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A pratica abusiva deTifas ou 
ações entre amigos, ultimamen- 
le verificada nesta cidade, está 
precisando a atenção de quem 
de liirt ito, para que seja posto 
uti paradeiro neste sistema lu
crativo de negocio. A rifa é proi
bida pir Lei Federal, sendu só
mente permitida em ca-o de au
torização expressa da Delegacia 
Fiscal, mediante a concessão de 
Carta Patente, que serà xp .ilida 

ji ;tm face de deposito no Tesouro 
ií Federal. i

Os infractores, aiem das pe
nalidades previstas na referida 
Lei, estão -ainda sujeitos a ele
vada multa c a im.sequcitte a- 1 

I* ’ preensão do ubjeto rifajo.

Estrada de Ferro «R io  N egro -Bento  Gonçalves)
Encontra-se nesta cidade o nosso distinto conterrâneo Dr. 

Lourcnço Waltrick. que atualmente trabalha como tmprtiteiro nes
ta importante Ferrovia, velha aspiração das populações do Oeste 
Catarinense. Sabedores de sua estadia entre nós. procuramos ou- 
vil-o a respeito do progresso di sta grande cbt» do Presidente 
Vargas. Com o entusiasmo que muito o caracterisa, o Dr. Louren- 
ço VC'aItrick logo nos foi dizendo: «Com us apardhamentos e re- 
cur os de que dispõe o 2o Batalhão Feircviaiio, aliados á com- 
ptfente orientação do atual comandante e seus auxiliares, mesmo 
pela intensidade que estão sendo atacados Iodos servidos referen
tes a esta grandiosa obra, acredit e tenho mesmo covicção que 
dentro do curto espaço de cinco anos teremos tm nossa terra, a 
tão desejada E-trada de ferro, e então Lajes, que graças acs is -  
forços das ultimas administrações e o caiinho com que ttm Ir:-- 
tado os interesses de nossa Tirra, o Interventor Xerêu Ramos a- 
tingir.i o seu ponto culminante.»

Os Traidores
Edital de Fraca NOTICIA que nos e.hegn de existirem mais dois bra

sileiros a serviço da estação de radio de Berlim não deve
causar mais espanto. Os traidores sempre existiram 9 

existirão.

I

Faz saber a todos quantos 
este edital com o prazo de vinte 
(20) dias vircn, que o porteiro
d o** audiloiios di-ste Juizo

O Doutor Mario Teixeira 1 
Carrilho, Juiz de Direito 8<MnPre
da Comarca de Lajes, Fs-I r a r a  a felicidade nossa, esses miseráveis Be acham  
tado de Santa Catarina, longe da nossa Pai ria. t*ara eles não adianta a auser.- 
na forma da ki, tte. eia, porque do castigo não escaparão, na hora oportuna.

O qne devemos lazer agora é ter muito cuidado com  
os traidores que vivem eDtre nós Esses é que são os pe
rigosos. Os que se acham em Berlim limitam-se a dizer 

, , ÜU desaforos pelo radio. Os que vivem eutre nós, distarça-
blico i>regã j de venda c arre- df'9- misturados com o poCo, m filtrando-se em toaras <s 
inatsção a quem mais d«r e núcleos, esses sim é que precisam ser conhecidos E  ne- 
rnaior lar.ee oferecer selve a a- cessario ter a maior cautela. 0 *  traidores Dão têm sina! 
valiaçao, a contar da primeira na testa. O rosto, a iula, os modos, iludem.

Ga-tso Pereira Cordeiro, traiucar-} publicação deste, is quartoze Esses é que nos podem prejudicar. Foram  os que
* Fnmm niurtirtarie6 fln«IOhen« provocaram os torpe leaiuentos dos nossos navios, quo 

bora esse distinto oficial 4» Exercito Nacional a tenha pav.aIo na ( p  ’ Barbosa concorreram p araen lu tar  o Brasil. Muitos ja foram des-
intimidade dr sua «m a famiU • n ,5 h ™  na Aç°ã”  cobertos. O u tro , andam por ai e precisam ser idenMtl-dados. Laics ut*ln ane lift de nuns rePioseniaTivo apiesonion uici . . . . . .  1 T , v, , * .
cumprimentos quer pessoalmente, com,. por meio de cartões< e trlc-i ™?õvê ! í . w  bÍ Í  " ° 8‘ deWU1, 8 eSíl Uücer <*"* 0 naZl9mo Um  n,anhas

A data natalicia do Cel. , ,
rida a 12 do corrente mês. não pa*sou despercebida em Lajes. E.n- horas, í porta

gramas. E ’ que, a figura inconfundível do Cel. Gastâo Pereira C»«r- ■ 
deiro está indeleve!mente ligada á liistmia da cidade e do rounici- b°sa P5»r seu advogado

de todas as especies.

pio de Lajes, não só pela grande soma de benefícios qne a unida
de sob sen comando vem nus proporcionando, como também porque 
ele se impôs a estima do povo de Lajes, mercê do nu is  altas qua
lidades de caracter e de bondade. Ademais, nesta hora, mi que 
o Brasil de pé. acompanha a carnificina qne vac pelo inundo, pron
to a intervir no momento necessário é para o glorioso Exercito Na
cional quo estão voltadas os esperanças da Nação e pnr isso, reve
renciando -»so no dia de seu aniversário o homem dc nçfto qtle è o 
Cel. Gastâo Pereira Cordeiro, revereccia-sc a fibra inquebrantavr-l
do soldado brasileiro.

Doutor Celso Ramos Branco, a 
saber : -  Uma gleba de matos, 
própria para cultura, cmn a 
area superficial de setecentos e 
cir.coenta mil metros quadrados 
(750 000 m2), sita im Fazenda

( Diário Carioca)

A g:uerra terminará neste

-------  Jorreio Lageano» associando-se ás homena
gens prestadas ao ilustre aniversariante, apresenta snas felicitações.
UM HE-U.MO DAS HOMENAGENS PRESTADAS NO 

Q U A H T E L  DO 2o. BAT. PODO V IÁRIO
Reunido o pessoal do Armazém Reembolsável, teve lugar 

uma tocante In nieiiagem, sendo interprete o Tte. Mazza, que em 
nome daquele departamento saudou o Cel. Gastfto, oferecendo-lhe 
um custoso brinde. Efn seguida fonnaram ;io pati i du quartel to
do o pessoal dos diversos departamentos, onde compareceu o ho
menagea lo sendo recebido coin uma estrondosa salva i 

Falou cm nome das oficinas dc transporte', o vii 
Ataide, saudando o coinandanto aniversarianM e nt r̂tai 
fino presente. Em nome do 1. A. l\ I. farmi-ia, slmuxarifiido, etc.l 
falou o viiilsr. Aheii üoulsr*, cfcievet.di-Iti ignalnin.le linda
lembrança.

A’-, lã horas o Cel- Gastfto ofereceu a foiRs
séde uma lauta mesa de doces o bebidas fm.is.

du 2>j B. /.‘odoviario reunidos no salao
seu comandante, tondu“ feito 

interpretando o
sentimento ~ —  l*° homenagea

^  u o i  i  c« u u u i u u  ixoüuo i n v e r n o
O Almirante Jonas Ingram, comandante da 4a. Esquadra 

Americana no Atlântico Sul, entre outras fez estas declarações a
dos Pinheiros Ralos, distrito de Agencia Nacional:
Cerio Ntgrn, desta Comarca de minha opir.ião é a de que a
Lajes, tm comum com terras do ia. COfr> a derrota total da Alemanha, 
ex. quente Mauro Barbosa Ramos sendo POisivel mesmo que antes disso, o povo 
e oui: i» dividindo ioda a co- n|vmenfo paia outro, en,re em colapso. Entretanto, a paz futura 
ninnhSo com terras de herdeiros do niUnt*° depende da derrota completa não só na Alemanha 
le Paulino Granzot >, herdeiros co;no também no Jap.io. A guerra contra cs japoneses é, nu mo- 

de Teodosio da Sil ò Furtado j ,rpn,°. grandemente safsfatoria para nós», 
e com o Lageado dos Nicclaus'

guerra na Europa termna- 
ainda durante este inverno 

alemão; de mu

palmas 
sr Saúl 
lhe um

us up.-ra

A l udmlia, os ofictats uu 2» 
nobre do quaiti-l, lionicnagearaiu i 
uni belo ilisems.) u Major Dr. Nobre Filho que, 

das s. us colegas, ressaltou as qualidade
do.

O Cel. Oastfta Pereira 
agraducui aqn la tueant- prova i 
rando-se assim as manifestações a 
versario.

Cordeiro, cru palavras comovidas, 
lc apreço das seus oficiais, onner- 

c!o tributadas nu dia do seu uni-

E para que cli gue a noticia 
de todos que o. queiram ai re
matar, se passou o presente, que ! 
será publicado e af xailo de a j  
rord ) com a lei. Dado c | issa-j 
!•) iu sta cidade de L jes, aos ; 
quaijize dias do mês de Julho j 
de md novecentc» e quarenta 
quatro (14. 7. 1Ó44). Eu, Joio 

j Üuallje: o cfa Nilva Filho, Estri-J 
ios da vão eo viv I, i ue o subscreví e 

• também assino.
Mario Teixtira Carrilho.

Juiz de Direito.
João Gu.dbcrto daSilva Filho. 

E crivão do civil.

ESCKITORIO  de AD VO CAC IA

Faça sua propaganda no 
*Ccrrcio Lagearu »

DR. RUBENS TERRA
Itacharei cm ciaicias jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

Estado de Silo Paulo

Dr. H é lio  R a m o s  V ie ira
llaeharél em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

Estado do Jiio de Janeiro

Aceitara o patrocínio de todo e qualquer serviço de sua profis
sào: — causas eiveis (doações, testamentos, inventários, divisão 
e demarcação de terras, etc.), comerciais (contratos sociais, fa
lências, etc), criminais, orfanulogicas, etc.
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Correio Lageano

ESPORTES
Uma vitoria e uma derrota

APRECIAÇÕES SOBRE AS ATUAÇÕES DO E. C. 
CONCORDIA NESTA CIDADE — L aJK> Ja ' POSsUE

ÒTIMOS ELEMENTOS — OUTKAS NOTAS

Em nenhum dos jogos disputados pelo E. C. Con
córdia, nesta cidade, a assistência teve oportunidade de 
a.Nsiatir um prélio condizente com o renome dos litigantes 
Deve-se isso ao lamentável estado em q.tc se encontrava 
u campo, onde foram disputadas ambas as partidas, que 
se achava impratí cavei d 'vido a chuva de domingo último.

Vistos em conjunto, nenhum dos quadros exibiram um 
futebol digno de nota. Estiveram abaixo da critica.

Quanto as jogadas individuais já não se pode dizer] 
o mesmo. Lajes, pelo que nos foi dado assistí-*, possue 
bons elementos, como sejam Bonito, no pjimeiro jogo, 
que fez uma grande partida, defendendo, pelo menos, duas 
bolas assás drfheis. Salienta-se, ainda, nesse primeiro 
encontro, a atuação de Galopetu e Aita, este ultimo em 
plano superior, pois demonstrou ser um jogador impetuoso 
*; bastante Inteligente. Foi, elr quem consignou o tento 
de honra para suas cõres. no préiiu vencido pelo Concórdia.

Na segunda partida, realisada segunJv» feira, em que 
a vitoria sorriu ao combinado lageano, destacaram-se, 
ainda, diversos elementos, a começar por Pacheco. Tiurra 
e Abreu que formaram uma zaga impenetrável, seguidos 
por Jorge e Verdi, na linha intermediaria e, notadamtnte, 
Aldo e Erasmo, no ataque, que se os pode considerar como 
jogadores de grande valor.

Em Eurico, Tiago, Willi. Marinhei o. Zic<> e Herminio, 
que são, aliás, craques de renome no futebol catarinense, 
residiu o ponto alto do Concódi». Perderam o segundo 
jogo porque se achavam cansados e, sobre tudo. devido 
ao estraordinario entusiasmo d*s rapazes que formaram 
o combinado local, que entraram em campo dispostos a 
vencerem, como de fato venceram dc um modo nitido c 
convincente.

Digno de nota foi a disciplina observada em campo 
pelos 22 jogadores cm ambas as partidas, o que posi
tivamente. demonstrou elevada mentalidade esportiva dos 
contendores, podendo, tanto lageanos coruo riosuhmses 
muito se orgulharem disso.

J/. Xavier.

Cronista de «A  Nação> — Diários Associados

Nota Esportiva
Dia 9 — Partida entre Concordia F. C. do Rio do 

Sul e Atlatic.) Serrano desta cidade.
Quadro ltiosuleuse, um dos melhores tio Estado per

feitos controlaiores da pelota, fizeram um.i boa paitida 
demonstrando serem um conjunto hoinngeueo.

Quadro Atleticano, cora os novo» elementos adquiri
dos, e que deram demi.-nntraç&o de grandes conhecedores 
do futebol, temos a iujrcssão de que o dia em que 
estiverem bem treinados, será uma perigosa equipe.

Resultado - Concordia 3 Athueo 2
Dia iO — Houve uma partida entre o quadro Con

cordia e Combinado Aliados Atléticos.
Coube a vitoria aos locais pela contagem de 4 x3 . 

Bela partida, com lances espetaculares.
A noite do dia dez, a comitiva do Sport Club Con

córdia, chefiada pelo presidente da comissão t>r. Juão 
Batista Santos, secretario des-a agromiaçfl >. e «' j rea
lista Maurício Xavier representante do jornal «A Naçtl » 
de Blumenau, estiveram eni visita a sele do Atlético 
Serrano, sendo recebidos pela primeza Leiiita Ramos 
e sua Diretoria.

Nessa hora de alegria e b m humor falaram os Srs* 
João Batista Santos, agradecendo a maneira cordial 
e cavalheiresca de como foram recebid* a o tratados pela 
Sociedade Lajeana. Falou em nom# do Exporte local o 
T ts .  Gerson.

Em seguida foi servido pela Diretoria do Atlético 
um copo dagua aos visitantes • nessa ocasião o orador 
do Club* Dr. Salvio Arru la, pronunciou uma bela sau
dação. J. tj.

Hipismo
A Diretoria dc ilcmonlaj 

solicita aos Penhores 1 ai;-i 
dantes de Corpos e Chefes 
Je Estabelecimento.-. ins«S’i- 
rem junto aos cavaleiros 
civis c amazonas, para que 
sc inscrevam nas provas hí
picas organizadas pelas Uni
dades o Estabelecimentos e 
patrocinadas por esta Dire-i 
toria, constantes do calendá-j 
rio de 1944, a fim de qutj 
as referidas provas tenham | 
o realce e vulgarização quej 
constituem objetivos essenci-| 
ais da Remonta do Exército. I 

Capital Federal, jnnho1 
Je 19-14.

0  Mucus da 
Âsma Dissolvido 
Rapidamente

j ghcrglório Áüáiis8S Chqícés
Direção T éen iea : Dr. deliu liamos 
Pr. J. Som bra  - l)r. S a lv io  Arruda

EjxsTTiGS completos
de

sangue, urina, fcx-cs, ^ c a r r o  pús. líquido c«,
talo-raquiano. liquilo gastncu, etc., etc. 

Vacinas aulógenas —  Ex;*me precoce da gra-
\ idez.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro — ^Esquina i raça Jcjr 
Pessôa) — Fone 133

LA JE o  — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS M0DIC05.

1 * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *  * *  * * * * * *  * t * i
! 2 **

iperadore* e TtoltcK» ' — 
ironquít® envenenam • ori

C* ataque® d©__
ajisa e bronquite envenenam e organimo. — 
minam a energia, arruinam a saúde e de» —

DR. NOBRE FÍL/ÍO

I !

Cliaica geral
-- Consultes diarias das 14 ás 10 e ir.eis hora» -  

chicados a qualquer hera do dia ou da noite.

Rua Mal. Deodoro

biklazc o coração. Em 3 minuto®, Ma 
■ •▼a fórmula ruédlee. oomeça a airaaJer j r* 
na anc/ue. dominando rapidamente ea ate- 
que®. Deade o primeiro dia começa a deee- j •* 
parecer a dificuldade em reepirar • volta —
• reparado/*. Tudo o que •• faa ne- • —
eeaaario d tomar 2 pastilha® de Meodewe j &  

refeiçfea • fleara corapietamente Uttc . —
4a asaa ea bronquite. A açAo é ■&JXe ; 
rapida moerao que se trate de easo® reòel- * v  

; de® e aaUfoe. Mendece tem tido taale | —
; éxit» que ee oferece com a garantia ée ) U  
; dar ao pacienta recpiraçâo llrre e fc,cii ra- ,
! ddamente e completo alivio do sofrimento — 
i da i i s i  em pouco® dias. Peça Mendoco, < *. 
i hoje meesso. ea qualquer lannúcia. A a o »  
i garantia é a sua maior proteç&o.

M e n d a e o  j » + * * * * * * * * * * * * * *** -t><**■<***-**+*■>*****++*h

i A t " "  ' Ll* i , v;
VentSeffl-ss Faça seus anoncios nesta folha “â

N. Siqueira Ca.prr, E SEDS ,-ÜCÍ0S « ^ « « * 5

no para construções.
Também venã<* se em loíes;

Uma ctiacsra, com casa de cons
trução mixta e benfeitorias, otl- i 
mo terreno e a g u a d a s  com | 
2õ.50xi,,0 nj.t sito 0 rua S. í 
Joaquir (Z:;ia da Mí Uroid^J-). j

i
— ] 

Arrendr-sp pars cultura «te j
»rrõz. m. ís ou r ei os 50 hectares! 
de terreno á inarg-m do Rio j 
1 ínõ3S, di-.trito do Carú (-x !  
Cerrito) Tratar-se com

Antonl' dc Amorim

Rua 15 de Noven bro, 13 
Nesta cidade

Dr. João Ribas Ramcs

A d v 0  g  a d 0
* 1

Caudas Ci vei«, Comerciais. Criminais, Trsba-I

ihistas e -egioiação Fiscal.

Sta. C3fa-ina Lajes

HUMANIDAOEi 
« u x iu i  o  t tu

ITRATXMSMTO COM •

ELIXIR DE 
NOGUEIRA

Joilàeria Esmeralda

j Encontra ae neata cidade 
a negocir  ̂ o Sr.Jacó Sch- 
waideson, proprietário da 
conhecida Joalheria Ei^e- 
ralda de Florianopolis.

|OAO S. AVa LTR íCK (Jôra)

Agrime,t?or Diplomado.

Cor (rira Profissional a* 564 .

U K n rçÕ E S  £  D IV IS Õ E S  D E  I

rnieot nos municípios tizinh*^- (

i.aje-, __ pr(lçA Bandeira, r  n.
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Correspondência Atrasada ] 0 preceito do dia I A Liga de Defesa Nacional
Acha-se com grande atraso a correspondência nro 

cedente do li,o Urande do Sul. Indagando L  causas des-e 
atraso, viemos a saber, por pessoa bem informada q-te 
o urnco veiculo que está trazendo regularmente as ma
las postais de Caxias è o ônibus da Km preso Da i\,ian 
o qual n&o pode dar escoamento a , grande numc*o dé 
malas ah .etnias em virtude da falta de espaço nos seus 
carros Existe um Decreto lei que obriga o« proprietários 
de Ontbus e carros de carga a transportarem as malas 
do Correio, sob pena de multa.

Tal situação acarreta grandes prejuisos ao comer
cio que é bastante intenso com as praças do Sul. Achamos 
que a Agencia dos Correios de Caxias é a quem cabe 
providenciar, evitando a retenção ali de tão grande nu
mero de Malas postais destinadas a esta cidade c outras 
do nosso Estado.

15S- A sifiiis níio é unia dc- 
ertça h reditária. O ficho de pais 
sifiliticos deixará de rtã ĉer siii- 
litico, dtsde que os pai- se ten
ham submetido a Uatsmtnto o- 
portuno e eficaz.

15Q- Quando pa>s sifiiiticos

distribue diplomas acs atletas desta
cidade

Por intermeJio da Prefeitura Municipal de Lajes, 
a Liga de Defesa Nacional remeteu os diplomas conte- 

são submetidos a utn tratamento ridos aos atletas desta cidade que tomaram parte na
do «Fogo himbóÜoo» do ano passado.

! bâo os seguintes oa jovens diplomados.-
racional da sitilis, há fortes pro-1 c o r i i J íi
habilidades de que a criança, ao 
nascer, não tenha a teriivel do
ença.

160- A prevenção da sifiiis 
garante uma prole sadia. Tôda 
pessoa que deseja constituir um 
lar feliz, antes de casar-se deve 
verificar se tem sifiiis. SNES.

EQUIPE DO 2o. B. RODOVIÁRIO

Dr. Flisiaria de Gama.ga Branca
—̂  Advogado =------

Abrirá seu escritório nesta cidade ainda este ano. Aten

derá interesses de seus constituintes na Capital da Re

publica, enquanto durar sua permanência no Rio. 

Direção: Caixa postal n*. I • Lapa - D. F.

« a h » ! - ' ' ; * '/

tl
' s i

Não é  d a  Sociedade
E’ muito comum nas rodas de convertí «urgir a frsze: «Puls- 

no não é da Sociedade, não vai aos clubes», c o pobre «fulano» 
que calmamente percorre a rua naquele mo nento e tem a des 
ventura de «topar» com una rodinha deitas na esquifli ou na 
porta dum café, fica desmoralisado e tido como ente inferior, que 
deve ser evitado e ccm quem não se deve andar.

Oeralmente quando uma pessoa é extranha no lugar e per
gunta ao amigo «Quem é aquela moça?», ou u,a moça de pas
sagem por uma cidade indaga á sua amiguínha «Conheces i 
aquele moço», a resposta - «Não é da Sociedade», desilude a 
humilde pessoa interessada c aquele interesse morre instantanea
mente. E as pessoas que não fazem parte dista Sociedade são 
tomadas como sendo inferiores ás demais.

Não t>e pode ser contia a Sociedade mas também não se 
pode concordar com este modo injusto de classificar as pessoas 
que não fazem parte deia.

Há muita gente boa que não vai nos clubes elegantes e que 
tem mais mor«d do que outros que usam smoking e nos clubes 
mais selecionados há elementos da mais baixa mora!. No mundo 
há gente de toda especic, hà ricos e pobres, há os que vestem 
bem e 0‘ que se vestem mal e a Sociedade geralmente olha mais 
para estes predicados. Mas o fato é que o dinheiro e a roupa 
nunca oodem atestar que alguém é correto e honesto, mas sim 
as ações do indivíduo. E todas as pessoas deviam ser julgadas 
pelas suas ações. Dizer que fulano e da Sociedade; não é infor
mação, porque nada diz real mente da pessoa; muitas vezes é a 
própria Sociedade que esconde o procedimento oe muda gente. 
Tanto no meio formado pela Alta Sociedade como no meto onde 
vivem as pessoas afastadas dela; há elementos bons e elementos 
maus Portanto a informação certa sobre uma pessoa não é a que 
se baseia em >er ela ou não rta Sociedade mas sim a que pai to
do seu procedimento. . . . . . .  . _

que uma pessoa e distinta, correta e

D t- fe e » «!•»-
e* jxqawM,
p ft fA  » b «  eva
»««t9
cruç-ni íW*kr5
«  a&es, • rar.ttde 
grrt !*« Um U ,
üsratíjf trúo. Sg, 
I.imp»., re-  ̂
frsR-a r. dà
•íideaò-.-r.

Sargentos: Astrogildo Nascimento, José Hercilio 
Ribeiro e Nelson Braschcr. Cabos; Aldo Martins ejnílo 

jAntonio dos Santos. Soldados: Osnir Corrêa, João Mon
teiro da Cruz, Abrilino da Silva Tavares João Maria 
Ribeiro, Autonio Gualberto Ramos Rosa. -Jorge Siqueira 
de Melo, Jorge da Silva Cruz, Oscar Doria, João Ma
ria Amaral, Jarbas Burger de Castro, Trlmo Andrade, 
Antonio José Pereira, Jatir dos Santos Catupolim, Falvio 

, Antunes Bastos, Joseníio Antunes Corrêa, Ristiliano dos 
Santos Campolim, José Maria Corrêa, Leandro D. Fi
gueiredo e Januario Magniroski.

EQUIPE DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Sebastião Ataide, Rubião Waltriok, José Sineval 
!Couto, Wilson Floriani, Walmor Moura, Clevis Batista 
1 Rosr»r, José Farias, Mauro Farias, José Campos, Haroldo 
Ribeiro Ramos, Janir Godinho e Pedro Ortiz.

LQUiPE DO COLÉGIO DIOCESANO

Hildebrando Nilton Reis, Henrique Schroeder, Plínio 
Letti, Riograndino Paim du Andrade, José Glauco Ramos, 
Acy A. Varela Xaxier, Ubirajara Moreno de Arruda, 
Hugo de ('astro Brasoher, Waltui Aíbino Lueueberg e 
Fulvio Luiz Vieira*

honesta só

Muares e Cavalos
de Tração>»

Compra-se a preços com
pensadores, com os seguin- 
tts característicos: 

MUARES: Altura minima 
ltn,32.
CAVALOS: DE TRAÇÃO  
Altura minima lm,45 

IDADE: 3a 8 anos, inclu
sive.

Tratar com

Â V OZ D A  C I D A D E
____ Radio Propaginda Corattcíal_____

Lr-rboratorio Radio Técnico
C. jc f/ re  do j^mara!

Vendas, concertos e reformas de rádios — Ampliadores do 
som j-nrn clubes o «Pubblic-Adrcss» — Instalações do cataven■ 

tos em fazendas — Orç3mei:t s sem compromisso

Rua 15 dc Novembro, ?1
I ONE 1

LAJES

Santa Catarina

Ifineu Wenser
Ao det pedir-se desta redação o distinto esportaian 

Sr. lriueu Werner, teemeo do S- C. Concórdia, do Rio 
,1o Sul. podiu-nns transmitir os agradecimentos da em
baixada esportiva daquele clube i\ Diretoria do Atléti
co Se rí ano, aos oficiais do 2o. B. Rodoviário e aos laje- 
anos om geral, pela maneira cavalheiresca como foram 
tratados e as atenções de que foram alvos ue9ta cidade.

noraue faz parte da Sociedade é o mesmo de que dizer que um, T ra ta r  com a Comissão 
livro é bom baseando-se na sua encadernação bonna ou na p ^  Compra de Amimais do; 
paganda, sem ter lido o seu conteu o. Lanse 2* Batalhão RoJoviario. Leia 8 assine o «Correio Lageano»

Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

ResiJencia£ e E.critorio: flua rimo,
LA JE b .

tentlz chamado, para as comarcas dc S. Joaquim, Curl- 
tibanos, Som Retiro c líio do Sul._________

Dr. fosé Antuness

Médico
Cirurgia cm geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 
para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de 

Raios X, Bisturi elotrico, Raios ultra violeta, ondas curtas e ultra curtas.
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A n i v e r s á r i o s

A 10 de Julho 
O Sr. Jofre Amaral into- 

animador da «Vo/.ligente
na Cidade» e proprietário do

A txina, sra. d. Olivia H. 
SaatoH, digna esposa do sr. 
Leontino Ribeiro, negocian
te nesta cidade.

O.jovein Nilson Duarte, fi-
Laboratorio Radio-técnicoj u10 (j0 sr. Veríssimo Galdi-
desta cidade. no Duarte, comerciante ncs-

— ta cidade.
A exma. Sra. D. Anita An- —

tunes Wagenluhr, esposa do Ojnvetn João Luiz Ramos 
Sr. Cesar Wagenfuhr. Junior.

Trust cinematográfico
comercia, destinada ao

açaí
10

O tiust é uma organização 
rribarcarnento do um determinado ramo de nego 

e cuja finalidade oculta é o afastamento da concun encia 
e cousequentemente a impoBiçSm de preços e cop^uÇ(,p3 

lucros dos seus exploradores. Haque os na
dos

0  Sr. Valdemiro P.reira 
dos Anjos, comerciante nes
ta cidade.

A 11 de Julho
A sta. lta Araújo, filha 

do Sr. Argeuiiro Vieira de 
Araújo.

A exma. sra. d. Ainelia 
Delfes Pucci, esposa do Sr. 
Francisco Pucci, comercian
te em Serro Negro.

0 jovem Antouio May, fi
lho do Sr. Francisco May 
industrialista local.

O jovem Elzo Camargo 
filho do Sr. Viterbo Camar
go, fazendeiro em Painel.

O sr. Osni Pires membro 
d» alto comercio desta ci
dade.

A 12 de Julho 
A menina Yolanda Bracs- 

cher, filha do sr. João  Dias, 
Braescher negociante nesta 
cidade.

O sr. João Camilo Pereira 
zeloso sub delegado de Po
licia em Caril.

O sr. Emiliauo Antunes 
Líamos, ruralista ueste Mu
nicípio.

A 16 de Julho
A sta. lraci Lemos dileta 

filha do sr. Atanasio liemos 
fazendeiro neste Municipio.

A exma. sra. d. Maria do

aumentem
nossa legislação, recursos para amenisar a gananc.a < ^
t.rusts, entretanto, cabe mais propriamente ao povo, que! 
é o atingido, reagir e precaver-se contra essa especie e j 
negocios, porque o trust sempre é nocivo a economia; 
popular. !

Estas observações vem a proposito da inloi maf.- 1  ̂
que tivemos do que Lajes vae ter um trust cinematugía-; 
tico.

Lajes que ainda não possuo um cinema na cltuia^ 
do seu progresso, vae ter talvez que suportar mais um, 
nos mesmos molde3 do atual, com os mesmos senões, 
com a mesma orientação o o que é pior, com os mesmos, 
programas, apenas havendo uma seleção docasta9. Sim,| 
porque não se compreende esse dcyotamento da atual 
Empreza em querer dotar a cidade com dois cinemas, 
quando o que ela possue não se encontra nas condições 
exigidas pelo novo eodigo das casas de diversões, no 
tocante a higiene, segurança e conforto dos espectado
res. Falta-lhe iluminação indireta, aberturas doladodire

Carmo digna esposa do Cel,^ ra g renar a ventilação, na falta de ar condiciona.-
Pafttnnn . i*. . - ia      ~ 1U ✓Jaetano Costa.

O sr. Amoldo de Oiiveira 
Koeche.

Consórcio
Consorciaram-se a

do, aparelhameuto couipleto contra incêndios, aparelho 
de seção coulinua, etc. etc...

A sta. Edicia Nogueira 
filha do sr. Antonio Noguei
ra, de Correia Pinto.

do corrente, nesta cidade 
o jovem Dimas Costa Ilibei- 

jro, filho adotivo do sr. Dimas 
de Oliveira Waltrick, fazen
deiro neste municipio e a 
distinta senhorita Vivaldina 

j Waltrick Oliveira, filha

Clube 14 de junho
Abrem-se, hoje, os salões do 14 para uma soireè 

l'2jespecial destinada ao inicio da campanha da eleição da
rainha do clube e para o qual ha grande animação

Jin
o-so também a primei-

NesBa soireè será escolhido um grupo de senhoritas
, fazeDt

ra apuração da campanha.
p.u a a colocação de votos, 1'azet

sr. lsidro G o d i n h o
j Oliveira e de d. Paulina Wal
trick Oliveira.

Foram padrinhos, no

A Difetoria espera dos srs. socios a gentilesa coo- 
peradora de apresentarem na entrada o talão do mes 

doide Junho, como medida do grande importância para a 
de{ perfeita regularidade da tesouraria. Os que não possui

A exuia. era. d. A l m e r m - ! ^  Q sr Dimasde 0 Uveifa
Waltrick esua exma. esposada Floriani, esposa do sr 

io  Floriani.
A 13 de Julho 

O jovem Antonio Fernan
do filho do sr. Anibal Ataí- 
do.

A  exma. sra. d. O 1 i d i a 
Campos, digna esposa do sr. 
Cirilo Lirio de Campos.

A 14 de Julho 
A exma. sra. d. Almerin- 

da Machado de Cordova, 
digna esposa do sr. José 
Batista de Cordova, concei
tuado comerciante em Pai
nel.

A exma. sra. d. Zelinda 
Vieira de Andrade, virtuosa 
esposa do sr. Doutel Vieira 
de Andrade, negociante no 
distrito de Painel.

O conhecido e estimado 
maestro Virgílio Godinbo, 
residente nesta cidade.

A 15 de Julho 
A  exma. sra. d. Alice B. 

da Silva, digna esposa do 
Dr. José B. da Silva, pro
fessor da Escola Normal des
ta cidade.

e o sr. Lotar Costa Ribeiro 
e exma. esposa.

No religioso, o sr. José 
Feliciano Alves de Brito e 
exma* esposa e o sr. lsidro 
Godinho de Oliveira e exma. 
esposa* A noite no Hotel 
Familiar os noivos recepcio
naram os padrinhos, parentes 
e amigos Cum uma lauta 
mesa de doces e bebidas.

rem o referido talão, poderão encoutra-lo em mãos do 
cobrador do clube que estará presente no reciDto.

it&rutc ■ rcar- -

Varias

Esteve nesta cidade, t,u.j 
rante alguns dias, o Dr. 
Glicerio Alves, advogado rç. 
sidente em Porte Alegre 
descendente de tradicional 
familia Riograndense. S. ser. 
horia veio a e-ta cidade, 
São Joaquim e Bum Retire 
a serviço do Banco do Brasil 
do qual é procurador.

Chegou aqui procedente 
Je Vacaria onde reside o 
sr. Alcides Osorio, ncgocian. 
te naquela ciJade.

Esteve nesta cidade, 6 
deu-nos o prazer de sua vj 
sita o sr. Mauricio Xavier 
cronista social ef esportiva 
do apreciado diário «A  Na] 
ção» de Blumenau, orgà 
pertencente a cadeia dos D;a 
rios Associados.

Acha-se entre nós o srj 
Elisiario Alves de Oliveirjf 
suplente do Delegacio 
Policia de painel e a!i res| 
dente.

Está em Lajes o sfl 
Sebastião Calorneno escri 
vão do crime e feitos 
fazenda, em Curitibano 
onde reside.

Encontra-se em Lajes, hei 
pedado no Hotel Sul A 
rica, acompanhado de 
exma. familia, o Dr. PeJ 
David, digno Juiz de L ireil 
da comarca de Curitibano*

Cia. Internacional de Capitalização
Visitou-nos o sr. José L. Góss Waltrick, agente 

nesta cidade da importante e conceituada Cia Interna
cional de Capitalização, com sede no Rio de Janeiro.

FRACOS e 
ANÊMICOS

TOMEM
M A

“S ILV EIRA11 

Grande T&nico

D. Jaime de Barres Gamara
Transcorreu a 8 do corrente o aniversário natalicio 

do ilustre Arcebispo do Rio de Janeiro D* Jaime de 
Barros Gamara. A familia católica brasileira e especi- 
airronto a de Santa Catarina, reverenciou a data nata- 
licia de 9eu inlustre filho, que pelos grandes mereci
mentos que possuo foi indicado para substituir o grande 
Cardial brasileiro D. Sebastião Leme, de saudosa me
mória.

A dáta aniversaria de D. Jaime foi muito festejada 
tanto :io Iíio de Janeiro, como em todo o Brasil e com 
especial carinho em Santa Catarina.

Está nesta cidade o si 
Erotides Lemos, íazendeir 
e criador em Painel.

Acha-se nesta cida( 
o sr. Romeu Costa, em cort 
panhia de sua exma. esp 
dona Edite Paim Costa.

Encontra-se entre nòê 
o dr. Jorge Maisonnete, ilu 
trado causídico residente ei 
Curitibanos.

Esteve enfermo por varie 
i dias guardando, oteito o Sa 
j gento David da Costa AL1' 
des, instrutor do Tiro < 
Guerra 90 desta cidade. ,

Vende-se
Excelente casa de residen-( 

cia nesta cidade, com aguajj 
encanada, instalação •letri h 
ca e sanitaria com banheiro,1; 
contendo 6 peças com luz' 
direta, com logão etc. ,

Preço medico.

Tratar nesta redação.

Para Rainha do Clube 
“14 de Junho“

Retornou de sua fazeri 
o sr. Anastacio Araújo V 
eira abastado fazendeiro^ 
te municipio.

Vuto na Sta.

Vale 1 voto

rUoorte este coupon, ponha o nome Je su» c*ndid»U « depo*it«-o 
na urna do Cafà Cruzeiro ou na do Clube

Acha-se nesta cidadeo* 
Nabor Vieira Lemos, 
deiro em São Joaquim.

Em visita a sua faniijj 
acha-se nesta cidad* o ÍJ 
vem Osni Waltrick, 
do 9o B. C. de Caxias.

Faça sua propaganda^ 
«Correio Lageanc»

\
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