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Deputado João Ribas Ramos
Após uma estadia de vários 

dias nesta cidade regressou a 
Florianópolis, acompanhado de 
sua exma. esposa, o Dr. Joào 
Ribas Ramos, Deputado por La
jas á Assembléia Legislativa do 
Estado.

S. Sa. veio tomar parte nos 
últimos comícios de propaganda 
realizados neste município, em 
prol dos candidatos do P. S.
D. ao último pleito, tendo vota
do no seu distrito natal, Capão 
Alto.

O Curto convívio do jovem 
Deputado lajeano com a sua 
terra e a sua g-nte, retemperou- 
o com novas energias para o de

sempenho de suas importantes tarefas no seio daquela Assem 
bléia, onde a sua inteligência tem brilhado em diversas e des
tacadas missões.

O seu nome está ligado, como elemento de vangaarda, á 
fase mais importante da Assembléia Estadual; Foi membro da 
Comissão do Regimento Interno, no peri..do da Constitninte; 
relator — geral da Comissão de C o n s t i t u i ç ã o ;  membro 
da C o m i s s ã o  de Lei Orgânica dos Municípios; Presi
dente da Comissão Regimental, na fasu legislativa; membro 
da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça; Presidente 
da Comissão de Redação de Leis, alê n de outras missões de
sempenhadas com rara eficiência o l içada atmfSo.

Entre os muitos serviços prestados pelo Deputado João 
Ribas Ramos à sua terra natal, cita-se n Projeio de Lei que 
criou o novo distrito de Palmeira, do qual foi o •„■autor e defen
sor.

Lajes não<esqueccrá ©-> inestimáveis serviços que lhe vem 
prestando o seu ilustre representante na Assembléia Estadual, 
por isto, sua breve permanência entre mis foi motivo de júbilo 
no seio da coletividade lajeana.

CONVITE
O Prefeito .Municipal de Lajes tem a hnnra de 

convidar as autoridades civis, militares, eclesiásticas, 
chefes de Repartições Púbiicas, e ao povo em geral, 
para assistirem a cerimônia de transmissão do Go 
verno Municipal a seu substituto recentemente eleito, 
Snr. VIDAL RAMOS JUNIOR, dia 20, ás 12,30 ho
ras, na Prefeitura Municipal.

Os licenciados ginasiais
ds Ga’égio Diocesano

Realizou-se dia 11 do corrente, às 16 horas, no Teatro 
Marajoara, a solenidade da formatura dos licenciados ginasiais
de 1947 do Colégio Diocesano.

Foi paraninfo da turma o Revdo Frei Apolomo Weil, 
Diretor do importante educandário e homenageado de honra, o 
Kevdo. Frei Elzeário Schmitt. _ .

Foram ainda homenageados os Srs. Padres F/ftl. L.», m 
Owczarski, Frei Sebastião da Silva Neiva, Fre. Humberto We.l 
Frei Bartolomeu Meurer. Frei Sllvano Schroder, Prof. Teobaldo 
Delwmg e Prof. Evaldo P. Hemkemaier.

Os licenciados de 1947 do Colégio Diocesano, são os se-
guiules:

Hernani Manoel de Faria  - Asais Camargo da Costa ^
Acacio Ramos Arruda Filho - Antomo Crs Nelson Mees
Elson H eraldo Ribeiro - P edro Benedeck B.irdió - N e b o n M e e *  
Hélio Rosa -  /oão  José Batista Orossi -O taviano I acheco ae  
Lemos {orador) -  Luiz Assunção Vieira Valente 
m • Mauro Athayde - Osvaldo Arruda Rocha - <’M em *r  Vieira
Luz -  Oscar Inácio Boeira ■ * ” * ? • * * % £ ;  Suisio Blasi 
Alfredo Rodrigues Felicio -  Altamir Luiz PP Fran-
Renato Fchse - Fortunato Maneio Ferreira ^  ^ sé  B a Z la .  
cisco Grazziotin -  Antomo C orrêa Coelho - U lio /ose

0 P S 0 aceita 
a cooperação 
mterpariidarid

0 SR. NF.REU RAMOS EN

TRARA' EM CONTACTO 

COM O-í LIDERES UDE- 

NISTAS PARA DAR INICIO 

AO ACORDO

/?IO, (C. P.) -  “O Globo” 
nolicia|que o senador José Amé
rico reassumirá amanhã a 
presidência da Comissão Exe
cutiva da UDN., cargo ao qual 
havia resignado meses atraz. E 
já amanhã o conhecido patrício 
presidirá a reunião da Comissão 
a fim de tomar esta conhecimen
to oficial da uota do PSD. aco
lhendo o esquema de cooperação 
inter-partidária. Essa nota de
verá ser entregue hoje ao go
vernador Octavio .vlangabeira, 
segundo informou esta tarde á 
imprensa o líder Prado Kelli.

Noticia-se, por outro lado que 
o sr. Nereu Ramos, dará inicio 
ainda hoje à execução da alian
ça inter partidária. Não só co
municará oficialmente a UDN, 
o ponto de vista da agremiação 
majoritaria como também en
trará em contacto com o sr. 
Octavio Mangabeira, Arthur 
Peruardes e Victorino Freire. 
Os entendimentos entre os par
tidos em sua segunda fase ver
sarão sobre o modus fasciendi 
da aliança. Tratar-se-á da cons
tituição dos orgãos previstos no 
esquema Udenista e aceito pelo 
PSD.

IIANIMIO AZUL
É o nome da uova casa 

de reuniôe6 chies, ÍDaugu- 
rada na semana passada e 
de propriedade do Sr. Henri
que Fiúza de Carvalho.

A confeitaria e bar Danú
bio Azul veio proporcionar 
á sociedade lajeana um re
canto confortável e um am 
biente montado cora requi.i- 
tes de gosto e luxo, atrain
do as pessoas de tino trato 
e a aristocracia da cidade-

As custosas decorações do 
lindo s a l ã o  constituem 
grande novidade para nós 
e foi unia revelação dos exí
mios profissionais, Klinger, 
Roncaglio & Cia proprietá
rios da «Empresa íris».

O novo centro de reuniões 
tera-se mantido frequenta- 
dissírao, dia e noite, atrain
do as preferencias da elite 
lajeana.

Ao Povo Lajeauo
PROGRAMA - CONVITE

Devendo cbegar a esta cidade, dia 19 do corrente, 
o Exmo. Snr. Dr. ADERBAL RAMOS DA SILVA, DD. 
GOVERNADOR DO ESTADO, ficam convidados o povo 
em geral, amigos e admiradores de S. Excia-, para a 
recepção do ilustre governante, às 19 horas do mes
mo dia.

S Kxcia. será aguardado à rua Correia Pinto, em 
frente a residência do deputado Octacilio Costa, onde te
rá inicio A MARCHA DA VITORIA, cuja concentra
ção será na praça Jo&o Pessoa.

No palanque armado naquele local, estí.rao presen
tes as autoridades federais, estaduais e municipais.

Após a saudação ao digníssimo Govjrnador de 
Santa Catarina, farse-áo ouvir diversos oraci ires.

A’s 2 1 horas, inauguração do Parque pró campa
nha do Aero - Clube de Lajes.

Dia 20
A’s 8 1/2 horas, com a presença do Exmo. Snr. 

Dr Governador do Estado e sua comitiva, altas autori
dades civis, militares e eclesiásticas, será resada, na Ca
tedral, a Santa Missa em açâo de graças pela vitó
ria do snr. VIDáL RAMOS JUNIOR ao alto cargo de 
Prefeito Municipal de L?jes, e dos Vereadores eleitos 
pelo P. S. O. Aa II horas, serio, pelo Exnu. Sr. Dr. 
Juiz Eleitoral, empossados os Vereadores e eleita a me
sa que dirigirá os trabalhos da Câmara Municipal de 
Lajes. A’s 12 horas,-perante a Câmara, tomará posse o 
snr VIDAL RAMuS JUNIOR, no cargo de PREFEI
TO MUN1C1. AL DE La -TES.

Ás 12 1/2 horas, transmissão do cargo, pelo Pre
feito Municipal em exercício, Snr. JAIRO RAMOS.

As 13 horas, grande cliurrascada, na Chacara Len- 
zi, oferecida ao Exmo Snr. Dr. ADERBAL RAMOS DA 
SILVA, DD. Governador do Estado, e à sua comitiva.
A lista de adesões à churrascada, encontra-se no Café • 
Brasil. A’s 18 horas, na Praça Joio Pessoa, inaugura- 
çio do busto do eminente conterrâueo e insigne brasilei
ro - DR. NEREU RAMOS.

Lajes, 10 de dezembro de 1947.
A COM1S8ÃO

C O N V I T E
O Juiz Eleitoral da 2 la. Zona, Municipio e Comarca de 
Lajestem a honra de convidar as autoridades civis, mili
tares e eclesias/icas. as Associações de classe e o povo em 
geral, para assistirem a solenidade da posse dos Verea
dores á Camara Municipal, que empossario no mesmo 
ato o Prefeito Municipal, cuja sessio solene se efetuará 
no salio nobre do Instituto de Educação, ás 11 
horas do dia 20 do corrente.

Lajes, 13 de Dezembro de 1947

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz Eleitoral

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

( Desembargador Aposentado )

Consultas e pareceres. Ações eiveis, comerciais, 
criminais, de aoidentes no trabalho e trabalhistas

Residência — Rua Cel. Cordova, k  40  -  Fone 88
Escritório  — Rua 15 d© Novembro -  Edifício .lo&o Cruz Jo r . - Fone 
L A JE S  - -  Canil PoaUl u . 19 — Sta. Catarina
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Dia 13 
O Sr João Luiz Ramos, 

fazendeiro neste município.
— Dario Cesar, filho do 

sr. Cesar Andrade, criador 
em Painel

— O menino A rí, fi
lho do sr. Lealdino Trin
dade Branco, fazendeiro em 
Capao Alto.

Dia 14
O ?r. Agnelo Arruda, Ge

rente da filial do Banco 
«Inco» desta cidade.

— A menina Janete Neusa, 
filha do sr. Jonas Macha
do, residente nesta cidade.

— A Srta. Otilia IÇauling, 
filha do sr. Humberto Kau
ling, residente em Bocaina 
do Sul.

Dia 15
— Srta. Lilia Andrade, fi

lha do sr. Doutel Vieira 
de Andrade, Intendente do 
distrito de Painel.

— • A menina Terezinha, 
filha do sr. Jorge Pereira, 
comerciante nesta cidade.

O jovem Renato Varela, 
filho do Sr, A»cnor Varela, 
do comercio local.

— O sr, Rubens Vioira Bor
ges, comerciante nesta cida
de.

Dia 10
O jovem Washington Tei 

xeira de Freitas, filho do 
Sr. Almiro Teixeira de Frei
tas.

— Newton Clovis, filho do 
Sr. Solon Vieira da Cos
ta.

— Üenésio Campos, filho 
do sr- Cirilo Lirio de Cam
pos. do comercio desta ci
dade.

Dia 17
José Afouso, filho do sr. 

José Luiz de Oliveira R a
mos, fazendeiro neste mu 
nicipio.

— O Dr. Hortencio Perei
ra de Castro, Capitão-mé- 
dico do 2o Batalhão Rodo
viário.

— A Exma. Sra. D. Zé- 
lia Andrade, esposa do sr. 
Cesar Andrade, fazendeiro 
em Painel.

S rta- T erezin h a Dis- 
chei*

Em goso de férias regressou 
de (Jwritibanos a Srta. Terezi- 
nha Discher, destacado elemen 
to da nossa sociedade e que e- 
xerce o magistério naquela ci 
dade, no Grupo Escolar «Arci
preste Paiva».

A jovem professora e literata é 
assídua colaboradora do nosso 
jornal, onde tem revelado a sua 
inteligência e o seu fino gosto 
pelas letras.

Antoniü t i .  Branca
O sr. Antomo Ribeiro Branco 

criador em Vacaria e Apara
dos da Serra, que foi passível 
de melindrozas operações em 
Porto Alegre, já obteve alta e 
encontra-se em sua fazenda 
completamente restabelecido. Por 
nosso intermédio e de seu digno 
lho, nosso amigo Dr. Elisiário 
de Camargo Branco agradece a 
todos quantos tem escrito, tele
grafado, itneressando-se pelo 
seu estado de saúde.

De nossa parte desejamos-lhe 
e á sua DD. família muita tran
quilidade de espirito, e longos 
anos de vida.

Consorcio
Realizou se sabado, dia 6-12- 

47 o enlace da Snrta. Alda Ve
rônica Stefen Lehmkuhl profes
sora em Pedras Brancas, com 
o jovem José Sá Muniz.

Ela é filha do Sr. Geraldo 
Germano Lehmkuhl e de Dona 
Emilia Catarina Stefen Lehmkuhl 
e ele do Sr. Manoel Juventino 
Muniz e de D. Carolina Sá Mu
niz. Aos nubentes os nossos 
vótos de felicidades.

0 Teatro do Estudante é uma 
lealidade em lajes

Com extraordinário êxito, o 
Grupo de Variedades Teatrais 
cOsní Regis» levou a cena, 
quinta-feira passada, no palco 
do salão de festas da Escola 
Normal Vidal Ramos, o emo 
cionante drama «O dedo de 
Deus» de autoria de Ivalino 
Brunn.

Surpreendeu a numerosa as
sistência, o notável trabalho a 
presentado pelos alunos amádo- 
re9 da arte dramaticn e que se 
houveram como verdadeiros in
terpretes dos personagens de 
Ivalino Brunn. Na perfeição de
sempenhada pelos alunos do 
Grupo «Osni Regis» coube, por 
certo, uma grande parte dos 
louros ao sr. João Nerbass, ve
lho incentivador do teatro em 
Lajes e exímio ensaiador do re
ferido grupo.-

Todos os elementos que toma- 
r»m parte no movimentado dra
ma, desempenharam-se com 
grande eficiência, sendo de no
tar os trabalhos de Alba Strugo, 
na adoravel Eponina, José Fa
rias Neto, na figura emocionante 
de Anselmo, Lotar Amaral, en
carnando o prepotente hipolito, 
Maria Helena na conformada 
Constância, destacando-se tam
bém Jací Ramos e Helio Ama
ral.

Foi uma noitada explendida 
em que Lajes reviveu os áureos 
tempos em que a velha guarda 
fazia Teatro em nossa cidade.

Clube 14 de Junho
PROGRAMA PARA AS FESTA S DE FIM DO ANO 

Dia 20 -  SOIRFÉ
Dia 25 — Matinée infantil com distribuição de bom 

bon9 para as criaoças, das 14 às 18 horas e 
à noite a partir das 21 horas, grande Soirétv 

Dia 31 — BAILE A RIGOR com apresentação das de- 
butantes de 1947 abrilhantado por um Jazz- 
tipico, especialmente contratado em Porto Ale
gre.

Dia Io — Soirée com o ooncurso do Jazz tipico- 
NOTA: A Diretoria avisa que fará cumprir rigorosamen
te os estatutos da Sociedade, no que diz respeito á en
trada de pessoas extranhas ao quadro social o para 
tal nomeou a seguinte:

COMISSÃO AUXILIAR
Osni Waltrick, Cesar Andrade, Wilson Veríssimo, 

José Glauco Ramos e Hugo Merckel.
Servirá de ingresso* o talão do mês de Dezembro.

Lajes, õ de Dezembro de 1947 
A DIRETORIA

Ervino de Oliveira Bor- João Delfes de Almeida, e
ges e Olivia Borges . Maria Estelita Ribeiro

participam ao» parentes e pes
soas de suas relações o contrato 
de casam ento de sua filha IOLITA  
fiom o sr Jou as Rilieiro Delfes.

participam aos parentes e pes
soas amigas, que seu filho JO N A 8 
coutratou casamento com a grta. 
Iolita Horgea.

Cerro Negro, 10/12/947 lolita e lonas 
Confirmam

Despedida
Wilson Moura, retirando-se para Florianópolis, al/m 

de matricular-se na Eacuidade de Direito, despede-se de 
seus amigos desta cidade, oferecendo seus préstimos na
quela capital.

Lajes, 12 de Dezembro de 1947

Minha Nossa Senhora das
G raças!

E r.om êste grito dalma, brado de socorro, prece e 
queixa, oração e esperança, multidões e multidões de 
crentes correm pelas estradas era busca de um alivio às 
dores de que é tão cheia a humanidade infeliz.

Polos caminhes, pelos atalhos, p“las encruzilhadas, 
comendo, a bem dizer, o pó do chão e o suor do rosto, pas
sam, dia e noite, romeiras e romeiros que vão a Uru- 
cânia receber a bênção do Padre Antonio Pinto.

Sacerdote virtuoso, alma deita pelas excelsas quali
dades da fé, o apóstolo do bem, sem olhar para a direita 
ou para esquerda, suplicando ao Alto, vem empolgando a 
opinião pública que está, realmente maravilhada.

Maravilhada pelo acervo, já incontável, de fatos que 
se sucedem quasi que de instante a instante, pro
vando que um poder supremo se faz sentir através da 
bênção de Nossa Senhora das Graças.

Minha Nossa Senhora! exclama aflita a multidão 
de penitentes que sofrem mas que têm o bálsamo con
fortador das almas — A ESPERANÇA E A F É .

V. D.

E n lace H ercilio Costa -  Célia Couto
Civil e religiosaruente consorciaram-se nesta cidade, o Sr. 

Hercilio Costa, do comercio de Joinvile e a distinta senhorita 
Célia Couto, filha do Sr. Octacilio de Oliveira Couto, Oficial 
do Registro de Imóveis e Vereador Municipal e de Dona Ce
leste Cruz Couto.

No ato religioso foram paraninfos, por parte do noivo: o 
Sr, Osvaldo Pruner e exma. esposa, Cleto Westphalen e Srta. 
Maria Celéste Couto, Sr. Jaime Varela e exma. esposa. Por 
parte da noiva; Sr. Julio Furtado e exma. esposa, Sr. Regnel 
Stumpf e exma. esposa, Sr. Odilon Couto e Srta. Dulce Couto.

No ato civü foram paraninfos, por parte do 
noivo: Sr. Otacilio Couto e e x i t i .  esposa, Sr. Cicero Couto e 
Srta. Cecília Krebs. Por parte da noiva: Sr. Narciso Pucci e ex
ma- esposa, Sr. O^mar Conto e Srta. Etí Couto.

Na residência dos pais da noiva foram recepcionadas 
grande numero de pessoas que ah compareceram para cumpri
mentar o jovem casal, servindo-se uma Luta mesa de frios, do
ces e bebidas.

Oficina mee mica I
“ Internaiional“

Rua Cel. Coriova s. n.
Completamente aparelhada para atender quaisquer

I  serviços de concertos de caminhões, automóveis e 
motores em geral

D irigida por com p eten te té cn ico
Serviço rap:do e garantido

LAJES Sta. Catarina

Cerâmica N. Sra. Aparecida
de |orge B arroso

Deposito nermanente de TELHAS tipo Francezas 
TIJOLOS DE DOIS TAMANHOS:

Tipo menor igual ao tias outras fabricações 
Tipo maior igual aos maiores existentes

V endas em p eq u en ae g la n d e  e s c a la
/?ua Mal. Deodoro — LAJES — Ponte Grande

!
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Resultado das eleições em 
Curítibanos

PSD

2 201

PREFEITO  

SALOMÃO ALMEIDA 

VEREADORES

Francisco Carneiro de Fa
rias 36s 

Orozirabo Caetano da Silva 352 
Aldir Silva Sbravali 292
Carlos João Crippa 284
Anacleto Antunes de Souza 277 
Artur Pazzo 270
Felisbino Alves Ortiz 211
Hilário Quadros de Andrade 119 
Alfredo Alves dos Santos 23

Uiris
P R E F E I T O  

CESLAU SILVEIRA 1.398

VEREADORES 
Alzerino Waldomiro de Al

meida
Dr. Waidir Ortigari 
Alfredo Drissem 
Waldomiro Amarante Maia 
Euclides Ferreira de .Albu

querque
Duguay Troin de Moraes 
Sizenando José da Costa 
Leopoldo Domingues de Ar

ruda
Euclides José Felipe

321
298
246
229

175
70
42

9
1

Linha de ônibus
je s  -  PiiSSO

La
ti

O PSD elegeu o Prefeito e 6 Vereadores 
A UDN elegeu 3 Vereaoores

A Patrimonial
RESULTADO DO SORTEIO REALIZa DO EM 20 

DE NOVEMBRO DE 1947

P L A N O  A
Primeiro prêmio da Loteria Federal: — 0459 Numero for- 
Segundo prêmio da Loteria Federal: — 1681 mado para

o nosso sorteio: — 81459

I o prêmio — 81459 1 prêmio Cr$ 50.000,00
2o » — 01459 No valor de 2.000,00
3o » — 21459 » » » 2.000,00
4» , — 41459 » » » 2.000,00
5» > — 61459 » » » 2.000,00

Todos os Titulos com a terminação do prêmio principal — 
Isenção de uma mensalidade de 
Cr$ 10,00 Qf$ 100 000 00

P A T R I M O N I A L  “ E "

RESULTADO D0 SORTEIO REALIZADO EM 26 
DE NOVEMBRO DE 1947

í. 40.000,00 
2 , 000.00 
2 . 000,00 
2 000,00 
2000,00

1 prêmio — inversão direta dos cinco algaris
mos do prêmio principal -  titulo n- 95418; nn

lur de Crp 2.ÜUU,UU
ÍOO prêmios (centenas) aos titulos com as 3 ter
minações do prêmio principal — Móveu no va

lor de Cr>
1 500 00 Cr£ * 50.000,00

,06 prêmio, Tot.1 d- t r j  200.000,00 “

S ilv io  P e r e ir a  d e  Souza -  Agente local.

Além de outros prêmios distribuídos nesta cidade, 
coube ao Sr. Vitorio Caon a importanca de Crí 
1500.000 na centena 459, que havia pt go apenas

2 mensalidades.

10 prêmio = 81459 Um prêmio de
2« > — 01459 No valor de
3o > — 21459 a > »
4<j » -  41459 » > »
5o » == 61459 > » >

Encontra-se entre nós ura so- 
cio da Empreza Ouro Verde, o 
Sr. Dorval de Quadros, que a- 
qui veio tratar de assuntos la 
referida Empreza junto as au
toridades competentes. g 

Declarou-nos S. Sa. que des
de 14 de Outubro ultimo está 
com a sua linha legalizada e 
em trafego até Vacaria, espe
rando brtve esteudê-la até La
jes

Assim sendo, dentro em pou- 
co contará a nossa cidade com 
mais esse melhoramento

“ Casa das Fabricas ”
Inaugurou se nesta cida

de á rua Mal. Deodoro uma 
importante loja de fazen
das denominada «Casa dâs 
Fabricas» sob a gerencia 
do nosso conceituado con
terrâneo Sr. Lauro de Frei
tas Góes.

0 ato teve a presença das 
autoridades e grande nu 
mero de pessoas de todas 
as classes sociais, sondo to
dos obsequiados cotu varia 
das bebidas, pelo digno ge
rente do importante estabe- 

| lecimento.
A «Casa das Fabricas* 

é um estabelo tmento di
ferente, pois trabalha com 
artigos recebidos diretamen
te das fabricas para o con
sumidor e por esta raíáo, 
se propõe vender barato. O 
seu estoque é grande desde 
o riscado até a seda e arti
gos de lei.

No seu genero, é um es
tabelecimento que estava 
faltando em Lajes.

Vend»P - S F
lima casa de Material com 5 

peças, com Luz e agua, bom 
terreno, situada à rua Florianó
polis esquina da Praça Joca 
Neves, ótimo ponto para negó
cio.

Tratar com Lauro Madruga 
Varela, — (Costa) na mesma ca
sa.

k Sociedade Caxiensa de Mutuo Socor
ro p rfiou mais um pecu io

« limo. sr. Presidente e demais membros da Diretoria da 
Sociedaue Caxiense de Mutuo Socorro — Caxias do Sul

Cordiais Saudações
E’ com toda a gratidão que venho por meio desta, agra

decer a presteza com que me foi pago o pecúlio de Cr.25.0t>0,00 
que me era devido por morte, ocorrida em 15 do corrente, de 
meu esposo Lu'z Kamos Borges, associado dessa grandiosa e 
benemérita Sociedade, que, com satisfação recomendo, autori- 
ZHudo-vos a fazerem desta o uso que desejarem.

Subscrevo-me moito grata e atenciosamtnte

Viuva Talita Nerbass Borges

Fonogramas de luxo para 
o Natal e Uno Novo

Utilize o novo formulá
rio de luxo da Cia. Tele
fônica, para cumprimen

tar os seus amigos.
Belíssimas gravuras e 
rapidez na entrega

Caminhonete paru  
viajens

Confortável Caminhonete a- 
ceita passageiros para qualquer! 
ponto do Estado e do Pai.s 

Tratar com Oscar Olmger. *

Armazém Narciso
Rua Correia Pinto, 33 — Telef. 46

Acaba de receber

Figos — Nozes — Passas — Ameixas — To
m aras— Azeitonas, pepinos —’ F 8  — Azeite Ber- 
toli, Vida e bebidas.

Só pode haver um bom Natal, se V. Sa. 
fizer uma visita ao «txARCISO*

Representante
A Sociedade Distribuidora de Produtos Nacionais 

e Matérias Primas Ltda., com séde na cidade do Rio 
de Janeiro, Distrito Federal, á rua 1 de Março, 116 
2 , caixa postal 2398. procura representantes idoneos 
em todas as localidades do Brasil, para a venda de 
objetos e utencilios de necessidade, contra reembolso.

De Carii & CecconeUo
Exclusivistas RENNER

Praç» Ju lio  «te Castilho*, 189S — Fone 404 — Fnd. Telogr. «LUAR«

Caxias do Sul
Artigos finos para homens, senhoras e crianças — Artigos 
eclesiásticos -  Miudezas -  Secção especializada de Perfuma

rias - Apetrechos para tenis (raquetes, bolas encordoamentos).

CAPAS PALAS - SAPATILHAS DE LÃ -  CAPA

CETES- VENDAS POR ATACADO

D R . J O Ã O  L 0 S T A  N E T T 0
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos

Operações- de Ertom go Intestino Anendicite Figado e 
Vias Biliares. Tireoide Bocio (papoj. Hérnias Varizes e He
morroidas. Rins e Próstata Utero Ovários e Seios. Tumo- 
resera geral. Cirurgia dos Ossos e Articulações. Fraturas- 
Cirurgia do> Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende no Hospital N. S. dos Prazeres -  Rrsidencia 
Rua Correia Pinto, 3 — Tel. 195

Cônsult-irio: Praça João Pessoa (em cima do Cale Cruzeiro)

Livraria Danilo
Acaba de receber uma. alta novidade

Papel especial de lindíssimos padrões fanta
sia, próprios para embrulhar presentes
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
Dia 4 de dezembro de 1947

N 1317 — Maria da Conceição Mendes =  Transferencia de 
uma casa e terreno foreiro — Sim.

N- 1461 — Maria de Lourdes Oliveira Professora Municipal 
90 dias de licença =  Sim.

Dia 5 de dezembro de 1947.
N* 1464 — Américo Rodrigues Felício — Transferencia de casa 

e terreno foreiro — Sim.
N' 1467 — João Maria Alves de Campos e sua mulher — Trans

ferencia de terrenos — Sim
Dia 9 de dezembro de 1947

N‘ 1470 — Salvador Rodrigues Melo -  Transferência de u-n 
terreno -  Sim.

N' 1193 = Antonio Cândido de Lima e sua mulher -  Transfe
rência de um terreno - Sim.

PORTARIA
de 4 de dezembro de 1947. *

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. Iti3, do Decreto-lei estadual 
n° 700, de 28 de outubro de 1942:

A MaRM DPI LOURDES OLIVEIRA que exerce o cargo 
de Professor, Padrão C, do Quadro Único do Município (Esco
la mixta municipal de CERRO BAIO no distrito de ÍNDIOS), 
de noventa dias, com todos os vencimentos, a contar da presen
te data.

Prafeitura Municipal d<- Lajes, em 4 de dezembro de 1947. 
Assin.do -  Jairo Ramos

Prefeito Municipal.

Imobiliária "toa Costa" Ltda.
Venda d6 lotes e casas, den
tro do perímetro urbano, zo
na A, a vista e a prestações. 
Tratar com Clovis da Costa 
Ribeiro e Darcy Ribeiro.

Vende-se
Uma casa frente de material, 

com 6 peças, luz. bom terreno, 
à rua Jeronimo Coelho.

Tratar com a proprietária na 
rua Mal. Deodoro, 58.

J. Wolff & Cia.
Representações, Coosigoações e Conta Própria

MATRIZ
Lajes -  Santa Catarina

Rua Cel. Tiago ile Castro, s. n. 
Caixa Postal, 41 =  Fone 116

FILIAL
Rio do Sul - S. Catarina

Rua Tuiuti, 109 
Caixa Postal, 41

ENDEHF.ço TEi.KGRÁFico Matriz e Filial «JOWOLCO»

Concessionários da : Cia. Distribuidora Geral «Brasmo- 
tor» — Produtos da Chrysler Cor
poration — General Motors do Bra
sil S. A. — Produtos «Frigidaire>

V

Representantes : da Cervejaria Catarinense S. A. - Joinvile
Revendedores: dos Produtos Firtstone S. A. e da The 

Calorie Company
Agentes : da «Uniào do Comércio e Indústria» — Cia. 

de Segues Gerais — Joinvile

A lugam -se q u artos
Com pensão e fornece-se 

comida em marmitas.

Pensão S. Antonio — 
sobrado junto ao Mercado 
velho.

Dr. J . B. TEZZA
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro s n 

LA JES — Sta. Catarina

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Com erciais 
Artigos Domésticos Elétricos 

Baterias 
Motores —

Madeiras
Cim entos 

Gasolina 
Óleos 

Querosene 
Peça D e  Soto, Dodge 

International, Ford. Chevro 
let, etc.

Pneus e Câmaras de ar 
Seguros Oerais 

Rádios

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas, 
□o Edifício João Cruz. à rua 
15 de Novembro — Te| 44

Residência: rua Benjamim 
Constant, 9

Vendem-se
Bons lotes de terrenos à 

Avenida 3 de Outubro.

A T ratar com Waldir .Re
gueira

VENDE-SEÎNDE-
4 milhões e 
quilômetros

uma chacara 
com a área de 

meio distante 5 
da cidade com

boa casa, galpões e uma olaria 
pomar, açude de carpas, bons 
matos, benfeitorias de pedras 
ótimo terreuo para criar.

Tratar ccm Antonio Waltrick 
Vieira, Rua Benjamim Coustaute 
nesta cidade. *

0r. Aujor Luz
Médico — Operador — Parteiro

R A IO S X
ELETRO CA RD IO O RA FIA

Ondus Curtas — Infra Vermelho — UUra Violeta 
ALTA CIRURGIA

Consultório: ED IFÍC IO  DA TELEFÔ N IC A  -  DAS 9-11 j  8-5 

Residência: Rua Emiliario Ramos 12

FENDE-sE
3 casas sendo duas de ma

terial e uma mixta, à praça S i
queira Campos.

Informações nesta redação.

Vende-se um reboque
Para madeira, adaptavel 

em qualquer chassis.
Tratar com Romualdc 

Viralda, à rua üetulio Var
gas,.

Joalheria Gnmes
de José da Silva Gomes

Rua M arechal Deodoro — LAO ES Santa Catarina

Aneis de ouro. com ou sem brilhantes Re
lógios de ouro com brilhantes, para senhora> — 
Aparelhos de prata boliviana — Canetas Parker 
«51» «Major» «Junior» e «V5# em ouro e aço.

O maior e mais variado estoque 
de relogios de pulso para ho

mens e senhoras
15M IE M  ilüTMEL!

K  a u to m á tic o  e p ossu i a in d a  a

fa m o sa rmws (9/,
u

m e ç a

Com Omcga Automático nâo 
foi apenas criado um notável 
relógio automático. Além de dar 
corda a si mesmo, éste relógio 
possui um ponto culminante da 
indústria relojoeira: • “Preciaio

Omega” f E a “Precislo Omega" 
é o resultado dos recordes ab
solutos que. desde 1933. Omega 
vem detendo nas provas inter
nacionais do Observatório de 
Teddlngton, na Inglatarra.

omi m
OM EGA

P R O D U T O  O A S O C IE T É  S U IS A E  P O U R  ( . ‘ IN D U S T R IE  H O R L O B É R *
G E N E B R A  —  SU ÍÇ A

Nãc compre o seu presente sem visitar a

Joalheria Gomes

F aça  o seu seg*uro na

I n c o n f i d ê n c i a
Companhia de Seguros Gerais

A mais perfeita organização seouritária do país 
Seguros de fôgo — acidentes =  vida — transportes 

terrestres e marítimos

Representantes gerais em Santa Catarina:

N oeetti, L ap ag v ssi &
Agente em Lajes: Sebastião Muniz dos Santos

do íarma
^ P ? V A R t o n i o  m . v Tw b á s T
Grandeéstoque de drogas nacionais e> estrangeirai — Com. 

pléttvsortimentc, de perfumarias e aitigo; d-.- toucador
Moderno e aparelhado laboraíório de manipulação Sarríço 
W .ca p rich o so  - -  Preços módicos -n- o linde à noite
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A peste suma
colaboração comaod,'M^rb?ttrio°<l>r SA Úbl'Cu S 6 AR'icu,,ura. em 
d* Inspetoria R e g , ™ " do S AgnCul,ura- por intermédio 
tá. ia Animal, no interess ' de '  V ' Ç 0 de DefeZa S ni- 
nens» da «Peste Suina» vem r*r erv*r a suinocultura caiari-
servância do disposto nã portariaT/n'1̂ ?  dlvulfUÇão c a ob- se segue: Portaria de n 72, que é do teor que

‘ l as ̂ vacinas S Í ? “ \W ° bÍet°  d<? co,Tlércio aplicação as vacinas cristal violeta contra a Peste Suma au> V
Viu _  " hrT f ,d°  pré vn mente submetidas a testes de efkiência-

quaá.SaSerg tm n r nOS ro tu lo i ’ bu laS  etiquetas ou ou:ros 
'™,Jrrssos que se relacionem com a apr.sen-

uma°rtPrCK,Ut0 3 ap‘'s,<»ao’ em caracteres maiusculos 'e uma das seguintes inscrições,
d í^ K ÍÚ  P< [°  , M,niStéri oda Agricultura» ou Testada r îla secretaria de Agricultura do Estado de

completando se a segunda com o nome do Estado 
\ aP reação de vaciuas contra a peste suina somente se- 

per neiiiia nas regiões contaminadas ou em suas une-
IM Ç O e s .

Fici.-i terrninantemente proibidos o comércio h empre
go em regiões indenes, das v a cm a s  de que tra ta  o item 
precedente salvo prévia autorização da Divisão de Defesa 
samtári* \niraal.»

XD«

Combinações Sorteadas
FM 29 DE NOVEMBRO DE 1947

P i u n o -  A

O.Vilj Y K H  
SN  T \I M O

F  L N N X Aj 
B U H j Z V L

P l a n o. * '.i** » *•» “  B ”

D» 1° ao 6 '

RU23 YP36 M123 
SKdO IT33 SVIO

Do 7o ao 12°

F A 6  G C l  9 TT27 
YU5 IM32 YM15

Todos os UliiIos contemplados serão 1
LIQUIDADOS I MEDI ATA.MENTE

i  AGENCIA EM L A JE S  - Raa Marechal Deodoro, IS

Engraxataria Polar
Rua M*l. Deodoro, 17

Posto de venda das revistas:
O Cruzeiro — A Cigarra =  Revista do Olobo -Seleções 
-  Oib. mensal -  O Vale do ltajaí -  Orande Hotel -  
X 9 — O ihí — Noite ilustrada — Fon-ton — Figurinos, 
romances etc.

Estofaria 3 de Outubro
de Carlos Korb
Estofador diplomado

E ST Mòv^iJEIAutomovéia, ÇammM ea, Carros d« e

eido»* S . - A  os tamanhos, Trabalhos da couro, pano
ro c fazenda» ,

Fornece serviço rápido e garantido pelos preços 
mais baixos da praça

k ja M l  3 l '  Outubro -  LAJES -  Alem d i p o ^ *

sim-
vei
cou-

Cará

r«i)mprnm*se
Ueciboa de obrigações 

tle Guerra, qualquer quan
tidade.

Tratar com Plinio Silvei
ra.

Av Marechal Floriano
s/n,

UMA MARAVILHA
o m o d I l o

rca V ictor

010
ONDAS LONGAS E CUSTAS

"  5 Válvulas RCA

Vendedores nesta praça 

Osni Pires & Cia. Ltdo.
Praça Jo io  Pessoa, 5

Pr. C C L S 9  RAMOS 
BRANCO

A D V O G A D O
fíCSwèNOA t  tSCPITÓfílO

Pua Hercilio Luz
L A J E S

1 Atende chamados para as cc- 
oareas de S Joaquim. Curifi- 
n e s ,  Bom Rv imo e Pio do Sul.

Vende-se
Uma casa de madeira com 

instalação elétrica, em perfeito 
estado de conservação c o m  ter
reno de 14x32 rat na rua Jero
nimo Coelho e outra também 
de madeira, quasi nova, com 
terreno de 10x20 mt à travessa 
da rua São Joaquim.

Tratar com Francisco Olivei- 
viera à rua Porto Umão.

W in c h a rg e r
Cataventos 

6, 12, 32 e 110 Wats

Baterias de vidro
para todos os tipos

A m oldo Ueidrieh

Correia Pinto, 08 — Anti
ga Casa São Luiz

. Assinem Correio Legeaoo

Empresa íris
Pinturas em geral

Praça Vidal Ramos Sênior, 13 esquina Rua 
Manoel Tiago de Castro

Serviço garantido — Material do melhor 
Preços rr.odicos

Executamos com perfeição as seguintes pinturas-.
Pintura a cal 

» » gesso
» » oleo brilhante ou fosca
» » vernizes ou esmdtes
» dc fingimento de madeira imbuia ou mármore 

quasi natural
» e eoiassações em paredes ou barras lisas com 

fino acabamento.
Pla=tex simples

* com figuras ou ornamentos
» veludo, proprio para csntmhos alegres

dc lar

Pintura de letreiros simples ou luminosos 
» » autos e caminhões
» > figuras de Walt Disney, proprio para

quartos de crianças 
» » moreis
» » igrejas
» » telas
» > cenários

líaspagem  r en v ern izaineiitn de assoalhos  
K  i i y e r ,  r f j i t c a g i .u  &  D a .

u  d* OSNI TOLENTINO DA SILVA
Farnlaceutico DlpIonviJo 

Rtia lã it Nawsnhrn n° 21

V ariado sortim ento de m edicam entos 
n acio n ais e estrangeiros

Perfumarias em grande variedade — Produtos opo- 
terapicoK — Soros e vacinas — Produtos veteri

nários — Homeopatia.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA

Vende Barato e é Casa de Coniiança
i - — — Preços de drogaria

Comércio e Transportes 
C Ramos S. A.

Matriz: FLORIANOPOLIS 
Filial. Rua Cel. Cordova s n — Lajes 

Caixa Postal 103 — Telefone 58 =  Telegr. SOMARC

Secção de Vendas e Oficina Anexa
Peças e acessórios para caminhões INTERNATIONAL -  
FORD e CHEVROLET- Pneus e caraaras de ar para cami

nhões e automóveis -  Baterias 
CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HARVESTER 

MAQUINAS S.A *
Caminhões -  tratores -  maquinas agricolas e para estra
das de rodagem -  Motores Industriais - Conjuntos Elétricos

Desnatadeiras
DISTRIBUIDORES DA CASA PR/4TT S/A 

Maquinas de escrever -  Maquinas de somar -  Mimiografos
DISTRIBUIDORES DAS INDUSTRIE »NEVE* 

Arquivos -  Fichários de aço -  Cofres etc.

Awainem o «CORREIO LAGEANO j»
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Um mundo melhor. . . VENDE-SE
AUNO LANGE

Novamente as sombras frias da guerra pairam nos hori
zontes da« esperanças humanas. Já se agitam as gentes entre 
as ruinas ainda fumegantes do último conflito, prevendo novos 
horrores, a carnificina bestial; as consequências funestas da am
bição criminosa do homem. Embora a humanidade reconheça 
que das guerras não provém a solução dos seus problemas, ati- 
ra-se aos conflitos e se entremata da maneira mais estúpida, nu
ma demonstração de loucura *>u de posse dum instinto selva
gem que lhe entulha a razão. Não haverá um meio de chega
rem os «lideres» a um acordo? Sem dúvida! Mas, como em tu
do nèste pobre mundo, impera a vaidade; «não devemos ceder, 
porque é nosso dever honrar as tradições da pátria, os feitos 
heroicos dos nossos avós» e milhares de vida se perdem sim
plesmente porque os «avós» fizeram o mesmo. Assim, vêm as 
guerras do passado gerando as do presente e matamos os nossos 
filhos em honra dos nossos avós. Que estultícia!

Mas as paginas da história têm mais valor do que a vida 
do homem . , .

Bastam alguns discursos eloquentes lembrando 20 povo o 
pissado heroico e apontando mil desacatos á soberania nacio
nal praticados além da fronteira, e lá «e vá • as hostes era defe
sa das tradições, sacrificar a vida por um mundo melhor, mor 
rer pela liberdade dos povos. E tudo, entáo, se confunde as 
sustadoramente. O demonio do cáos se alastra por toda parte, 
nada lhe escapa e até mesmo as torres das igrejas êle envolve 
com seu manto negro, fazendo com que os senhores que dos 
púlpitos pregam «Não matarás», cheguem ao cúmulo de abin- 
çoar as espadas que vão matar. Mas quando as tradições devem 
ser defendidas pouco importa o mais. Pouco importam as crises, 
a fome, as pestes, as depravações que infestam a sociedade.

Torrentes de sangue, pilhas de cadiveres, cidades inteiras 
que se despedaçam nos ares . . , para que ? Resolvem se 
assim os problemas da humauidade ? Não! Tudo se torna pior 
do que antes. Mas as trádições sào defendidas e 0 povo outra 
vez cumpre o seu dever. Os que matam mais são condecora
dos, os vencedores cospem na face dos vencidos e de cada guer
ra surgem mil motivos para outras guerras e daí « tempos se re
pete a catartrofe para que a pátria seja digna das «glorias» do pas- 
ssado . . .

t  agora quando 0 n urdo se debate nas garras do cáos, 
quando multidões rastejam sem lar e sem pão, quando por toda 
parte as «vantagens» da guerra se mostram em toda a sua ple
nitude, o homem prossegue nesta marcha sinistra rumo a novos 
conflitos. Intransigentes, desprezando os direitos dos fracos, 
mentindo e caluniando; tratando da guerra nas conferências de 
«paz», eis que daqui para lá se transportam os «gênios» camba
leando sob o pêso das mochilas repletas de assuntos que ur 
gem por solução. E o resultado? As mochilas pesam nais após 
do que antes das conversações. Nova conferencia é marcada pa
ra mèses depois lá no outro lado lo mundo . . . enquanto o 
povo espera e espera . . .

Mas, onde está o mundo melhor ^elo qual milhões de vi
das se foram? De quê valeu 0 enorme sacrifício? E  que já nin
guém se recorda dos que se foram . . . Eles serão os heróis 
das páginas da história, os «avós» das guerras de amanhã. E 
ainda se diz por aí que as guerras são santas quando inspiradas na 
defesa da liberJade, na conquista dum mundo melhor*

Mas, si as guerras são alimentadas pelo odio, si os cri
mes são permitidos e a ordem é matar, si milhares de crianci
nhas e tantos inocentes perecem vitimados pela guerra, pode ela ; 
ser santa em algum caso?

. Portanto, os que perecera na guerra lutando pela liberdade, 
pela tolerância, por um mundo melhor, são, simplesmente, vítimas 
de u n crime hediondo, pois o mundo melhor será, acaso, este 
montão de dissabores que a guerra deposita nos caminhos da 
humanidade? E a liberdade será esta que se vê aí, esta liberda
de que se compra e que crd?*qual possne em doses corresponden
tes ao preço que pode pagar?* E a tolerância? Porventura será esta 
pela qual os <4 Grandes» que não conseguem tolerarse mutuamen 
te, vêm «tolerando» os pioblemas Uigentes dos «mil pequênos»?

Liberdade, tolerância, um mundo melhor . . . Um mundo 
onde todos gozem dos mesmos direitos, onde o traba
lho honesto seja compensado, onde não haja misérias. Um mun
do onde as leis correspondam as necessidades do povo sem 
distinção de classes, onde habite o amor e a compreensão entre 
os povos, onde cada qual possa escolher livremente a sua reli
gião e o seu partido político sem que esta escolha lhe venha 
prejudicar, antes seja respeitada por tôdos num gesto nobre de 
mutua compreensão, num culto prestado a liberdade de conciência.

Um mundo melhor . . .
A nossa compaixão para com aquêles que, iludidos ou o- 

brigados, perderam a vida por essa Utopia.

—  flr. Cândido Ramos Vieira =
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da Conceição, 8  — RIO DE JA N E IR O

Na sededo distrito de An 
tonio Inácio uma boa proprie
dade sendo ura espaçoso lote 
e duas casas das quais uma 
contem algum estoque de mer
cadorias pois trata se de ótimo 
ponto e casa comercial.

Tratar com 0 proprietário 
Argemiro Antunes Lima na 
mesma localidade.

G E L A D E I R A S
Cfosley

N o rg e

Amoldo Heidrich 

Correia Pinto, 68 — Anti

ga Casa São Luiz

OSM RECIS
ADVOGADO

Praca João Pessoa 
EdiJ. DrAcácio - 1:andar

LfiJIS
< 5 o n ta  C a t a  r i n a

R Á D I O S
Zeuith - Mulhard 

Philips
Amoldo Keidrich

Correia Pinto, 68 — Anti
ga Casa São Luiz

Tinturaria Chie
Tinge e lava chapéos, ternos, 
costumes, artigos de lã, meia 
lá e algodão

SERVIÇO GARANTIDO 
Tintas de cores firm es

Praça Vidal Ramos Senior 
Edificio HoteIJSul América

Assinem Correio Lageano*

Agradecimento
Inácio Silveira e familia, tios e parentes do sempre 
lembrado

A n t o n i o  S i l v e i r a
Agradecem a todos os bons amidos que os auxiliaram 

e confortaram durante o doloroso transe, assim como aos 
que 0 acompanharam. até sua ultima morada e enviaram 
flures telegramas e cartões.

A todos a nossa inesquecível gratidão

Casa das Fabricas
Rua Marechal Deodoro, enfrente a EstaçAo 
Rodoviária, ao lado do Mercadinho Lajeano

Comprem todo por menos, diretamente des fabricas
ARTIGOS FINOS EM SEDA PARA AS FESTAS 

DE FIM DO ANO

Setim Luchese especial 90, ct. de largura em cores 64,70 
Faile,, artigo de grande moda 90 ct. de larg. em cores 64,70 
Organdy Suisso, 1,25 de largura 119,70
Tatetá chamalote desde 16,70

Orande sortimento de seda natural, córtes 
únicos no padrão

—  *  *  *  —

Chita com 70 ct. de larg. desde 4,80
Xadrez especial 4,90
Mescla encorpada, 70 ct. de Larg 5,70
Riscado 5 40
Pano para colchão 4,90
Algodão 70 ct. de larg 3,60
SEDA DESDE 6,40
Lamé especial 7,50
Estampados desde 10,00
Cobertor Oaucho 16,80

Grande sortimento de brins riscados 
Caserairas pura la 245,00 e 270 00 0 córte 

Antes de comprar procurem ver nossas exposições

Varejo e Atiçado

P A R A  PR O N TA E N TR E G A
Pita de Aço

AMERICANA, ESMALTADA PRETA 
Encapados de 40 à 50 quilos 

Bitolas.de 3/8 x o,2o mms.
1/2 x o,2o >
6 8 x o,3o »
3/4  x o,3o *

Selos de Aço Cobreados
Para a fita supra, nasbi tolas de:

3/8 — 1/2 — 5/8 e 3/4

Maquinas para Arquear
Para fita de aço de 3/8 — 1/2 e 5/8  

Oferecemos grandes lotes de importação 
a preços especiais

Companhia Importadora «JOBRASIL»
ATACADISTAS IM PO R TA D O R ES 

Caixa Post.il, 208 — T elgrs.: « JO R R A S IL »
Fone, 640 — Rua Alex. Schlem m , 132

JOINVILLE
Consultem o> representantes locais

G0D1NH0 & SOCAS
Rua Cel. Cordova n» 24 — L  A O E S
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13-12-47 correi » Lageani)
Deputado Octacil» Costa

* KfUA/OM

quando Bulcão Viana assumia 
o Oovérno do Estado na qüa-

Em sua brilhant.» atua,-3o na h; .  L,!1/ d‘' de PresiJen,e da Assem
Camara Federai, o representai, k ? »ni n° Pc<4u««-o estado so- h é"  " ,930- ° ^ le bastaria
te lie Santa Catar,n, í  !  Ud° t na fo '̂n,,s:, 'lha, tio rtl4rr.S V  P«» perpetuar-lhe a
ilustre coiiterrâ.ieo M.j')r 0 . ,a 3 pelos seu< «'»cantos natu Iu'\mór'11 J Povo de Sania Ca-
cilio Vieita da Costa contmnà ?,'* qUanto oela b <»ndad«> inata ani' ' lh' erig‘d um "»onuinen-
enriquecendo a história d T  £ , * Ua g? ' l  Qua" d° Oliveira p r P u b l , C r i - E*te ba-
so Estado e do Br-nil V  BtJ,°  em 1889 presidia o* desti ,a.n" «»tannçnse pertencia ao
valiosos subsídios e revere^ciM8 Ir°a ?  r ' V‘ncia’ era l:rn dos j nu ’,ro W *  se «tatua
do a memória no* „„ erenc'an- grandes Clief.-s do Partido Li- e "  v,da Por a,os ™emorá £  JfuTuT. a08 .no^ * " » . ° r |ber,| na c,d.de de .Wile „ " « V  V ™  se referia Rui 

k jOiedico baiano Or. Àbdon Ba - * B,rbl) íalan do de bustos e
Transcrevemos abaixo o seu |!l 'ta, 1“ Viee-Presi.! ,te da l'ro-lJe  es,íllu;,s- E’ que o baiano 

discurso, pronunciado em 2 4 |V'nc'a- DêZcs-ie anos depois 
do p. passado, naquele C o n - ,em 190b, vamos encontrá-lo* 
gresso, requerendo um voto rt* • novameiite na vice governadoria 
profundo pezar pelo falecimen— dp Estado e mais tarde, o Un*- 
to do ex Senador por Santa Ca.-‘ ,re b ;‘»ano, chefe do Partido Fe- 
fariha, Ur. Artur Ferreira ua I derabs â> era °  Prefèito da ci- 
Costa: I dade de Joinvile e depois iJe-

putado Federal. Uru outro baia
no ilustre que viveu na cida
de ue Florianopolis e prestou ao 
nosso EstaJo graudes e inolvi 
dáveis serviços, foi o General 
Vntônio Vicente de Bulcão Via 
na, a quota tivemos a honra de 
substituir na Presidência do anti
go Congresso Representativo

O «SR. OCTACILIO COSTa 
— s r. Presidente, ua histò- 

riá da vida política e adminis
trativa ,1o Estado de Santa Ca
tarina, desde tempos recuados, 
enco.utramos nomes de brasilei
ros ilustres filhos de outros Ks- 
tados da Federação que se ra-

Instituto Catarinense de 
Radioterapia

Anéxo à Casa de Saú ie de São Sebaslião 

Diretor Clinico: Dr. Djalma Moellmann
riagem  de esp<*iali««çío «m radioterapia, noa Iuatitutos de 

Montevideo e Buenos Aires

Diretor Técnico: — Dr. Pado Tavares
Curao de eaprcinlizaQgn em radioterapia cora o* Drs. CarlosTried 

e Nelson Carvalho no Instituto de Kadio 
São Francisco de A s,i*, Sv i Paulo 

Instalação moderna da Fábrica «Westinghouse» eoiç a potência de 
2"20 Kw. e -i5  milampers. permitindo Korutgenterapia 

protunia, senil-profunda e supertlcial

PcADIUMTERAPlA( ., i • '
O Instituto |r»ssue l lõ  miligramas de RADIUM , importados los L E . 

UU. trazendo atestado» de eficácia e dosagem 
fornecidos peio .(iu .efno Americano

Força UlélriftH própria
permitindo tratam ento regulär e dosagens exátas

Larg*) São Sebastião 
FIO RIAN O  JO LI-

SANTA CATARINA

A O rg an ização  Dpiiíábil ç ‘IJflmrma.1 U ila.
SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Já inicioü sitas atividadós, estando apta à execução 
de qualquer serviço, p.tra o que dispõe de competentes

% profiflsivnaifl
Construções em geral, sub contrato ou adminis
tração. Execução de projetos, orçamentos e 

cálculos.
Escritórios: — R. Quinze de novembro 13, Lajes.

Av. Alberto Bins 318, Porto Alegre

querido to* catarinenses em 
vida já tinha um monumento 
no coração do povo da minha 
terra. Um ouire baiano ilustre, 
cdtarinçnse pelo ooraçào, fale
ceu á 23 do corrente, nesta ci
dade. Muito moço, logo após se 
ter bacharelado em Ciências Ju 
rídicas e .Sociais, transp irtou-se 
para S. <’at,rina. Artur Fer
reira da Costa, anteontem fale
cido, foi figura de largo pres- 
ligto nos meios sociais e jurídi
cos e, sobretudo ua politica de 
m>n Estado. Advogado notável, 
fomos companheiros no antigo 
Uqhgresso Representativo de 
S nta Catarina onde represen
tavamos o grande qiunicipio 
Serrano de Lajes e, êle, o Mu 
nicipio grande centro industrial 
de Joinvile. De como desempe
nhou êsse mandato, uizem. no 
Esudo, os anais do seu Con- 
gressq Representativo

Senador da República em 1904 
até o golpe que dissolveu o 
Congresso Nacional, foi então, 
como o“  venerando Ccl. Vidal 
Ramos, representaute lo meu 
Estado no Senado da Republi
ca, mandato que destmpenhou 
com impagável brilho.

Dedicado, incansávelmente, 
aos interê.ses de Santa Catari
na e do Brasil, nobilitou todas 
as funçóes que exerceu. Advo
gado, jornalista Deputado, Se
nador, Chefe de Policia em 
Santa Catarina, Secretário do 
Estado. Procurador do Instituto 
Nacional do Mate e úitimamen 
re Diretor dêste Instituto ■= a 
todos êsses encargos emprestou 
o fulgor de seu amor á causa 
pública. .Nk hora em que assis- 
Ua mos o seu sepultamento es
tava o n«sso Estado empenhado 

, nmáa refrega civica para a es- 
I colha dos dirigentes municipais. 
Recolhido agora ao silêncio tum
ba), é dai que terá ouvido o 
rumor de mais essa refrega pe
la grandesa do nosso fstado a 

j que êle prestou grandes serviços. | 
Em nome da bancada eatari-, 

nense e agora, Sr. Presidente,] 
por delegação que acabo de re | 
ceber, no da bancada baiana,, 
sem exessão de partidos, e noj 
da maranhense, requeiro seja. 
consignado em ata utn voto de j 
sentida homenagem e de sandade 
á memória de Artur Ferreira da 
Costa. (Muito bem; muito bem, 
O orador é cumprimeutad»).

Em seguida, é apravado o 
requerimento.
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Agradecimento
A faniilia do finado MANOEL FINTO de ARRUDA 

de Urupema, >. Joaquim, vêm por este meto, testemu
nhar sua gratidão a todos que lhes auxiliaram durante 
a enfermidade do mesmo, assim como aos que o acom 
panharam até a s ta ultima morada, aos que enviaram 
flores e lhes dirigiram palavras de conforto, pessoalmen 
te ou por.telegramas e cartas, ans sr.,. Drs. Aristolide 
Stadler, J.iâo Costa Netto, Agripa de Castro Farias e 
Joaquim Pinto de Arruda, pelo esforço que fizeram no 
sentido de salvar o doeute, principalmente o primeiro 
que foi o modico assistente. :

Agradece também ao Sr. Deputado JoSo Ribas-' Ra
mos pela Moção de pezar que apresentou na Assembléia 
Estadual, enaltecendo, com palavras repassadas de ver
dadeiro sentimento, as qualidades morais e caritativas 
do finado; ao fivdmo Vigário geral da Diocese de Lajes 
P. Bernardino BurtoIoDi que veio expecialmento enco
mendar a alma dn finado, assim como aos eminentes 
Senador Nereu Içamos e Deputado Gctacüio Costa* o 
primeiro que delegou poderes ao Prefeito'Hilário Bleyer 
para lhe representar nofl funerais e o segundo' por ter 
expressado sbuo sentimentos por telegrama; ió Prefeito 
Hilário Bleyer pelo muito que dos auxiliou, fazendo 
viagens arriscadas, no sentido de procurar recursos para 
salvar tão preciosa vida mP ■

Agradece do mesmo modo a imprensa de Lajes e1 di
versos jornais do Estado e do Rio que noticiaram com 
palavras encomiásticas o desaparecimento do i qubtido
pnte. .......... i u '

A todos entim que nos prestaram serviços em tão 
doloroso transe, a nossa gratidão. ’

Urupema, em Sã>> Joaquim, 6 de Dezembro de' F947
. - i 1 ai

A Sociedade G >ld Star 
do B/asíl Ltda. '« i ’ i . • . * ' tu •

Serve o Brasil pelo Reembolso Postal
MELHOR QUALIDADE. MENORES PREÇOS

Casemiras — Lans — Tropicais — Brins — L i
nhos — Alumínio Rochedo Faqueiros e rugis 

artigos Wolff. ~

Rua Florencio de Abreu, 60 -  66 -  70
Caixa postal 6021 — São Paulo

AGENTES NESTA CIDADE:
lê .Rll

Osny Pires & Cia Ltda - Rua Mal Deodoro, 5

A mais nova e original casa 
de calçados

0  Sapato Chie d

A sapataria que calça a população chic de Lajes
Aguardem o formidável e moderno estoque de calçados, de 

todos os tipos e para todos os preços, que
chegará brevemente ..

M atriz ;
FLORIAOPNOLIS

Filia l Curitiba 
Mostruário em Tubarão

AgenciaCarlos rleepeke S. A. Comércio e Indústria De i0K ■
FT U A L  EM LAJES: — LAGUNA—BLUMENAU — JOAÇAB A -  JOINVILE -  S. FRANCISO DU SUL V í

/ endkbkço TKLEORAK1CO H O E P C O  DESPACHO EM SANTOS

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS ^

F a z e n d a s  n a , onam ,

rayon 1 noa e ^ ^  ° a#r**r ’ U
para tioriinr. Ferlum ariM , A rm *ji ^  >ta ,-err0i folhas ,1o flandros. «»- 

Ferros em barra.* para terreiros e <59 ^ ^  lou^  Mmaltad», vidro* para vidraças,
no* -alvaaadoa, e m in*»-  ̂ ; s . üftmas Je  ferro e madeira, Tinta* a
t i t  u r i ' : , - ,  engeubo, couaervas em geral, viahoa naoionaia .

ftrttrançê iros
M otocicleta«», Bicicleta* a motor, trioiclrtta*, brinqueilos.
M aq u inario  «m geral para oficinas ine-muicas. fun lições, ecc. T ilas. Ouiaolio». .Maca

co*, ferramenta* para todos os fine, cofre* e caixeta* <ie aço, fogões, c» n|)lo- 
to .sortimento de material para insialaçge* eletrica*, arado*, maquina« i e  bene- 

t ciar madeira, motores eletrico*. etc.
D rog as em gerai, por atacado

Agentes da General Motors do Brasil S. A .
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A CAPITAL A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
em artigos para homens, senhoras e crianças

Bua Correia ^in ,

Correio Lageano
Lajes, 13 de Dezembro de 1947__________

T i  n  e  m  a
A MADONA DAS SETE LUAS

%
Eis aqu; uma interessante novidade: uma notável produção 

d» Cinema inglez de após guerra, que obscureceu muitos dos 
grandes filmes americanos, e cujo sucesso foi amplamente pro
clamado pela imprensa de todo o mundo.

A MADONA DAS SETE LUAS tem um enredo original. 
Descreve-nos ura drama tremendo vivido por uma linda e jovem 
mulher italiana, desde que, adolescente ainda, fôra atacada bru- 
talmeiite por um estranho, quando, descuidada, colhia flores no 
parqne do jardim do colégio em que estudava

Aquela cena jamais deixou de perturbar-lhe a mente, e 
creou em si mesma um dúplo carater: ora, dotada de sentimen
tos afetuosos, e possuída de uma bondade sem par, ora, impul 
sionada por instintos de aventura e perversidade

E o seu drama continua a tortura-la e a torturar o seu 
bondoso marido, que não encontra explicações para estes duros 
contrastes. Até que um dia, a filhiuha do casal se propõe a des
vendar este terrível mistério, e o consegue, porém, á custa de 
sofrimentos incalculáveis . . .

A MADONA DAS SETE LUAS é um dêstes filmes, que 
o público jrmais esquece. Tem uma história dramática emocio
nante, cenários belíssimos, interiores de palácios florentinos e 
paisagens deslumbrantes, e ainda, uma interpretação magistral, 
sob uma direção notável, que, reunidas, nos dão uma verdadei
ra obra-prima consagraua em todo o mundo!

Amanhã, no Teatro Marajoara, ás 8 horas, Unica Exibição 
Ninguém deve perder.

ENCONTRO NOS CE’US
A tela do CARLOS GOMES irá projetar amanhã, um des

lumbrante espetáculo, o colossal filme de aviação militar - EN
CONTRO NOS CEUS.

Orande filme, grande espetáculo/
E’ um dos filmes gigantes produzido pela FOX. e o seu 

sucesso está plenamente confirmado pelo êxito formidável obtido 
em todos os Cinemas do Rio e 5. Paulo.

ENCONTRO NOS C £U S será exibido amanhã, numa úni
ca sessão ás 8,30 horas.

SEGUNDA FEIRA
TRES DESCONHECIDOS - no MARAJOARA e no CAR 

LOS OOMES. Mais uma vez a WARNER vai proporcionar ao 
dosso público um filme de extraordinárias emoções, uma produ
ção ua qual esta grande Marca reuniu três artistas consumados 
em interpretações dêste gênero; SYDNEY GRENSTREET GE- 
RALDINE FITZGERALD e PETER LORRE sob a direçào es
tupenda de JEAN NEGULESCO.

Três desconhecidos, três destinos á mercê da misteriosa 
deusa KWAN-YIN, que se dizia possuir o segredo de tesouros 
fabulosos . .  .

Eis o espetáculo formidável que será oferecido ao público 
na próxima terça -feira (único dia de exibição, não esqueçam!) 
ás 8 horas, no MARAJOARA, e ás 8,30 Horas no CARLOS 
GOMES.

QBESEMSS K ïïE H  0 SEU ÍSBD
SEMPRE EM FARMS !

• NÔS TEMOS um interêsse todo 
especial em manter o seu carro ou 
caminhão Ford sempre em forma. E 
podemos fazê-líF melhor do que nin
guém, porque dispomos de mecânicœ 
Ford, usamos peças Ford legítimas, 
adotamos métodos Ford e possuímos 
ferramentas especiais para Ford. 
Traga-nos o seu Ford para uma 
inspeção periódica; êle se sentirá 
“em casa”... e o senhor também.

N Ó S  C O N H E C E M O S  ME L HOR O S EU F OR D

OUÇA MOMENTOS MUSICAIS FORD. 

H 21,31 kwts
Aa las. feiras: Kádio Nacional, 
cm ondas longas (9W kcs) e cur
tas 00.26  m - 9.720 kcs).

Aa 4as. feiras: Rádio Tupi. em 
ondas longas 11.04a kcs) e Rádio 
Difusora S. Paulo, em ondas lon
gas (96Skcs) e curtas (40.22 m • 
9.095kcs e 20.90 m - l i . 765 kcs).

Revendedores nesta cidade:

Comércio de Automóveis J. Buatim S. A.

Agradecimento
A familia Adolfo Olinger vêm por este meio agradecer aos 

Drs. João Costa Netto e Carmosino Camargo, aos Rvdmos Frei 
Alfredo Setaro, Frei Bernardino Bortolotti e Frei Lucas, às Rt-vdmas 
Irmãs do Hospital, assim como a todas as pessoas que os con
fortaram e auxiliaram no doloroso transe por que passaram com 
o falecimento do seu querido Nilton, estendendo seu agradeci
mento aos que o acompanharam á sua ultima morada e envia
ram flores, telegramas e cartões.

Lajes, 8 de Dezembro de 1947

Noivado
O Sr. Jonas Ribeiro Deites, 

rurahsta residente em Cerro Ne
gro, contratou casameuto com 
a Srta. lolita Borges, filha do 
çr  Ervino de Oliveira Borges 
fazendeiro neste município e de 
dona Olivia Borges.

I

Amanhã —  Domíngi -  23 8 horas JNo Carlos Gomes
One Teatro MARAJOARA Amanhã - DOMINGO, às 8.30 horas;

O extraordinário filme da «GAINSBOROUGH» de
Londres apresentado pela <UNIVÊRSAL> A FOX a preserit:i n m onum ental

Â MADONA DAS SETE filme em 15 a t u s :

1  l i  A  p ^ H C O N T R fl nos f F S KI  1 1 1 »  V L . I 1 U V 1 1  i  I l U  u L y OL U H O
Obra prima do cinema inglez — Um grande ramance com os as 
tros: — Phillis Calvert Stewart Granger - Patricia Roc e outros.

As cenas religiosas foram dirigidas pelo Padre Carey

(MPROPRIO PARA MENORES DE 18 ANOS

Colossal Romance inspirado nos mais heniuos feitos da avia
ção militar, com os seguintes artistas:

MARK DANIELS, EDMUND O’BRIEN, LON MC CALLISTER, 
BARRY NELSON, J EANNE CRAIN, JANE BALL, JU D Y HOL-

LYDAT E GERALDINE WALL.
•*
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