii as se encontram 
paralizadas, pois ainda não se 
encontrou uma fórmula que 
possa rerolver as reivindi
cações dos tecelões. Embora a 
greve seja pacifica e não se 
tenham registrado atritos entre 
operários e patrões. Seguiu pa
ra Brusque, segundo eslamos 
informados, o Cel. Trog lo de 
Mello, Delegado de < )r. em Po 
litica e Social do Estado.

ESTUDE
ESPERANTO
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Dia 16
O sr Nicanor Ribeiro, fun

cionário da Prefeitura Muni
cipal.

Dia 17
Sr. Orozino do Valle, co

merciante nesta cidade.
O menino Álvaro Helio, fi

lho do 6r. Helio Bosco de 
Castro.

Dia 18
Sr. José Cordova, residen

te em Capão Alto.

Beco da
Cacirrba

Erotides
Dia

Edu, filho do 
Vieira Lemos.

Dia 20
A sra. da. Sebasiiana Wal 

ter, espsa do sr. Jacob Wal- 
ter. Sr. Luiz Sebastião Flori- 
ani. Sra. da. Emilia Castro 
Silva, esposa do sr. Vicente 
Luiz da Rosa, chefe das ofi
cinas deste jornal.

Dia 21
Dr. Aristides Largura, con

ceituado cirurgião dentista 
desta cidade.

Aniveisariou o sr.
Kurt Âppel

Na data de 15 festejou seu 
natalicio o sr. Kurt Appel, 
sócio-procurador da concei
tuada firma Bertuzzi, Ribas & 
Cia. O aniversariante que 
desfruta de grande conceito 
em nosso meio social, em

sua residência, recebeu inú
meras pessoas que lhe foram 
levar cumprimentos. “ Correio 
Lageano’’ apresenta os seus 
votos de felicidades ao sr. 
Kurt Appel.

A Prefeitura atacou, na s ' 
m;ina passada, as obras • ; 
aiado Beco da Cacimba, 
com satisfação que 
mos o fato, porque 
pos, vinbamoS

assinalu- 
há tçm- 
batendo 

arrua-

TTE. CEL. BERTOLDO DERENÜOWj
n Tte Cel Bertoldo Paulo Derengowski do *  

vpm de ser nomeado para a clielia da c 
Rodoviário, vem d ge(]jada em Bicas do Meio, Estad

«â.° dcer e r a i  Radicado em Lages, há longos anos, 0 
Minas Gerais. *»■ desfruta da estima e admirção -
CeL DI?J X n tes  serviços prestados a nossa cidade.

O
DOS

para que se fizis-e 
mento, terraplem gcui e 
peza do veho beco. No.su. 
suge.uões, q m se pie; diam 
mia inadiávil neces? idade, 
eram atendidas pelo execuli- 
tivo municipal. Que, < m boa 
hora, e de maneira íapi a a- 
lerrou e nivelou, cstanJo as 
ub-as em franco andamento.

Realiza assim a Prefeitura 
um serviço de grande utilida
de, atendendo us e.vgências 
de i .úmeros moradt res 
queia zona, ao mesmo tempo 
que d<.la a cidnde de mais 
tini logradouro que alem 
tradicional amplia o err.hela- 
mento urbano.

Sociedade carnavalesca 
«Princesa da Serra»

GRITO DE CARNAVAL DE 53

A Sociedade Carnavalesca Princesa da Serra levou 
efeito, nos salões do Clube l.° de Julho, na noite de 10 
para 11, um grande baile de abertura do carnaval de 1953. 
Á meia noite teve lugar a proclamação da Rainha do car
naval de 53: srta. Isa Varela Neves e as duas princesas; 
srtas. Eli Arruda Hildebrando e Zenith Sbroglio, ocasião 
em que o sr. Tiago de Castro, ao microfone, convidou os 
presentes para a grande polonaise que deu inicio, oficial
mente, aos folguedos de Momo. Pela animação reinante e 
pelo entusiasmo com que os foliões se atiraram aos cor
dões não temos dúvida em afirmar que o carnaval de 53, 
liderado pelo “Princesa da Serra", será algo de retumbante.

SOCIEDADE CARNAVA
LESCA «GRANADEIROS 

DA SERRA»

Acaba de ser funuada a So
ciedade Caro ivalesca “ürana- 
deiios da Serra" com a fina
lidade de animar as folias de 
.Momo pelas ruas de nossa 
cidade. Como primeiro Presi 
dente foi el*ito o Cap. José 
Pinto sombra tendo com au
xiliares uma equipe de veie 
raiios folgazões locais, razão 
poique os “Granadeiros da 
Ser a’’ prometem iucendiar 
carnaval de 53. para o qual 
já se estão prep.ratido, A 
novel entidade formulamos 
nossos votos tie exito.

umJelos relevantes ^®rr̂ osq*ue é portador. Se por 
US QUmbfoad viram com satisfação sua nomeação pa-

seUs am go v ram outrQ laraentam o afastamento 
quele dl.t0 p0tbri'lh!ante oficial do Exército Nacional.
.ages, desse

Agência  do !nc» em Bom Hetiro
O vizinho municipio de Bom Retiro, que vem atraves

sando uma fase de incontestável progresso, festejará dia 
18 do corrente a instalação da agência do Banco Indústria 
e Comércio de Santa Catarina S A.

As festividades contarão com um baile, na sociedade 
Recreativa Planalto Clube, com inicio, hoje, ás 22 horas.

Amanhã, ás 10 horas, será procedida a instalação ofi
cial da Agência, seguindo-se uma grande churrascada na 
chácara do sr. Arão Bonifácio de Sena. Estamos informa
dos também que comparecerão ao ato da inauguração da
quela agência, diretores e elementos de destaque da dire
ção da popular instituição de crédito. Assumirá a direção 
daquela agencia o sr. Ciro Schimidt.

f  * r .

Agradecimento
Viuva Maria Cnn lid i A\c 

nezes Muniz, filhos, filhas, 
genro e netos <iu sempre 
lembrado

EM1LIANO MUNIZ
vêm por este meio, agrade
cer ao méuico dr. Edmundo 
Weiring, a tolas as pessoas 
que auxiliaram durante a en 
fermidade, ás que enviaram 
flores e condolências e ás 
que acomp inharam o enterro 
Liges, 10 de janeiro de 1953

$
'".CA AGORA (TMA 

\ p •
i-r.a r pac3e t
C-RER csu .JOR
NAL A PARTIR DE 

/ * fcTT'' *

REPRESENTANTE AUTORIZADO - NESTA PRAÇA

Tiago Vieira de Castro

A PERFEITA E CCMSTAKTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TECHICOS ESPECIALIZADOS, A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERRA E DE BORDO £ 0 CONFORTO QUE V S 

DESFRUTARÁ DURANTE UMA VIAGEM PELA "PIOHEIS

__ lhe PROPORCIONARÃO SE.-.PRE UM ALECiF

DESEMBARQUE.

Agência nesta cidade
Rua 15 de Novembro n. 31 - Fone 14- C. P.

DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA

Edita!
Empiaciifflp.üto iíp veículosie

De ordem do senhor Capitão Delegado Especial 
Polícia, torno público o seguinte:

1 - O emplacamento de veículos motorizados (ca 
nliões, caminhonetas e automóveis terá inicio no dia lõ 
corrente e terminará no dia l.° de fevereiro para os v 
culos cujos proprietários residam nesta cidade;

2 - Os proprietários residentes nos Distritos pode 
emplacar seus veículos até o dia lü de fevereiro p. vindor

3 - O emplacamento de motocicletas e biceeletas t 
inicio no dia iü de fevereiro, prolongando-se até 2' 
mesmo mês.

4 - Os proprietários de veículos motorizados e de 
cicletas que não emplacarem seus veículos nos pra“ 
acima estipulados ficarão sujeitos à retirada de circulaç 
até ser efetuado o emplacamento com acréscimo da ma 
legal.

5 - Não será emplacado o ■veiculo cujo proprieí 
não apresentar o certificado de propriedade (ou documen 
que comprove a propriedade, no caso de primeiro regi 
e comprovante de quitação com o imposto Municipal. 
c. ® - Não será expedida matrícula para motorista P 
lissional que não esteja quites com o l.A P.T.E.C.

7 Não será licenciado ou registrado o veículo que n: 
possuir o equipamento exigido pelo art. 52 do Código 
cional de 1 rànsito (Dois sistemas de freios, buzina, Es 
llio retrovisor. Limpador de parabrisas, aparelho de -  
naçao dianteira e traseira, silenciador das esplosõcs. pa 
choques e indicadores de direção)

? *, ^ emplacamento de veículos será efetuado no s 
guinte horário;
u n „ D.e segunda à sexta-feira; Das 9,00 *«= n s n  e d» 
14,00 às 1S.00 horas.

Aos sábados: Das 8,00 às 11,30 horas.
dP m»rnn08J eJCU OS Oficiais serão emplacados de l.° » 
tente ** naedianje oficio do chefe de repartição com

Lajes, 14 de Janeiro de 1854

Nelson Martins de Almeida 
Escrivão
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O  "Ensino primário e as 
suas dificuldades"

Fala-se incessantemente que ha, ainda no Brasil, - 60 
ou 70o/° de analfabetos na população infantil, adolescente e 
adulta, e que tal ocorre da má vontade ou da ociosidade do 
nosso patrício do interior.

Clamorosa e injusto essa asserção !
Diga-se com toda a franqueza, que nos atos da ‘ ‘Admi- 

nistração publica*’ ha algo de incompleto, de desinteresse 
no tocante ao problema do “ Ensino Primário’ -está certo. 
Diga-se mais, que existe a imposição de tais ou quais difi
culdades: rigôr demasiado na matricula e frequência; venci
mentos de esmolar ao professorado; partidarismo-removendo 
ou dificultando a ação do professor-ainda mais quando este 
ou estes não resam por uma outra cartilha ideológica!

Não queremos localisar ou regionalizar, pois o assunto 
é de ordem geral, pelo que se lê, acompanhando o noticiário 
da imprensa do pais.

O professor primário ou d’outra categoria superior de
via ser respeitado e prestigiado em sua esfera de ação, 
porque a sua missão nada tem com a política e sim, o 
exercício do magistério, nobre ‘‘Ensino Primário” , esteio da 
naciolidade.

Perm'ta-nos nivelemos o ensino publico com a missão 
das Classes Armadas” -são ambos patrimônio da Patria, de
veríam ser inatingíveis em sua Unha de continuidade! Onde 
essas duas forças se conjugam está a grandeza da Nação* a 
luz gloriosa do progresso influenciando, incentivando a co
letividade á sua vitoria final e decisiva.

Enfim onde existe 15 ou 20 filhos de brasileiros ou de 
emigrantes aqui radicados, ai deveria estar a “Escola Pri
maria” - alicerce e base da cultura intelectual d’uma nação.

Criam-se os grandes estabelecimentos de ensino, com 
professorado culto em seus corpos docentes; formam se de
zenas de professores normalistas de ambos os sexos, ine
gavelmente preparados para a sua brilhante missão, porem, 
descrentes de ideal, porque o F.stado lhe oferece um cargo 
“ instável” e com minguados vencimentos- a irrisória mensa
lidade de mil a mi! e duzentos cruzeiros. .

Nega-se a esses abnegados servidores da Nação me
lhores vencimentos olvidando-sc os seus inestimáveis servi
ços, aigo mais proveitosos que os de muitos ‘Pais da Pa
tria ”, que mais não fazem senão embolsar dezenas de milha
res de cruzeiros, mensais, dos Cofres Dublicos!

Ha exceções, convenhamos-existem inúmeros brasilei
ros que continuam elevando bem alto o nome do Brasil.

Fazendo um restrospecto, plagiando ou relembrando 
coisas que bem longe vão - faça-se ao ‘ Ensino Publico” a 
merecida justiça, como o fês, em Marselha, o seu grande fi
lho Presidente Thiers, descendo do alto de suas homenagens, 
para abraçar no seio do povo ao seu velho professor primá
rio dizendo: Senhores, eis aqui o professor Petit. o meu pri
mário mestre, aquele a quem dexo uma grande part e do 
que sou!

Edificantes palavras de gratidão proferidas por um 
grande estadista.

ALDEÃO,

ADESÕES AO PTB CEARENSE
Fortaleza, 9 —  Dentre as ultimas adesões ao PTB cea

rense, que obedece à orientação do sr. Carlos Jereissati, des
taca-se a do professor Djacir Menezes, conhecido sociologo e 
figura do conhecido prestigio na sua terra. Ontem, em sole
nidade que se realizou na sede do Partido Trabalhista, seção 
do Ceará, o novo procer prestou compromisso, tendo o fato 
causado a melhor impressão nos círculos políticos.
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Dr. Aristcteles Soeiro
Chnica Geral

Cous.- Edifitio Construtora 
I o andar-Rua 15deNovem- j 
-bro L ges- Sta. Catarina j

I. Batalha 
da Silveira

CIRURGIÃO - DENTISTA
HORAS MARCADAS

Rua Hercilio Luz, 265 '

KOLYNOS

RENDE MUITO MAIS!
Kolynos é econômico 
porque é um demifricio 
concentr..do que rende 
muito mais. Ura centí
metro de Kol> nos na 
escôva sôca basta para 
obter espuma abundante 
que combate as cáries 
c p.rfuma o hálito.

em  la m o n h o  G IG Í  N T é

Walíer Schmidt 8.
Importadores de máquinas e artigos técnicos

Fornecedores de-
MOTORES: elétricos diesel e á gazolina.
MAQUINAS: elétricas e operatrizes 
MAQUINAS: á Vapor «Mernack’- 
FERRAMENTAS tM  GERAL: manuais e elétricas.
ACCESSÓRIOS: p ra industrias em geral.
SERRAS: para engenhos. — MATERIAL PARA TRANSMl 3SOEa. 
MOINHOS: Completos. -  SOLDA á oxigênio e elétrica.
LADRIl HOS E VIDROS. — BOMBAS para água.
CORREIAS EM «V» — LUZ FLlJORE-CEN l E.
OLEOS E GRAXAS. _  AÇOS E METAIS.
ROLAMENTOS S. K. F. — CAMINHÕES «MAGIRUS»

Representante nesta praça: P e d ro  V a n o n i

RUA EMILIANü RAMOS N° 95.

Móveis em leilão
V. S. vai nuidar-se? Dispense os incomodos de trans

portar móveis e objetos caseiros p r o c u r a n d o  o 
Leiloeiro Oficial, Cezário Bastos Paes, que os venderá em 
Leilão Público, com todss as garantias.
Agencia provisdiia; Rua Correia Pinto, 510. Nesta

T r a b a l h a d o r  j
Adquira sua Carteira Profissional com o Identifica

dor do Ministério do Trabalho, sr. IVANNEY  

MONTENEGRO.

Arame farpado
Preços especiais

Rcjirespiitaiiie Umberto Pascale
C, Postal 28 - F o n e  28 Lajes

Relojoaria Specht
RELÓGIOS: Omega - Doxa - Marvin - Eska - Miner

va - Joias - Brilhantes - Anéis e Brincos - Bijouteria - 
i Ótica - Cristais Aparelhos de porcelana - Artigos de pra

ta - Instrumentos de. cordas - Gaitas Todeschini - Arti
gos fotográficos - Variado sorlimento de artigos para 
presentes.

Oficina de consêrto de 
Relógios

Rua Correia Pinto, n° 70 — Lajes.

Dr. Renato V. Valente
( irurgiáo Dentiita pela Faculdade de Farrraci» e 

Odontologia do Sta. Catariua

Com est.igio na Policlinica do Rio de laneiro 
ATlSNDli D.-vS 9 -  12 li DAS 2 -5

Rua Cel. Cordova. -1- L A G E S

Aulas de acordeon do 
Professor Dedé

Ouçam durante o mês de Janeiro todas as quart 
íiras, ás 10,30 horas, na Onda da Rádio Clube de Lages 
rof. Dedé e seus alunos associados da União Brasileira de 
ordeonistas numa temporada magnífica, apresentando os m 
ariados números em conjuntos, trio, duo eindividual Brilh 
? interpretação de seus alunos, todos em partituras oiigin 
ara Acordeons, na maioria arranjos especiais, dos Professo 
ranceschini, Mascarenhas, Alencar Terra, Realii, express 
íáximas do acórdeon do Brasil.
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Comercio de Automoveís 
João Buatim S/A

Assembléia g*eral Ordinária
Ia CONVOCAÇÃO

Pela presente ficam convidados os 'senhores acionistas 
da sociedade acima designada a comparecerem a assembléia 
geral ordinária, a se realizai no dia 31 de janeiro de 19oo, 
as 14 horas, no escritório desta sociedade, sito a Rua Mare- 
chsl Deodoro, 305, neste Cidade, para deliberarem sobre a 
seãuinte

Ordem do dia

Io — Exame, discussão e aprovação das contas da dire
toria notadamente, do balanço, Lucros e Perdas, paiecer do 
conselho fiscal, referentes ao exercido findo em 31 de outu
bro de 1952.

20 _  Eleição do conselho fiscal e suplentes para o exer
cido de 1953.

João Buatim — diretor presidente 

Aviso aos Srs. Acionistas

Na séde social desta sociedade anônima, acham se à dis
posição dos senhores acionistas, para serem examinados, os 
documentos de que trata o artigo 99, do decreto-lei n° 2.627, 
de 26 de setembro de 1940.

Lajes, 24 de dezembro de 1932 

João Buatim — diretor presidente

Comércio de Automóveis 
João Buatim S/A

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I a Convocação

Pela presente ficam convidados os senhores acionistas 
da sociedade acima designada a comparecerem è Assembléia 
geral extraordinária, a realizar-se no dia 31 de janeiro de 
195.5, às 17 horas, na séde social, sita à rua Marechal Deodo
ro, 305, nesta Cidade, afim de deliberarem sôbre a seguinte 
ordem do

Ordem do dia 

Io — Eleição da nova diretoria,

2* — Reforma dos Estatutos sociais 

3° — Assuntos do interesse da sociedade.

Lajes. 24 de dezembro de 1952 

João Buatim — diretor presidente

Fpolis, 12. (W . Grissard) — 
isteve nesta capital o en- 
;enheiro Francisco Lima Sou- 
a Dias. Diretor do Instituto de 
Eletrotécnica da Universidade 
e São Paulo e membros da 
'.omissão Mista Brasil-Estados 
ue vèio a Santa Catarina tra
ir das providencias prelimi- 
ares para a realização dos 
studos do aproveitamento do 
otencial hidro elétrico do Es- 
eito do Rio Uruguai, assunto 
que o Governo do Estado 

em dispensando máxima aten 
io, pondo todo o seu em- 
°nho a execução sem delon- 
is dessa grandiosa obra <les- 
nada a impulsionar 0 pro- 
esso do Oeste Catarinense. 
O referido engenheiro, que 
m construído diversas usinas 
droelétricas e atualmpnte di- 
ge as obras da usina de São 
>sé e Rio Pardo em S. Pau- 
, veio incumbido pel 1 Comis- 
o Intereestadual da Bacia 
iraná-Uruguai, por solicita- 
o do Governador Irineu 
irnhausen, de realizarem re- 
nhecimento da região do Es

treito afim de avaliar da con
veniência de se realizarem os 
estudos pormenorizados para a 
construção da obrà de apro
veitamento do seu potencial, 
reconhecimento esse realizado 
no dia 9, de avião, tendo o 
engenheiro Sou^a Dias exami
nado demoradamente a vasta 
região do Estreito, em com
panhia do engenheiro Vitor 
Peluso Junior.

As conclusões do reconheci
mento foram as mais auspicio
sas possíveis, concluindo o téc
nico paulista que se justifi
ca o estudo do aproveitamen
to do Estreito, que oferece
condições para o aproveítamen 
to do Estreito, que oferece
condições para 0 aproveita
mento economico do seu po
tencial. Esquematizou o técni
co as soluções que o caso
comporta, coligindo os dados 
necessários para indicar á Co
missão Interestadual o roteiro a 
seguir para os estudos neces
sários á construção da grande 
obra.

Barreiras 
estaduais
Já transitou na Camara 

Federal um projeto de lei 
declarando ilegais as barrei
ras tributarias criadas por 
Estados ou Municípios, o que 
vem concorrendo para 0 
encarecimento da vida.

Determina aliás o projeto 
que tais atos são ilegais e 
infringentes do art, 27 da 
Constituição Federal. Assim 
sendo é preciso que esta lei 
federal seja respeitada pois, 
não se justificam barreiras 
estaduais ou municipais, que 
a citada lei proibe.

Já não chegam as dificul
dades no transporte no pro
duto da lavoura devido as 
nossas estradas que seguida
mente ficam quase que intran
sitáveis devido as continuas 
chuvas, além deste obstáculo 
ainda acarretar 0 produtor 
com impostos, isto antes de 
ser vendida a mercadoria, 
mercadoria estaque forçada- 
mente terá que ser vendida 
por preços mais elevados, 
vindo, desta forma, prejudi
car as classes menos favore
cidas pela sorte.

Por estas colunas lançamos 
um apelo ao Exmo. Sr. Go
vernador do Estado no senti
do de serem extintos t a i s  
postos tributários.

O. M.

O  Município
Acaba de circular 0 pri- 

meibo numero do jornal «O 
Municipio»' semanário que 
se publica em Capinzal. Di
rigido Pelo dr. Hilário Zor-‘ 
téia e Paulo Macarini, «O 
Municipio» apresenta ótima 
feição técnica a par de su
bstanciosa matéria de reda
ção. Figura c o m o  diretor 
responsável o sr. Mario O. 
Brusa e como gerente Au
gusto Maciel. Formulamos ao 
confrade votos de que cum
pra disignios, uuma afirma
ção do progresso de Capin
zal.

ESTUDOS PRELIMINARES PARA O
APROVEITAMENTO DO ESTREITO

l . l á i  
- ■ 'V 5

ísy/l

Vtf. receberá
a sua i T:c(v/teru/ti\ 

AGENTE EM LAGES’
DANILO T ia g o  d e  c a s t r o  
RUA 15 DE NOVEMBRO S/N

Fendjs, Espinhas, M a n ch a s,  
Úlceras e Reumatismo

«ELIXIR DE fiOSIIEIDI
Auxiliar tratamento da S ifiiij

Feta a  Revisão Periódica 
d e  seu F ord !

Peças desgastadas, soltas ou mal ajusta
das podem causar sérios transtornos! A fim 
de prolongar a vida de seu caminhão, viajar 
com absoluta segurança e evitar maiores 
despesas, acostume-se a trazê-lo periodica
mente ao SERVIÇO PRE JílNTIVO EORD 
para um completo exame do motor, freios, 
instalação elétrica, rodas e demais partes de 
vital importância!

V E J A  S Ó  A S  V A N T A G E N S  D O

SERVIÇO PREVENTIVO

1. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas e:n 
tempo, antes que se agravem.

2 . O custo dos serviços é menor, porque os 
consertos são pequenos.

3. Previnem-se acidentes, porque removem-se 
as causas.

4. Mantém-se o carro ou caminhão rodando.

5. Evita-se a substituição de peças e conjuntos 
de grande custo.

COMERCIO DE AUTOMÓVEIS
JOÃO BUATIM S. Á.

MATRIZ

Rua Marechal Deoro. 3(55 
Fone, 59 — Caixa Postal, 43 

End- TeleSr- BUATIM
LAJLS — Sta. catarina

Escritório íiiícroiaiivo Gomerciai
j . . . . l» ^ 'R ÍV - r4 or. s? ' , M “ * in' " esscs P -« l« U re .  , 

Quereis adquirir ou vender propriedades? EnCarrfo- j es 
m rm Ó| T n Ue . c? tá. ha.bll"®‘>« Para U I com grande n

x - d: ,  s : d: ^ . s : ,a e ■ »

RAFAELI, ramos lida.
Illllt0 80 Rar F°™ili»r, de Casagrande e Rafâeü

DR. EDÉSIO NERY CAON 
DR. E\ ILASIO NERY CAON 

ADVOGADOS
Rua Marechal Deodoro, 249 —  C. Postal, 13Í

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



Amanhã: Aliados e Vasco 0
Finalmente amanhã os espor 

tistas de Lages terão oportuni
dade de presenciar a batalha 
decisiva do campeonato. Alia 
dos e Vasco da Gama defron 
tar-se-ão num prélio decisivo e 
do qual poderá sair o cam
peão da da LSL), de 1952. A 
partida assume feições sensacio
nais e vem, empolgando os 
meios esportivos da cidade e 
mesmo do Estado que deseja 
saber o quanto antes quem re
presentará a Princesa da Ser
ra no Estadual de Futebol.

( )  embate se apresenta deci-

c a m p e o n a t o .
sivo para o Vasco da Gama 
que está com dois pontos de 
diferença de seu valoroso ad
versário. Enquanto o Vasco 
precisa de uma vitória a qual
quer preço, para o Aliados 
bastará um empate para sa
grar-se bi-camptão.

Não nos é possivel adiantar 
qualquer prognóstico, uma vez

que o Alados foi o time que 
mais homogeneamente disputou 
o presente campeonato, con
tando Com uma defesa respei
tável e um ataque muito bom. 
O Vasco, que começou fraco, 
melhorou sensivelmente no fi
nal do certame apresentando 
atualmente ótimo padrão dejogo 
tanto defensivo como no ataque

Si por um lado a aza vascai- 
na é fraca, o Aliados terá, ao 
que consta, um problema com 
a inclusão de Jorge, dizendo 
os mais influentes proceres 
aliadioos que esse pleyer não 
jogará. Daniel, que criou um 
lamentável caso, ao que tudo 
indica, irá para a trave do 
Vasco disposto a rehabilitar-se 

Os esquadrões formarão com 
a seguinte constituição:

ALIADOS: Tena. Pedro e 
Wilton, Eustalio, Tancio e Orá 
Emilio, Galego, Ortiz, Aldo e 
Jorge (ou Tide).

VASCO: Daniel (ou Hélio), 
Gevaerd e Juca, Augusto. Nu- 
ta e Vicente, Dinha, Erasmo, 
Ulisses, e Raimnndo

Atuará, o veterano árbitro 
da Federação Norberto Serra- 
tini, auxiliado por DeCosta e 
Garibaldi.

Na preliminar disputarão as 
equipes de apirantes dos mes
mos quadros, apresentando um 
bom aperitivo. O publico que 
comparecer ao Estádio Munici
pal, será brindado, por certo, 
com a mais emocionante par
tida do campeonato a terminar

Internacional livrou-se 
da lanterna

Athos

Mesmo sem jogar uma bôa 
partida, o Internacional despe
diu-se do campeonato com 
uma vitoria sôbre o Operário. 
Os proletários, cnm um time 
de última hora, não ofereceram 
a menor resistência. É verda
de que a contagem de 5x3, dá 
a impressão de que houve di
ficuldade para o esquadrão co
lorado. No entanto, os rapazes 
da camisa vermelha, foram os 
donos absolutos do campo, ao 
largo dos 90 minutos. Foram 
acumulando tentos sem dificul
dades, até chegaram aos 4x0. 
Foi aí, que o sr. Lauro Santos, 
resolveu dar uma ajidasinha 
ao Operário e, graças a cala
mitosa atuação dêsse arbitro, 
a vi'oria do Internaconal che
gou a perigar. Graças a mar
cação de dois penalties rigori- 
sissimos, o placard diminuiu 
para 4x2. Entusiasmados com 
a reviravolta no placard, os 
proletários forçaram um pou
co a meta contrária em busca 
de uma melhor sórte. Porem, 
o Internacional continuou im
passível, lutou com desenvol
tura, até marcar um tento, 
que lhe assegurou a vitória 
Não satisfeito, o sr. Lauro 
Santos continuou a cometer 
desatinos, deu como sendo vá- 
ido, mais 1 tento mrrcado pelo 
Operário, em flagrante impe
dimento, apezar a insistência 
do bandeirinha em anular o 
Joal. Antes. SS anulára um

tento do Internacional pois, 
desta vez, levou em conside
ração a decisão do seu auxi
liar. Em suma, o árbitro so
mente aceitava as decisões dos 
bandeirinha?, se éssas eram 
contra 0 colorado. Mas, como 
o que é do homem o diabo 
não come, a vitoria acabou 
pendendo, a quem de direito 
Fugiu o Internacional da lan
terna, embora muito tivesse 
que lutar, contra o juiz.. . 
Portou-se bem a defensiva co
lorada, enquanto o ataque an
dou com altos e baixos. Seus 
melhores elemento-: |Nilo, Er- 
nani, Neisinho, Esnel e Teimo. 
Do Uperario quasi nada se 
pode dizer, lutaram com bra
vura e lealdade, mais acabaram 
cedendo á maior classe do ad
versário. Apenas dois elementos 
luziram, Morgaclo na defeza e 
Oliveira no ataque. Os demais 
jogadores das duas equipes, a- 
tuaram com altos e baixos 
Marcaram os tentos, pira o In
ternacional. Esnel 2, Alemão, 
Reni e Lisboa, para o Operá
rio,Decosta 2 e Cabo. Quadros 
Internacional com Nilo - Er- 
nani - Ntisinho - Meireles - Es
nel - Alcides - Reny - Lisboa 
Alemão - Teimo e Pão de 
Milho. Operário: Jauro - Zé 
Otávio -  Sargento - Leonidas 
Árlindo - Mvrgado - Aires - 
Oliveira - Cabo - Decosta e 
Vitor O^panorama disciplinar 
foi ótimo, A aabitragem do 
Sr. Lauro Santos, como já dis
se linhas acima, foi calamitosa.

Produtos que se
recomendam

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

vista do freguez

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

Balas Enfeites para Dóces

Varejos e fábricas: Rua Corrêa Pinto, esquina 
Caetano Costa - Posto de vendas: Rua 

Marechal Deodoro 45

r? Deixe 
** que eu 

a Q chuto...
por

Goleador
Na última partida, sí houve 

revelação, foi José Otávio. 
Não elogio ninguém, mas co
mo nosso cronista se esqueu, 
tenho a acressentar que Zé O- 
távio, foi o melhor em compo. 
Mas rom isso não vá meter a 
mascara, sinão, sinão . . .

X X X
Quem é que disse que aque 

la “ agarrada” do Neizinho, não 
era pênalti? O Lauro não assi
nalou, mas si houve pênalti 
domingo, aquele foi o único . ..

X  X X

E o golo do Lisboa, embora 
de ofisaide, valeu.
Nosso cronista esqueceu . . .

X X X
Dois carneiros e uma v tca 

vão t rcer barbaridade ama
nhã contra o Aliados porque 
si este vencer eles servirão de 
vitimas de uma deliciosa chur- 
rascada.

Ja estão encomendados.
X X X

E o Baggio que foi eleito j 
por unanimidade.

Toca aqui, velhão!
X X X

E o Operário que esperneou |

B Á G G I O  DEMITIU-SE 

DO INTERNACIONAL

O sr. José Baggio, após ter 
sido eleito presidente da 
LSD, renunciou em oficio en
viado ao sr. Orlando Melle- 
garri, á presidência do S. C. 
Internacional, cargo do qual 
estava licenciado.

Também se demitiu do car
go de orador do Colorado o 
sr. Evilasio Nery Caon, elei
to para a JDD.

Gr. Ciil Padrcsa
Colocou gráu na Pontifícia 

Universidade Catóüca do Rio 
Grande do Sul, após a con
clusão brilhante curso de direi 
to,nosso amigo e co-estaduano 
Cid César de Almeida Pedroso.

Ciei concluiu seus estudos 
ginasiais no Colégio Diocesa
no desta cidade, tendo em 
Porto Alegre se destacado 
nos cursos superiores.

Descendente de tradicional 
famiiia de Campos Novos, o 
Dr, Cid Pedroso abrirá escri
tório de advocacia naquele 
progressista município. C  r- 
reio Lageano deseja-lhe êxito 
na nobre profissão.

gritou, lutou, sofreu, mas que 
não entregou a lanterna, não 
entregou mesmo . . .

Coragem macacada,um sem
pre tem que ser o último, e 
vamos sair pra outra que es
sa não prestou . . .

A  mancada 
da JDD

A LSD possui um órgão 
exdrúxulo: a Junta Discipli
nar Desportiva. Há tempos 
aplicou a pena de suspensão 
por dois jogos ao atleta Luiz, 
centro médio do Internacio
nal. Cumprida metade da pe
na os colorados pediram sur- 
sis ou conversão em multa. 
A JDD negou. Posteriormen
te, Juca. Herasmo, Dinha e 
Pão de Milho foram suspen
sos por uma partida. Os clu
bes interessados: Vasco e 
Internacional pediram sursis 
ou conversão em multa. A  
JDD negou. Resultado o Vas
co, sem esses dois atletas, 
levou uma goleada do Ope
rário, e perdeu a lideraça do 
campeonato.

Mas, agora tocou a vez de 
Jorge, centro médio aliado, 
que, como os demais jogado
res foi expulso de campo. A 
JDD, se seguisse o mesmo 
critério, teria aplicado a sus
pensão por uma partida ofi
cial. Não procedeu assim 
suplicou suspensão ou multa.

Coisa esquisita, jamais vis
ta, aplicar duas penas para 
o infrator escolher uma a 
cumprir. É claro que o Alia
dos pagará a multa e Jorge 
jogará amanhã.

O que é que há com a 
JDD? Tem medo do Aliados 
ou é Junta Disciplinar do A- 
liados, em lugar de ser da 
LSD?

M, esm  m&detm
M ÊúM âútik,

em

0 m m  £ M AIS 19U X U0S0 WOTELooESTADO

o  a  e f l f .

RUA FE L IP E  S C H M D T , 9  • CX. PO STAL -  3 7

FLO R IA N Ó PO L IS  -  SANTA CATARINA
TELCGRAMA: - LU.XOTEL

o p r k  d <>*.'( r/»’ M ACHADO  A  CIA 5 A
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Baggioé o novo Presidente dcx Iig~*>
rana de Desportes

Na- quarta-feira última reu- 
riu-se, em sessão ordinária, a 
assembléia geral da Liga Ser
rana de Desportes para ele
ger os dirigentes parn o cor
rente ano.

Os trabalhos dirigidos pelo 
Sr. Constantino Bertuzzi. fo
ram facilitados por terem os 
clubes organizado previamen- 
uma chapa que, posta em vo
tação teve aprovação unniâme.

Foram eleitos os seguintes 
componentes;

Presidente: José Pascoal 
Bapgio. Vice presidente: Dr. 
Edézio Nery Caon.

Para membros da Junta 
Disciplinar Desportiva e su- 
nlentes: Dr. Ney ;de Aragao 
Paz, José Serra, Dr. Jorge 
Barroso Filho, Dr. Evilasio 
Nery Caon, Alceu Goulart c 
Acy Varela.

Para o Conselho Fiscal e 
Suplentes: Dr. Hortencio Pe
reira de Castro, Ibrahim Ee- 
lipe Simão, Major Orlando 
Rizental, Dr. Ivo Guilhon P. 
de Melo. Dr. Olinto Cumpos 
e Ulderico Canalli.
A JDD deverá ainda ser com
pletada com a nomeação, pe
la FCD de mais tres membros

p cumpre ao presidente recem 
d i t o  nomear a, ida tesourei
ros e secretários, alcm de
membros para as ,Co'j1'SS Ar!  
Técnicas e Conselho de Ar
bitros.

A posse da nova diretoria 
da LSD, será dada na primei
ra q u a r t a - f '  Ka após o termi
no do campeonato

A eleição de* sr. José Bag- 
gio para substituir o sr. Cons- 
mntino Bertuzzi, f>» muito 
bem recebida por tra
tar-se de um esportista com 
larga folha de serviços ao 
futebol lageano

j it  |
^ 4
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Os intelectuais e o traba- 
lhismo

O «Jornal Trabalhista», órgão oficial do PTB, publi
cou depoimentos de vários intelectuais brasileiros, em res
posta. ás seguintes perguntas:

a) Acredita na possibilidade de um Partido Traba
lhista Brasileiro?

b) Se fosse trabalhista qual o programa que proporia 
a esse Partido?

Érico Veríssimo, Austregésilo de Atbayde. Peregrino 
Junior e José Lins do Rêgo assim se pronunciaram: 

Fundo Socialista
O escritor ÉRICO VERRISSIMO. um dos raros homens que 

no Brasil vivem do trabalho intelectual, foi incisivo.
Acredito na possibilidade de um Partido Trabalhista 

Brasileiro. Mas é preciso que o partido seja mesmo traba
lhista, que tenha dirigentes trabalhistas. Quanto ao pro
grama, se eu fosse membro do partido, seria de fundo so
cialista».

Lugar condigno
AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE, membro da Acade

mia Brasileira de Letras, escritor e jornalista:
Todos quantos tivemos que fazer a vida no rude tra

balho intelectual, não podemos deixar de ter simpatia- 
por êsse movimento político que visa dar aos trabalhado
res um lugar condigno na sociedade e a direção dos ne
gócios públicos».

Sem flutuações
O sr. PEREGRINO JUNIOR, membro da Academia Bra 

sileira de Letras e conhecido médico:
Penso que o PTB tem toda a possibilidade de êxito 

desde que tenha um programa estruturalmente trabalhista 
isto é, um programa claro, sólido, que condenssasse as 
idéias atuais da massa trabalhadora, sem flutuação dema
gógicas e acomodações de circunstancias».

. União
JOSE LINS DO REGO, escritor, jornalista e militante 

do PSB:
«Tenho a impressão de que, unidos o Partido Traba-

DEPUTADO WANDERLKY 

JUNIOR

Em visita aos seus correli 
gionarios visitou Lajes o De
putado Federal VVanderley Ju
nior, representante da UDN á 
Cainara Federal SS. entabolou 
conversações de ordem políti
ca com os elementos do Dire
tório local, já tendo regres
sado.

DEPUTADO SAULO RAMOS

Também transitou por Lajes, 
de volta do Oeste e com ru
mo a Florianópolis, o Deput i- 
do Saulo Ramos, Presidente do 
PTB catarinense.

Xarqusada S. Sebastião
AVISO

A Xarqueada S.Sebastião avi
sa a sua distinta freguesia 
que reiniciará a matança de 
gado, no dia 20 do corrente 
e que funcionará novamente 
o açougue que ela mantinha 
junto ao seu estabelecimen
to.

Reaberto os trabalhos 
Congresso Nacional

S°a- du Is'^asSTdo Congresso Nacional, convocadasl 
sr‘ Presente da República para o trabalho extraodinàrlo

Z T T ^ r ^ s t J ^  Nas sassõe de 16 f„, j  
nageado n Dep. Dario de Barros, representante do P|N̂  
São Paulo, recentemente falecido

C o n t r a t o  d e  c a s a m e n t o
Dia primeiro do corrente contrataram casamento 0| 

sr W o l n i  Martins, filho do sr. Leopoldo Jacinto MartiJJ 
de d Isolina S. Martins e a srta. Celba Camargo, fiLia 
sr. Aparicio Sutil de Camargo e de d. Isolina Farias] 
Camargo.

Aos jovens noivos e a seus pais, os nossos cun 
mentos.

. ■>

O PRESIDENTE DOS ESTADOS
UNIDOS VISITA A 01

Acompanhado do Secretár o Geral das Nações Uni-las 
Trygve Lie, o Presidente Eleito dos Estados Unidos, Ge 
Dvvight D. Eisenhower. visitou recentemente a sede pe 
nente da ONU. Durante sua estadia, o General tisenhj 
saudou o Presidente da VII Assembléia Geral das Nações 
das. o Sr. Lester B. Pearson Na fotografia, da esquerda 
a direita, aparecem o Sr. Jonh Foster Dulles, Secretário 
Estado designado pelo Presidente; o Sr. Trygve Lie; o Gen 
Eisenhower saudando o Sr. Pearson. (FOTÒ ONU)

Srta. EDA ARRUDA CLUBE 1° DE JUL1

Mais um risonho aniversá
rio verá passar a 18 deste a 
srta. Eda Arruda, dileta filha 
do sr. Edmundo Arruda, cria
dor residente nesta cidade.

FAÇA SEUS ANÚNCIOS NESTA FOLHA

lhista e o Partido Socialista 
nacional.

formariam o maior partido

Na erça-f-ira re'iniu-?e| 
l)ir< tori i do Clube l.° -leT 
lho poa  dar posse do oi 
or, dói: Dr. Evili sio Ni 
Caon, eli-ilo em razão dai 
nú ci i do Dr. Ji rgo B iM 
l-tlho. Foram ratadas vi 
assuntos, es n<-ciai mente 
rentes ao Catnav&l.

1 í|~DQq IfpQq .[ÕQc: jf pQajíj

Amanhã - Domingo, ás 9 Horas, n ^ M A R A J O A R A
ESTHER W1LLUMS -  RED SKULTON -  HOWARD KEEL - e  um grande elenco de artistas categorisados „ „  mundo

do Cinema - numa produção de Jack Cummings e direção de Charles Walters

l ma super-Produção Deslumbrante 

em Maravilhoso «Tecn icolor»!
Ser e i a Sab i do -
Carnaval no Texas! ^  Permanen(e ,
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