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Agrava-se a situação 
internacional

Rio, ( A. C. ) — A semana começou com trêsi 
importantes fatos de ordem internacional : a invasão 
da Palestiua, as eleições da Baviera e as declarações 
teitas ao oongresso norte - american-> pelo chefe do Es
tado Maior do Exercito estadunidense

A invasão da Palestina pelos árabes veio eviden j 
ciar a decisão em que se encontram todos os países 
dessa raça no senti lo de não tolerar a partilha da Ter-! 
ra Santa cora os judeus. 0  Iraque <> Egito, a Trans- 
jc.rdania estão em pé de guerra. Um batalha » motori 
zado iraquiano já  penetrou na Palestina. O rei da Trans 
jordânia declarou aberto o seu país ao trânsito das 
forças sauditas que caminham para a Terra Santa. O 
Egito tornou pública a sua atitude de que dará á causa 
a mais eficiente ajuda possível.

No momenti em que a guerra começa ca  A’sia 
vemos que na Baviera os alemães daquela região se 
manifestam disp stos a combater o comunismo. Assim, 
no pleito que alf acaba de realizar se, o Partido Social 
Cristão obteve -16,8 ° /0 do eieii orado e o Partido Social 
Democrata, 2i,9°/0, ao passo que os comunistas alcança 
ram apenas 2,7°/0 da votação

O terceiro importante fato internacional déste co
meço deeernana ê o que o general Bradley vem declarar 
no ^ena lo a m: • vj. Suas palavras iacisivas convi
riam naturalmente à meditaçã O Chefe do Estado 
Maior do gixercito Americano considera a situação geral 
do mundo mais grave, agora, do que o era ainda há 
três meses e manifesta, sem rebuços, o sei; receio de 
que estejamos uo limiar da terceira guerra mundial.

Os bor.zontes, em to parte vão se mostrando 
dia a dia mais sombrios As perspectivas tornam-se 
clarmantes E preciso que ninguém se iluda quanto a 
excepcional grevidade riesia hora e quanto á fundamen 
lai necessidade de estarem alertas as democracias afim 
de não serem colhidas de surpresa pelos acontecimentos 

Finalizando este comentário convem assinalar que 
a declaração do general Bradley no Sena lo Americano 
coincide cora a imprevista retirada de Marshal de Bogotá 
e seu regresso imediato a Washington, o que cçrta- 
mente não se ceria verificado se a ^situação internacio
nal se não houvesse subitamente agravado.

Em Florianópo
lis o V ic e -P re  
side te da Re

publica

Polida Militar do Estado
I Mais um aniversário de 
I fundação vem de comem ;rar 
ja briosa, heroica e discipli
nada Força Policial do nosso 
Estado.

Tropa de reserva da pri 
meira linha do Exército Na
cional. honrou as tradições 
do povo' barriga-verde, to
das as vezes que foi convoca
da ac serviço da Pátria, lu
ta odo com galhardia ao lajo 
da> tropas fedei ais.

Pequena, mas, aguerrida o 
eficiente a Policia Militar

Os judeus proclamarão a in d ep en d en t
dia 16

SARONA, Tel Aviv. 5 
{A P.) — 0  novo Estado 
juden, que possue um 
exercito de cinquenta mil 
homens, não tem bandeira 
nem denominação, deverá 
proclamar a sua indepen
dência dentro de 1 l dias, 
após a entrega do mandato 
britânico. O ato terá lugar

em Sarona. residência nos 
suburbios do Tel Aviv. no 
mesmo tempo, será enviada 
uma proclamação às Na
ções Unidas, pedindo o seu 
reconhecimento. 0  documen
to será firmado pelo sr. Da- 
vid Bon üurion presidente 
do governo provisório.

Acomp mhado .it sua ex- 
ma. esposa chegou dia 7 do 
correnre. em Florianópolis, 
o Senador Nc>- u Ramos, \ :- 
ce-Presidente da República e 
Presidente da Comissão Exe
cutiva Nacional do Partido 
Social Democrático.

S. .xcia. desembarcou 
no aéroporto da Base Aé
rea, sendo recebido feias 
altas autoridades civis, mili
tares e eclesiásticas daque
la capital e crescido nume
ro de amigos.

Seiodor ivo 
6’Âquino

Em companhia do Sr. Dr. 
Nerou Ramos. Vice-Presiden
te da República, chegqu em 
Florianópolis, acompanhado 
de sua exma. esposa, o Se
nador lvo d'Aquino, lider 
da maioria no Senado sendo 
recepcionado pelas altas au
toridades, amigos e correli
gionários.

loEÍsciplina na Escola M
Rio , 7 (A. N.) — A pro- 

poaitc dos acontecimentos 
verificados na Escola Naval,

de Santa Catarina ó uma 
garantia nos dias sombrios 
que atravessamos, porque 
nela confia o governo e o 
povo catarinense, para a de
fesa, em primeira mão, con
tra os traidores vermelhos 
e furatra “S inimigos do Bra
sil.

Ao sr. Cel. João AlveS 
Marinho, seu atual coman
dante, e ao Io Ten Arru
da Câmara, atualmente De
legado Regional nesta cidade, 

ias nossas saudações.

Kanco Nacional do 
Comércio S. À.

Reiilizou-se cm Porto Alegre a Assembléia geral dos acio
nistas rio 8r>nco Nacional do Comércio S. A., um dos mais im
portantes estaOeleciiucctos de credito do país.

a ssfínbléia foi presidida pelo Dr. Luiz F. Oucrra Bles- 
smann e s< cret:»riada pi ios Drs. M ea de Sa c Oscar Gemiami 
Pedr- ra aprovado, entre outros assunto», o relatório da
lireíori. 1 r leito pera o cargo de diretor, por unanimidade, o 
Sr. Joaquim José ie Brito, banqueiro de grande projeção nes 
meios bancarios d capital g3iicha

Depois de importantes resoluções tomadas, enccrrou-se a 
i' embléia com votos do louvor á diretoria por sua eiicieute 
atuação no exercício de 1947.

K.)taram os Srs. Darci Pinto Lima, Dr. Heitor Pires, Dr. 
Guerra Blessmann e o diretor Salatiel Soares ie Barros.

0  diretor reeleito Sr. Joaquim José de Brito foi muito cum
primentado.

o Ministro da Marinha for
neceu, paru ser divulgada.a 
seguinte nota:

— «Houve grave indisci
plina na Eseoía Naval por 
parto da quasi totalidade dos 
aspirantes, tendo sido deti
dos os principais responsá
veis, que estão respõndendo 
a inquérito policial militar. 
Os mesmos estão impedidos, 
até 17 do corrente, podendo 
ser visitados, únicamenie, 
polos respectivos respon
sáveis.

Bodas du Praia
Comemoraram suas Bodas de 

Prata, 25 anos de feliz consór 
cio, no dia 6 do currente, o 
Sr: Jacob Walter, inJustrialista

nesta cidade e D. Sebastiane 
Daum Walter.

Os filhos do estimado casal fi
zeram celebrar uma Missa em 
ação de graças, na Capela do 
Convento, á qual compareceu 
ura grande numero de amigos 
dos aniversariantes.

Não Serão aumenta
dos os impostos 

fedarais
RIO, 7 (A G) — O Ministro 

da Fazenda respondendo ao 
sr. João Daudt de Oliveira, pre
sidente da Associação Comer
cial, declarou que o govêrno 
não pretende majorar os impos
tos, visto que tal mediria reper- 
cuteria no aumento de nivel dn 
custo da vida contrariando, as
sim, toda a política do governa 
quo se baseia uo barateamento 
dos generos.

ItlO, 3 (A. G.) -  0 presidente Dutra, prevenindo explorações e especulações resultantes do aumento de 
vencimentos dos funcionários e civis militares, baixou recomendações á policia para* intensificar a fiscaliza
ção no comercio de generos alimentícios, agindo com o máximo rigor contra os que desrespeitarem as 
tabelas da C. C. P
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Para Você
YbuP e  'í bã. 'cLq b-

Dia 8
O Dr. Joaquim Pinto de 

A- uda, Deputado estadual 
p lo mr.nicipio de 8ão Jo a 
quim.

Dia 9
U Sr. Vidal Antunes dos 

Sant'8 ruralista residente 
em Capão Alto.

— A Exrri. Nra D Ore 
goria Brandina Wolff» pro 
guuitora do Sr. José Wollt, 
dp comercio desta praça.

Dia 10
O Cel Anstiliano Kamos, 

abastado fazendeiro aqui re
sidente.

— O Sr Osoi Tolentino 
d.i Silva, do alto comercio 
de^ta cidade.

— 0  1°’ Ten. Elio Miguel 
Poeira, do 2 Batalhão Ro
doviário.

Dia i J
A Exma. Sra. D. Rute 

de Arruda, esposa do Sr.

Haul Pinto de Arruda, ru
ralista eu. São Joaquim.

Dia 13
A Exma Sra- D. Maria 

do Espirito Santo Arruda 
Ramos, es posa do Sr. • Hen
rique Ramos Júnior, forte 
fa/.eodciio neste município.

— A menina Eloá P. Fi 
gueiredo. filha do ■'-r, New
ton Sá Figueiredo.

A Exma Sra. D. Selva 
Carvalho Rosa, esposa do 
Sr. Ernani Francisco da liosá.

- 0  Sr. José Arruda liamos, 
fazendeiro neste município.

Dia 14
O Dr. João Batista Tezza,

I

Segredos de Be!ez3 d6 Hö!!ywoöil
0  SONO E Ó 14 G LA MO UK”

Innp-iiadi 
[lotit in

no poem» de Leonidas 
fez-»» o raeu Mouho »

Havia algo ausente do fundo 
de meu ser, mas que v.via e 
palpitava dentro do rrcu sonho, 
cumo razão de sór de minha mar
cha para o futuro.

Eu vivia esperando que vorê 
chegasse, sem mesmo compreen
der que era c meu sonho de 
criar ça que continuava na ju
ventude.

Faltava apenas você em mi
nha vida e você chegou numa 
hora qualquer, tão inesperada- 
mente como todas as coisas 
adoraveis.

E passou a ser alguém para 
mim afagar, para querer bem, 
amar sobretudo.

E minha vida tomou então 
uma rota desconhecida, cheia

‘-'e você não dorme bastante, noventa o nove p0r 
cento do »glamr ur» está implicitamente comprometido.

Muitas mulheres pouco se apercebem dc lai cir
cunstância. pondo em plano secundário a necessidade ,ie 
dormir a horas certas, regulares, dormindo, então a i n . j  
ter vá los ou em quantidade insuficiente ao descanso 3 

Outran ao contrário, dormem demais, arranjando 
pretexto, a’ cada passo, para encostarem a cabeça n< :
travesseiro. . , . í

As duas classes erram, nao so na minha opima-. 
que vem de observações consecutivas, ma* também ru, 
conceito de um dos mais reputados .dentistas, ao qual 
tive o cuidado de apresentar o problema.

QUE DISSE ELE. ENTÃO?
__Para dormir bem, tirando o melhor resultado d<>

sono, é preciso relaxar o corpo ao deitar, o que, eir, 
consequência, traz certo alivio no espirito.

0 corpo deve permanecer no leito sem o menor est r j 
ço, peruas e braços inteiramente frouxos, numa posiçã - 
total de preguiça, de despreocupação, de relaxamento 

Dormir apertando lençóes e cobertores aoencontr,.; 
do cçrpu é outro engano, pois o corpo livre, pronto a 
movimentar-se sem a menor compressão, é um dos con
tribuintes para boas horas de repouso, horas de soo- 
magnificas.

Antes de deitar-se os alirr.entc-s devem ser leves, de 
facilima digestão, por conseguinte, quem trabalha nun
ca pode dar se ao hábito de jantares frugais, pois com
promete o repouso, a digests >, e na manhã seguinte ole- 
rece uma fisionomia carregada, sem viço sem atração.

Os livros, antes de dormir, i ão devem ser de apai- 
xonante interesse, pois o desenrolar dos acontecimentos, 
em vez de proporcionarem sono proporcionam insônia, 
pelo desejo de conhecer depressa <> restante da novela... 

Esta certo, o meu amigo cientist-a. E assim, leitora, 
procure ser habilidosa na arte de Jormir o  mo se em
penha »m apresentar-se bem trajada, com um «make up> 
impecável, com um «glamour* de causar*inveja.

I 0  sono é uma das mais frizantes bases p.ra que vo
cê seja luminosa, bonita, sedutora dc causar inveja.

Durma bem. a horas regulai**, e o seu «glamour* 
será o da estrela de cinema que mais a empolga.

advogado e lente da Escola surpresa e carinho, e cresceu 
Normal Vidal Ramos. I então dentro de minha alma um

O Sr. Newtoo Sá Figuei-1 desêjo imenso de amá-la ainda
redo, do comercio desta í ma's- de colocá-la «cima de

| raeu próprio, ideal, imortahza- 
praça. . Ila dentro de mim e apenus pa

— A Exma. Sra. D. lini-|ra mjm
nha Waltrick Wolff. esposa Enquan{p ist0i vorê continna
do Sr. Alíêu 
zendeiro em

C. Woltf, ta- 
Capão Alto.

Lauro Vialtrúk e

Tnezinha Vieira Camargo

participam a< s paientes e pessoas de suas relações 
o nascimento de seu primogênito 5EBASTI/IO, ocor
rido no dia 30 de Abril.

Lajes, 3 de Maio de 1948

A M A R G U R A
Por teres sido um dia o meu maior amigo,
Um dia me julgaste a tua amiga, apenas . , .
Não sabias então do sentimento antigo
Que eu. altiva ocultava, e coutaste-rae as penas . . .

Como foi que te ouvi com feições tão serenas? ! ... 
É coisa que até hoje entender não consigo :
Tu que talavas mal dessas fingidas cenas 
A que o Destino obriga, e eu que fingi cor.tigo!

Se imaginas, porém, que fiquei compungida 
Quando to vi descrente, amaldiçoando a Vida, 
Tendo eu tantas razões de me queixar do fel. . .

Jamais meu coração soube guardar rancôr«s :
Se aYida é uma comédia e é certo haver atôres, 
Não na posso culpar por meu triste papel . . .

Stela L. da Silva Lima

um enigma, como toda a mu
lher querida.

E se um dia o Destino atirá- 
la para tora do raeu caminho, 
eu temerei, ti-mtrei muito que 
meu amor imortal se traiistor 
me em ódio e ru a ame . . . 
cada vez mais, loucamcnte.

v WILSON

Srta. Doroty Muniz
Mais um aniversário natalicio 

verá passar cm 11 do cci rente 
a srta. Doroty Muniz, inteligen 
te professora no ürupo Escolar 
Modêlo Vidal Ramos e filha do 
Sr. Sebastião Muniz.

Antonio Alencar Araújo Furtado e 

Ilelma Hthna da Cosia Araújo

Participam aos parentes e pessoas de suas relações 
c nascimento de seu primogênito, HOMERO, ocorri
do nu dia 6 d* corrente, ua Maternidune Tereza Ramos.

Lajesi maio dc 194S.

Lares etn Festas
O sr. Lauro Waltrick e exma. 

esposa D. Tereziuha Vieira Ca 
margo, e = tão com o lar em fes. 
t»s pelo nascimento de seu pri
mogênito vSebastiao, ocorrido em 
30,do p passado.

— O casal Sr.vArmindo /?nn- 
zolin, d» alto comercio desta 
praça e D. Edith Carletti Ran 
xolin, festejaram, em 29 He abril 
o nascimento de sua lilha Ivâ 
nia.

— Estão de parabéns o sr. 
Antonio Alencar Araújo Furtado 
e sua jovem consorte D Helma 
H. da Cost9 Araújo. p.-lo nas
cimento de seu primogênito Ho
mero, ocorrido em 6 deste n ês

— O sr. Milton Wolff, ao al. 
to comercio desta praça e sua 
exena. esposa D. AÍda Cordeiro 
Wolff tiveram o lar enriquecido 
com o nascimento de Milton, 
ocorrido na Maternidade Tereza 
Ramos, era 5 do corretife.

— Antonio Tadeu, é o nome 
do robusto menino que enri
queceu o lar do Sr. Dozcllc 
Ribeira Damasco e de sua es
posa D. Dadinha Barbcza Da- 
maseo, residentes em Vigia.

Arnnndo Antonio, Ivan César, Jussara e Nelson
!

Participam aos parentes e amigos de seus pais:

Armindo ltanzolin e Edith Carletti Ranz cl in 
o nascimento de sua irmãzinha

1 vânia (

Lajes, 29 de Abril de 1943

Milton Wolff c

Afda Cordeiro Wolff

participam aos parentes e pessoas de suas r .laçõ .s  
o nascimento de seu filho MlLTOX, ocorrido 
Materniiade Tereza Ramos, em 5 do corrente.

Lajes, 8 ue março de 1Ç4S.

na

Dozello Ribeiro Damasco *
Dadinha B arbosa Damasco

r srido em 23 de Abril. ANTONI°  TADEU, o-.

o Ä 'iv  s r * * pi,i ■*
Tereza Ramos. er*neir*s da Materniòa

Tajet-, 0 de Maio de 1948
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Agradecimento
Constancio de Oliveira, filhos e filhas, ainda consternados 
|ierda irreparável de sun inesquecível esposa e mãe. MA- 

R î v DE LOURDES OLIVEIRA, vêm, por este meio, hipotecar 
st us agradecimentos á Irmandade do Apostolado Coração de J e 
sus, que, em sufrágio da alma de sua espôsa mandou rezar a 
rv-sa do 30°. dia. Também agradecem penhoradamente á dis- 
t uia comissão de senhoras que mandaram celebrar uma missa no 
tlia 4 do corrente, na Catedral, por alma de sua atniguinha.

A Iodos que compareceram a estes atos de piedade, a nos
sa eterna gratidão.

Lfljes, 7 de Maio de 194S

Centro Operária
Convocação

De urdem do Sr. Presidente ronvido os Srs. socios do 
Centro Operário para a Assembléia Geral, de eleição da nova 
Diretoria, a realizar-se no dia 16 do corrente, ás 16 horas na
sede social.

Lajes, 8 de Maio de 1948 
Oscar Burger 
Io Secretario

Loja 14 A Capital f j

A viso
A loja “ A Capital” tem o prazer de comunicar a sua dis- 

tin‘a freguezia que o prêmio de Cr$500,00 em mercadorias, des
tinado ao maior comprador do mês de Abril p, passado, coube 
á Exma- Sra. Deolinda Boell, residente em Bom Retiro.

Lembra que foi instituído outro prêmio de igual valor, ao 
maior compradcr do mês de Maio corrente.

DR. JOÃO COSTA NETTO
Alta Cirúrgica — Doenças de Senhoras — Parto

OPERAÇÕES : de Estomago. Intestino, ciapend ite, Fígado e Vias B i
liares. Tircide Bocio (Papo^. Hérnias Varizes e Hemorroidas. Rins 
e Próstata Utero Ovários e Seios. Tumores em geral. Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Cougenitos e ad
quiridos.

T ratam en to  Médico e C irúrgico da Tuberculose Pulm onar
Atende no H ospital N. S. dos P razeres e M aternidade Te- 
reza Ram os - Residência Rua C orreia  Pinto, 3 -  Tel. 19b

Consultorio: Praça Cel. Joilo Costa (gin cima do Café CiuzBÍri}

LEIA E
Assine Correio lageano

Juizn de Direito da (’.n-1 
marca de Lajes, Estado 

de Santa Catarina

Edital de Convocação 
do Juri

O Doutor Ivo Guilhon Perei
ra de Mello, Juiz cle Direito 
da Comarca de Lajes. Estado 
d' Santa Catarina, na fórma 
d« lei etc.

FAÇO saber que L i designa
do o dia vinte e quatro (24) do 
proximo mês de Maio, para, as 
nove horas, reunir-se nesta ci 
cíade, a primeira, digo, a segun
da sessão ordinária do Juri, qne 
trabalhará em duts úteis sucessi- 
v»s, e que, havendo procedido 
ao sorteio dos vinte e um jura
dos que teião de servir na 
mesma sessão, foram sorteados 
os cidadãos seguintes: — Io ) — 
Danilo Tiago de Castro, cidade,
2 ) J oão Guimarães Silva, cida
de, 3.) Lauro Borges de Olivei
ra, cidade, 4 ) Oinlo José da 
Luz, cidade 5 )  Eriberto Krebs, 
cidade, G’) Curt Apel, cidade,
7 ) Silvio Ramos, cidade, 8') Ary 
Góss Brascher, ciaade, 9 ) Arno 
de Castro L 2ng, cidade, 10) 
José Ocrenie cidade, IP )  Hiu- 
denburg Burger, cidade, 12) 
Teimo Burger, cidade, 13 ) Gui- 
do Wilmar Sassi. cidade, 14") 
Albino Granzotto, cidade, 15) 
Max Ceutinho. cidade, 16 ) José 
Coroova Wollf, cidade, 17) Se
bastião cie Assis Ribeiro Bran
co, cidjdf, j s  ) Evóldo Amaral, 
cidade, 19) Arnaldo Koeche, ci- 
d de, 20 ) Kichard Morei, cida- 

c, e 2 1 )  Dimas Muniz, cidade. 
Tocos esses cidadãos, bem co
mo os interessados’, em geral, 
são por esta fórma convidados 
a comparecer á sala das sessões 
do Tribunal do Juri. no edifício 
da Prefeitura Municipal desta 
Jdade, não só nos citados dia 
e hora, con o nos dias seguin 
tcs. E, para que chegue a noti 
cm ao conhecimento de todos, 
mandei pissar o presente edital, 
que será afixado á porta onde 
funciona o luizo de Direito e 
Tiibunal do Juri, desta cidade 
« publicad' p la imprensa local. 
Determina ; lula este Juizo as 
diligencias necessárias, para a 
intimação nos jurados, dos réus 
e das testemunhas. Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, aos

I pQa |' p Q a l ! dQc If p Q q ll ll P Q a  il çQy

Sapataria Moderna
DE

Joaquim Melim Filho
R. 15 d e N ovem bro sln. - (Ed. J .  Duarte) Lajes

Para melhor servir ao ueus distintos 
clientes, a SAPATARIA MODERNA aca 
ba de receber formidável remessa de cal 
çados finos de reputadas marcas nacio 
nais, bem como malas para viagens 
camisas, gravatas, moias e outros artigos 
para homens.
Visite a SAPATARIA MODERNA, sempre com 
os melhores preços da praça.

Sapatara Moderna

S apataria

I a g l s

Expresso Grazziotín de j 
Transportes Ltda.

Rapidez 
Cou fnrto 

len ira  nca
DE SOTO

Linhas : Lajes - Vacaria - Caxias - Combinação 
Com P. Alegre e Ant. Trado

Saidas de Lajes, ás G horas da manhã diariamente
Informações na Est. Rodoviária

Godinho & Socas
Roa Correia Pinto, 23 — End. Tel. “Sonho” — C x- postal 

Gl — Lajes — Santa Catarina

Representante d > antigo e conceituado

In stitu to  Caricca de B iologia  Ltda.
Tem para  prontz entrega:

VACINA CONTRA PASTEURELOSE DOS SUÍNOS ’
('BATEDEIRA)

Vacina contra a Manqueira (Carbúnculo Sintomático) - Con
tra diarréa dos Bezerros — Contra Carbúnculo llemá- 
ticc Contra Garrotilho equino =  Contra Variola avia
ria Carrapaticida Carioca -  Sulfacura --  Metanutril -  Fe- 
notiasina e < utros produtos.

CONSUL TL iU EM NOSSO ESCRITÓRIO I

M ario  Te ixe ira  C arrilho
A dvogado

(Desembargador Aposentado)

Consultas e pareceres. Ações eiveis. Comerciais, 
criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

ê

Residência  — Rua Cel. Cordcva , /r 40  -  fo n e  88

Esr.ritòrio • Rua 15 de Novembro- Eificio Jo io  Cruz Jor. Fone 66 

/.AJES =  Caixa Postal ir  l ‘J  — Sta. -  Catnnna

Expresso Cajurú
Linha de passageiros Lajes-Florianópolis

CAMINHONETES NOVAS, DIRIGIDAS PELOS 
PROPRIETÁRIOS

Saidns quartas « sabados ás 0 horas e nos demais dias da 
semana, quando houver lotação.

Rua Correia Pinto, enfrente ao Clube de I- Ju
lho — Tel. 117 —Lajes

vinte e quatro dias do ni°s de 
Maio, digo, d« Abril do uno de 
mil novecenros e quarenta e oi 
to (24/4/194S) Ku, llelio Bosco 
de Castro, Escrivão do Juri e 
crime, qu« o datilografei, subs
crevo e também assino com o 
MM. Juiz de Direito da Co

marca.
Ivo tiuilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito e Presidente oo  

Tribunal do Juri.

Helio Bvsco de Cast o 

Escrivão do Juri e Crime
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JUr/.O DE DIREITO PA 
COM A KC A DE LAJES

EDITAL
Falência de Lntonio Dubetiur

O Doutor Ivo Gutlhon Perri- 
r* de MMIc, Juiz de DVrito 
ria Comarca de Lage«, Estu
do «e Santa Catarina, etc. etc

FAZ públieo à tedos que o 
presente edital virem, cu dele 
conhecimento tiverem que tw, 
pur êsie Juizo, decretada a fa
lência do comerciante desta 
praça, ANTONIO DEBETIER, 
e-tabelechlo nesta cidade, à rua 
Marechal Deodoro, mimem 35, 
com a casa ccmercial denor.ii- 
naaa «Selaria Estrt-la», falência 
esta requerida pelo preprio co
nterei aut* acima referido e cuja 
seutença c transcrita a seguir: - 
«Vistos e examinados estes au
tos de falência sm que é reque
reste Antonio Debetier. -  A- 
tendendo a que consldera-se fa
lido o comerciante que, sem re
levante razão de direi'o, não 
paga r.o vencimento obrigação 
liquida, constante de títulô que 
legitima a ação executiva (art. 
I o do Decreto lei 7 061, de 21 
de junho de 1945). - Atendendo 
a que o requerente exercendo o 
o comércio e indústria de sela
ria. estabelecido nesta praça com 
a casa denominada Selaria Es
trela«, alega estar com um ati
vo de CR$ 45 007,72 e com um 
pas-ivo de CR$ 142, 260 40. — 
Atendendo a quo o requerente 
não pagou, no vencimento, as 
suas obrigações que esrào ven 
ridas, juntando-se aos autos a 
duplicata de Or$ 10.238 80 emi 

tida pelo devedor e desiJamen- 
t-  protestada pelo credor V, H. 
Kuns & Cia. de Hamburgo Ve 
lho. Rio Grande do Sul Aten
dendo a que o requerente con- 
fp*sa o seu estado de insolvên
cia: Decreto a falência do co 
merefante Antonio Debetier, ha 
vendo a mesma por aberta, ás 
doze horas do dia de hoje. - 
F'xo o termo da falência em 
trinta dias anteriores ccntados 
do jnirueiro protesto, na forma

do inciso 3 - poragiafo único do 
art:go 14 para administrar 
a massa aguarda-se a rei çào 
des credores pata nomeação cio 
vinnici'. Determino com funda 
mento no ait. 60 pamgtáfo Io 
da Lei de Falências seja apre 
sentada a relação dos credores 
em cartorio intimando-se o t»h 
do p.-ra o faz-ir no prazo d 
duas horas. Vlarco o pmzo de 
vinte dias (mt 80 du Lei), para 
apresentação dos créditos, pelos 
credores. — O sindico será no
meado após o conhecimento do 
nome dos credores, ficando lh 
nféta a administração da falên
cia (art: G2), devendo assinar o 
competente termo de compro 
misso em vinte e quatro horas. 
— Deverá o sindico, imediata- 

mento, promover a arrecadação 
dos haveres, livros e tedos cs 
documentos dc falido, com as
sistência do dr. Promotor, Cu
rador das Massas Falidas (art. 
70), observando o sindico as 
lisposições contidaa na lei, re- 

ferent-s aos deveres que lhe são 
impostos (art'; 59, 75 e M). — 
A Assembléia de Credores será 
realizada, se requerida nos devi
dos termos do art. 122 da Lei Fa- 
limentar. -  Cumpra o sr. Escrivão 
com urgência, o que determinam 
os art. 15 e 16 da Lei de Quebras, 
publicando-se esta sentença riu 
Diário Oficial do Estado e no 
Correio Lágeano. — Lages, 26 
ne abril de 1048 (a) Ivo Oui
lhon Pereira de Mello, Juiz <L 
Direilo. « — E para que che
gue ao conhecimento de todos, 
mandou pa-sai o presente edi- 
Ul que será afixado e publicado 
na forma da Sei.. — Dado e pss 
sado nesta cidade de Lages, 
Estado dc Santa Catarim, aos 
vinte e seis dias do mês d*' a 
bril do ano de mil novecentos e 

Iquarei.ta e oito (26-4 1948). —
I Eu, VX'aldck Aurélio Sampaio 
! Escrivão do Civel e Comércio, 
o datilografei, subscrevi e tam
bém assino: — Selos atinai.

Cafeteria Estadual
IM PQ STO TERRITO RIA L

De ordem do sr. Coletor tnr 
no publico que, durante o nês 
de maio corr^iie, se procederá 
a cobrança do imposto acima 
refeiido correspondente ao Io 
semestre ao com uta ano.

Os contribuintes que não sa
tisfizerem srns pagurnente s den
tro do referido prazo, poderão 
faze-lo no mês de junho eom a 
multa de Terminados c-
prazos acima citados, serão ex
traídas as certidões do divida 
para a dtvida cobranç» execu
tiva.

Coletoria Estidual de L qes.

2 i e maio de 194S 

Ivitte L bo Montenegro 

Escriví Interina

Clube do Livro
s o c ia d o s  r b r a s  de re c o n h e c id o  m é r  í ' , 1M m e n to s;
te m  p r o g r a m a d o  para  e-de m io  os '

Janeiro O * SSALTO - Afonso V h n  t.
Fevereiro - PAI OORIOT - Honeré P.aIsac.
Março - Um Vagabundo Toca em Sur »'"« Km.. *i 

’ Abril - PU^SANOA P' r. grmo Junior 
M^in -  MARIA - Jo rge  Fanes .
J u n h o  -  N O I T E S  B R A N C A S  -  F é d o r  D o . - t o ie w  k ' .

Dispendcndo apenas C S  7,50 mrãisaisvocê poderá receber 
nensalmente em sua própria ersa a obra edjtadajpit l o ^ U  lJ--Emensalmenie em sua propria - 

DO LIVRO- para tanio, ba>ta. preencher o cupão 
metê-lo a J. R. de Oliveira - Lajes - Sta. Catarina.

Run* - N° f
1

------ !

ir. CELSO RAMOS 
BRANCO 

A D V O f i A D Q
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

RlJS Hercitio Luz
L A J E S  -«

Aterde chamados para as co 
marcas de S. Joaquim. Coritj 
bin»5, Bem Refiro e 6,0 d&Sui.

Ivo Guilhon Pereira de 
Juiz de Direito

M*!lo

W&Idcck Aurélio Sampaio 
Escrivão rio Civel e 

Comércio

? Aulas de Aeonleoii
i

! O neordeonista DÉUÉ 
javisa que está lecionando 
em sua residência, á rua 
Afonso Ribeiro. ‘22. Forne
ce instrumento aos que uao 
possuírem.

íVeços módicos. Procu
rem informações.

I N D U S C B I N Ã  S- H.
Rna Cri. Corcova. ( fundes do Hctel Possi) — 5ta. 

Catar na - Endenço Tthgr. 1NCUSCR1NA

MATRIZ: Sito Paulo — Filiais: Lajes, Fnnfa Gro-^a, 
União da Vitovia. Londrina, (juarapuiva, 

Anápolis e Porto Alegre

A MAIOR FIRMA COMPRADORA DR

===== Criía - Cera - lâ • Pás — =

Comercio e Transportes 
C. Ramos. S. A.

Ma» I iz : FIORIANOPOLIS
Filial Rua Col. Cordova s/n — Lajes 

Caixa Postal 103 — Telefone 55 TeUgr. SOMARC

Secção de  V endas e Oficina A nena
Prças e pcessorios pari caminhões INTERNATION.aT,- 
FORD e CHEVROLET Pneus e r r - r le &r para esmi- 

nhõ.s e automóveis — B tortas

C0XCESSI0NARLLS DA INTERXATI >NAL HAK- 
V ESTER. MAQUINAS S / a .

Caminhões -  tratores -  maquinas agr eolas e para estra
das de rodagem -  Motores lndustr ais Conjuntos Elétricos 

Desnatadciras

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PRATT S/A
Maquinfe de escrever - Maquinas de somar -  Miroiografos
DISTRIBUIDORES DAS INDUSTRIAS «NEVE»

Arquivos - Fkhzrios de aço - Cofres etc. I

D.iortuniáadg
Vende-se um caminhão Ford 

p\n peifeito estudo, ctiui reduzí-' 
da, tipo 46.

O- interessados devem enten | 
der-se com Wrrnrr, Carvalho & j 
Cix. Ltda á rua Cel. Cordova,! 
nesta cidade.

pagsndo cs melhores preços

Grrerle da Fihal de Lrjes : NICOLAU SOFFIATL

Sui America
Eu, abaixo assinado, terno publico, trr perdido a apólice 

n° 841. 935, emitida ptla «VUL AMERICA», Companhia Nacio
nal de Seguros de Vida. sr bre a minha vida, pelo que já me diri
gi a e*sa ('omp-nhia solicitando * emissfo de uma segundavia, 
que anulará, para todos os efeitos a ankuior

! ajes, 22 de abril de 1943 
A:c. Dr. Edly Valença Pereira da Silva

â

A' D MU 6 A DOU ES 
.At I » s e (ioodvar

ACOR/JEONS
Tupy

TRANSFORMADORES 
Com voltímetro

Gerson Lucena & Ci
P éy ãs e A cessórios para A uto;novtis cm  G erai

F O B - D  e  C H S V K O I i E T  
—  BtpreesntsçdEs t G nD Própria

RADIOS
«Philco»

Fi-neessiouários

PNEUS
«/ímsiU

FERRAMENTAS 
Durolite » Williams

OLFOS
-Mobilõil Di ZINAS 

Sj .̂arton

M;.('acos innR.vur.icos
Rutin

J'N'EL s BICICLETAS
OliOQ

Fone — 148 Tel ». — «LUN AS * „
__________________ °  L w * L x - postal 3 ! - Lajes S. C.
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COISAS DA G U ER R A
Por Waldeck A. Sampaio

-d a F .E .B  noa foi entregue em 194\ logo atida sua chegad» do front. l ’or 
motivos extnuilios á rioasu vontade. deixou <le ser |>uMicadn uaqu.da 
época, a a publicamos r.jjora, no dia em que se com«mcr& o Dia da l itó- 
na, como homenagem aos nossos heroicos prncinhas.

Não obstante a farta divulgação através de rádio, da ini- 
pv?!isa e do cinema, muita gente pensa que na guerra’ não se 
{, i  outra cousa srnão matar, que a todo e qualquer momento o 
combatente arrisca a vida, que não se tem tempo para nada: co
mer, dormir, tomar banho, lazerbarbae cabelo, aparar as unhas, 
t»v-*r roupa, etc . . . Tudo isto seria possível se não houvesse! 
j ’ d (cita organização desdr o último homem da retaguarda ao | 
primeiro da vanguarda. Outros, por exemplo, acham que na 
guerra tudo é faci! para o homem. Náo o é tão pouco: Tudo, 
parem, é coordenado e aí está a razão.

Na gu°rra, de fato matam-se homens, mulheres, crianças 
cavalos, cachorros, etc, mata-se o tempo sempre que se pode 
r de qualquer maneira, mata-se a saudade contemplando foto
grafias ou lendo, quatro ou cinco vezes, cartas daqueles que r.os 
í.io caros, matam-se mosquitos transmissores de moléstias perigo
sas, matam-se pulgas, percevejos, ratos e outros bichinhos en- 
c modos, em suma serra uma infinidade de matanças se se qui 
zesse citá-las minuciosamente. E por falar em «matar se o tem
po», existem diversas formas de se o fazer durante a guerra, 
como combatente, limpeza do inseparável armamento, planos pes
soais para o após guerra, recordar o passado quando no seio 
ti» familia ou em reuniões de amigos, passeios embora quando 
í  serviço ou em licença, shcws, cinema, assistir a um duel« en
tre a aviação e a artilharia anti-aérea, etc;

Em março de 1945, quando me achava numa localidade 
qualquer da ltáha, fui contemplado com 5 dias de licença para 
ir visitar Roma. Eu e os demais contemplados do meu Batalhão, em 
numero de quatro, rumamos para Monte Cattine e daí, depois 
de um pequena repou-o. seguimos para Roma, juntamente com 
duzentos outros militares dentre os quais americanos, ingleses, 
e>cocêses, polonêses e indús, viajando por estrada de ferro: Du- 
r i te a viagem, um cabo americano tomou um forte piléque e 
percorria os vagões de ponta á ponta se batendo com tudo e 
o  todos.

Cabo êsse de gênio alegre e folg-zão ! ao se deparar com 
um compartimento em q n* viajavam três oficiais e três sargen 
t brasileiros, parou à porta, puxou a carteira é ofereceu um 
cigarro a um capilào. Este, olhando para os sargentos, manifes- 
t i relutância, mas acabou aceitan 1o o cig rro ante a tenaz in- 
s s'encia do americano, que em seguida diz num italiano matado: 
«n..u bisonha parlare grázie err. brasiliano per che non capisco 
r nt ». Apost# como esse cabo procurava matar o tempo.
. Em Roma, em um dos seus melhores teatros, tive a opor- 
tu idade de presenciar uma cena tipicamente americana, um sol 
dado americano, no momento em que uma senhorita cantava 
u . rumba muito nossa conhecida, surge dos bastidores com 
uma enorme pedra de gelo nas mãos e, num verdademo, «cerca 
frsi go», ameaça arremessá-la contra a assistência. Eu com os 
demais que estavam uas primeiras filas abaixamos a cabeçi/ num 
gesto rápido. Mas o americano não arremessou a pedra de ge
lo. Levantamos a cabeça e novamente mergulhamos na p»ltrona 
e repetimos este movimento tantas vezes quantas foram as amea 
ç?s do soldado, até que finalmente aparec iam dois des seus c o -1 
leg-s, subiram ao palco e levaram-no pelos fundos do teatro.

Excusadn seria dizer do susto que "eu e os que estavam 
nes primeiras filas levamos, mas o fato é que aquefe soldado 
qu ria apenas matar o tempo. O soldado americano na guerra, 
pel i que me foi dado observar, tem ampla e quasi ilimitada li- 
ber sde, quar.do dispensado como prêmio pelo seu esforço, bra
vura e comportamento: bebe em demasia e quando suaá pernas 
já não podem com o pêso do corpo, »eus coltgas carregam-no 
para o quartel. Nã-> fica furioso quando bêbedo nem provoca 
briga, é o soldado americano o tipo do bêbedo gozado e ca- 
mírada.

Ví em Roma, como em outras cidades italianas, turmas de 
4 a 5 todos alegres e de braços dados (um segurando o outro) 
rumando para o quartel. Tudo por que? Para matar o tempo e 
esquecer as agruras da guerra. Certa vez, numa feira livre de 
Qeiiova, um soldado negro americano, também “cercando fran
go", pediu-me um cigarro Dei-lhe um “ Belmont” e quando o 
avantajado negro meteu a mão no bol?o para tirar o fóitoro, 
tirou uma carteira de cigarros americanos quasi cheia e custou 
a se convencer de qne aquilo não era fósforo e sim cigarros. 
Também não me disse mais nada: retirou-se esbarrando com 
todo mundo, e, pelo seu geitão, notei que o crioulo saiu um 
bocado encabulado.

Em Pistois, dois ingleses que e«tavr.m “a tccJo vapoi” , pa
ra manobrarem um caminhão num local onde podiam manobrar 
2 cu 3, levaram mais de meia hora e finalmente só o fizeram 
depois de eu os auxiliar. Era uma autêntica diversão a gente 
vèr aquela atrapalhada medonha: um guiando o veículo o o ou
tro. à pé, dizendo o rumo, e cada vez que o caminhão andava 
bati i de encontro ao meio fio ou contra a parede e os transeun
tes civis, assustados, pulavam como cabritos.

Ninguém mais p e rfe ito  motorista que os soldados ingleses. 
caLr.os, cuidadosos e firmes na direção. Mas os dois ingleses a 
que me refiro queriam matar o tempo, e, meio “ chumbados , 
dav-m u«n verdadeiro espetáculo em praça pública.

Vi, algumas vezes, soldados brasileiros também no pileque 
e juntos com americanos e ingleses, todos em completa harmo
nia e Mvido não sei em que língua, roas o certo é que falawro 
e se mu ii liam muito bem. Tudo isto são coisas da gueira

Prefeitura Municipal de.LajesESTADO DE SAN TA CATARIN A
Requerimentos Despachados

Dia 4 de maio de 1948
N° — 5G1 — João Noves da Silva e sua mulher - 

Transferência de terreno foreiro - Sim.
—  595 — Alfredo Larzon - Concessão de um terre 

tio no Cemitério - Sim.
•— õ97 — Antonio Silva - Concessão de um terre

no no Cemitério - Sim.
—- G15 — João José Martins - Licença para abrir 

um açougue - Junte a licença do Centro 
de Saúde.

— G07 — Cida Rodrigues Oliveira - Licença para 
construir um galpão — Sim.

— 621 — Jorge Silva e su? mulher - Transfeiência 
de terreno foreiro — Sim.

N‘

N'

N-

iN'

N-

Pneus e Gânuaras de ar FIRESTONE — Acumula
dores DELOO E ETNA 

Correntes arRi-derrapantes para qualquer bitola 
Refletores de filamento C L  — Gasolina Pan-am 

Cleos para motores Pan-am e Mobiíoil

Peças e A cg ^sorios em geral

De Soto - Drift; • Chevrolet - Ford 
j .  W o lff &  Cia.
Rua Tiago de Castro Lajes

Negocio de ocasiái)
Vende-se uma boa casa 

de material com 8 peças, 
porão habitável, bom terre, 
no, em Pi nto central.

Tratar nesfa redação

Dr. J. B. TF.ZZA [
Advogado

Rua Afauiii Ribeiro sn ‘ 

LAJES — Sta. Catarina

ï

F E N D E - SE

utna ca?a de Material com 5 
peças com Luz e agua bom 
terreno situada à ru* Florianó
polis esquina da Praça Jo - 
Neves óiiiuo ponto j ara negó
cio.

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

VeiidC'So

Uma boa cas3 de material á 
rua São Joaquim com luz, a- 
gua e 91G m2 de terreno, com 
uma pequena padaria.

C. M ontenegro & o a .
varejo

Nada Além de Cr.$ 25,00
REPRESENTAÇÕES - SEGUROS - ESCRITAS EM 

GERAL - ALIANÇA DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO

Rua M arech al Deodoro —  Lajes

S3spaia <L âiiTEirfã Lida. te CuritituBt'
tem para vender UMA OLARIA 
e patreiro com a are* de 5 quar
tas de terra — material para a 
fabricação de tijolos e telhas 150 
em quadro com H metros em 
profundidade com rnaquinario 
moderno cilmdroi maquina para 
telhas fraiictzase nstalação ; »'u 
pleta.

Tratar com o Gerente Van* 
edirio Cordeiro Sampaio.

Casa das Fabricas
rCtmtprent tudo por menos, diretamente dos fabricas

Completo sortimento de Casemira9 - Seuss — 
Brins — Vuiles — Chitas etc.

Únicos distribuidores dos afamados produtos de lin
gerie indescnalh.ivel VA LISERE

Varejo e Atacado

LOTES: de bons terrenos 
á 8') metros da Ponte' do 
Cará em direção á Fazen
da Experimental de Criação

Tratar com Agenor Vate' 
la e Aderbal Neves

Ford A
Vemle-ce um auto FORD mo 

dolo A — 1929. Preço de oca
sião.

Dirigir se a CASA V O L L E 8 
Caixa postal 517 — Blumenau.

n o t a  d a
ma, do autoria do

REDAÇÃO- A int«i-es9nute crôuica que blupicamo» a r i - j  
o nosso amiiro 11’Mdeck Aurélio Sampaio, «x-1 s>St».1 Assine Correio Legeane

Bar Le e
Avisa aus sens distintos íre- 

guezes que mudou se para a rwa 
15 de Novmnbro enfrente ao 
Cioe-Teatro Momjoara onde 
continuará a dispc>içãO do la 

I dos.
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  
de 30 de abril de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
NOMEAR:

Neves de Moraes Varela para exercer o cargo de Intenden- 
t Exalor no distrito de Cerro Negro.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3(T de abril de 1948 
Assiuad' : Vidal Ramos Junior

’’refeito Municipal 
Jairo Ramos 

Secretário 
D E C R E T O  

de 4 ets maio de 1948.
O l’refeito Municipal Ue Lajes, resolve:
REMOVER:

De acordo com o art 72, do Decreto-lei estadual n° 700, 
de 28 de outubro de 1942.
A Professora Alice Moreira Rodrigues da escola mixla mu

nicipal de Joana, no distrito de Bocaina do Sul, para a de Pi- 
iheirc Marsado, no mesmo distrito.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de maio de 1948, 
Assinado; — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário.

PORTARIA
de 5 de maio de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrao com o art. 155, letra a, combinado com 
o artigo 157, do Dtcreto-lei estadual n° 700, de 28 
de outubro de 1942:

A Maria José Freitas, que exerce o cargo de Professor, 
Padrão C, do Quadro Unico do Município, (Escola mixta muni
cipal de Tributo, no distrito de índios ), de trinta (30) dias, 
com todos os vencimentos, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de m io de 1948. 
Assinado: — Vi«al Rimos Júnior 

Prefei' Municipal.
PORTARIA

de 5 d* maio de 19-íS 
O Prefeilo Municipal de Lajes, re- ve 
CONCEDER LICENÇA.

De acôrdo com o art. 155. L ra a, combinado com o 
art. 157, do Decreto-lei em  uai no 700, de 28 de 
outubro de 1042.

A Etalita Muniz, que exerce o cargo de Professor, Padrão 
Ç, do Quadro Unico do ^Aunicipio (Escola mixta municipal de 
1 ncruzilhada, no distrito ae Palmeira ), de noventa (90), dias, 
s< mio sessenta com todos os vencimentos e trinta com metade 
des vencimentos a contar de 12 de abril.

Prefeitura Municipal de Lajes, err 5 de maio de 1948 
Assinado: — Vidal R mos Júnior 

Prefeitr Municipal.
PORTa RI A

de 5 de maio de 1940.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

CONCEDER LICENÇA;
De acôrdo cora o art 163, do Decreto-lei estadual n* 700, 
de 28 de outubro de 1942:
A Alice Moreira RoJrignes qne exerce o cargo de Profes

sor, Padrão C, do Quadro U’nico do Município (Escola mixta 
municipal de Pinheiro Marcado, no distrito de Bocaina do SuÇ, 
de sessenta dias*(ÔO), com todos os vencimentos, a contar da 
presente data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de maio de 1948. 
Assinado — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
DECRETO n* 19 

de 4 de maio de 1948.
O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições,

DECRETA
Art. I o — Fica transferida para o local denominado Pi

nheiro Marcado, no distrito de Bocaina do Sul, a escola mixta 
municipal de Joana no mesmo distrito.

Art. 2 — Este decreto entrará em vigor na data da sna 
pubiicaçSo, revogadas as dispodções em contrário.

Preteitura Municipal de Lajes, em 4 de maio de 1948. 
Assinado — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jaro  Ramos 
Secretário.

Nu e Arte
Luxuoso Album colorido, formato 26 x 35 cms. fo
calizando 80 das mais lindas « Girls » ae Hollywood 

em 120 artísticas poses de nús..
Album CrJ. 140,00. Pedidos pelo reembolso i  Caixa 

Postil 2.475 -  Rio.

Dia do Trahalb»
Realizou-se em 1<> de Maio, 

«Dia do Trabalho», uma gran
de churrascada de confraterni
zação trabalhista na sede do 
Centro Operário, ali compare
cendo ss autoridades civis, mi
litares, pessoas gradas e so- 
cios daquele Centro.

* Km meio da maior alegria de 
todos es presentes, falou o ori- 
dor do Centro, Sr. Lauro Wal- 
drigues, agradecendo a presença 
de todos e saudando o traba 
lhador lageano. Falaram ainda, 
sobre a grande data c Dr. 
Olímpio de’ Campos, Promotor 
Público desta Comarca, um ofi
cial do 2o Batalhão Rodoviário 
cujo nome não conseguimos a- 
notar, o sr. Jairo Ramos, Se
cretário da Prefeitura Municipal, 
e o Dr. Aristóteles Waltrick, 
Presidente da Câmara dos Ve
readores.

Abrilhantou a festa, a exce
lente Bauda do Maestro Eucli- 
des.

A diretoria do Centro Ope
rário, teudo á frente o Presi
dente, Sr. Alfredo Floriani, foi 
incansável em atenções a todos 
que compareceram á sede da
quela entidade.

V E N D E - S E
Com cerca d8 4.000 pi

nheiros. no distrito de Cor
reia Pinto, próximo á es
trada geral.

Tratar com Orgcides Ma
chado e Vidal Alrim, no 
mesmo distrito.

Salas para alugar
Alugam-se duas salas, 

próprias para escritório, na 
rua Coronel Cordova.

Tratar com Orly Furtado.

J. Batalha da Silveira
Cirurgião - Dentista

Das 8 ás 12 horas 

Rua Mal. Peodoro, 41
S tl*  de espera sm comum com 
o Jr. Armamto Carvalho

Vendem-se
Uma boa chacara situada 

no Lagoao, ao lado da Nova 
Xarqueada Sao Sebastiào.

0 ’timo terreno com 50,000 
m2. Tratar com o proprietá
rio Jatir Varela.

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas 
■o Edifício João Cruz à rua 
15 d« Novembro — Te| 44

Uua Lei. Aiistiüano liamos, 8

E s p e r a n t o
L IN G U k  IN TE R N A C IO N A L

Pessoas interessadas na fundação  de un, Clube] 
perantista  nesta cidade, m a rca ra m  para  as 20 hor,  
(lia 11 do Maio p róx im o, no Instituto ue LJueaij 
Reunião Prelim inar e, para tom ar p arte  na mesma, ( 
vidam todos quantos dese jam  co p artic ip ar  ria ideia

L a jes ,  A bril de 1948

Comissão Estadual de 
Preços

ESTADO DE SANTA CATARINA

Regime de Tabelamento Pura Unteis e 
Similares

A Comissão Central de Preços, em portaria publicadi| 
Diário Oficial da União, do dia 3 de abril, instituiu o rep 
de tabelamento para os hotéis c simiL res em todo o tern.i 
nacional. As Comissões Estaduais de Preços caberá estudar 
tabelamentos definitivos paia as regiões de ma jurisdição, 
que estejam ultimados êstes estudos, fiesrr mantidos os pn 
vigerantes em 31 de dezembro d« 1947.

E’ o seguinte o teõr d, | ortaria refendn:
« Portaria u° 28, de 2  de bril de 1948

0  Vice-presidente da Corr s -ã j ■ ' I 4e 1’reços, usanj 
das at ibuições que lhe confere c D . reto-lei  ti° 9125, de <j 
abril de 194G, e tendo em vista a resolução da mesma comm|

R E S O L V E
1 — Fica instituído o regi >e do tabelamento para os 

téis e similares em todo o território nacional.
II — Para êsse fim as Comis ões de Preços procedrrb| 

urgente cumprimento desta resolução.
III — Até qne as Comissõ lo< sis de Preços ultimei 

dispesto no itera anterior, ficai mantido , em Udo o territé 
nacional, os niveis vigorantes 81/12947.

IV — A presente Portaria entrai á etu vigi r na data 
sua publtcaçâo no Diário Oficial revoy das ss d sposições 
contrário.

sss. Idino -iardenbtg 
Vice-Presidente da C C. P.

Dr. J. Gualbei to Aetto
Advogado ,

Causas eiveis- Comerciais - Trab-ilhistas -  Criminais e FiscaS 

ESCRITÓRIO E RESIDÊNCIA:

Bua Artstiliano Ramos, 7 - Caixa postal 58
Lajes

Senhores Dentistas
Façam suas compras em Sao Paulo, 
pelo menor preço e melhor qualidade. 

Serviço perfeito de roembolso postal. 
Peçam nos catálogos

beittal Itú - Gnissi & Cia. Ltda.

* *  r u j r u i i i i L l(HrorZn »X_àirj^o técnica do farmacêutico diplomad«
A N T O N I O  M . V .  R I B A S

‘ n l l eS ? Ue de t ° * “  e ectraogeirat —
or írnento de perfumarias e artigos de toucai

'T p ía r i- t “ " *  — m * .  - 1
T * *  "™dicos — atende 

PRAÇA JOÃO PESSOA —' LAJES

Av. Rangel Pestana, 22 — Caixa Postal, 251
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Cerâm ica N. Sra. Aparecida
de Jorge Barroso

Acadêmico Jorge Har
ri is o F

Deposito permanente de TELHAS tipo francezas 
TIJOLOS DL DOIS TAMANHOS

I ipo menor igual ao das outras fabricações 
iipontaior igual aos maiores existentes

Vende em pequena, e grande escala
Rua Mal. Deodoro — LAJFS — Ponte Grande

Escritório Técnico Com ercial
Simon & Irmãos Regueira

Edifício MARAJOARA — 2o andar — Salas 9 e 10 -  
Lajes — S. Catarina.

Opéra sobre os seguintes ramos:

Contabilidade - Usp esentacõos - 
C onsignações - C on ta P róp ria e

Seguros
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA O ES

TADO DE SANTA CATARINA D A

M.isier International lnc.
Geradores para luz a gazolina - Equipamentos para 
construções - Equipamentos para industrias em gera! 

Equipamentos para concretos

No concurso realizadnna 
capital do Estad opclo DASP, 
para o cargo de Inspetor 
Federal do Ensino Secundá
rio. fui brilhantemente a- 
provado o jovem academi- 

ico Jorge Barroso Filho.
0  distinto conterrânoo 

foi um dos tres aprovados, 
ent^e doze candidatos ins
eriu s.

Aj  inteligente acadêmico, 
que ó lambem nosso assí
duo colaborador, apresen 
tamos as nossas felicita
ções.

Escritório  lé c n  co Com ercial
Simcn & Irmãos Regueira

Edifício Ma RAJOARA — andar =- Salas í) e 10 — 
Cx. postal 130 — End. Tel. “ Esteco” Lajes =  S. Catarina

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA O ESTADO DE 
SAN TÁ CATARINA DA:

Master International lnc.
GERADORES — para luz e força movidos a gazolina, 

óleo crú e Kcrezene, desde 500 watts 
EQUIPAMENTOS MASTER =  paia industrias — fabri
cas — fazendas — construções serrarias, usinas, Joficiuas

Em gera.

V ibradores para  co n cretos em geral

CONSULTE-NOS DIRETAMENTE OU POR CATAR

ALUGAM-SE

Salas
110

Edifício
MARAJOARA

Inform ações
com a gerência 
do CINE - TEATRO

M A R A JO A R A

0  telefone e* pu™
gado discreto e barato 

Instalo um em sua casa

a Organização Contábil e Comercial Ltda.o  *

• SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Já iniciou suas atividades, estando apta «i execução 
'de qaalquer serviço, para o que dispõe de competentes

profusion ais

Construções em geral, sob contrato ou adminis
tração. Execução dc projetos, orçamentos c 

cálculos.

Escritórios — R Quinze de novembro 18, Laje?.

Av. Alberto Bins 318, Porto Alrgre

Loja "Luz Serrana”
Realizou-se dia 6 do corrente 

na sede da Loja Maçónica «Luz 
Serrana» a eleição para a nova 
diretoria, correspondente ao exer
cício de 1948-49, tendo sido 

1 -leito Presidente o Venerável 
Walter lloesclil.

Otimo Negocio
Vcnde-se uma excelente cha- 

cara mm a area de 1S,000 u:2: 
cora casa de residência, benfei-, 
torias, horta organizada, conten-l 
do dois amais funcionando, (a-j 
reia de boa qualidade) 1 vacas' 
ieitriras e boa freguezia. D is-1 
tante um quilómetro da cidade.

Tratar com Isaac Ramos, nes
ta cidade.

Verônica Sell Pilar
P a rte ira  - diplom ada

Atende em domicilio e na Maternidade Tereza 
Ramos.

I b 'i-lencia: Ilm  F&nsto do Souza, em frer.íe ao 

il/oicho Ipiranga

Casa Para Todos
Fazendas, Armarinhos, Roupas feitas, etc.

OFERTA ESPECIAL PARA ESTE MÈS:

Meies Nylon (Americanas) Cr.$ 39,00

Vestidos Efecê -  nossa exclusividade

Rua J5 dc Novembro, 22 - -  enfrente á Farmácia
São José

0  Sapato C hic
U m a sap ataria  diferente

Compra diretamente nas fabricas, artigos do alta
classe

V ende barato para vender m uito
Calçados de todos os tipos, para todos os preços

Rua 15 de Novembro •= Lajes

PRODUTOS VETERINÁRIOS
Instituto  P inheiros

( Caixa Postal, 183 - Florianópolis )

tem o prazer de co nuniezr aos Senhores Veterinários, Fa
zendeiros e Farmac-utico?, qu: está iniciando o lançioento 
de uma grande seris cês-ms pndutos.

OS PRIMEIROS JA’ A VENDA S \ 0 :

Sn | X „ ,  M .  • ! J  I a n • t ibos de 10 e vidros de 100
l i l l  (3 O U a n i O i n  3 • Comprimidos de 0,00 g.

Vacina Contra Manqueira:
Soro Anti - Tetânico:
Vacina contra brucelose:

ampolas de 10 cm3 e I as:os 
dc ICiü cm3.

L E I A  E 
Assine Correio* ligza n o

Semente de Trigo
A disposição dos interes

sados encontra-se a ver.da 
pelo pr*ç,o de t 'r$  180,00 o 
s\co, semente de trigo na 
Estação Filotécnica.

ampolas de 20 cm3 e frascos 
dc 100 cm3

Vacina Anti - Botica : S í S M S * '  10 cm3'
Dos dois uhirros, por serem os seus prazes de validez 

relativamente curtos, o Instituto Pinheiros não manterá gran
des estoques, atendendo, entretanto, a qualquer pedido de.n- 
tro do prazo mínimo necessário ao preparo rios mesmos que 
assim, serão sempre fornecidos com absoluta garantia de ati- 
v dade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros pro
dutos veterinários de grande eficácia, corro: TERNKRINA 
( Buco-Vacina contra diarreia irtfecriosii «los bezerros ) STIL- 
BESTROL, e ainda, VAGINA CONTRA A BOUBA AVI tRIA, 
VAGINA CONTRA a PESTE SUINA, etc.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem com > »Obre 
as doenças dos animais domésticos, serão prontamente res- 
pi ndidas oelo Dep .ri mento de VeterináiD.

Pelo Mit ma de rern bôlso postal, o INSTITUTO PINHEIRO^ 
atenderá iirttaoent a todos os (»»didos de -eus produtos; 
quando não encontrai o? ‘nr lida de de re.sidênc a do so
licitante.
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A P A P I T  í  I A casa que procura < e r  ^ e m p r e  as ma.O'Cs 1 °vidaj| A b Ari I HL em artigos para h m , 1 !‘-10f s e 1 .
Rua C o rrti i it* 80

A L'OCIDaDE E’ ASSIM MESMO

Ura belo, delicioso filme d« «Metro» era u “slumbrante Ts- 
cnicolor — eis a produção selecionada para o uosso Vnrajoan, 
e que será exibida amsahâ e segunda-feira, no liorário de in
terne — ás 7,HO Horas.

MICKEY ROONEY interpreta o principal papel, e isto signi
fica uma garantia do sucesso desta esplêndida, notável produção- 
Ao lado do jive n e consagrado astro ex'lusivo da «M-tro», ire- 
ni' » apreciar, tarabem, Donald Crisp, Elizabeth Taylor, Anne 
K*vere, Angela Linsbury, e o endiabrado e talentos« gury — 
.Iwekie Jenklns.

A Mocidade é Yssim Mesrao é filme para todos os gostos 
e idades ! Agrada e e.icanta tola a gente. E’ uma produção 
qu: todos os «frns» rocomendam aos seus a igos e parentes, 
ao saberem que é dirigida por Clarence Brown, nome aureolado 
por inúmeros triunfos cinematográficos

Formidável Programa Duplo

No « CARLOS GOMES »

O cartaz do Carlos Qomes anuncia pare amanlul um es
tupendo programa: CHAMAS DE ODlO, formidável produção 
d-j * Paramount », com cs dois famosos TARZAN — Johnny 
AYt issmuler e Buster Brabe, além de Virginia Grey e Carol 
Thurston — um destes romances dramáticos emocionantes, que 
jamais se esquecem, e, como complemento e brinde ao público 
a deliciosa ccmêdia musicada — GAROTA QUtltlDA,  com a 
encantadora GLORIA J E a N.

Grande e inesquecível-programa, que vai atrair, r,a certa, 
um numeroso público ao Carlos Gomes, o nosso popular Cine
ma. I

O PRIMO BASILIO

Este consagrado romance do notável escrilor português* 
EÇA DE QUEiROZ está, hoje, popularisado, também, pelo Ci
nema argentine, que filmou magistralmente esta obra literária do 
niu.i fialmente conhecido autor de « A Cidade e as Sem«, * O 
Cri’ « do 1’aJre Amaro », « Os Maias » e muitus outros, que 
ilustram .numeras estantes do leitor brasileiro.

O Primo Basilio será exibido brevsmente na Tela do Ma
rs joara.

Clube 14 de Junho
De ordem do Sr. Presidente, convido os senhores associa

dos dèstc Clube para a Assembléia Geral a realizar-se ás 10,HO. 
horas do dia lô dc maio próximo para se eleger a nova direto-I 
ra  q ie regerá os destinos desta Sociedade no periodo 1948 i 
/949.

Lajes, HO de Abril 1948 

Jairo Ramos — Secretário

Correio iageano
Lajes, 8 de Maio de 1948

- I

L e g itim # 5

S o m e n te  u m  revendedor Ford  co
nhece, com o a p a lm a da m ã o . o seu 
novo ca m in h ã o  Ford  1948 “ ^uper- 
C onetru ído”  e tem  o eq u ip am en to  
de qu e êle n ecessita  p ara  d ar-lh e  a 
m elh o r a s s is tc n c a .  C onserve o ex
cep cional valor dêsse p o ssa n te  ' f i j  
cu lo , trazen d o -o . de vez em  qu an d o, 
à  nossa o fic in a , para u m a  iuspevão. 
Aqui cie  se se n tirá  “ em  ca s a ” . . .  e 
o sen h or ta m b é m !

frratneflte5. 

m todos

TT

w sr.r'

NÓS CONHECEMOS MELHOK 

O SEU FORD!

Revendedores nesto cidade:

nércio fc!e Autom óveis J. Buatim  S. A.

QUAL E I NUMERO 
TELEFONE ?

SE
V O C ê  Que tem °  h^ ’'t0 ,de chamar o filme de abacaxi, somente porque hão gostou (omb i a mi ,  

gosta-sem) \ oce também, vai gostar e aplaudir com entusiasmo esta prcJuça t «aupenda ri i 
em maravilhoso fecnicolor, e intitulada: * v' - uiper.da daA mocidade é assim mesmo

c,.,n M .c W R o .u e y .  S t a . W l . J V W  Dona,d çri.p  e o garoto „u.ridissiu.o -  J 4ckie J t !n k n )

, as 1,38 h. no M à f l A J Q A S A

or programa, com dois til

rr.uitcs outros
MET HO ».

UM PROGRAMA FOKMIDAAEL no — CARLOS GOMES ! 
Não percam, amanhã, Domingo, ãe 8 horas — ò colossal arrebatad

Chamas de ódio e Garota querida
UM DOS MAiOKES ESPETÁCULOS ANu ! *
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