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Valiosa Opinião
«VIDA DOMESTICA,. um dos mais importantes Magazi
nes Ha America do Sul. com sucursais nos EE, UU, 
Inglaterra e h rança, publicou em seu numero de alfaio cor

rente, o seguinte:

na capela São Judas Tadeu, 
(por ocasiãii da missa man- 
|dada rezar em ação de 
i graças pelo restabelecimento 
da saude de S. exeia.

« O Sr Nereu Ramos é 
um d''8 nossos homens 
públicos mais preclaros e 
acatados. A obra que rea
lizou, à frente dos desti
nos de Santa Catarna, por 
espaço de alguns anos, 
deu-lhe renome como ad
ministrador e o projetou 
ro cenário da política na
cional.

Estadista de visão ampla, 
com profundo conhecimen
to dos nossos problemas 
fundamentais, dedicou-se a 
um trabalho construtivo e 
patriótico, naquela uuidade 
brasileira e que é a sua ter
ra natal pondo principal- 
mente os melhores cuidados 
em intensificar e aperfeiçoar 
os Serviços de instrução e 
saude, que atingiram, no 
seu governo, uma fase bri
lhante e exemplar, só a 
organização que imprimiu 
& assistência aos psicopatas 
renovando-lhe e humani-. 
aando-lhe os métodos de 
tratamento, define a men
talidade do sr. Nereu Ramos

0 formoso e moderno
„  , . , n i templo do Cosme Velho foiCora o advento da Cons r. , . . , . n  ̂ pequeno para comportar ostitmnte Nacional em 19-4G,  ̂ r r, 0 . n . que se associaram a tãoo novo de feanta Latarnia, . . .1 , , . justo tributo de apreço enum «esto de reconheci |' K o vi& . .... | consideração ao Sr. Nereumento aos beneticic s que . . f__ . .„ , , oamos, a frente doslhe t< ram prestados pelei

insigne C nteri âneo, elegeu o 
senador. De como se desem
penhou de tão elevado 
mandato, provam no, elo
quentemente, o prestigio, o 
respeito e as simpatias que 
conquistou entre seus pares, 
que não hesitaram em sa
grá-lo, mais tarde, peios vo
tos significativos da maioria, 
vice- residente da República.

No lugar de relevo que 
ocupa na alta administra
ção do país continua a ser 
o mesmo homem, com as 
mesmas virtudes e a mes
ma disposição de servir ao 
Brasil. Assim o reconhece 
a opinião pública, especial
mente o largo circulo dos 
seus admiradores, julgamen
to acertado que ainda se 
refletiu. na manhã do dia 
3 do mês próximo findo,

ise registrava

Casa de Saúde Frei Rogério
Possuo uma seção completa 
de ouvidos, nariz e garganta, 

técnica do

para operações 
sob a orientação

Ur. TVodoeiu C. Uhe.ruio
Com longa prática nos Flospitf

J a n e iro

Tangará — ( Município de Videira ) Sta Catarina

do Kio de

quais 
a presença 

do general Eurico Caspar 
Dutra. Presidente ^a Re 
pública.

a t e n ç ã o
0 Escritório Técnico Co

mercial de Sicnon & Irmãos 
Regueira, estabelecido no

Câm ara dos Vereadores
Da Secretaria da Câmara dos Vereadores, recebemos o se

guinte oficio:
“  Sr. Diretor do «Correio Lageano. nesta

Comunico-vos, de ordem do snr. presidente, que a cerimo
nia de entronisaçào da Imagem de Cristo e Pavilhão Nacional, 
na sala das sessões da Câmara Municip l de L , por motivo 
de força maior, ficou transferida pan a .5a' se t^ o  Legislativa 
deste ano, em dia préviamente escolhido.

Cordeais saudações 
Euclides Oranzotio

Io Secretário

Reação do PSü co.itra o pretendido ac«r1 
político em São Paolo

São Paulo, t9 (Asp) — For- 
Iiv te reação desenvolveu-se uo

e d "  MVrajoara”r  and a 7  s Z i Sf °  do PSP  ^'.tra tentativas 
1 ' do goveroadoi Ademar de Bar-

ros para a concretização de umlas 8, 9 e 10, comunica 
ao povo em geral que é o 
unico representante t depo
sitário do9 livros das Edi
toras IPK e ATLAS -ex
postos na vitrine do cine 
Marajoara.

acordo politico neste Estado. 
A oferta do governo para que 
elementos do P>D venham a 
ocupar secretaria, de Estado 
que a principio vinha sendn 
interpretada (tomo capitul-ção 
do governador, passou a me

recer uma nova interpretação 
por parte dos próceres oposi
cionistas, que acreditam ser o 
apelo do governo uma manobra 
maquiavélica para desagradar 
as hostes pessedistas. Diante da 
reação que agora se esboça a- 
centuadamente não se acredita 
mais que o governo faça a pro
palada re íodetaçào do secretá- 
riado com elementos da oposição.

Escolas ambulantes para Mecânicos
Encontra-se nesta cidade há 

vários dias. um dos originais car 
ros. Escola de Mecânica Ford sob, 
a direção dos Srs. Alberto Pelá e 
Jaime Ozí, Inspetores técnicos da 
Ford Motor Compatiy do Brasil 

Os referidos especialistas es
tão orientando as várias secções 
técnicas da grande firma desta 
praça. Comércio de Automóveis J 
Buatim S. A, Agentes Ford neste 
município.

A poderosa organização norte americana com o seu formidável apai 
mento técnico padronizado, o melhor do mundo, mantem um padrão únic«> e 
ciente para a garantia o conservação dos seus produtos .

Concorro ainda, numa obra educativa e patriótica, para a formação de 
mecâniaos oara o Brasil.

LI ba
tí fi-

mais

Nesta semana ! AGUARDEM ! ----------------

Roma, Cidade Aberta
o m aior su c e sso  do ano - 0  film e cam p eão  - Joia do cinema italiano • Considerado pela critica

norte - americana, como:

“  0  melhor entre os melhores do ano 99
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Dia 22
0 Sr. Túlio Ribeiro, fun

cionário da filial do Banco 
Nacional do Comercio, desta 
cidade.

— (J menino Carlos A n
tonio, filbo do Sr. Nicauor 
Antonio Cândido.

Dia 23
0 menino Flávio, filho do 

Sr Milton Wolff, do alto 
Comércio desta praça.

Dia 24
A F.xma. Sra. 1). Clarice 

Machado tíiaachini, esposa 
do Sr. Ivo Biancbini, tazán- 
deiro neste mumcipio.

— O menino Nilton, filho 
do Sr. Alberto Eineek. fun
cionário postai

Dia 25
A Srta, Helena Lenzi, fi-

lha do Sr. Hilário Lenzi, do 
comercio desta praça,

— <4 Sr. Waldir Andrade 
Regueira, da firma Simon & 
Irmãos Regueira desta ci
dade.

Dia 2G
0 Sr. Nery Carvalho, do 

alto comercio desta praça 
Dia 27

A Srta. Terezinha de Jesus 
filhado Sr. J>sé Woltf, co
merciante aqui residente 

Dia 28
0 Sr. Ely Rosa Cabral, re 

sidente Desta praça.
— O >r. Antonio A. Ron 

caglio, do comercio local
— A menina Ely Uosa, 

filha do Sr. Aristides Cabral
— O 2‘ Sgto. Ageuor 

Flores, do 2. Batalhao Rodo
viário.

Bara o álbum de ülorinha

NUVENS QUE PASSAM
0 pensamei fo humano é qual um céu 
Azul, cituento, limpo, enegrecido. 
Variando como um barco «oito ao léo 
Da sorte — 00 destino n&o sabido.

Momentos há de nuvens negras mesmo,
De nuvens q ie rdam ás camada9 . . .
Depois? élaa vão rolando a esmo,
Brilhando o li:< r sobre as estradas.

Assim, despreza sempre em tua vida,
Os pensamentos maus que te atormentam.
E tuas dure« intimas repassam

Prossegue leu andar minha querida I 
Quo nuvens, mesmo negras, se rebentam, 
Porque são - também - Nuvens que Passam.

Fernando Facheeo de Andrade

Grénno Kam ilhote, Róseo
Realizou-se no dia 14 do corrente o baile de aniversário 

<Í0 Grêmio /?amalhete Roseo, nos salões do Clube 14 de Juch», 
especial mente ornamentados para essa elegante festa.

Como sempre, o aristocrático Grêmio das moças brilhou 
mais uma vez, pela distinção reinacte durante o animado e atra
ente sarau, reunindo, numa noitada memorável ,a fina flor da 
sociedade lajeaaa.

Cm meio da mais franca e sadia alegria, foi empossada a 
nova diretoria dc Grêmio, compjsta das distintas senhoritas:

Presidente, Terezinha Ribeiro — Vice-presidente, Ivalda 
Montenegro — 1“ Secretária, Mariuza Lisboa — 2* Secretária, 
Leila Vieira — 'Tesoureira, Selva Oiinger — Procuradora, Candi 
da Ribeiro — Oradora, Wilma Carrilho.

Para Vocé
II via apenas nós dois sob 09 

v< lhos pinheiros mudos, e além, 
«em qualquer significado para 
nôa a cidade, cheia de bondes 
e automóveis barulhentos.

Todavia, sob os pinheiros na- 
da falava, nem eu que auceia- 
va descobrir o que ia em sua 
alma.

O  rio corria lá em baixo, com 
suas curvas e os botes peque
ninos, testemunhas de roman
ces vividos e nâo descritos.

M.«s, naquele di , o maior 
romance era 0 nosso, sem pala
vras, apenas falando os olhos e 
o coração.

E creio que ninguém escre
veu romance tão cheio de ca
rieis, êxtase e deslumbramento, 
como nós, naquele domingo 
imortal do passado.

Nós amamos longe de tudo e 
de todos, como st a vida fôsse 
a história silenciosa qne a som
bra das velhas árvores nos dis
se; história ainda inacabada que 
você, meu amor, meu imortal 
amor, não terminou de narrar... 
até hoje.

Wilson

Jacinth o Serafim de Mello e 
Adelina Schmitz Mello.

participa 
de suas

>am aos parentes e pessoas 
le suas relações, o contrato de 

Casamento de sua filba OLGA com 
o Sr. Mário Teixeira de Oliveira.

Manoel Teixeira dc 
Oliveira

participa aos parentes e pessoas 
de suas relações que seu filho 
MARIO contratou casamento com 
a iirta. Olg» 'Hroering d# Mello

LAJES, 15 - 5 -  94« 01,0A e MAMO 
NOIVOS FPÛLIS 15 - 6 - 949

l)i*. João Gualberto Fui*- 
l:id o

Significativa homenagem re
cebeu o Dr. João Gualberto 
Furtado, nosso ilustre conterrâ
neo, atnalmente residindo era 
Laguna, em cuja Comarca ocu
pa o cargo de 1'romotor Pu
blic*.

Ao conceituado advogado, 
atnalmente entre nós, um gru
po de amigos e admiradores 
ofereceH im almoço, no restau
rante do Clube 1 * de Julho, ao 
qual compareceram, o Sr. Pre
feito Municipal, o Sr. Juiz de 
Direito desta Comarca, o De- 
-•■n bargadoi Mário T. Carrilho 
e outr-s pessoas gradas, cujos 
nomes não nos foi possível ano
tar.

Saudou o homenageado o 
Desembargador Mario T. Car
rilho, tèndo aquele agradecido, 
sensibilizado, as homenagens 
de seus amigos.

SiTt. Honnriilia Pires 
(Io A Ui a ra i

Por motivo de seu aniversá
rio natalício transcorrido em 
19 deste mês. foi muito cumpri
mentada a exma. Sra. D Ho- 
noralia Pires do Amaral, esposa 
do *r. Ary Saldanha do Amaral 
funcionário do Centro de Sau
de desta cidade .

O ca*al Saldanha do Amaral, 
obsequiou à noite as pessoas 
que os foram cumpiimentur, 
lendo oferecido, às 12  horas uih 
almoço intimo ao qual compa
receram 0 Revdo. Frei Achiles 
Vigário da paroquia, o Dr. Va- 
lença Pereira da Silva, Diretor 
do Centro <le Saude, o Sr. lu- 
vencio Muntz, Gerente da Agen
cia Ford, o sr. AleibiaJes Dutra 
n osso Diretor e pessoas da fa
mília.

A todos a familia Amaral cu
mulou de gentilezas, teado a 
aniversariante recebido grande 
numero de felicitações.

Fim àc Romance
A ’ Uma Amiga

Olorinha era « o »  i-V»n dé 18 ano», em pltn» 
• .0 vi,la e iá desiludida e triste. Só quem

conhecera Glorinha algum tempo atraz, a.eg e ttliz 
podia notar como estava mudada
P Vivia agora cheia dc melancolia, pensativa, de olhar 
sombrio o seus lábios já  nâo sorriam. . . 61a dovia estar
sofrendo muito . . • . __

E como na vida das mulheres existe .empre um
homem, Glorinha também tivera o seu personagem, mo. 
tivo do seu grande sofrimento.

Aquele homem, como todos os outros, tcz-lho sú
plicas comoventes, cheias de hipocrisia, para uor.seguir 
o seu amôr, e esta, inocente e confiante, acreditando 
naquelas falsas juras de amôr. . . amou-o extremosa 
mente, “como se ama uma só ve: na vii. •

Ela ofereceu-lhe um amôr nobre o pi 10 ao qual 
êle não soube corresponder.

Aquele ingrato, uo auge de sua insidiosa aventura, 
mais tarde a desprezou, e como nuno » a hnvia ornado, 
pedia agora que Glorinha o esquecesse. mo seria pos
sível esquece-lo ? não ! nunca! . Ele iora o primeiro e 
único amôr do sua vida, agora, era tarde demais para 
renuncia-lo, pois, o seu coração já pertencia àquele 
ingrato.

Glorinha continuou amando-o em silêncio e toda? 
as noites vertia lágrimas de infelicidade. Ela bem qui- 
zera ter desconhecido o amôr . . . este sentimento que 
só traz desiluiões e amarguras, mas, não podia esquece- 
lo, porque. . «a esperança é a última que morr«. „

A LBA

Eaiace Herasma FurDdo - Suiamita
Athaíde

Consorcií,rc m se dia 20 i corrente o Sr. Herasmo Furta- 
do, e a Srt» Sulamita Macedo a Atbaide, filha do Sr. lleitoi 
Athaide, resid-nUs nesta cid»

Os atos strimoniaô realiz ram se na reaidencia da tia da 
noiva Sra. D. Lavinia A. Bittencourt, á rua Aristiliano Ramos.6.

Foram p r ninfos: No civil, por parte do noivo, o Sr. 
bastião Furtado e senhora. s r. \bdon Siqueira e «enhora. P01 
parte da ncivs, Sr. Moisés Furt.do e senhora, Sr. Heitor Athai
de 0 Sra: D. Lavinia Bittencourt.

No religioso, uOr parte #io noivo Sr. Nicanor Andrade« 
senhora, Sr. O l y  furtado e senhora. Por parte da nolv3 Sr. 
Aldo Neves e senhora e Sr: Leantino A. Ribeiro e senhora.

Foi ci Irbrante o Revdo- P. Achiles Kloechner, vigário rii 
paroquia

Hilário Bleyer e 
Iracy Couto Bleyer

Participam a V. S. e Exma. fs- 
milia, que sua filha Adelaide Ire- 
nc contratou caaam-nto com o 
Sr. Ive»s dos Passos Lobo ,1/on- 
tenegro.

Lajes, 1 5 -6 -9 4 8

José Alfredo L. Montent 
gro e Clotilde Krebs Mon

tenegro
Participam a J', Sa. e Exma, i*- 
milia, que sen filho IVEXS con
tratou casamento com a sita Ade
laide Ireue Blever.

Irene e Ivens 
NOIVOS

Noivado
Com 3 distinta srta* 01*^3 

Broering ,1 e Mello, filha do sr. 
Jacintho Serafim de Mello do 
alto comércio desta cidade e

dc D. Adelina Si hmitz M 
contraton casamento, dirt 1
corrente. 0 Sr. Mario T«i: 
úej Oliveira, do comércio 
Florianópolis. .

Antonio Muniz Cordova

e Paulina Cordova Muniz

cimento de*s ™ u  possoas de suas relações
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“ Parabéns aos habitantes da 
cidade de Lages“

IMPRESSÕES DA COMISSÃO DE TRANSPORTES E 
COMUNICAÇÕES DA CAMARA FEDERa L, ESCRITAS 
EM SUA VISITA AO C1NE-TEATRO MARAJOARA.

Os ilustres parlamentares que há dias visitaram 
a r.ossa cidade membros da Comissâ de Transportes 
o Comunicações da Camara Federal, D rs. Eunapio de 
Queiroz e Arstides Milton da "ilveira, que eram 
auompanh.dos pelo engenheiro repiesentante da Diret« 
ria Nacional de E. de Rodagem. Álvaro Dutra Vianna 
tizeram uma visita ao nosso Gine-Teatro Marajoara. 
tendo deixad- em mâos do «eu Diretor-Gerente as se
guintes impi. ssões:

« De passagem por esta cidade, a 15 de Maio de 
1948, em viagem de observação teita de automovel en
tre Porto legrn e Rio de Janeiro oomo membros da 
Comissão de Transportes e Comunicações da Camaia 
Federal e representante do Departamento Nacional de 
Estradas de d dager.i. fomos convidados» pelo distinl< 
Coronel do Kxér.-ito Hugo de Castro, para uma visita 
ao « melhor Cinema do Sul do Pais, de S. Paulo para 
o extremo sul *

De fato, a m.ssa impressão chegou a comover-nos, 
por verificai nu s como em pleno coraçAo do Fstado db 
Santa Catarina, por iniciativa Je particulares, toi erigi
do um verdadeiro monumento educativo, indo-se buscar 
nas tradições do extremo norte do Paíz os motivos or 
namentais do belo e nacionalissirao estilo Marajoara 
para decorar um moderno e confortável estabelecimento 
dodiversõesá altura dos fóros de civilizaçio dacidadede 
Lages, e que orgulharia qualquer capital de nosso Paíz.

Verdadeiramente satisfeitos em verificar o senti- 
meQto do brasilidade que inspirou os seus realisadores, i 
deixamos aqui consignados os nossos cumprimentos e a 
nossa admiração.aos seus proprietários, e os nossos pa
rabéns aos habitantes da cidade de Lages.

(Assinados): Eunapio do Queiroz, Deputado Federal 
pela Bahia; Aristides Milton da Silveira, Deputado Fe
deral pelo E. da Bahia; Álvaro Dutra Vianna, Engenhei 
ro do I). Nacional de E. Rodagem >

Eis aqui um documento que honra sobromaneira a 
Empresa M.A. de Sousa Ltda., a quem Lages deve este 
suntuoso Teatro Marajoara, justo orgulho da nossa terra.

Outros e numerosos depoimentos tem sido prestados 
por ilustres, visitantes, que, sabemos, admirados e surpre
endidos ante osta obra notável do Arte e Cultura, dei 
xaram consignadas suas entusiásticas impressões com a 
Empresa realisadora deste grande empreendimento.

A ssistên cia  aos en 
ferm os e prisioneiros

Em dias do mês n. passado a 
exma. sra. d. Aula Silva, acom
panhada de diversas senhoras, 
senhoritas e Sr. Vírgilio Oodi-I 
nho visitou a Cadeia civil e en -• 
teimarias, levando aos presos e 
enfermos um conforto moral e 
material. Foram fornecidos di
nheiro o »g.isalhos aquelas al- 
nai combaldas pelo sofrimen

to. tendo o Sr. Virgdi Godi- 
nho proferido patav ws d-e esti
mulo e conforto espiriiual aos 
visitwdos.

Sociedade Hipica Ujeana
Resultado da prova Vlexico, 

realizada no dia 9 de Maio. 
Io lugar Flavio Arruda. 2o lu
gar Celso Couto. 3» lugar .lo- 
sé Gamborgi. Prémios ofereci
dos pela DiretorÍ3 de Remonta 
e Veterinária do Exercito. P 
lugHr (1r-$ 300,00 2 lugar C 
200,00, y lugar Cr$ 1CO.0G.

Foram classificados na prova 
• le Doma 04  seguintes domado- 
res, Eliziario Rodrigues, Sebas- 
iião Moreira e Nelson Camargo, 
Prémios oferecidos peR Scc eda- 
1ade hipica Lajeana Cr$ 50,00 
á cada.

Lajes, 9 de Maio de 1.948.
Wandick Silva 

Secretario

J. B atalha da Silveira
Cirurgião - Dentista

Freíirí. m os afamados vinhos
“ ' TRENT!

Produto puro engarrafai ;

Tintos: Virgem, oxtru cia t 
Bram o: Trebiano ( >eco ) 
Licoroso; 1 eserva ( Tipr l’m ) 
Compostos: Uermoutb t Ou t ado 
Aguardente: Bagaceira Prilh nte 

Representante exclusivo: A rir. h»

Rua 15 de Novembro, 22 t T  1 
Lajes — Santa Caia na

« abricantes

Barreira

Ranzoím 

A LIN

P R O IÜ T O S  V E T E R IN Á R IO S
Instituto Pinheiros

( Caixa Postal, 1G3 - Florianópolis )

tfm 0 prazer de comunicar aos Senhomc Veterinários, Fa
zendeiros e Farmacêuticos, que está iniciando 0 lançamento 
de uma grande serie desces produtos.

tubos de 10 *■ vidros de 100
comprimidos de 0,60 g.

ampol s 1. 
le 100 cm3

Das 8 ás 12 horas 
Rua Mal. Deodoro, 41

Sala de espera am comum com 
o Jr. Armando Carvalho

OS PRIMElltOS JA’ A VENDA SÃO:

S u l f a g e a n d i n a :
Vacina Sattrs f f a p i r a :
Saro Anti - Tetânico:
Vacina contra brucelsse:
Vacina Anti -  Rábica!

10 cm3 e frascos

ampolas de 20 cms-

ampolas dt 20 
de 100 cm3

cm3 e frascos

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

OFERTA ESPECIAL PARA ESTE MÊS: 
Meias Nylon (Americanas) Cr.$39,00

Efecê -  nossa exclusividade

i  FarmáciaRua 15

Vestidos 

de Novembro, 22 — enfrente 
Sà.o José

Imposto Terri
torial

A « ORGANIZAÇÃO 
CONTÁBIL E COMER
CIAL LTDA- » avisa sua 
distinta clientela que nes
te mês de Maio está-se 
procedendo a cobrança 
do Imp.nsto Territorial.

ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e 
frascos de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez 
relativamente curtos, o Instituto Pinheiros n3o manterá gran
des estoques, atendendo, eutrelanto, a qualquer pedido den
tro do prazo mínimo necessário ao preparo dos mesmos que 
assim, serio sempre fornecidos com absoluta garantia de ati- 
v ;dade máxima.

Brevemente 0 Instituto Pinheiros apresentará outros pro
dutos veterinários de, grande eficácia, como: TERNERINA 
( Bnco-Vacina contra diarreia infecciosa dos bezerros ) STIL- 
BESTROL, e ainda, VACINA CONTRA A BOUBA AVIARIA, 
VACINA CONTRA a PESTE SUINA, etc.

Qnaisquer consultas eôbre os mesmos, bem como sôbre 
as doenças dos animais domésticos, serão prontamente res
pondidas pelo Depcilrinento de Veterinária.
Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEiROS 

atenderá diretamentc a todos os pedidos de seus produtos, 
quando nã» encontrados na localidade de residência do so
licitante.

FLiL E I A 
Assine Correio lageaits

C erâm icq N. Sra. Aparecida
dç Jerge Barroso •;

1 f p 5 a i r5õ5~l!p Q q if5S51fb>C<=3 ^ j - g x

francezasDeposito permanente d e*-TELHAS.* tipo fr
t ijo l o s  de no is T a m a n h o s

Tipo menor igual Ui das - outras fabricações 
Tipo maior igual at s maiores existentes

Vende em  pequena e g ra n d e  esttyla
Rua Maí. Deodoro — LAJFS — Brfnte Grande

Sapataria Moderna
d e

Joaquim Melim Filho
R. 15 de Novembro s\n. - (Ed J. Duarte) Lajes

Para melhor servir ao seus distintos 
clientes, a SAPATARIA MODERNA aca 

de receber formidável reme.asa de >al 
çados finos-,de éeputadas marcas nacio 
nai8i bem como malas pará viagens 
camisas, gravatas, meias e outros artigos 
para homens.
Visite a SAPATARIA MODERNA; semjfte cem 
os melhore!) príços da praça.

Sapataria Moderna

m -

ç
C :- ~=a. ÜR

« : V  \
1
S i ,

i B i -
1

O a p a t a k ía

-Tt

• 3 E ' 3 £ ? [  ca>o {[
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

deorktu
di' 7 de r*aio de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
NOMEAR:

De ícordo com o art. 15 itera III, do Decreto-lei estadual 
n° 700, de 28 de outubro de 1942.
JoSo Rodrigues da Cosia pnr.< exercer o cargo de b iscai 

Auxiliar. Padrão L, do Quadro U’nico do Município.
Prcítitura Municipal de Lajes, em 7 de maio de I94N. 

Assinado: — Vidal Ramds Júnior 
Prefeito Municipal 

Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO
de 11 de maio de 1948.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
EXONEKa R:

De acordo com o art. 92, letra g, do Decreto-lei estadual 
rv 700, de 28 de outubro de 1942:
João Rodrigues da Cosia do cargo de Continuo, Padrão 

K, do Quadro LPnico do Município.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de maio de 194S. 

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

jairo Ramos 
Secretário

DECRETO
de 11 de maio de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
NOMEAR
De acordo com o art. 15 item V, do Decreto-lei estadual 
n 700, de 28 de outubr» de 1942:

7 Maria Terezinba Murara para ,exercer, em substituição 
enquanto durar o impedimento do respectivo titular Sra. Maria 
José Freitas, o cargo de Professor, Padrão C, do Quadro Unico 
do Município (EscoU mixta Municipal de Tributo, no distrito 
de Índios), percebendo a gratifiaação prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de maio de 1948 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário

Requerimentos Despachados
Dia 11 de maio de 1948

N- GG1 — José Boanerges Lopes - Licença para fazer 
melhoramentos em seu prédio à praça Si
queira Campos - 8im.

Dia 12 de maio de 1948
N* G47 — Edília Arruda Har.ios — Aprovação de plan

ta e licença para construir um galpão - Sim
N* 672 — Catarina' de Santi - Transferencia de uma 

casa e terreno foreiro - sim
Dia 13 de maio de 1948.

N' 6G7 — Mauro Rodolfo - Aprovação de planta e li
cença para construir um prédio para o Sr. Jo 
sé Steffen - Sin..

Godinho & Socas.
Rua Correia Pinto, 23 — End. Tel. “ Sonho” — Cx' postal 

01 — Lajes — Santa Catarina

Representante do antigo e conceituado

In stituto  Carioca de B iologia  Lda.
Tem para pronta entrega:

VACINA CONTRA PASTEURELOSE DOS 8 UI NOS
(BATEDEIRA)

I Vacina contra a Manqueira (Carbúnculo Sintomático) - Con
tra diarréa dos Bezerros — Contra Carbúnculo llemá- 
tico Contra Garrotilho equino =  CoHtra Variola avia
ria -  Carrapaticida Carioca -  Sulfacura — Metanutril -  Fe- 
nctiasina e outros produtos.

CONSULTEM EM NOSSO ESCRIT0R10

V e n d e m -se
Uma boa chacara situada 

no Lagi ao, ao lado da Nova 
Xarqueada São Sebastião.

0 ’timo terreno com 50,0001 
m‘2. Tratar com o proprietá
rio Jatir Varela.

Bar Lélé
Avisa aos seus distintos fre 

guezes quo mudou-se j*»ra a rua 
15 de Novembro enfrente ao 
Cine-Teatro Morajoaia onde 
continuará a disposição de to
dos.

Preços módicos. Procu
rem informações.

• Ford A
Vende-se um auto FORD mo

delo A — 1929. Preço de oca
sião.

Dirigir-se a CASA VOLLES, 
Caixa postal 517 Blumenau.

BOM NFCOCIO
Sitnpais í Almeida lida. de Curilibmt

tem para vender UMA OLARIA 
e potreiro com a area de 5 quar
tas de terra — material para a 
fabricação de tijolos e telhas 150 
era quadro com 3 metros em 
profundidade com maquinsrio 
moderno cilindroi maquina para 
telhas francezase nstalação com
pleta.

Tratar com o Oerente Van- 
dirio Cordeiro Sampaio.

Salas para alugar
Alugam-se duas galas, 

próprias para escritório, na 
rua Coronel Cordova.

Tratar com Orlv Furtado

VEN D E-SE
Com cerca de 4.000 pi

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

jtrada geral.

Tratar com Orecides Ma
chado « Vidal Al vim,, no 
mesmo distrito.

».CELSO RA»0Si 
BRAN CO

ADVCfíADO í
1 RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio Lua
LAJES

At?'  !c chamados pjri  as co
marcas 5. Joaquim, Cu - i *" í 

Bom Retiro e 0>o So.

QR. J0Ã 0 COSTA NETTO
Alia Cirúrgica — Ooenças J» Senhora» -  Parto

. *  « 5 »  'S K T  t S fliares. Tiroide Hocto ( /  RP Tumores emeeral. Cirurgia dos O*.
. Troslata Ut.ro U v .n o . .  * ^ “ 7 .  A fe itos  Congênito, e ad-
sos e Articulações. Fraturas, uiri
quiridos.

Tratamento Médico c Ciruieico da Tuberculose Fuimonar

Monde no HospitalN. S. dos Içs
reza Ramos - Residmcia Rua Correia Pinto, ò lil. 19b

sultorio: Praça Cel. João Costa (em e ma de Caia Cruzeira)Con

Senhoras Dentistas
Façam suas compras em São Paulo, 

pelo menor preço e melhor qualidade. 
Serviço perfeito de roembolso postal. 

Peçam-nos -catálogos

Dental Itú -  Grossi & G ia . Ltda.
Av.an Rgel Pestana, 22— Caixa Postal, 251

0  Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretamente nas fabricas, artigos de alta
classe

Vende barato para vender muito
Calçados do todos os tipos, para todos os preços 

Rua 15 de Novembro Lajes

I Escritório Técnico Comercia!
Simon & Irmãos Regueira

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

Opéra sobre os seguintes ramos:

Contabilidade- Representações - 
Consignações - Conta Própria e

eguros
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PA KA O ES

TADO d e  s a n t a  c a t a r i n a  d a

M aster Inlpriiatioiial lnc.
Geraloies para luz a gazolina Equipamentos par1* 

construções Equipamentos para industrias em gera1 
Equipamentos para concretos
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Falência de Antonío 
Debetier

Avisn mos C red ores

Como 8Índi;o da massa falida de Antonio Debe- 
tier, cuja falência toi decretada pelo M M. Dr. Juiz de 
Direito da Comarea de Lajes, aviso aoe « redores da di
ta massa falida qu as dec larações  d«“ credito des^m 
Sor apresenta ; «s eu> c^rtorn até o dia 30 do corrente. 
Outrcssim de a ro que estou a disposição d‘ s interessa
dos no negocio do falida, à rua Mal Deojoro esquina 
Hercilio Luz. em todos <>s dias uteis das 9 ás 12 e das 
14 ás /6  horas, ond - poderão ser encaminhados e vis
tos todos os papeis e livros d-» falido e prestadas quais
quer informações sobre o falido e a massa.

Lajes, 14 do Maio de 1948 
Ub> »jara de Almeida Fallim 

Sindico

V em le-se

Aviso
Concurso

Levo ao conhecimento de todos que, a partir de 6 do cor
rente mês, estão abertas na sede da Tn.spetori» Regional de Es
tatística Municipal do Estado, as inscrições ás provas de habi
litação pari seleção de canddato- a ingresso nas funções das 
Séries Funcionais de Auxiliar de Escrito io e Estatístico — A i- 
xiliar, naquela Inspetoria.

Aos que enteres«arem ? inscrever-se para as referidas pro
vas, deverão procurar a Agência Municipal de Estatística desta 
cidade, sita á rua Cel. Gordova, n° 52 onde terão melhores es
clarecimentos como também obtarão o pr' gr3ma das iratérins 
exigidas, canforme edital publicado no « ! >iáno Oficial do Esta 
do,» do oia 7 do corrente mês.

Walmoi Vieira Teix* rii < e Frrita 
Estatístico Auxiliar Ref. II 

Respondendo pelo expediente

uma casa de Material cora 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 mes.na ca
sa.

N p g o r i t i  i !e  () (% )S :à i)

Vende-se uma boa casa 
de material com 8 peças, 
porãô habitavel, bom terre
no, em Pr.nto Central.

Tratar nesta redação

LOTE8: de boDs terrenos 
8') metros da Ponte do 

Cará em direção á Fazen
da Experimental de Criação.

Tratar com Agenor Vare 
la e Aderbal Neves

Opiruiniuisd«
Vende-se um caminhão Fcrd 

em perfeito estado, com reduzi- 
' da, tipo 46.

Os interessados devem enten 
der-se com Werner, Carvalho & 
@ia. Ltda. á rua Cel. Cordova, 
nesta cidade.

Ssmenb 1 triga
\ disposição dos interes- 

!s'4* ,g encontra se a venda 
• preço de Cr$ 180,00 o 

saco, semente de 1 
Plstação Fitotécnica.

de trigo na

Campanha Pró Inva o d ■« poires Vende-se
A Comissão organizadora da «Campanha Pró Inverno dos

^obres,» vêm por meio cí» ste agr adrcer ao Comércio, Clube 14
de Junho e demais pessoas que ajudaram direta ou iadiret men-
e neste movimento de CariH de. t

A Renda foi a seguinte:
Donativo do Comércio 3.597,00
Donativo e Soireé, Clube 14 de Junho 1.902 00
Donativo particular ______________ 340,00

Tot I
Despnzas 

Saldo liquido

5.839,00
200,00

Uma Motocicleta Sachs 2, 1 4 
hp. Recenteraente reformada, era 
pleno funcionamento.

Tratar com Argemir# Antunes i 
Rua Correia Pinto 54 -  Lajes.

5 039,00

O dinheiro angariado foi invertido em agasalhos e distri
buído por uma Comissão dc Senhoras da «Sociedade Faminin« 
Tliiago de Castro,» nos lares mais pebres da cidade.

A O rg a n iza çã o  Contábil e Com ercial Lula.c  *

SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Já iniciou suas atividade», estando aptu à execução 
de qualquer serviço, pára o que dispõe de competentes

profissionais

Construções em geral, sob contrato ou adminis
tração. Exeeuçâo de projetos, orçamentos e 

cálculos.

Escritórios — R. Quinze de novembro 13, Lajes.
Av. Alberto Bins 318, Porto Alegre

d r. Valença
Clinica exolus iva  de 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas 
«o  Edifício João Cruz à rua 
15 de Novembro — Tel 44

Rua Cel. Aiistiliano Rumos, &

Aulas íIr Acordeo.n
O acordeonista DÉDE 

avisa que está lecionando, 
em sua residência, á rua 
Afonso Ribeiro, 22. Forne- 

tee instrumento^aos que não 
' possuírem.

Vende-se
U boa casa de material á 

run ‘ à» Joaquim com luz, a-
■jU.i o 946 m2 oe t.rreno, com 
uma querta 'padi.iia.

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

«m 120 artísticas poses de mis..
Album Cr$. 140,90 Pedidos pelo ree bolso á Caixa 

Postil 2 475 — Rio.

Comercio e Transportes 
( .  f amos. S. A.

Matriz: KlORja NOP<)LIS 
Filial Rua Cel. ordov s/n Lajes 

Caixa Postal 103 — Telefone 5 8 =  T»4 jr  SOM^RC

Seccão do Vendas e Oficina Anexa
Peças e acessórios par* caminhões INTERNATIONa L -  
FORD e CHEVROLET - Pneus e ca maras de sr para cami

nhões e nutomoveis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS BA IN 1 ERNATl N ALH AR- 
VESTER MAQUINAS .

Caminhões - tratores -  maquinar : gr col > para estra
das de rodagem -  Motores Indi r- Conjuntos Elétricos

• Desnst .tefras

DISTRÍBUlDoRE- DAS CASAS PRATT S/A
Maquinas de escrever - Maqu i ; t son ar -  Mimiogiafos
DISTRIBUIDORES DAS I DUMTklAS «NEVE*

Arquivos - Fich rios <1 e ço - Cofres etc.

Ví? «jo K /-cada

Expresso Cajurú

casa das Fa&ncas
Comprem tudo psr qenas, diretamente das fabricas
Completo sortimento de Casemiras - Süuas — 

Brins — Voiles — Chitas etc.

Únicas distribuidores d s afamados produtos de lin
gerie iudesmalhavel V.aLISÈRK

Linha de p -isageiros Lajes- Florianópolis
CAMINHONETE -OVAS. DIRIGIDAS PELOÓ 

PROPRIETÁRIOS
Saídas quartas e sabados ás 6 horas e nos demais dias da 

semana, quando houver lotação.

bua Correia Hnto, enfrente ao Clube 1- de ju
lho — Tel. 117 -L a jes
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“0  Escoteiro é bom para 
os animais e as plantas ”

Campanha pela conservação das Arvores das vias
publicas

Ao ingressar no Movimento 
Escoteiro, o rapaz, de imediato 
tum* co-heciménto da Lei Es 
ecteira, comprometendo-se a 
emprt u <r o melhor dos seu  ̂ es
forços para oumpri-la. Na sin
geleza e simplicidade com que 
são expressos, os dez manda
mentos escoteiros representam 
a mais nobre, a m*U aliruística, 
a mats honesta das diretrizes 
de proceder.

Para não fugir ao assunto 
primordial a que nos propuz-- 
mos expor dc inicio, deix-tremos 
de cilar o nosso decálogo, para 
apenas considerar o sexto man
damento, cujo teôr ene beça 
esta coluna.

fendo a Natureza, como é, 
uma obra prima do Creador, 
peia beleza e perfeição absolu 
tas. na multiplicidade de seus 
aspetos merece-nos todo o res
peito, por ser uraa obra divina, 
admiração, pelos inúmeros en
cantos e surorezas qne nos pro
porciona.

Destacam-se na obra divina, 
os seres animados, quer pelo 
maior gráit de perfeição, quer 
pda utilidade imediata que dê- 
|es apioveita o homem. 
Protegê-lcs é, portanto, um de

ver de consciência de todos nós.
Voltando as vutas para nossa

cidade onde, por um magnifico 
Dlanii de urbanização as ptinci 
ripais artérias foram adornadas 
com tenras árvores de sombra 
e ornamento, podemos constatar 
que, por incompreensível vanda
lismo, algumas delas foram i n- 
piedosameu'e danifxadns <■ nies- 
mo arrancadas por indivíduos 
desnaturados e sem consciência.

1’rocuraado dar cumprimento 
á nossa Lu  escoteira que nos 
obriga também a praticar d:ária- 
nente uma boa ação, a Chefii 

oa A-.suciação dos Escoteiros de 
Lajes iniciou uni3 campanha de 
i.roteçio à. ar/>ies das viaspú- 
bdeas, sej co m ios duelos, pe
lo polici mento das ruas, stjas 
cora meios indiretos, pela persu«- 
çáo e propaganda

Para atiugirmo* c fim s que 
nos propuzemos, mistér se faz 
que possamos contar com inte 
gral colaboração do povo e, 
principalmente, cj.ti o apoio 
irrestrito das autoridades.

Sabendo, corro sabeines, da 
proverbial capacidade de com
preensão do nosso povo e .la 
manifesta bôa vontade das au- 

I toriuades, temos certeza de que 
i o nosso esforço será bem coru- 
• preendido e coroado de êxito. 
L Publicação da A. E. L. —

J. /?ath de Oliveira

C a ç a d o r e s  m u l t a d a s
Recebemos a seguinte nota: 
— “ O Serviço de Caça e 

Pesca, da Secretaria da Agricul
tura, que controla e fiscaliza a 
caça e a pesca em nosso estado 
mediante convénio filmado com 
o Ministério da Agricultura, 
multou os seguintes iutratores 
dos codigoa de caça e pesca.

João Lessa, de Caxias- Pedro 
Pvgorin, de Antonio Prado. 
Guido Hurze, de Vacaria. Zuni 
L. Mas sini, de Vacaria, Rení

Coletoria Estadual
IM POSTO TERRITORIAL

De ordem do sr. Coletor tor
no publico que, durante o n ês 
de maio corrente, se procederá 
a cobrança do imposto acima 
refeiido correspondente ao Io. 
semestre ao corrente ano.

Os contribuintes que não sa
tisfizerem sr ns pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
faze-lo no mês de junho com a 
multa de 20°/„. Terminados os 
prazos acim» citados, serão ex
traídas as c> rtidôes de divida 
para a devida cobrança execu
tiva.

Coletoria Estadual de Lajes.
2 de maio de 1948- 

Ivette Lobo Montenegro 
Escrivã Interin*

O t i m u  n e g i u o
Vende-se uma excelente cha- 

c xá «mm a area de 18,000 m2r 
com casa de residência, benfei
torias, horta organizada, conten
do dois areais funcionando, (a- 
reia de boa qualidutf) 4 vacas 
leiteiras e boi freguezia. D - 
tente um quilómetro d?_ eiJade.

Tratar com Isaac Ramos, nes 
ta cidade.

Castilhos, de Vacaria e muitos* 
outros.

Os infratores que não pagam 
as multas impostas ficam como 
devedores do fisco c estão sujei
tos à cobrança Judicial pelo orgão 
competente do governe lederal

Acautelem se, pois caçadores 
do nosso Município, no sentido 
de acatarem as disposições do 
Codigo de Caça, afim de não 
se verem envolvidos n#s infra
ções citadas

C. M ontenegro & Cia.
varejo

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

GERAL • ALIANÇA DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO 
tua Marechal Deodoro —  Lajes

A L U G A M - S E
Saias

110
Edifico

MâRâJOARA
In fo rm a ç õ e s

com a gerência 
do CINE - TEATRO

MARAJOARA

Br J. B. TEZZA
Advogado

Rna Afonso Ribeiro s n.
LAJES — Sta. Catfirinn

Clube do Livro
Esta organização única no gênero em nosso pais cuja fu 

nalidade é díundir o gosto pela leitura fornecendo a seus as-
S S S i  reconhecido » ín u ,  ^
tem programado para este ano os seg Ç

Janeiro - O ASSALTO - Afonso .Sclunídt.
Fevereiro - PAI OORIOT - Honere Halsac:
Marco - Um Vagabundo Toca em Surdina - Knut hamiun 

/4bril -  PUSSANOA Peregrino Júnior 
Maio -  MARIA -  Jorge Isaacs.
Junho -  NOITES BRANCAS -  Fedor Dostoiewski.

Dispendendo apenas CrS 7,50 mensais você poderá receber 
mensalmente em sui piópria casa a obra editada pelo CLUBE 
DO LIVRO' para tanto, basta, preencher o cupão abaixo e re
metê-lo a J. R. de Oliveira - Lajes - Sta. Catarina.

Nome: -  
Rua; -
Cidade

N°

Verônica Sell Pilar
Parceira, - diplomada

Atende em domicilio e na Maternidade Tereza 
Ramos.

Residenoia: Itui Fausto de Souza, em IrenK ao 

J/oinho Ipiranga

Expresso Grazzíotín de 
Transportes Ltda.

Kapidez
C on forto

Segu ran ça
DE SOTO

Linhak: Lajes - Vacaria - Caxias - Combinação 
com P. Alegre e Ant. Prado

Saídas de Lajes, ás 6 horas da manhã diariamente | 
Informações na Est. Rodoviária

Não esqueça!
I’iigue a sua taxa de agua

tl

Dr. J. Gualberto Netto
Advofado

i.'an,ae eive is-Comerciai« - TraèilhiiU» -  Criminais e Fbcats

ESCRITOBIO E RES1DENCIA:

Bua Artotiliano Ramos, 7 - Caixa postal 59 •
____________Lajes_____________

ü

ACUMULADORES 
<AtUs e Ooo.lytr

ACOBDEONS
Topy

TBANflFOBM ADOBES 
Cem veili metro

Gerson Lucena & Cia
t t ç u  t Acessória, pjt» Aotomouis cm Gem

FORD e CHEVROLET
ItePmotyiu t Gntt Prspru .«=

RADIOS
«Pbilco»

Cbovwsionirio«

PNEU8
>£lntil>

FBQBAMENTA8 
Darollu • Williams

0 LHO8
Mobiláil BUZINAS

Spartoo

macacos hiduauucosBoda
pnbbh  bicicletas

Ozivii
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Procissão do Corpo de Deus
Vrojcima quinta-feita, dia 27 de maio, após a nltima missa 

das 10 horas, sairá da Catedral a Procissão do Corpo de Deus 
Convidamos a todos as Associações religiosas da Catedral come 
ao povo sm geral para participarem dcMa imponente e Irodicio 
nal Procissão Eucnristica, ohservando, religiosumenle, as norma- 
estabelecidas no programa que publicamos em seguida.

Pedimos as famílias resii ntes no trajeto da Procissão (rua- 
Benjamim ConstaHt. ( el. i ,,r,)ov , P . -ça Vidal Ramos, 15 d. 
Novembro ) pptenteiem a sn •--âo, . nfedando su s c^sa- t
janelas com tapetes, flores c velas.

Todos os fieis, associados e não associados, tleverào. part 
acompanhar a Procissão, incorporar sa até ás 10,30 horas ac 
ieu grupo, nos lugares assim distribuídos.

Rua Cel. Cordova

1' Cruz processional (esquina Instituto)
2 ‘ Capela S. Judas Tadeu 
3: « S. Vicente
4 * Frei Rogério
5' « Rosário

Rua Benjamim Constant

1' O- E. São José
2' « Imaculada Canccçâo
3' « Vidal Hamos

Praça da Catedral

1" G. E. Santa Rosa 
2’ Filhas de Maria
3- Todas as moças não associadas (entre a Prefeitura e 
t ate.iral)
4 Apostolado e Associação Sta. Isabel (atrás da Catedral) 
5 ‘ Todas as senhoras não associadas (lado direito da Cate

dral)
6. Ven Ordem lil a, Cruzada Eucarística, anjinhos em 
frente .a Catedral.

Na Catedral

T Revdas Irmãs 
2- Clero
3 Irmandade do Santíssimo
4 Autoridades civis e militares

Rua Frei Rogério

Todos os homens e moços não associados *
Para a boa ordem da Procissão torna-se necessário qu* 

cada qual atenda espontaneamente às instruções que forem dadas 
pelos que se acham encarregados de a dirigir.

Todas as Associações religiosas deverão comparecer com cs 
seus respectivos distintivos e estandartes ou bandeiras.

Lajes, maio de 1948

P. Frei Achilles Kloechner, O- F. M.
Vigário

fc ntro Operário
Oficio recebido

Sr. Diretor do Correio Lageano — nesta
O Centro Operário de Lajes tem a honra dc comunicar a 

V. Sa. que era 16 Io corrente foi eleita a nova diretoria desta 
sociedade para o corrente exercício, e que está assim constituí
da-

Presidente, Alfredo Fliriani, Vice-presidente, Octavio Jia- 
faeli, 1- Secretário, Sebastião Mnniz, 2 ’ Secretario Odilon GoJi- 
nho dos Santos, Tesouteiro, Leopoldo Nuber, Procurador, José 
Luiz de Fiança, Bibliotecário, Cristiano Maimberg Filho.

Aproveitamos a oportunidade para convidar V. Sa. para 
a posse a realizar-se dia 4 de junho às 20 horas na sede so
cial.

Antecipadamente agradecidos
Ourar líu rger  

r  Secretário

iV imiii Vieira do i 
A in.* nil

Nu qualidade de acionista da j 
importante firma. Comércio de 
Ai tomoveis J. Buatim 8. A., 
Agentes Ford neste município, 
acaba de ser nomeado Diretor- 
adjunto des-a sociedade, com 
efetividade nos escritórios des
ta cidade, o Sr Nelson Vieira 
do Amaral, conhecido homem 
de negocios aqui residente.

Lares em tVsta
O Sub-Tenente Arí Norai Gui

marães, atualmente resdindo 
em Rio Negro, Paraná, e sua 
exrna esposa D. Emirene Bran
co Guimarães, e-tâo de para
béns pelo nascimento de sua 
filhinh» Ana Maria, ocorrido em 
11 do corrente’

O  sr. Antonio Muniz Cordo
va ruralista no distrito de índios 
e sua exrna. esposa, estão com 
o lar em festas, por motivo do 
nascimento de sua nrimogênita 
Maria Aparecida, ocorrido em 
10 do corrente, na Maternidade 
Tereza Ramos.

Constantino Atherino
Após aiguns dias de estadia 

nesta cidade, regressou para 
Florianópolis o acadêmico Cons
tantino Atherino, que enrsa a 
Faculdade de Ciências Econô
micas daquela capital.

André A r r e ia  Schuk
Encontra-se nesta cidade o !  

Sr. André Correia Schuk, pro-1 
prietário do «Foto André» de 
Florianópolis.

João Cnns
Acompanhado de seu filho 

Sr. Ruben Cons, encontra-se 
nesta cidade o  Sr. João Cons, 
do alto comercio de Porto Alegre.

Vende-se
Um caminhão International 

D. 30 reformado com pnens no
vos, por preço de ocasião.

Aceita-se troca por terrenos 
no perímetro urbano da cidade. 
Tratar Rua Quintino Bocaiu
va, 20.

ATENÇÃO

Esoolii N orm al ‘ ‘ Vidal R a m o s"
A V I S O

De ordem do sr. Diretor, coounieo aos interessados^que s» 
acha aberta na secretária do Grupo Escolar Modêlo Vidal Ra
mos, a matricula ao primeiro ano do curso complementar, ane
xo a êsse educendário.

(Este curso terá como umo de suas finalidades o preparo 
dos alunos para o exame de admissão ao curso Oinasial) .

DOCUM ENTOS; Certidão de idade e certifieadojdr 
conclusão do 4° ano primário.

Afonso Simâo 
Secretária

0 Escritório Técnico Co
mercial, do S1MON & IK- 
MAOS LEGUEI HA, estabe
lecido no Ed. Marajoara 2* 
Andar - ítalas 8, 9 e 10. 
comunira aos sre comer
ciantes, industrialistaa que 
a partir de L de Julho fun
cionará o departamento de
Co n t a b i l id a d e , aceitan
do desde já, todo e qual
quer serviço inherente ao 
ramo.

Pneus e Câ-naras de ar FIRESTONE — Acumula
dores DELCO E ETNA 

Correulos anti-derrapantes para qualquer bitola 
Refletores de filamento G E  — Gasolina Pan-am 

Olcos para motores l’an-am e Mnhiloil

Pecas e A-cassoros rm geral
/

De Sotn -  Dodge • l i ie v io !  t - Fard
J. W o lff & t .
HuaTiago de Caetu — Lajes

Escriíórit Tecnu o Comercial
Simon & Irtrà R gueira

Edifício Ma RAJOARA — 2o an i r =- - las 9 e 10 —
Cx. postal 130 — End. Te|. “ Est-co”  Lajr-, S. Catarina

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA O ESTADO DE 
SANTA CATARI NA DA:

M astPi*  l i i D r i i a l i o i i i i i  I n c .

G/fRADORES — para luz e força movidos a gazolina, 
óleo ciú e Kcrezene, desde 500 watts 

EQUIPAMENTOS VIASTER - psn  industrias — fabri
cas — fazendas =  construções serrarias, usinas, oficina9

Em geral.

Vibradores para concretos em geral 
CONSULTE-NOS DIRETAMENTE OU POR CARTA

M arie  Teixeira ca rrilh o
Advogado

(Desembargador Aposentado)
Consultas e pareceres. Ações eiveis, Comerciais, 
criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

Residência — Rua Lei. Cordova, n* 40 -  Tone 88

Escritório - Rua 15 de Novombro- Eificio João Cruz Tor. Fone 60 

LAJES =  —Cbíxí Postal UI n1 Sta. -  Catarina

10
m
ó í
I o
de

L E U  E 
Assim Cerreis lajeam

I NDUSCRI NA S- A.
Rua Gel. Coroova, ( fundos do Hotel Rossi) — Sta. 

Catarina - Endereço Talfgr. INDUSCRINA

MATRIZ: São Paulo — Filiais: Uijos, Ponta Grossa, 
União da Vitoria, Londrina, Guarapuava,

Anápolis e Porto Alegre

A ALY10R FIRMA COMPRADORA DE

- - - - - - Crina - Cira -  La - Pelas —
pagando os melhores preços

OcroRto da Filial de Lajes: NICOLAU SOFFIATI
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A P  A D I T  ft í  A casa que p ro cu ra  ter sempre as ma.ores noviaa
A  u A l I I A L  em artigos para homens, senhoras e Ç

Bua Correia Pinto, 80

C I N E M A
Itomance no México

Grande Espetáculo da “  Metro ”  em Tecnicolor
Se toda a gente soubesse ler. .. e se toda a gente que sa

be ler tivesse o habito Ha leiturn, tSo util e agradavel. a grande 
maioria da nossa populaçào já Sdbia, antes de ler esta crônica, 
que, Romance no México é uma produção de Joe Pastornak, pa 
ra a poderosa Companhia Metro, e que seu Diretor é Oeorge j 
Sidney, dois nomes de alto prestígio no mundo cinematográfica, j 
e consagrados pplas suas graudiesas realizações . j

E já sab'a, também, qup esta produção tom plenamente j 
justificado o adjetiva « n t ruir ental » , ao ler os nomes de 
seus principais artistas: Waller Pidgeon, llona Massey, Jane 
Powel. José Iturbi, Rod 1y MO Dowal, assim como ainda, fica
ria sabendo, que além dos nomes ja consagrados eu filmes an
teriores, iria tomar conhecimtnto com uma nova, jovem e adora 
vel estrela -  Jane Powel. em seu esplendido cqftão de apresen
tação ao público, cantando primorosa-rente a sempre deliciosa 
« Ave Maria de Schubert.

Lendo pois, grau les jornais e revistas das principais ca 
* pitais, “ Staria perfeitamente ao par da magestosu belesa dê>te 
Tecnicolor, que a Metro oferece aos nosscs olhos, aos nossos 
ouvidos, e ao nosso coração.

Não precisaria guia>-s<- pela < pinião simplista de qualquer 
pessoa, muitas vezes mal hu nora 1 , e até falha de educação 
artística r social. ,

Qualquer leitor ou leirora esclarecidos, temos a lerteza 
já sabem » estas horas, q ie Romance no México é uma verda
deira jo;a de alto quilate cinematográfico um espetáculo monu
mental e maravilhoso que muitas pessoas de apurada sensibili- 
dada artística irão assi rir duas t iiês vezes, extasiadas perante 
a imensa beleza e encurtamento irra iantes desta prodigiosa o- 
brj-prima, que o nosso MARAJOARa  oferece, orgulhosamente, 
ao seu distinto público

Eis o primoroso cartaz para amanhã, doramgo, ás 7,150 
Horas, horário de inverno.

vV n Uiiici»
Embora de genêro diferente, pnis é um drama profunda- 

mente sentimental, esta notável produção da « Paramonnt », 
consagrada por multidões em todo o mundo, é sem favor um 
dos maiores espetáculos de todos os tciupes. Basta citar, que 
o grande, imortal ator Emil Janniugs, teve com este filme sua 
entrada triunfal no« Em ades Unido, vivendo rragistralmente 
o papel que Akim Tamiroff desempei ha impecavelmente neste 
formidável Sen Unico Pecado .

O *• Carlos Gomes ” , de tradições gloriosas, pois, pela 
sua Tela deslisaram os maiores a»tros do Cinema e as mais 
destacadas e qunsi todas -s produções do Cinema mundial, de 
1939 até esta data, vai atrair, por certo, enorme núblico, para 
apreciar este drama estupendo, sensacional, que exibe amanhã, 
domingo as 8 horas.

ROMA, CIDADE ABERTA

Reina enorme expetativa em volta da exibição deste film- 
espetacular, que o cinema italiano produziu, a os Estados Uni
do* consagraram, aclamando Roma Cidade Aberta, como “ O 
Mellror, Entre os Dez Melhores Filmes do ano

Correio Lage ano
eajes, 22 de Maio de 1948________

Somente um revendedor Ford co
nhece. com o a palm a da m ão, o  eeu 
novo cam inhão Ford 194« “ ‘ uper- 
C onstru ído”  e tem o  r. ipamenla 
de que cie iieccasila paru dar-lhe a 
m elhor assistênc a. Conserve o  ex
cepcional valor desse j>ossante veí
cu lo , trazcn .to-o, de vez em  quan do, 
A nossa o ficin a , para um a inspeção. 
Aqui êle se sentirá “ em  casa” .. .  e 
o  senhor tam bém !

w / Ò 7 * C Ú

Revendedores nesta cidade:

nércio de Automóveis J. Buatim  S. A.

Sr. viajante! faça sua refeição no
m  AVENIDA

Romance no Mexico
UM ESPETÁCULO QUE DESLUMBRA, EMPOLGA E ENCANTA !

Uma produção da »Metro» Poderosa, que reuniu oeste filme todos 
os soberanos da arte, desde o grande Pianista.

--------------------------- . J(|g £  Itll, bi - - - - - - - - - -
— com llona Massey, cantora primorosa, Jane Powell, Vvalter Pidgeon 

ltody Mc Dowall. e o grande conjunto Musicai de Kavier Cugat, — até 
o seu notável Diretor George Sidney, q u e é o  magico realizador de tan
tas belesa» e encantamentos, num Tecnicolor extasiante, somente egua- 

lados ás monumentais produções da METRO:
Escoh de Sereias, Marujas do Amor Virtude Selvagem que breve

mente o « Marajoara » oferecerá ao publico 
Nâo Percam — ROMANCE NO MEXICO — Domingo no «Marajoara»

ás 7,30 horas

: R O M A .  C I D A D E  A B E R T A

Am anhã - no Cine Carlos C om es - á s  8 fio
A marca das eetrelas -  a PARAMOÜNT, apresenta o gr

ator AKIM TAMIROFF
na sua mais perfeita interpretação, em:

Seu Unico
Pecadf

UM D K A M A C^ »  Q Ü E  m u l t i d õ e s  a p u  
C0M l a g r im a s  nos o l h o s  »

! ^ e ™ . ? ,#reS 6 “ “ “  belos m » «  Je . c d «  c s  len
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