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—  Grupo Draraatíco 
João Caetano

Fui fundado nesta cidade* por um grupo de entusi 
astas amadores teatrais, o grupo dramatieo que tomou 
a denominação de « João Caetano* e que por deliberação 
dos seus fundadores ficou anexo á Sociedade Musical «Car
ies Gomes». Dado o entusiasmo dos seus organizadores 
espera-se tranco sucesso nas suas futuras representações 
porque o novel grupo já  dispõe declamemos capazes e 
]á aplaudidos pela nossa platéia. É de esperar que o ele
mento leminino preste o seu indispensável concurso, sem 
o qual o Grupo Dramatieo não alcançará sua alta fina
lidade, revivendo os tempos passados era que Lajes pos
suía o seu magnífico corpo de amadores teatrais, que 
tanto elevara a cultura artística desta cidade.

A direção do Grupo Dramatieo «João Caetano» fi
cou assim constituída:

Administrador gerai — Sr. João Gualberto Filão
Diretores sociais —  Dr. João Ribas Ramos, e Dr.

Saloin Arruda
Diretores consultivos —  Srs. Virgílio Godinho e

Mario Sousa
Diretores de cena —  Srs. João Nerbass e Ermelino

Ribeiro
Efeitos especiais - Alfredo Montenegro, João Brascher 

e Glicerio Pereira da Silva
Cenografista — Klaus Klinger
Maquinistas— Sebastião Brascher c Virgílio Koeche
Speaker —  Pedro Paulo Rodolfo
Propagandista — Jofre Amaral e Syrth Xicoleli.

Lages

V aci  nas
Acham se a venda na *F A R -1 

MACIA CE N TR A L *  vaciA 
nas c o n t r a  o Garrotilho, 
Manque ir  a e Diarréia dos 

bezerros.

Dr. Francisco Gotardi

Encontra-se nesta cidade! 
o dr. Francisco Gotardi,ad
vogado residente em Ui o do 
Sul.

Taça Instaladora Elétrica
Foi oferecida pelo Sr. Cândido Bampi, proprietário 

da Instaladora Elétrica, uma bela taça para ser disputada en- 
ire as valorosas equipes: Atlético x Aliados,

Jogo Brasil x Uruguai
Nr» estádio de Pacaembú em São Paulo, realizou-se 

dia 18 o segundo encontro entre brasileiros e uruguai
os, saindo vitorioso o selecionado nacional pela alta con
tagem de 4x0 . O jogo decorreu agitadíssimo, havendo 
diversas substituições em ambos os combinados.

A renda atingiu a importante soma'de 560 inil cru- 
z-ires.

Doatíl Vieira de Andrade

Esteve alguns dias nesta 
cidade, fazendo-nos amavelí 
visita, o sr. Doutel Vieira, Acometido de súbita enfermidade, ac-ha-se aguardan
do Anota tnmndeiro e m , j0 o leito em sua residência particular, o Major Oetaei- 
Painel e iutenuente do d is- iRo Costa, advogado e jornalista. S. Senhoria tem sido

Major Octacilio Costa

{ trito. muito visitado.

!

Cocibinado Batalhão-Ginásio 
versus Atlético

Uefrontar-se-ão amanhã o combinado, Batalhão - Gi- 
lasio x Atlético desta cidade, havendo grande animação 
tara es9e jogo.

Estão escalados os seguintes jogadores:

Batalhão- Qinasio 

Farifa
Pacheco —  Ivo

Jorge — Herasmo —  A . Martins 
Mapeli — Aldo —  Flermes — leo —  1003

Atlético

Benito

Gerson

Alceu —  Jonas 
Braga —  Tiurra — João 

_  Curt -  Jacó -  Celio -  Burger

E N TR A D A S  
Geral Cr$ —  1-00 

Pavilhão —  Cr$ 2.00 
Hora —  15

retevo v á r i o s  -----
funcionário do Banco 1 ndustiia e 
cida;i«.

Aldo Varela
ia
JOVv- —-
Comercio, filial desta

Dor vai Corrêa
Esteve e:n visita a esta 

redaçSo o n o s s o  pregado 
amigo e distinto assinante, 
fazendeiro neste município, 
sr. Dorval Corrêa, que co
nosco manteve animada pa
lestra sobre assuntos pecuá
rios.

Estrangulou o 

fiíhodesuaneta
Rio (Press Parga) — In

formam da Bahia que, na 
cidade de Alagninhu, na
quele Estado, acaba de ocor
rer uin crime pavoroso. A 
jovem Amélia Pinto fugira 
da casa de sua avó, Maria 
Hosa, com o namorado, ten
do a velha, c o m  «atenta 
anos, jurado vingar-se, pois 
era contrária á união dos 
dois. Há dias, Amélia voltou 
a casa da avó, já com uin 
filhinho de um ano.

Acontece que a velha, en
quanto Amélia saia para ir 
ouvir uma missa, cumpriu 
barbaramente a promessa 
que fizera, estrangulando a 
criancinha. Presa, confessou 
que jamais poderia perdoar 
o ato de sus neta o, poris- 
90, quizera vingar-so d a 
peior maneira, matando o 
fruto do seu amor, que ela, 
avó, sompie uondcuara.

Dona Calute Arruda
Contínua enferma ainda a exma. senhora D. Caiu- 

to Arruda, digna esposa do Dr. lndalecio Arruda, tendo 
obtido melhoras no seu estado de saude.

Fulvio Pinto
Regressou a esta cidade o Sr. Fulvio Pinto Inspe

tor geral da importante companhia «Aliança do Lar» 
com sede no Rio de Janeiro.

S. Senhoria vem de uma longa viajem d« inspeção 
à9 agencias deste Estado e do Paraná.

Companhia Catarinense de 
Força e Luz S. A.

AVISO
A  Companhia Catarinense de Fôrça e Luz S. A. 

avisa aos interessados que reiniciou a seção de INS
TA LA Ç Õ E S  e VENDAS de M A T E R IA L  E L É T R I
CO EM G E R AL .

Lajes, 12 de maio dc lí)44.

A Gerencia

Domingos Pereira
Chegou a esta cidade o player Domingos Pereira, 

excelente centro-médio, com remarcada atuação em vá
rios clubes de Florianopolis. Domingos Pereira pertence 
a Força Policial do Estado e vae atuar no Aliados F. 
C. daqui.

Assine e anuncie no «Correio Lageano» periodico de grande tira
gem e circulação vasta.
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0 dia 13 de Maio no Centro Cívico Cruz
e SouzaEste antigo e conceituado Cen 

tro Civico e recreativo, patrimô
nio cultural dos homens de cõr 
desta cidade, cumprindo uma das 
finalidades do seu programa, or
ganizou uma fésta bastante si
gnificativa para comemorar <> ani- 
verssario <la Lei Aurea no Bra * 
sil, constando de uma sccção ci- 
v in  e um baile de gala-

Qurante a secção foi inaugu
rado no seu salão de festas o re- 
tr to do mavioso poeta nt g r o, 
Criiz e Sousa, um dos orgulhos 
Horários de Santa Catarina.
Cruz e Souza foi uma gloria par
nasiana do seu tempo e a sua me- 
rvcria è sempre lembfada com 
respeito pelos filhos deste Estado 
que ele sempre elevou entre or 
intelectuais da mrtropole brasilei

marcava o termino daquela man
cha que deixou de sombrear os 
foros de nação civihsada do nos
so País, sendo suas ultimas pa- 

-  - lavra!) a[)afaij„s com prolongada
do carinho cios expoentes • sa!va tít. pai,na!l>

lavra
ma e
da literatura nacional, no Rio de 
Janeiro-

Com o salSo üteralmente che
io de socios e convidados, foi 
aberta a secção vciido-se em tor
no da mesa, colocada no pal
co, o D'. Oesar Sartori, ilustre 
e destacado membro do cor-

E a seguida toinoa a p3 
a Sr. Nicanor Antonio Cândido, 
orailor da comissão que doou o 
artístico quadro com o retrato 
do patrono do Cenlro Civico, 
fazendo a entrega do mesmo e 
uma •locuçSo tobre. os predica
dos do poeta, seudo nessa oca
sião dc-cerrado o pano que co-

Sociedade
' -@ a  „

po medico de Lajes, a diretoria
do Centro, o representante do urja 0  ;elrato, sob uma estrondo 
Correio Lageano e convidados: sa sa| va ,j<. paimas. 
especirus. Dada a palavra ao Sr. i foi daüa a palavra at
JoaoPedroLima, orador do Cen- AgJina,do C„ tr o ,  que em vi-
tro, fez d e  um retrospeto da es- . s  . f’̂ rtc Ha Ui
cravidSo no Brasil, terminando „ °I S, k *

rn, onde morreu cercado da esti- Pcr congia u <-r se p* a i a q liç&o se comemorava, referiu-se
! ao patrono Cruz e Sousa, fez; 

o dogio dos homens de côr e< 
| enalteceu a atuação do Dr. César! 

Sartori como granda amigo el 
cooperador do Centro Cruz e 
Sousa, terminando com votos dei 
felicidades ao Centro Civico, sen
do muito aplaudido

EJeuJizada no Domin
go p. passado

Com grande entusiasmo, realizou-se no nomingo pas. 
sado, no estádio Municipal, ex-Lajes F. C. o anunciado 
torneio hipico da prova «México» de conformidade com 0
programa elaborado pela S. H. L. J Pu ltu .

Em virtude da grande parttda Brasil *  Uruguai qUt 
efetuou-se na tarde de Domingo, -foi alterada a hora des
ta importante prova hipica realisando-se na parte da ma
nha, o que bastante prejudicou a assistência.

0 resultado foi o seguinte

__ 2° Ten. Arnoldo Mazza, montando

Dante M. M aro tto
Avisa aos seus amigos c a população da cidade, que es- 
tabe!cceu-s,> com uma bem aparelhada OFICINA de INS
TALAÇÕES SANITARIAS e TRABALHOS de AGUA, ES- 
g o t o ! fossas higiênicas, funilaria, calhas, canos e concer
tos em fogões c camas. Mantem anexe, uma seção de ccl- 
choaria e rejormu.

Rua Siqueira Campos Esquina Marechal Deodoro.

Ainda a baile do Grêmio Ramalhete Rose
Foi um agradavel sucesso e teve por isso a mere

cida expressão social, o Baile comemorativo do 26° ani
versário do feminil Grêmio Ramalhete Rosco, celebrado 
a 7 do corrente, nos salões do clube 14 de Junho.

Sociedade muilo distinta, porque a compõe a elite 
da nossa mocidade feminina é jà antiga, o que atesta a 
alta compreençâo das suas finalidades e critério superior 
com que tem sido Sempre dirigido. O Roseo è um belo 
expoente da nossa cultura social, do nosso esforço de in
telectualidade e merecedor do mais p-:rir.anente apoio e 
dos maiores e incondicionais aplausos.

Durante o Baile da Chita que decorreu com raro 
brilhantismo foi eleit i Rainha do Grêmio a Senhorita Oa- 
cilda Ramos, e Princesas as Senhoritas Leda Cesar e 
Yeda. Vieira.

Estão pois de parabéns as Senhoritas que dirigiram 
o festa do Roseo, assim como todas as associadas pela 
elegancia e distinção com que celebraram o seu 2ó* ani 
versário, que foi realmente uma celebração de idade eman
cipada.

Para o periodo vigente 1944 • 45 foi eleita a 
guinte direloria:

Presidente de honra: Sra. Nelson Vieira
Comissão de honra: Sras. Dr. Aujor Luz, Nery Car

valho, Nelson Amaral, Orly Furtado, Ibraim Simfto, e Sil
vio Ramos.

1943 - 44
Leda Cesar - Presidente —
Neria Kibeiro - Vice-Presidente —
Cacilda Ramos - I o Secretaria —
Ilza Rosa - 2* Secretaria —
Suely Gagliastri • Tesoureira —

Procuradora —

1° lugar 

2° lugar 

3* lugar

Usou da palnvra também o Sr. 
Heliocicro C«mpu-, t°. secretario 
do Cer.ifo, sendo omito aplaudi
do.

Por fim Icvanlou-se o Dr. Sar
tori sob uma grande salva de pal
mas para dizer <ía sua participa
ção n:*queL fe-la mn-.o gr-inde 
adrritaoer do- i:s organizar!o-

ladim» do 2* B. R. no tempo 1,52” l/5j 
_  ^r. Wandik Silva, montando «Pimpinela» 

da S. H. L. no tempo 1.53".
—  Sr. Plinio Schmiti, montando «Velho» 

da S. H. L. no tempo 1,58”  4/5.
Antes da realisação dessa prova toram distribuídos 

os prêmios das provas anteriores, na presença das auto
ridades presentes, no valor de mais de dois mil cruzeiros.

I

T
J J

1944 - 45 
Leniia Ramos. 
Ivanvr Montenegro 

Zita Lopes 
Rosely Nobre 
Yeda Vieira 
C armem Rosa

res e-do Cetu.u >. ívíco Oruz e 
So usa.

S. Senhoria após brilhantes 
considerações sobro a suposta 
inferioridade da raça preta., dis
se que sempre r.o decorrer d e 1 
sua vida tràtou-a em igualdade de j 
condições com a raça branca,* 
porquanto, como medico não eu- j j 
contrava diferenças queranatomí -  
camente coito psíquica e fisica
mente tratando, referindo-se ás 
constantes transfusões de sangue 
entre as duas raças, praticadas i 
pela medicina, demonstrando se-1 
teni ígirais. Sobre a Lei voíada! 
pelo trono abolindo a escravidão, 
declarou não ser eia de exclusi
va vontade da Imperatriz e sim 
em grande parte devida aos im
perativos da situação politico-e- 
conomica do Brasil,podendo--se 
considerr.-la «fruta madura» co
lhida por Dona Izabel. Depois de 

s e . outras considerações o Dr. Sarto- 
ii terminou sua oração, que foi 
ouvida de pé pela mesa, sendo 
saudado per uma gi ande salva de 
palmas e abraçado pelos presen
tes. Ccmo ninguém mais quizes- 
se fslar, o Sr. Vitorvino Manoel 
dos Santcs, presidente do Centro 
encerrou a seção, em meio da 
maior alegria dos presentes.

Ao som do afinado Jazz «Ban
do da Noite» deram inicio as dan
ças que se prolongaram até a 
madrugada.

Â VOZ B A  C I D A Q E
_____ Radio Propaganda Comercial________

aboratorio Radio Técnico
C. J c f f r e  do jftm ara l

Vendas, concertos e reformas de rádios — Ampliadores de 
som para clubes e «Fubblic-Adress» — Instalações dc cataven- 

tes cm fazendas — Orçamentos som compromisso

Ena 15 de Novembro, 21 

FONE 1

LAJES

Santa Catarina

Pedirão indulto para os sen-
primários

Fio, (Press Parga D. T.) — Na última reunião do* 
veteranos das revoluções de 22,24 e 30, ficou assentado, 
em deíin*tivo. que seja dirigido um apelo ao Chefe do Go
verno no sentido de considerar, este ano, feriado nacional 
o 5 de julho.

Decidiram, igualmente, encaminhar um memorial ao 
prefeito Henrique Dodsworth pedindo sejam dados a algu
mas ruas do Rio, nomes de revolucionários m o rto s ,  toman
do, ainda, os participantes daquela importante sessêoa 
deliberação unanime de solicitar do presidente da Repu
blica, naquele dia, a concessão de indulto a todos osseiv 
tenciados primários.

Assine e anuncie no «Correio Lajeano» pcriodico dc grande tira
gem e vasta circulacão.
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Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

ResiJencia a Escritório: Rua Correia Pinto, 66
LAJES.

Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curi- 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sui.

Dr. José Antunes
Médico

Cirurgia em geral -  Ginecologia _  Partos
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iria Analises Giimcas

Navios para 
o Brasil

Oi) primeiros cinco serão 
entregues dentro de. um aDo 
tendo sido pagos dez por 
cento do montante do preço.

Agora, podemos adiantar 
que a Companhia Nacional 
de Navegação Costeira está 
construindo,em seus estalei
ros, que são os melhores ej 
mais importantes da o me-j- 
rica do >u!, cinco navios de

Antignmente tinha-se rn m „8
doença altamente contagiosa q u ^ a ta c ^ o d o a 'tT a ^ b n T

f  l,llue8t1?08 de U u l i a  ^ a d « ,  não so tra n sJ t ia a o  
homem, pelo que noo matadouros nao eram einaeril “

S i  íhbSl a ZajH8 qUando na°  estivessem em pe-

Porem, cada vez que surgia uma epizotia de febre ! 
atr-osa, notava-se o aparecimento, nos homens, de eruo-1 
çòes attosas mais ou menos extensas.

Pensa-se hoje que estas erupçõs, cuja causa nao! 
podo atnbmr-se a outra origem, tenham sido contagiadas1 lJl° ’ ( P l ' ESS P A K G A ) - 
dirétametite por animais doentes, ou polo consumo de|° L .ou.,e Bra8l!eirf’' vf,n for
cámos ou leites de reses aftizada6. " ' j me jà  informámos, encoraen

Tem 8Í(lo< porem, muito difícil de demonstrar que|duU a°  ranadá a ^ooutrução 
o virus humano e bovino são da mesma espécie Nos|deVlnte navi(8 de cêrcade 
Jah .ratorios podem utilizar-se do duas téaioas com o lim uitĴ °  m'! toneladas cada um. 
de esclarecei. A primeira consiste em colher virus na le- 
são humana e veiiticar se ésse vírus consegue reprodu
zir noa bt.vinos com êle iuocularlo as lesões especificas;
O segundo consiste em procurar as modiíicaçõs huinora- 
isque se operam n,. homem, passada a fase clinica da 
doença. O período mais favoravel para a colheita do san
gue está compreendido entre 10°. e 30°. dia após a eru
pção da altas.

Todavia. os casos de transmissão do febre aft«>sa ao 
homem, estndados experimentalmente, podem aindahoje 
consiJerar-se rarissimos.

Os veterinários francezes srs. Rinjard, Gratiolet e 
Ohabrot, nu «liccu iel», a propósito dêste assunto leni- 
bram as experiências feitas por Hertirig, que consegui
ram, ingerindo, leite de uma vaca aftosa, contaminar- 
se e adquiria uma erupção oa mucuo a hueal, nás mã
es e uos dedos, semelhantes ás afras da vaca.

Krajewiski obteve a mesma coisa.
Sehautvr verificou nas crianças que sc alimentavam 

cotu leite de vacas aftosas, uma est matite, acompanhada 
de erupções cutaneas e gastro-enterites, tendo consegui- 
do contagiar vitelca com a saliva das crianças portado
ras da doença.

Também idchauatze conseguiu reproduzir em vitelos 
a febre aftosa, retirando virus a u n vaqeiro que so af- 
tizou pelo tratamento de vacas doentes'

Sào numerosos <-s casos citadas por vários autores 
e que seriam fastidiosos transcrever.

Os veterinários Rinjard, Gratiolete Chabrot, atrás 
referidos, tiveram ocasiao de seguir em fevereiro de 1939, 
um cr.so tipico que u’a mulher, encarregada de uiungir 
as vacas, apareceu, p >r ocasião de uma epizootia, com 
a palma da mão vonnelha e sensação no queimaduras 
surgindo, fiualmente, a erupção vesteulosa; erupções se
melhantes apareceram lhe dep<<is na planta dos pés.

Feitas colheitas nrefa doente, foi pussive! inocular, 
com o vírus obtido, uma vaca que apresentou todos os 
sintomas da febre attosa

De tudo isto se concluo que a transmissão da lebre 
aftosa ao homem é possível, ainda que a doença seja
uo geral benigna e rara. . . .

(Revistas dos Fazendeiros)

Direção Téeniwi: í)r. Celio Ramos 
l)i\ J. Sombra • Dr. Salvio Am ida

Exames completos
de •es

sangue, urina, fezes, escarro, pús, líquido c« - g  «< 
falo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc.

Vacinas autógenas —  Exame precoce da gra- $  I  
videz.

Metabolismo Basal \
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João 
Pessoa) — Pone 133

LA JE S  — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS M O Dl COS.

111 ? r t-1 i i n r r r t t t~ t  4=r=*=4.-:4=rt t=m-í=

i -

3.500 toneladas, por u n id a d e }.’
Em breve r.i.vCf.s barcos ti-! - 

. _ * lcaiao proiio ; e, então sei a f  
iniciada uma série de navios 
maiores, de oito mil tonela
das.

Preliminarmente s e r ã o  
lançados cinco desse tipo.

Assim, o Loide Brasileiro 
contribuo com vinte unida
des e a Costeira com oito 
para a recupeiação da tone
lagem perdida em conse
quência da guerra, por atos 
de pirataria dos nazi-fascis- 
tas. j

Betão, ao todo perto de | 
oitenta e três mil toneladas,! 
o que corresponde, precísa-J 
mente, ás uossas perdas ma-; 
ritimas.

Esse é o primeiro grande 
passo do Brasil para o re-i 
encetamento do plano do! 
eu,ui rcio exterior depois doj 
. mifhto mundial, q u a n d o  
leremos que nos empenhar j 
etu manter os mercados que' 
conquistamos como fato de-} 
c irrtute da conflagração, j

P ru p ;!82G5la Eficieníe
.Correio Lageano.acaba de seceOo es-

pecializada de Propaganda Comercial, a i apondo <t 
• J rs____ n,i Stunenmos toda

muiart08, livros ro íu iu K tU v ic " '- ," '" -*  * , . .
Cios, reportagens fotográficas e outros, cartazes, taboletas 
ftc.

Aviões Brasileiros
v  v  L- Ia N )   Como demonstração da cres-
Nova Vork, (A. N-) ^  ^  acordo l)0m o Mi-

‘onte industrialização do Biasil aviões
«Utro da Aeronáutica, breve o ro M f» »» 
l>™ileiro. completa,nonte construídos no Ura

DR. NOBRE FíLíiO

Clinica g*eral
-- Consultas diarias das 14 ás 113 e meia horas 

chamados a qualquer hrra do dia ou da noite. 

Rua Mal. Deodoro

4
t
5

i
t

v>; ' *2. -r ■< i t & i l l i i M Ü Ü
Faça seus anúncios nesta folha

ETERA’ SEUS LUCROS AUMENTADOS

‘ i

Dr. João Eibas E-amos

A d v o g a d o

Causns Civeis, Comerciais, Criminais, Traba

lhistas e Legislação Fiscal.

Sta. Catarina Lajes

Alfcn&du em Poucos Minutos
lím poucos mlnuíos n novn recolta — 

Wendoco — começa n cfitíular no canj.njo, 
alivim.do os acewos c os au;:juffl du o-siua 
ou bronquilo. Em pouco tempo A poNslve) 
dorafr bt*n. respirando livro e lacUmeote. 
M o n ü o c o  Kllviu-ó. mosmo quo o ina) seja 
•tutigo. porque dlsNoJvo o removo o muous 
que obstrJe ss vins respiralorlao, dJ düu<1o 
a energi'1, Arruimuido «un biiúde, ín- 
zoDilc-o s e n t i r - s e  premater/imonto volho. 
Moruioco tem tido touto ^xllo que so ofe
rece com a çarnMtn de dur pucleutt* 
respl.tçAo livro o íucll rapidi.ioento e com
pleto alivio do solrlmeato du a-.inu em pou
cos (Jins. p f .ç i  M oit d o to, boje inoorao, em 
qupll.uer fcmíicltt. A nossa gamutla ^  » 
sua siv.tor proteçdo.

Jctsbrt t r»»n 
o u«m«.M ©saft?a«o

^gora tambi-m a Cr$ 10,ijU

|OAO S. W a LTRICK (Jôra)

Agrimensor Diplomado.

Carteira Profissional n° 564.

M ED IÇ Õ ES E  D IV IS Õ E S  D E  TERHAS.

Aceita serviços nos municípios vizinhos. 

Lajes —  Praça, da Bandeira, sjn.
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I Aniversários ! Tts. Armando F- Guedes

Circuito da Cidade
•'N O circuito da cidade è uma corrida rústica de revesa- 

^'Vvito, organizada pelo Instituto de Edncaçao de Lajes, em 
V"oíaboraç&o com o 2°. Bil. Rdo. e o Tiro de Guerra 90 
ra.endo dedicada ao comercio local, com as seguintes fina- 
tr t^des: estreitar cada ve? mais os laços de amizade, que 
* o nosso Exercito, aos estabelecimentos, de ensino
(j^.ússodayões esportivas, oferecendo ocasi&o para que os 
- Jfos elementos desfrutem alguns momentos de sã cama- 

AJagem, terçando forças num prélio esportivo; colaborar 
no desenvolvimento dos desportos, dentro da cidade; evi
denciar a todos o desenvolvimento e interesse pela educa
ção fisica.

Serà realizada dia 24 do corrente as 20 horas. Con

| /< 13 "O corrente m ez
jcompletaiani mais uut ani*jC. desta 
Iver&arici natalicio a Kxma.
I Sra. D. Mana do Espirito 

Santo A 11 uda, d ig n a  esposa 
. tio Sr. Henrique Hainos, Ju
nior e seu dileto filho o Sr.
José Arruda Ramos. Os dis
tintos aniversariantes, pes
soas prestigiosas na socie- 
dado do Lajes, foram muito 
cumprimentados.

Assumiu o posto de Diretor-técnico do Aliados p, 
A cidade- o Ten. Armando F. Oued^ee^ohnalda

P o lic ia ! do Estado e professor de educaçao t.8,Ca 
ituto  de E d u ca ça o . O T e n  G u e d e s è d ip lo m a i 

pela E sco la  do Ed ucação  F is ic a  do E x e rc ito  tendo 
pado vários cr.rgos na sua e sp ecia lid ad e. Fo i diret. r-tccJ 
nico do « B a r r i g a  Verde» de Floriano po l.H ,campeão estado-

Dr. Acacio Ramos Arruda

Aniverssriou a 16 do.cor
rente o Dr. Acacio tf amos 

(Arruda, distinguido meJicoçentração cm frente o Instituto as 19 e 30 horas.
As inscrições serão aceitas até o dia 22 do corren- lajeano.

I A 's muitas e merecidas con

al do basquete Voley e atletismo, tendo sido diretor es. 
rortivo do «L ira  Tênis». Fundou a L iga  de Futebol de 
Caçador e muitas outras incumbências rece >eu no (T,es-: 
mo 8ent*do. O Ten. Guedes continua sendo Juiz corres- 
pondente da Liga de Basquete do Rio de Janeiro.

Consorcio

te

PRACOS «
h -i ANÊMICOS

k TOMEM

( iá t  U
“SILVEIRA"

P Grendí Tér.leo

devem ser entregues ao Ten. Guedes.
U itinerário é o seguinte: Rua Correia Pinto, Emilia- gratulações recebidas,junta- 

no Ramos, Aristiliano Ramos Barão do Rio Branco, Ben- mos as nossas.
jamim Constant, av. Marechal Floriano e rua Marechal _ ... ___
I teodoro, sendo feita a corrida em 2 voltas, num total d e 1 
6.800 metros. (

O regulamento, a plantado percurso e os prêmios; 
acham-se expostos na «Galeria da Moda».

A saida será dada pelo Sr. Roberto Ferreira, Diretor 
do Inst. de Educação.

Presidente de honra: Exmo. Sr1 Prefeito Municipal,
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito, Sr. Ten. Cel Cint. do 2*.
Btl. Rdo. e Sr. Presidente da Associação Comercial.

Arbitro - Gero\ - Major do 2°. Btl. Rdo.
Juiz de Partida - Cap. Ajudante do 2®. Btl. Rdo.
Diretor de Cheqada - Diretor dc Ginásio. í „  ,
Jirzes de Chegada - Presidente do Tiro - Presi-! Esteve alguns d.as nesta c.-

dentes do Atlético e Aliados. :dad<r° Sr' Dar,u fa’
Cronometristas: * Ten. Gerson - Coletor Federal zende.ro residente no distrito

e Frei Eurico.
Arbitro do Percurso - Dr. Delegado Regional.
Juize* de Setores - A cargo do arbitro geral.

Concurrentes, 2°. Btl. Rdo., Tiro de Guerra 90, Clu
be Atlético Lageano, Clube Aliados, Ginásio, Instituto de 
Educação e talvez outros.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Ten. Arman
do Guedes, professor do Instituto.

A.F.G.

Civil e religiosamente, consorciaram-se ante-hcnteni 
nesta cidade o sr. Waller Herberto Grueter, funcionáriodd 
Hotel Carvalho e a Senliorita Jurandy Biqueira Paes, ti- 
lha dosr. José Paes e D. Alice Paes aqui residentes.

Foram padrinhos do noivo, no civil, o Sr. João Crui 
c exma. esposa e no religioso o t-r. Nery Carvalno t 

Da noiva, nooxma esposa 
Ir.o e exma esposa e no religioso o sr 

Parabéns

o t-r
civil o Dr. Mario Carri- 

Ricardo Morei e
s exma. esposa.

O natalicio do sr. Anibal Ramos
Transcorreu hontem a data natalieia do sr. Ani- 

j boi Ramos, pessoa muito relacionada e estimada ea» 
nossa cidade. As nossas felicitações.

Darto Sousa

Fatos Policiais

Núcleo da Liga de Defesa Na
cional

Continua preso aguardando julgamento Silverio Au 
de Painel, e pessoa muito re- Susto Henrique», por crime de bigamia.
'acionada aqui. * *

Foi posto em liberdade em virtude de habeascorpus- 
~ t, --* ■ - wanderlino Corrêa de Melo, que está sendo processado

por delito contra a honra, praticado contra"' H. R. 
no distrito de Índios.

^  f

Repercutiu nos meios civico-esportivos desta cida
de, o apelo dirigido ao Sr. Interventor Federal, pelo «Cor-j 
reio Lageano» em sua edição de 13 do corrente mês no 
qual encarecíamos a necessidade da criação de um nú
cleo da referida Liga em Laje9. Transcrevemos abaixo 
o telegrama passado por varias entidades locais ao Sr. 
Interventor Federal do Estado, Presidente nato do Dire- 
torio Regional da Liga de Defesa Nacional em Santa 
Catarina.

«Senhor Interventor Federal D.D. Presidente Dire- 
■torio Regional Liga Defesa Nacional Santa Catariua.

Florianopolis
Secundamos apelo Correio Lageano desta cidade 

edição 13 corrente no sentido seja criado aua terra na
tal Núcleo Liga Defesa Nacional.

Saudações cordiais»
Assinado - Josè Fontes Dantas 
*• Presidente Clube Atlético Serrano

Agenor Varella 
Presidente Aliados F. C.
Eugeuio Neves
Presidente Tiro de Guerra 90
Ten. José Pinto Sombra
Presidente Soc. Hipiea Lageana
Ten. Armando Fernandes Guedes
Prof. de Educação Fisica do lnst. Educação.

Furto
Soubemos que o autor do furto verificado no mef 

cadinho de frutas da rua Mal. Deodcro, foi preso.

Incêndio
, Há dias mãos criminosas puzerara fogo num galpão tie 
feno, situado nog tundos de uma residência particular 
próxima á Maternidade O meendio foi rápido destruiu- 
do era poucos minutos todo o referido galpão,' não ha
vendo outros danos.

- h o t  des
de pequenos, 
p o r »  que es 
■eus dentes 
erer-vnin lindos 
• sãos, «  eu ando 
g-ratida* iho 
«jTt.decerão. 
Limpe,  re
fresca a dá 
esplendor.

O ^ N O s i T i
ruK*>. .CIA

«C» « »

Queixas e Reclamações
Futebol nas mas

Fa>

boi c r - r r T 1?  a in d a c o u )  an im ação  os treino s de fute-
i D!  aS,  em, dlveráae da cidade, con» prejub

int?rr»mn»mdn T *  * " Jradores visinbos. Muitas
iearem  í ™ " 10 df  Pedfc8tres. obrigando-os a pra

ticarem  verd ad eiras a cro b acias p a ra  im n ed ir nue a 
lota os a t in ja  era cheio 1 "n p e d ir que a

“ <•"«'» *> “ porto é „,«*•. aiut.tr, mas em local apropriado

Dr.
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ça suas propagandas no Assine e anuncie no ,Cf i r r,
•Correio Lageano* Igem e vasta circu lação. ' L * fâno>  Pf nodlco  dc grande^
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