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A  intervenção c m  S. Paulofb™*"êncii0r r̂ Z„“ £  Hnnieiiiijrwulo rm Florianópolis o presidem«
* - :tado, afa^ánâo ô  destinos i|,t ^ssuciiição Catarinense de línp«v.  ̂ jor-

l teor do manifesto d» U. 3. N. ...lista  Batista Pereira
E’ d<> seguinte teôr o 

«\lam'**-sto á Nação* vota- 
rio |ie 1 a 4a Convenção Es- 
tadual da U D. N. em avia- 
mação unanime e de pé todos 
os convencionai», no dia 14 
do corrente em Sã." Paulo.

€ A União r>emoerática 
Nacional secção *ie >ã"
Paulo. pe r seu Uiretorio, ten
do ponderado profundamet- 
te as responsabilidades <'c 
sua conduta dirige-se ao po
vo de São Paulo e á Na
ção para fazer estas de
t-laraçOes sobre a cNiàstn 
fe em que sai lançará o 
Estado, arrastando o Pais
se persistir aq ii mais tem jsacrificio de um pr vo só 
po, senhor do nosso destino, j mente porque imaginam que 
o governador Ademar de j a retirada do Governador 
Barros. j poderia, eventualmente. en-

E* impossível eontiouar traquecer êsfe ou aquele 
S, Paulo no despenhadeiro [ j). . ti,!., político n souspro- 
em que se encontra. Os e - , pontos sfibre a sucessã« 
satinos estão a pique de presidencial, 
derrubar êste esplendido e j A Ur.ião Democrática 
dificio econômico e morai j Nacional de ~ão Paulo, que 
tudo aniquilando. Esta con neste passo, nenhuma van

tagem partidária pretende, 
fala com clareza. Não pode,

das intactas as Franquias 
[Ja  Assembéh Legislativa

predominando, em seu be-! n .n!ista ,1« rimar*« .. HrJ T N(,s salõrs do Democrata Clube, ___ I: — l . . . . paulista, cias CdiTM!-)S > uos 0 Ttotro do Estudante de Florianónu-
uelicio, mediante concessões prefoit» » mumeipai-, rrmnti- 
e aliança, os sufrágios co-|d0 0 inlHgtaI respeito às 
munistas, que foram, na..,lberdades e oa.anuas indl- 
realntade os que o elege viduaja 8Pm nenhuma ou 
ram, conseguindo de»sajlra m„JifjCaçã- , repetimos, 
maneira sua melhor vitória. j8enAl) a d, afastamento do 
para os seus propositns de! u< Ve. nadc»r, essa interven- 
disaidiição. jçãe, ou so fari salvando

Não é licito aconselhar São Paulo e oomêleo Bra 
que so deixe d t s t r u i r sil, ou o sar-rificio dos nossos 
o Estad" em atitude de ta -1destinos pesará na responsa- 
quirisn.o, até que n vas I bilidade dos que não se ani 
eleições sr realizem. Eias|inaram a cumprir os seus 
aqui encntaim m  as cm -[deveres”, 
zas do qui fora >ão Paulo i

E ’ ilic ta a atiiudo men
tal dos q ie aceitaram < 

de um pt vo

juntura reclama que seja 
colocado á frente de São 
Paulo, desde logo, enquan- neni deseja, falar rio outra
to cm processo regular se maneira sôbre a situação 
apuram as responsabilidades do Governador de São Lau- 
um homem de integridade 1 lo, única e sem paralelo no 
moral e capacidade admí- Brasil.
nistrativa, no qual os pau Encontram o País e S
listas confiem, para guiar 
com probida le e segurança 
a embarcação desgovernada.

Os fatos são bem conhe
cidos e não caberia repeti- 
Ios aqui. bó não perceberam 
a sua magnitude os que ti
veram os olhos proposita
damente fechados.

Não é licito alegar, como 
justificativa, que o Gover
nador foi legitimameote e- 
leito; porque ésse lato não 
o investiria de carta branca 
para delito» e descomedi
mentos, nem lhe daria a 
faculdade do solapar a es 
trutura do Estudo, subordi
nando todos os seus atos á 
formação de uma poderosa 
caixa destinada a decidir, 
de vez, por meio da corru
pção, sobra a ainda longín
qua sucessão presidencial da 
República.
I Ademais, não teve o go
vernador maioria absoluta 
b m  eleições, e sim apenas 
um terço da votação total,

Paulo, dentro da Consti
tuição o remédio oe que 
necessitam?

Se a lei fundamental im
pedisse a »alvação de tão 
vitais intetésses seria suici 
da. Mas tal não acontece. 
Seu texto não só coDsente 
mas impõe a solução ne
cessária, e nem necessita 
para isso ser deformado e 
torturado, mas apenas cum
prido oom sentimento de 
patriotismo. f  se interpreta
ções divergentes coubessem, 
claro ó que não seria ad- 
miesivel preferir a que 
mata.

ir cora amargura que o 
Diretório da U. D. N. de São 
Paulo proclama estes tatos. 
Nó» e S. Paulo, educados

Xnteaça d . cri- 
s na U. 0. N. 

mineira
Rio, 19 — 0  jorna!

«Amanhã», de hoje, publi
ca o seguinte:

Apesar da reserva dos 
oolitioos de Minas, verifica- 
se que &há qualquer coisa 
no a. >, relalivamcnte á U. 
D. N. daquele Estado.

[)e outra maneira, não 
se explicaria a insistência do 
sr. V irgilio Melo Franco 
em pretender passo o go
verno a agir partidariamen 
te, isto é, de acordo com a 
ala mais extremada da. U 

‘ D. N. local.
Suas novas declarações 

nesso sentido, agradecento

0 Teatro do Estuiante de Florianó|K>- 
hs rr* lizou una grande festa do ho-
1 em.gt-m á Imprensa da capital, n» 

ssoa do expoente máximo da classe, Wm
0 ilustre jornalista Batista Pereira, pre- fjg--;
- 'ente <ia Associação Catariuense de

A essa lotanle homenagem pres- agS 
tada ao valoroso jornalista, compire- 
ciu o Sr Dr Josê Boabaid, Gover 
narior e o < xercicio do Estado, o Dr 
Rui Cesar Fuerschkete, presidente da 
As-embléia Legislativa, depurados, ve 
r- adores e representantes de todas as
1 lasses sociais

Falou o Sr. João Frainer, em 
magnifico improviso, dizendo das ra 
zõ«s daquela homenagem, pas>and>
■ palavra ao Dr. Raul Schaeffor, ora- 
tor oficial que proferiu primoroso '

e empolgante discurso.
O jornalista Batista Pereira é também Diretor da lmpiensa 

Oficial do Estado e Presidente da Câmara le Vereadores da ca
pital, em cujos cargos tem revelado a su nteligencia de es- 
col, sua rapacidade de homem de letras e o fulgor do «eu ca- 
rater h.m jaça, digno portanto, da admiração Jos seus co-esta- 
luancs

Correio Lageano cu nprimenta o brilhante jornalista pa
trício pela justa e oportuna homenagem recebida da brava e es
perançosa mocidade florianopolitana.

£ I

0 general Góis e d intervenção em São
Paulo

Rio, 19 (Via Aérna) — Pelo telemne) — S«abemog 
que o geueral Guis VI'nteiro autiiiz u <■ oomn-l Otelo 
Franco, que via]a paia ai am.inhá. a lazer as seguintes 
declarações sobre a sua atitude uo ias paulista.

— «Não tem u men u fundamento as nuticias .le 
meu apôio ao sr Ademar de Barro«, i.e-n é verdado 
que eu teuha usado a expressão: Alagoas não é "ão 
Paulo

0  Senado está examinando a mensagem do presi
dente da República e eu terei de votar como membro 
dessa Casa do Congresso. Não quem p >r isso antecipar 
o meu julgamento, mas devo dizer que pertenço ao Par
tido Social Democi ii uv-vi»! i v̂.uvOi atioOi oom o qual estarei solidário nas

un,a homenagem que i< dtíCi95ert ,je ordem política que venha a tomar» 
prestaram os elementos d e i _____________r ^
sua ala, ropercutiram des-'

vernar apartiriariamente e 
prestigiando todas aa cor
rentes que o elegeram.
DECLARAÇÕES Dü s e 
n a d o r  BERN IR D E S Fl- 
LlIO

O senador Bernardos fi
lho, do P. R , ouvido pela 
nossa reportagem disse, que 
as primuires versões eram

c w ________ governador Milton Campos,
na ^prefaçâQ oivic» de Ruy.íscm o ã^óiu ‘do P. K. 6 da 
humilhados e espezinhados dfoeidenofa pessedista, não 
pelo» interventores da dita- poderia governar, 
dura temo» por sagrada a A opinião dominante é, 
autonomia do Estado e re- porém, que o ar Milton 
nuJiamoe a palavra “inter- Campos prosseguirá na h- 
vetição". Mae, aata  ̂ en» que nha qne se traçou, «le *o-

favoravelmento nos círcu
los do P. R. da «Ala Li
beral* do P. S. D., e mes 
mo entre a maioria dos u- 
denistas.

De um prócer destacado 
da Coligação soubemos que 
a U. D. N. em Minas está 
fraca, porque o t?r. Melo 
Franco a está desunindo. De
clarou, mesmo, quo aquele 
dirigonte estava agindo senU confusas e só poderia me- 
senso das realldides, pois lhor apr eciar as declarações

‘ do sr. Melo Franco quando 
delas tivesse conhecimento 
mais positivo.

O deputado Mõnteiro de 
Castro escusou se de fazer 
comentários.

Entre os pessedistws, o 
ambiente era de expectati-

va.
Flá quem r admita, caso 

continue o sr. Melo Franco 
em suas critica» ao gover
nador, uraa crise na U. D. 
N., embora os vultos de 
maior destaque ne partido 
prossigam afirmando que 
tudo vai bem e que essa» 
divergências significam tio 
so uma demonstração do 
«vitalidade democrática ».

Entre os udenistas,^ po 
rém, todos dizçni que o sr. 
II elo Fvãfloo exprimia, 
piais uma vez, um ponto 
de vista pessoal, estando o 
perdido solidário epa % orien
tação do governaJor e, por- 
dando, epoiapdo o acordo in- 
terpartidério.
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fc'U • . I . . • « til Waltrick Branco, de
í y j m o e t & c l . t i © ®  !,.apS0 Ait0.

Antonio U'lgerio, filho 
* 'ia - 6 ;do Sr. Joaquim M. de Oli-

João Maria, f i 1 tio do Sr. Iveira, professor em Caru. 
Inácio Goelho residente em ' pja q
Correia Pint*»

Ui 27'
Elisabeth, < i ’ hn do ^r. 

Américo Sabatini, comer* 
ci nte em Pedias Brancas 

Dia 28
\ Exma. Sra. D. lvência 

d s Anjos, esposa do Sr. 
I> r.>ol Pereira dos Anjos, 
re^idcipe nesta cidade.

— Florencia, filha do Sr. 
Raul Athaide, residente nes- 
t cidide.

O Sr. Olavo Pereira 
Manhado, Agente Postal em 
1’rupèma.

— (» menino Pedro, fi- 
|hi d«> Sr. Leontino Kibei- 
r» , do alto comercio desta 
c :dade.

*) Io Ten. Paulo Ga- 
rici chea Mata, do 2' Bata
lhão Rodoviário.

Dia 29
O t'r. Dercilio Couto, co

merciante nesta cidade.
— 0 Sr. Pedro Delia Roc 

cca, do alto comercio desta 
praça.

— A Srta. Paulina Sou
za, filha do Sr. José Pau
lin» de Souza, dc comercio 
local.

— A Srta. Hilda V. 
Branco, filha do Sr. Gen-

O jovem Antonio da Sil
va Furtado, filho do r̂. 
Lauro da Hlva Furtado, co
merciante em <’uritibanes.

Dia r  de Julho
0 Sr. Célio B. de Castn», 

alto funcionário da filial 
Hoeecke desta cidade.

— A Exma. Sra. D. Li- 
noca Ramos, esposa do Sr. 
Alcides Ramos.

— João Otávio, Filho do 
Sr Ouintioo Furtado, pro
fessor em Correia Pinto.

— Aloisio. filho do Sr. 
Dor vai da Silva Ramos, re
sidente nesta cidade.

Dia 2
A Exma. Sra. D. Dora 

Costa de Moraes esposa do 
Cap. Valeriano de Moraes, 
residente no Rio de Janeiro.

— A mer.ina Martinha, 
filha do Sr. Oliveiros de 
Sá, industrialist» ne^ta ci
dade.

A menina Yelda, fi
lha do Sr. Oscar Schweitzer, 
do alto comercio desta ci
dade.

— O jovem Antonio Ma
noel Ramos, filho do Sr. 
Lauro Antunes Ramos, in- 
dustrialista aqui residente.

B E M I T U D E
A vida canta, se siuberes sintonizar suas cordas de mágica 

violinista !
Há um acorde em cada seixo do solo, uma hormonia em 

cada sombra da estrada
E’ a vida a divina cantora, sublim*mente inspirada, pre

ludiando harpejos na sua garganta de cristal.
Canta o ootono baixando sôbre a tarde, canta o bulir da 

folha tombando nos telhados, canta o sol desfechando nítidas 
curvas, cantam as plantinhas do vala na cálida arfagem dos tu
fos.

A vida canta se souberes sentir sua doce irradiação de 
traga pitonisa.

Atrás dos farrapos de nevoa, borda a Inz arnezes d’ouro, 
sôbre a noite fria e trêmula reverbera nm dia cantante despe
jando Festas, recordando Aleluias.

A vida canta se souberes apreender o sutil fluiJo do seu 
corpo de mulher-artista.

Hà misteriosas cores nos seus pincéis, delicadas tranças nos 
seus deseuhos sombrios, sublimes esculturas nos seus modelos 
multiformes.

A vida canta no teu coração, cicia nos teus lábios, dança 
no teu encantamento, Inceja na tua alvorada, sorri por entre as 
palpebras da tua maturidade, ela sonha, ainda, no teu crepús
culo !

A vida canta, se souberes ver a gema do orvalho, enla
çando o verde em tló ridas capelas, se souberes ver o|botão pra
teado da lua nova, rompendo das escamas de onro do sol poen
te.

A vida canta! Alivia a agonia das tuas lágrimas. Esquece 
a dor dos teus castigos. Transmuta tua imperfeição. . . Sublima 
tuas aspirações.

E verás nascer, no alicerce do Tempo, puras Sonatas, di
vinas Missas, que serão o grandioso pábulo que te encherá a 
alma !

Repetirás então comigo — A vida cauta !
Diocólmata Idlcme Berlese

Caxias do Sul

»Para você
«Todos aqueles aconteci

mentos do passado pareciam-, 
lhe tã»' tonginquos ua sequência 
dos degraus de sua vida.

Só mesmo o mar e aquele | 
extranho movimento musical 
das ondas, em eterno «ir e vir» 
para lugares românticos e des
conhecidos, ft»ziam-lhe recor
dar os dias de iluzão juvenil 
Houve a viagem marítima o o 
encontro no convés, de oiuto 
se ouvia canções »nistuiadjs de 
cosmopolitismo e maresia.

L entã", srmprn que ela via 
o mar todo o primeiro encnii • 
Iro reaparecia con o visto de 
caleido^c óoiu

E todavia não odiava, mas 
apenas agora começava a com 
preender quão valioso era um 
carinho permitido entre sorri
sos e gesto-» de renuncia.

Sabi3 enfim que nem mesmo 
a morte consegue diminuir a 
atração universal entre o ho
mem e a mulher.

Afinal Liza conseguira tor
nar-se humana, compreender, 
perdoar e antes de tudo amar

Liza niiiversalizara-se diante 
da própiia comphxidade da 
natureza e do contacto diário 
com os anjos sem pátria das 
ruas.

Liza eiihm chegara ao máxi
mo da perfeição feminina, ven
do era si a matéria, o espiritj 
a amada, a mãe e a propri» 
perpetuação da vida».

(Trecho do livro em prepa 
ração — « LIZA » )

Wilson

Antonio de Souza 
Cunha Jor.

Esteve alguns dias nesta 
cidade o Sr. Antouio de 
Souza Cunha Jor., Diretor 
da Escola de Comercio 
“Brasil” d*) Jta.jaí.

Srta. N ilz a J . de Mello
Mais um risonho aniversário 

natalício completará cm 28 do 
corrente, a graciosa srta. Nilza 
M. de Mello, dileta filha do sr. 
jacintho Serafim de Mello, do 
alto comercio desta cidade.

Srta. Elvira Batista 
Dias

Kuci»ntra-se enferma recolhi
da ao Hospital N. S. dos Pra
zeres, a srta. Elvira Batista Dias 
Ditetora do curso comercial 
A.E.S.P. desta cidade.

Dr. Caetano Costa. 
Júnior

Por motivo de seu aniversá 
rio transcorrido em 20 do cor
rente. foi muito cumprimentado 
o estimado módico patricio Dr. 
Caetano Costa Júnior.

2 ’ PAGINA

0  baile caipira do Cube 
I* de Julho

no deslumbrante baile caipira com que comemorou o d» *

fia0 O casa'rento3 de Ricardão e Doca Ooi» s, foi a notj sensj. 
cional das festas Joaninas do corrente ano. O cortejo mairim„. 
nial do Biriba revolucionou a cidade, ao passar pe as ruas en)

demT á d o  á ò d th o ,  Elizabeth Dischcr Nelson Braesche, / 
Pedrinho Guiorzí est.ver-m magníficos seus pape,. Fo;
uma verdadeira “Festa na roça O baih‘ C ura do h  de .lU|ho. 
Atuaram durante o baile os regionais do Colégio Diocesano t
da Escola Normal Vidal Ramos.

As danças prolongaram  se ale ao clarear do dia, com grau
de entusiasmo-. . , , . .,

Está «endo ag»»ardado com ansiedade » baile comemorjtiv,,.
do 52 aniversário do Clube, a rralizar-s. no dia 3 de Julho, 
prózirro, ro qual tomara posse a nova dir tona eleita. Esse bai-” 
Ig extraordinário cadenciado pelo n< avel «Jazz do Clube 
12 de Outubro d̂  Ploriõnopolis, especialn ^nte contratado.

Noite joanina no Clube 14 de Junho
dteorreu com grande Irilhantismo festa realizada n. 

Clube 14 de Junho, em a noite de 23 cc m irmte ccrretrout, 
va de São João.

O salão da veterana sociedade achava-se decorado á modj 
caipira, com motivos sertanejos, vendo-se nos augulos artísticos 
ranchos de sapé. Aates do grande baile houve uma hora de arle 
-.ia qual tomarsm parte o Capitão Francisco Luz. Srtas. Marin 
za Lisboa, Clélia Rodolfo, o Trio Gmasio Diocesano, sob a di
reção do prof. Evaldo Henkemaier. Sra. Ana Luiza, Coro voea- 
lista da Escola Normal Vidal Ramos, João Luiz Lucena. A gran- 
Je sensação da noite foi o conjunto milongoita de João Jorge 
ta Silva e Lourinho.

O baile prolongou-se cté á madrugada em meio da maior 
mimação constituindo um dos melhores levados a efeito pel 
Clube 14 de Junho.

Estão de parabéns os festeiros organizadores da Noite Joa
nina do velho Clube Srs. Dr. Acácio Ramos Arruda, Nery Cai- 
valho e Agenor Varela com suas exmas. esposas.

0  Filho do Ateu
Heitor Cavalcanti

— Papai; quem foi que suspendeu aquela 
Eruta madura, ali naquele galho?
— A flor, meu filho, a flor cheirosa e bela 
Mudou-se em lindo pomo, ao sol e orvalho.

— E a flor? Quem fez a flor nivea e singela.*p
— A arvore mãe lhe deu a vida e agasalho.
*— E arvore mãe, quem foi que a fez, a ela?
— A terra, filho meu, com seu trabalho.

Queai fez a terra, tão fecunda o boa,
— Que de animais e plantas se povoa ?

A natureza com poderes seus.

— E a natureza, quem a fez eníâo?
Não sei, meu iilho . .  . Escapa-me á razão.» 
Ora ! Não sabe? Pois eu sei: Foi Deus I •»

Globe 1° de Junho
mac fo, ^ iretor*a> convido os senhores socios t
do 5? a n i i ü r í ^ a 0 8 ra',de baile em comemoração i  past 
dc iulhn nm an°  ^CS a Sociedade, a realizar-se em a noitf 
senhores « « E i  C°m ,nici° -ás 23 horas- Outrosim, conyi»
is 19 horas ie io° h p?rf assis,,rem » Posse da nova D»« 

iy horai üe 10 de julho proximo vindouro

Lajes, em 19 de junho de 1948.

Armando Castro
Seoretário

O baile será abrilhantado pelo iazz do Cíut
elhOr «..I r* _ . *

NOT A c 5era Âonihantaao r
Traie V r  ° f do do Brasil i raje - a rigor
Servuá de ingresso o talão do mês de ju iho

do JPfS  *°s U
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^G-li-4S COKREIO LAGE ANO 3’ PaOINA

A Grande iemporada Cinematográfica
DE 1948 - 1949

Por falta de espaço ao
mente hoje podemos cum
prir a nossa prc messa de 
publicar a lista das gran
des produções de filmes, 
que as famosas manas 
americanas do norte e do 
sul irão lançar em Lajes, 
na grande temporada cine- 
n atográfica de 1948/49.

Metro Goldwin Mayer

Vamos começar pela 
gloriosa marra d<- Leao, que 
vai apresentar-nos as gran 
des produções M guintes:

Mar Verde

com Fpenoer Tracy, Ka
therine Hepburn, Melvyu 
Douglas, Robert Walker, 
Phylis Taxter e Edgard 
Buchanan. sob a direção de 
Elia Kazar>.

Emoção Secreta,

Arno], Ava Gardner e Kee
nan Wynn, direção de Jack 
Conway.

Folias De Ziegfeld
com Fred Astair, Lucille 

Hail, Lucille Bremer, Judy 
Garland, Katryn Grayson, 
^eue Kelly, Red Skelton, 
Esther Williams, William 
Powell, Edward Arnold e 
\ ictor Moore, direção de 
V. Minnelli.

Rua do Delfim Verde
com Lana Turner, Van 

Heflin, Donna Reed, Ri
chard. Hart, Franke Mor
gan, Edmund Gween, dire
ção dc Victor Saville.

A Coragem de Lassio
com Elizabeth Taylor, 

Tom Drake, Frank Morgan 
e a famosa «Lasaie», dire
ção de Fred M. Wilcox.

PARAMOUNT

A rrarca das «Estrelas* vai 
apresentar

Só Resta Uma Lagrima;

com Olivia de Havillurid, Ma
ry Anderson, Roland Culver, 
Virginia Welles, Philip Terry, 
e Johu Lund, em sua estreia pa
ra o Cinema) sob a direção de 
Mitchell Leist-n.

As Crnzadas

grandioso filme hi-dorico, pro
dução de Cecil de Mille.

Sob o Manto Tenebroso

com Alan Lad, Geraldine 
Fitzgf raid e Patric Knowles, 
direção de Irving , Pichei.

Dinheiro não dá Felicidade

com Betty Flutton. Barry Fit 
zgerald, Don De Fore, Mary 
Young e Andy Russell.

Amarga Ironia

Mack Brown, Produção e 
direção de Frank Lloyd.

Deuses De Barro
Akim Tamiroff, Dorothy 

Lamour, John Howard, 
Judith Barrett, William Col
lier Jr., direção e produção 
de Frank Brrzage.c>

California
com Barbara Stanwick, 

Ray Milland, Barry Fitzge
rald, Georgo Coulouris, Al
bert Dekeer, Antony Qninu 
e Frank Fa} ler., direção e 
produção de John Farrow

0 Tempo Não Apaga
Barbara Síanwick, Vau Fle- 
flin, Lizabeth Scott, Klrk 
Douglas e Judith ànderson, 
direção de Lewis Milestone, 
produção do Hall Wallis.

Monsieur Beaucair

Niven, Eddie Alh rt, Charlie Rn- 
ggls, Virginia Field, Rita John
son, direção de Lewis Allen.

E ainda outros filmes, dos 
quais não possuímos, por en
quanto mais detalhes Relíquias 
de Amoí, Calcutá, Dália Azul, 
Miragem Dourada, Alma Tor
turada, Escandalo Que Mata 
Astúcia de Mulher. Vingançr 
de Morte, Espirito Naval, e 
Vendaval de Paixões, produ
ção e direção de Cecil de Mille 
em Tecnicolor.

COLUMBIA PICTURES, 

Gloriosa jornada

com Glenn Ford, Janet Blair, 
Charlie Ruggles. Henry Travers, 
Jimmy Lloyd direção de Wil- 
lian Wellman.

A Volta de Monte Cristo

romance de Alexandre Dumas 
cem Luiz Hayward, Barbara 
Briton, George Macreadv, Uns. 
O’Conor, Henry Stephenson, 
direção de Henry Levin, pro
dução de Edward Small.

com Claudette Colbert, 
Walter Piedigeon Jane Ally 
son. Lionel Barrymorre, Ro
bert Sterling e Marshal 
Thompson, sob a direção de 
Robert Z. Leonard.
NOTA: - Esta primorosa 
produção será exibida ama
nhã, do mingo, no Marajoara.

Marujos Do Amor,

com Frank Sinatra, Ka
thryn Grayson, Gene KeDy- 
Pamela Brit» n, u o uotavel 
pianista José lturbi, produ
ção e direção de Jose Pas
ternak-

Correntes Ocultas,

com Rebert Taylor, Ka 
therine Hepburn. Robert, 
Mitchum, Edmund Gwenn 
e Marjorie Main, sob a di
reção de Vincente Minnelli.

Sonata Do Amor

com Paul Henreid. Katheri
ne Hepburn. Robert Wal
ker, Hemry Daniel!, sob a 
direção de Clarence Brown.

Corpo E Alma

com John Garfield, Lili 
Palmer, Hazel Brooks e 
A.'.n Revere, direção de Ro
bert RoBsen.

Festa Brava,

com Esther Williams, Ri
cardo Montalban. John Car- 
roll, Mary Astor, Akin T a
miroff, Fortunio Bonanova, 
direção de Richard Thorpe.

Mercador Tie Ilusõeu
com Clark Gable, Debo

rah Kerr, Adolphe Menjou, 
Sidney Greenstreet, Edward

A Dança Inacabada,
com Margaret O’brion, Cyd 

Charisse, Kar' n Booth e 
Dauny Thomas, produção 
Joe Pasternak e direção de 
Henry Xyster.

Quando As Nuvens Passem

com June A Hyson, Lucil
le Bremer, Judy Garland, 
Kathrin Grayson, Van He
flin, Lena Horn, Van John
son, Tony Martin, direção 
de Riohard Whorl’.

A Orquidea Branca
com Barbara Stanwick, 

David Niven, Gilbert Ro
land, Richard Conte, pro
dução de David Lewis4 e 
direção de André de Toth

Sagrado o Profano
Greer Garçon, Robert Mit

chum, Richard Hart e Flo
rence Bates, direção de 
George Cukor.

0 Fim ou o Principio

com Brian Donlevy, Ro
bert Walker, A udray Tot
ter, Tom Drake, Beverly 
Tyler e Joseph Calleia, di
reção do Norman Taurog.

Escola de Sereias,
I

com Esther Williams, Van 
Johnaon, e o pianista José 
lturbi.

Além desta soberba pro
dução, citamos também ou
tras, das quais não temos 
ainda maiores detalhes:
Quem Manda é o Amor, Tar- 
Záiu Cofitru o Mundo, r u m  no 
Ceo A Abrasadora, A Ilha do 
Tesouro, trfiltp Para lodos, In
verno na Alma, Aventuras de 
Bei Arri, America, Rosa da Es
perança e U Medico e o Monatro.

com Robert fummings 
Lizabeth 8cott, Don de Fo
re, Charles Drake, Julie 
Bischop, dirigida por John 
Farrow.

Minha Morena Linda

Dorothy Lamour, Bob 
Hope. Peter Lorre, Lon 
Chaney, direção de Elliott 
Nugent,

Até Que A Morte Nos Se

pare

com Barbara Stanwick,, 
Joel Mac Crea, e Brian 
Donlevy, produção e Dire 
ção de William A. Wel
lman.
Quatro Irmãos A Queriam

com Anne Baxter, Wil
liam Holden, >onny Tufts 
William Bendix, Sterling 
Hayden e Howard da Sil
va, direção de Jonh Far
row.

Além Do Horizonte Azul
com Dorothy Lamour, Ri 

chard Denning, Jack Haley, 
Patricia Morison o Walter 
Abel direção do Alfred San- 
tell.

Ruth Querida

com Joan Canfield, William 
Holden, Edward Arnold, 
Mona Freeman, Billy D> 
Wolfe, direção de William 
D. Russell.

Uma Nação Em Marcha

com J  :el Mac Crea, 
Franoes Dee, Bob Burns, 
Lloyd Nolan, Porter Hall, 
Henry O ’Neill, Robert Cum- 
mingd, Ralph Morgan, John

com Bob Hope, Joan 
CaufieJd, Patric KDowle8< 
Marjorie Raynolds, Joseph 
Schildkraut, Cecil KeHwav, 
Reginald Owen e Constance 
Collior, direção de George 
Marshall.

Sereia Das Ilhas

com Durotby Lamour.

Dois Malandros E Uira 
Garota

com Dorothy Lamour.

A Hora Antes do Amanhecer 
com Veronica Lake. Fran- 

chot lone, John Sutton, Binnio 
Barnes, Henry Stephenson, Nils 
Asther e Philip Menvale, ro
mance de W. Somerset Mau
gham, diieção Frank Tuttle.

Meu Pecado

com Ray Miland Teresa 
W right. Sir Cedric Hardwicke, 
Virginia Field, Reginald Owen 
Anthony Quinn e Melville Co
oper, direção de Lewis Allen.

Cigana Feiticeira

com Marlene Dietrich, Ray 
Milland, Murvyn Vye, Bruce 
Lester, direção de Mitchell Lei
sen.

Deus Me Deu Um Amigo,

com Bing Ürosby; Joan Cau- 
field, Barry Fitzgerald, Wanda 
nendrix, Frank Faylen, Eliza- 
teth Patterson, direção de Elliot- 
t Nugent.

A Tentação de Zanzibar 
com Bing Orosby, Dorolhy 

Lamour, Bob Hope, Una Mer
kel, Eric Blore, direção de Vic
tor Schertzinger.

A’ Espera' De ora Milagre

com Diana Lynn, Barry Fitz
gerald, Sonny Tufts, Dick Fo
ren, Frank McHugh, Allen Jen
kins, direção de John Farrow.

Ainda Vive o Nosso Amor

com Loretta Young, David

Tormento

com Melvyn Douglas. Rosa- 
lin Russell, produção de Vir
ginia Van Upp, que nos deu 
«Gilda» direção de Charles Vi
dor, realisador de *A' Noite 
Sonhamos».

Pervertida

cam Ramon Armengod, Emi
lia Guiu, José Lulz Jimenez. 
Amalia Aguilar, direção de José 
Dias Morales. (Produção Me
xicana.)

Bandoleiros

com Evelia Keyes, Larry 
Parks, Willerd Parker, grrndo 
produção do Oeste americano, 
em Tecnicolor.

O Filho De Robin Hood

com Cornel Wilde, o astro 
famoso de A’ Noite Sonhamos 
e Aladic e a Princeza de Bagdá, 
s Anita Louise, Edgar Bucha 
nan e Jill Esmond, direção de 
George Sherman e nenry Levin.

Amores De Um Toureiro

c«m Joaquim Rodrigues e 
Carmen Amaya. (Produção Me

xicana).

Este Nosso Amor

com Ricardo Montalban, (o 
astio inesquecível de “Santa” , 
que. a “Metro” já contratou para 
sen elenco), c Emilia Guiu. P ro
dução Mexicana.

Bandido A Muque

com o famoso oomeJiant* 
imxioano Gantinflas (Mario Mo
reno) cuja popularidade somen
te pode ser comparada i  do 
celebre C arlito (C. Chaplin)

Sonhos Dourados

com Larry Parks, Evelin 
Keyes, William Demareet, B’t 
Goodwin, direção de Alfred E. 
Orren. Maravilhoso Tecnict lor.

Continua no próxiu-o 
número
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<£(>-ü-4b CORREIO LAG K A NO

Agradecimento
A familia Malinverni, ainda sob o profundo golpe que a 

abalou com a ptrda do « u  inesquecível clitfe.

AGOSTINHO MALINVERN1

vem por mtio deste, externar a sua gratidão ao abalisado medi
co Dr. Acacio R. Arruda pela etenção dispensada á familia ' e 
pelos esforços e dedicação demonstrados no tratamento daquele 
ente querido.

Agradecem, também, ás bondosas irmãs de Caridade pelo 
desvêio e carinho com que o trataram, a Irmandade do S. S. 
representada pelo Sr. Jaime Godinho, ás Irmãs do Apostolado 
da Oração, á familia Lange» ao Sr. comandante do 2" Bata
lhão Rodoviário, aos Srs. Liborio Síhvveitzer e J< âo Bassanesi 
pelos favores prestados, e a todaa as demais pessoas que os au
xiliaram e confortaram durante e depois do doloroso transe por 
que passaram. A todos os que enviaram flôr«s, telegramas, car- 
lões e o acompanharam até a sua ultima monda, a nessa eter
na gratidão e pedimos a Deus que a todos recompense.

Lajrs, 23 - 6 - 48

0 sr. Getulio Vargas 
na presidência efe

tiva do PT3
RIO (C. P.) — O  vespertino «U Qlobo» diz ter apurado qu' o senador Getulio Vargas v 

ser colocado no cargo de presi dente efetivo do Partido I n  >a- Ihisia Brasileiro na Rr,,x ' ' convenção que se realizara tv- 
dia 30 do corrente: Depois, a- crcscenta:

«O senador Salgado F‘lho en
tregou aos dirigtntes do I B 
um documento pedindo a con
vocação do Diretorio Nacional, 
que nunca se reuniu. |

Os membjos desse diretorio | 
originanamente eratn quarenta, 

Dois morreram tres se afasta
ram, de modo que a esta altu
ra 135 são os integrantes do or- 
gão diretor daquela agremiação. 
Desses 35. vinte e dois |as“ina-

PRO D UTO S v e t e r i n á r i o s
Instituto Pinheiros 

( Caixa postal, IG3 * Florianópolis )

, m „ nn/er  de comunicar aos Senhores Veterinários f, zendeiros e Farmacêuticos que está in.ctando o lançamenp 
de uma grande serie dêsaes produtos.

tubos de 10 e vidros de |(V) 
comprimidos de 060 g.

OS PRIMEIROS J V’ A VENDA SÃO

S u l f a  g ua n id i R a :
Vacina Contra Manqucita i  dTToo’ c m x 10 ‘ "’3 * i,w"  
Sôro Anti - Tetânico:
Vacina contra brucelose:  S C C c í , *  cm3t 

Vacina Anti -  R áb ica :  S Í i , “ ' . «  S 3 . * dt "*■ "
Severa menti lit nsurado o Mitiishn d,i 

Marinha pelo Supremn Tribunal MDitar
Depois de ver fracassada sua gestão pacificadora, 

adotada em sessáo secreta, o Supremo Tribunal Militar 
decidiu emitir um comunicado que constitui grave cen
sura ao ministro da Marinha. A tentativa do presiden
te da Republica, de suster a nota, não surtiu efeito, por 
já se achar a mesma distribuida á imprensa. P or outro 
lado, o ministro da Marinha dirigiu uma carta interpe
lando o ministro do S. T. M. Washington Vaz de Melo.

Ameaçada a própria 
ordem institucional 

do pa!s
Rio, (A G.) — Em seu novo 

relatório ao Senado, por inter
médio do presidente da Repú
blica, o 'ministro da Fazenda 
apresenta mais pormenorizada- 
mente o caso do pedido de a- 
diarr.ento feito pelo governo de 
São Panlo perante credores es
tadunidenses de compromissos 
de vencimentos, Esse, aliás, é o 
ponto que o sr  Corrêia e C»s-, 
tro mais acentua achando os 
demais secundários e sem a im
portância desse. No final do 
seu relatório, declara o minis
tro da Fazenda:

«Relativamente à escrituração 
dn Tesouro, terminando o pe
ríodo adicional no dia 28 de 
fevereiro e não estando as rOH- 
tas encerradas a 14 de março 
parece havia mesmo um certo 
atraso. Mas não foi meu pro
pósito acusar o govermdor A- 
demar de Berros pelo fato de 
apresentar «déficit» o exercício 
de 1947 ou pelo fato de achar- 
se, escrita do Tesouro em atra
ca como se esses fatos repre
sentassem crimes passíveis de 
punição. Não havia, portanto, 
necessidade de nomeação de 
comissões para demonstrar se 
o «déficit» é exato e se a es
crita do Tesouro está em dia. 
Nada disso está em jogo, con
forme afirmei. Aquilo de que a- 
cuso o governo Ademar de 
Danos está contido nos itens 12« 
em diante, cujas afirmações es
tão perfeitamente comprovadas 
cora documentos que merecem 
fé . Resta-me pedir a atenção 
de v. excia. para a necessida
de de por termo, o quanto an
tes, aos desimados administra
tivos que se praticam em São 
Paulo. Mais cedo ou mais tar

de, as consequências dos erros 
cometidos recairão inflexivel
mente sôbre todo o pais e não 
sofrerá apenas a ordem econô
mica, a própria estabilidade das 
instituições sentirá a ameaça d>- 
tdeologias subversivas, que 
tomarão alento e agirão com 
mais vigor».

Finalmente, o sr. Corrêa e 
Castro acentua a situação de 
outros Estados, também de di
ficuldades, mas cujcs governa
dores não apresentam o mesmo 
procedimento do govêrno pau
lista. pois adiam obras de vul
to, criam novas fontes de pro
dução. Nem criam moeda au
xiliar, como fez São Paulo.

Logo após a entregua da se
gunda mensagem do presiden
te Dutra acompanhando novo 
relatório do ministro da Fazen
da, o senador Cirilo Júnior foi 
chamado, urgente, pelo sr. Ne- 
rêu Ramos, com quem man
teve longa conferência, nada 
transpirando.

ATENÇÃO
O Escritório Técuico Co

mercial, do SIMON & IR 
MÃOS REGUEIRA, estabe
lecido no Ed. Marajoara 2o 
Andar - Palas 8, 9 e 1 10. 
comunica aos srs. comer
ciantes, industrialistas que 
a partir de 1- de Julho fun
cionará o departamento de 
CONTABILIDADE, aceitan
do desde já, todo e qual
quer &erviço inherente ao 
ramo.

Assine
Correio Lageano

ram o requerimento solicitando 
a Convenção. E a maioria exi
gida pelns estatutos. E essa 
maioria, segundo se afirma, no 
dia 130 d--sle mês destituira t> 
deputado Baeta Neves da pre
sidência do partido.

Está combinado que o novo 
oresidente será n sr. Getulio 
Vargas que então unificará o 
partido.

Os vinte e dois membros sig
natários da convocacão da con
venção aguardam até amanhã o 
pronunciamento do deputado 
Baeta Neves.

Se este continuar em silencio 
os promotores da convenção 
encaminharão aos jornais os e- 
ditais de convocação do concla
ve».

Mudas
Venda de mudas de arvores 

frutíferas e videiras em geral: 
viveiros Pedro Grendene e Ir
mão -  Farroupilha cora contro
le de sanidade e etiqnetagem 
feito pela Secretaria da Agri
cultura do R. O. do Sul.

Pedidos por intermédio de 
Dimas Ribeiro.

Rua Correia Pinto n° 64 
Lages.

V en d e-se
Um moinho marca «íris» de 

fabricação alemã, todo de ferro 
com rolamentos, pedras de es
meril, capacidade 50 quilos de 
farinha por hora, sorve tanto 
para milho como para tngo, e- 
quipado com ambas peneira«

Um descascador de trign, fa
bricado na Suiça, com aspirador

Preço Cr$. 15.000,60 — In
teressados favor se dirigirem á 
Casa Granzutto, Anita Qaribal
di.

Dr. CELSO RAH0S ! 
BRANCO

a d v o g a d o
R E S IG N O  A, e ESCRITÓRIO 

Rua Hertilio Lut

L \JES
Afcrvd« chamados pa,.a cc 

banos.-Bt-n R ;t ;ro j P , 0 ^ , ç . ,

Dos dois últimos por serem os seus prazos de validez 
relativamente curtos o Instituto Pinheiros não manterá gran
des estoques atendendo entretanto a qualquer pedido den

tro do prazo mínimo necessário ao preparo dos mesmos qu 
assim serão sempre fornecidos com absoluta garantia de ati
vidade máxima.

Brevemeute o Instituto Pinheiros apresentará outros pro
dutos veterinários de grande eficácia, como: TERNERINA 

Buco-Vacina contra diarreia infecciosa dos bezerros ) STH 
(BESTROL, e ainda, VAGINA CONTRA ABOLIBA AVIARIA 

VACINA CONTRA a PESTE SUINA, etc.
Quaisquer consultas sôbre os mesmos bem como sôbre 

as doenças dos animais domésticos, serão prontamente res 
pondidas pelo Departamento de Veterinária.

Pelo sistema de reembolso postal o INSTITUTO PINHEiROS 
atenderá diretamente a todos os pedidos de seus produtos 

quando não encontrados na localidade de residência do s 
licitante.

Pneus e Câmaras de ar FIRESTONE — Acumula
dores DELCO E ETNA 

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

Cleos para motores Pan-am e Mobiloil

1
t

i

Peças e Acessórios em geral

De Soto - Dodge - Chevrolet - Ford 
j. Wolff ô Cia.

Rua Tiago de Castro — Laj e9

C. Montenegro & Cia.
varejo

Kaáa Além ds Cr.$ 25,00
REPRESENTAÇÕES - SEGUROS - ESCRITAS &Í 

GERAL - ALIANÇA DA BAHIA C \PI rALlZAÇ ĵ 

Rdã MartcÃal DeoJoro — Lajes
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N° 22 
. de 17 de junho de 1948.

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições * 
. ,  ,0 DECRETA
Art. 1 /-ícam transferidas as seguintes escolas mix- 

tas municipais:
a) “% de F.rei Rogério Jo  Canoas, distrito de Bocaina do 

bul, paia .Serrana Nossa Senhora Aparecida, no mesmo distrito 
de laboleiro, no distrito de Carú, para Canpina dos 

Amorim, uo mesmo distrito.
/Irt. 2o — O presente Decreto entrará em vigor na data 

da sua publicação, revogadas as disposições em contrário: 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de junho de 1948 

Assinado — Vidal Ramos Júnior 
• Prefeito Municipal

Jairo Ramos 
Secretario

DECRETO
de 17 de junho de 1948

0  Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
REMOVE/? '

Desacordo com o art. 72, do Decreto-lei estadual 
n° 700, de 28 de outubro de 1942 

A piofessora Bernadete Ghisoni da escola mixta municipal 
de Frei Rogério do Canoas, no distrito de Bocaina do Sul, pa
ra a do Serraria Nossa Senhora Aparecida, no mesmo distrito. 

Preíeitura Municipal de Lajes, em 17 de junho de 1948. 
Assinado — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

D E C R E T O  
de 17 de junho de 1948.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
EXONERAR
1 e acordo com o art. 92, letra g, do Decreto-lei estadual 
r.° 700, de 28 de outubro de 1942:
Benigna de Liz do cargo de Professor, Padrão C, do Qua- 

dro LPnicio do Município (Escola mixta municipal de Ponte Alta, 
no distrito de Bocaina dp Sul).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de junho de 1948. 
Assinado: =  Vidal Ran os Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.

DECRETO
de 21 de junho de 1943.

O Prefe;to Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR

De acordo com o art. 15, item II, do Decreto-lei es
tadual n° 700, de 28 de outubro de 1942:

Eloá Amorim para exercer o cargo de Professor, Padrão 
D, do Quadro único do Município (Escola mixta municipal de 
Campina dos Amorim, no distrito dê Caru).

Prvfeitnra Municipal de Lajes, em 21 de junho de 194S 
Assinado — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretario

Requerimentos Despachados

ju íz o  d e  d i r e it o  d a
COMARCA DE LAGES

Edital

Falência de Lauro de 
Liz Machado

O Doutor ’.vo Guilhon Pere- 
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma do lei, ttc,.

Faz público á todos qne o 
presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que foi, 
por êste Ju'zo, decretada a fa
lência do comerciante Lauro de 
Liz Machado, estabc lecido no 
distrito de Palmeiras, desta co 
marca, requerida por ele pró 
prio. e cuja sentença e transbscri- 
ta a seguir - «Vistos, etc. De
creto a falência de Lauro de 
Liz Machado estabelecida no 
distrito de Palmeira, com o co
mercio de secos e molhados, 
dada a caracterização de irc- 
pontualidade não justificada. -  
nomeio sindico o credor Almei
da, Broering. Fixo o termo le
gal da falência na data do pri
meiro protesto, ressalvando alte
ração posterior em façe da ve
rificação do estado de insol
vência há mais tempo. -  Apre 
sente o falido a relação de 
seus credores, ficando êstes 
desde já intimados para apre
sentarem os seus créditos do
cumentos. Lajes, 9 de Junho de 
1948. (a) Ivo üuilbon Pereira 
de Mello -  Ju'Z de Direito». 
E para que chegue ao conheci 
mento de todos, mandou passar 
o presente edital, que será afi
xado e publicado nA forma da 
lei. Dado e passado nesta cida
de de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos nove dias do mês 
de Junho do ano de mil nove
centos e ’quarenta e oito . . : : 
(9-6 194S) . Eu. Waldeck Aure 
lio Sampaio Escrivão do Civel 
9 Comércio, o datilografei, su 
bscrevi e também assino. Se
los «final.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel e Comercio

Dia 10 de junho de 1948

N- 793 

N- 798

N-'664 

N- 777

N- 735 

N- 60;>

Epitácio Cesar de Sá - Licença para cons
truir um galpáo - Sim.
Joao Pedro Daum - Aprovação de planta e 
licença para construir um prédio alem do 
rio Carahá - Cumpra o parecer do lí iscai 
Geral. 7 3

Dia 18 de junho de 1 9d8

Akinda Eioecke P a *™  Varola - Tran.fe-
rencia de um terreno - Sim
Felipa Antunes Lima - Transferencia de um
terreno - Sim

Dia 19 de junho de 1948
M a ria  do Espirito S a n to  domes - Transfe-

rencia d*) terreno # ^im» «■
FraociaS  Pereira Oliveira e sua mulher • 
Ti innierencia de um terreno - Sun.

Falência de Antonio Debetier
AVISO AOS INTERESSA

DOS
Aviso aos interessados que 

havendo Artur Silva 8iCia:, es
tabelecidos na cidade de S. Leo
poldo, Estado do Rio Grande 
do Sul. por intermédio do sr- 
dr. Mario Teixeira Carrilho, re
querido habilitação do seu cré
dito, nos termos do art. 98 da 
Lei de falências acham-se por 
dez (10) dias, em meu cartório 
à rua Quinze de Novembro, 
número aezesseis, nesta cidade 
de Lajes, a petição dos reque
rentes, a declaração e os do
cumentos que a instruem; as 
informações do falido, por seu 
procurador, e do síndico. Den
tro desse prszo, podem os in
teressados apresentar as impug 
ções que entenderem.

Lajes, 23 de junho de 1948

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel e Comercio

0  Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretamente nas fabricas, artigos do alta
classe

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

Rua 15 de Novembro »= Lajes

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

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

Residência =  Ran Cel. Cordova n 40  — Fone 88
Ecritórios - Rua 15 de Novembro -  Edifício Jo io  Cruv. Jor, Fone 00 

LA/ES — Caixa Poatal n. lí) — Sta — Catarina

Or. JOÃO COSTA NETTO
Alta Cirurgia —• Doenças do SeDhoras — Parto

O P E  HA ( 'ó E S  : de Estomago. Intestino, ciapend ite, Figado e Vias Bi
liares. Tiroide Bocio (Rapo). Hérnias Varizes e Hemorroidas. Rins 
e Próstata Utero Ovários e Seios. Tumores emgeral. Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Cougeuito.s e ad
quiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. 19b

Consullorio: Praça Cel. Joílo Costa (em cima de Café Cruzciil)

Escritório Técnico Comercial
Simon & Irmãos Regueira

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

Opéra sobre os segumtes ramos:

Contabilidade - Representações - 
Consignações - Conta Própria e 

Seguros
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA O ES

TADO d e  s a n t a  c a t a r in a  da

Master International Inc.
Geradores para luz a gazolina Equipamentos para 
construções EquipamentoH para industrias em geral 

Equipamentos para concretos

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

Serviço perfeito de reembolso postal.
Peçam-nos catálogos

Dental Itú -  Grossi & Cia. Ltda.
Av. Rangel Pestana, 22 — Caixa Postal, 251
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26-6-48 Coirciü Lagfano —

A g r a d e c i m e n t o
Restabelecido da enfermidade que me atacou, venho por 

este meio externar o meu profundo agradecimento ao humanitá
rio medico Sr. Dr. Armando Ramos de Carvalho, conceituado 
clinico desta cidade, que aiendeii-me com a maxima solicitude, 
revelando como sempre, um coração bondoso e grande dedica
ção, alem dos seus dotes de inteligência e conhecimentos da 
Ciência medica.

Agradece, maÍ9, a todas as pessoas amigas, parentes e 
conhecidos que me visitaram, quando da minha enfermidade,

Lajes, maio de 1948 
♦ntonio Amorim

CFNTPO OPERÁRIO OE LAJES
C o n v i t e

Em nome da Diretoria uest* sociedade, convido os operá
rios socios e não sonos desta sociedade e o pi vo em geral pa
ra assistirem a festa que esta sociedade vae promover em bene
ficio dos pobres desta cidade a realizar-se dia 4 de Julho p.v. 
na sede social desta sociedade a rua Hercilio Luz.

Para angariar donativos foi organizado diversas comissões 
como segue-
CIDADE; — Leopoldo Weber, Sebastião Muniz, Octavio Rafae- 
li, Glicério P. da Silva, Oswaldo Pruner e João D. Bracher.

PONTE G/ÍANDE: — Atilio Floriani, Saturnino Subtil e 
Sezefredo Muniz.

FARZEA: — Vitorvino M. dos Santos e Celso Silva
VILA VICKNT1N/4 — Constando Oliveira, Fernando Ro- 

rigues e Jacob Bampi
COPACABANA — Waldemiro P. dos /injos, Alcides San

tana, Aristides Cabral e Angelo Boldo.
AVENIDA M. PEIXOTO: — Henrique A. de Chaves e 

Isauro Machado
CHACa RA LENZI: — João Santana, Ernesto Floriani e 

Joaquim Barros
MORRO DO POSTO: — Vitorio Bertrli, Maro Ataide e 

Romoaldo A. do Pilar-
2- BATALHÃO RODOVIÁRIO: =  Sub. Tn. Varacini e Luiz 

França.
Laies, 10 de junho de 1948 

Sebastião Muniz pos Santos 
1* Secretário

MINISTÉRIO DA GUERRA 
5« REGIÃO MILITAR 2 
BATALHÃO RODOVIÁRIO

Edital

A Organização Contábil e Comercial Ltila.
SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Já  iniciou suas atividades* estando apta á execução 
de qualquer serviços, para o que dispõe de competente

profissionais

Construções em geral, sob contrato ou adm inis
tração. Execução de projetos, orçamentos t 

cálculos.

Escrtórios — R. Quinze de novembro 13, Lajes.

Av. Alberto Bins3l8, Porto Alegre

Crê, o deputado Lincoln 
Feliciano, que será  
decretada a interven

ção em São Paulo
RIO, (D. B.) - Despachos 

procedentes de São Paulo 
informam que o deputado 
Lincoln Feliciano, que este 
ve no Rio, em entrevistas 
tidas com vários próceres 
politicos, recolheu a impres
são de que será decretada 
intervenção no Estado.A- 

crescentou ser prov ave' 
que o Prof' Virente Káo 
seja escolhilo para exercer, 
como interventor federal, 
o posto de chefe transitório 
do governo paulista. O go
verno está coligicdo urgen-

temente documentos para 
inserir a contestação ao re
latório do ministro Castro, 
apresentando ao Senado.

Vende-se
Uma boa chacara situada 

no Lagoão ao lado da Nova 
Xarqueada Pão Sebastião 

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

Faço saber que foram decla
rados insubmissos, em 17 d« 
Maio de 1948, 9? cidadãos 
abaixo mencionados, da .classe 
de 1927, nascidos e residentes 
em Lajes, convocados e man
dados apresentar ao 13° B. 
em virtude de não se terem 
apresentado até ás 24 horas do 
dia 4 de Mai« de 1948, apezar 
dos editais de convocação expe
didos por êsle Comando

AGENOR ALVES DE CHA
VES, filho de Juvenal Alves de 
Chaves e de Maria dos Praze
res Soares, ALZIRO CÂNDIDO 
XAVIER, filho de Hrgino Xa
vier e de Cecília Candida Xa
vier, OaSPARINO LUIZ DE 
ANDRADE, filho de Anastacio 
Luiz de Andrade o de Felisbina 
de Ohveira, JANY BERNARDO 
DA SILVA, filho de José Ber
nardo da Silva e de Maria José 
Cristina, NESTOR TEIXEIRA 
DE FREITAS, filho de Luiz 
Teixeira de Freitas e de Júlia 
Teixeira de Freitas, ALCIDES 
BARBOZA- DO Na SCIMENTO, 
filho de Guilhermina de Liz, 
PEDRO VIEIRA DE CORDOVA 
filho de Izaltino Vieira de Cor
dova e de Praxedes Madruga de 
Cordova e ROMULO DOS 
SANTOS, filho de Manoel Ba
tista dos Santos e Manoela 
Francisca de Jesus.

Lajes, 12 de Junho de 1948 
Hugo de Castro 

Ten. Cel Cmt. <i s 2* B Rodv.

Vendem-se
LOTES: de bons terrenos 

80 metros da Ponte do 
Cará em direção á Fazen
da Experimental de Criação 

Tratar com Agenor Vare
la e Aderbal Neves.

™ R N D E - S É
Uma boa casa de material á 

rua São Joaquim com luz, a- 
gua e 946 m2 de terreno com 
uma pequena padaria.

N eg ocio  de o c a s iã o
Vende-se uma boa casa 

de material com 8 peças, 
porão habitavel, bom terre
no, em Ponto central.

Tratar nesta redaçfto

Oportunidade
Vende-se um caminhão Fcrd 

em perfeito estado, com reduriz 
da, tipo 46.

Os interessá-los devem enten 
der-se com Werner Carvalho & 
Cia. Ltda á rua Cel. Cordova, 
nesta cidade.

G A T A  V E N T O
WINCHARGER
6 12 -  32 -  110 Wolts 
BATERIAS DE VIDRO 

E AUTOMoVEL 
PREST — 0 — LITE 

ARROLDO HEIDRICH

Correia Pinte 68 - Antiga 
Casa São Luiz

G o d ín h o  &  Socas
Rua Correi. M  »  -  « I  ■ M t a *  "  ^  ^

Temos para pronta entrega:
Maquinas de costura -  de pé e mão, Suecas e Singer 

Fogões W allig -  vários tamanhos

Picadores de carne -  numeros diversos, procedência sneca

Pneus Dunlop — para caminhões e automóveis

Arame farpado -  rolos de 25 e 45 qnilos

Revendores dos acreditados Rádios R.C. A: VictorDepositários das afamadas massas alimentícias e biscoitos Marchionatti =  de Cruz Alta, R Or. Sul.

Deposito de óleo * Texaco»

Vinhos *Lotus» de Urussanga tB orgonha» e <Libefraumi- 
ch> de Bento Gonçalves.

Representantes:
da Cia. Importadora «Jobrasil, Joinvile

n. Douat & Cia. — Joinvile 

Fabrica de Chocolates — «Saturno» — Blumenau 

Luiz .Michielon — Caxias do Sul

Comercio e Transportes 
C  Ramos. S. A.

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

Caixa Postal 103 — Telefone 58 =- Telegr. SOMARC

Secçào de Vendas e Oficina Anexa
Peças e acessórios para caminhões INTERNATIONaL- 
FORD e CHEVROLET - Pneus e camaras de ar para cami

nhões e automóveis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HAR- 
VESTER MAQUINAS S/A.

Caminhões -  tratores -  maquinas agricolas e para estra
das de rodagem -  Motores Industriais • Conjuntos Elétricos 

Desnatadeiras

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PRATT S/A
Maquinas de escrever - Maquinas de somar -  Mimiogiafos

DISTRIBUIDORES DAS INDUSTRIAS «NEVE»
Arquivos - Fichários de aço - cofres etc.

Assine  Correio Lageano

F A R M A C I A  P I L AR
A mais nova farmacia de Lajes

FARMACÊUTICO RESPONSA’VEL

A n t o n i o  P i l a r
COM MAIS DE 30 ANos DE pRATICA

O s>rtino(.nto de remédios nacionais e extrangeih15

MaeOsôlrosndeélP«tÍn0 7 « AJ tÍg0S de bor™ch» -  Ampolas qualidade dos melhores laboratórios

Pirfumarias nacionais e estran g eiras

Receitas escrupulosam ente manipuladas

A F arm BA R A TISSIMOS
Ramos Seni Uca situada na praça ViJa1

m° S 6emor’ a<> lado do Armazém Duarte.
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Diretório Acadêmico da Faculdade de “ Ciên
cias Eeonomicas ”do Estado de Santa catarina

ern 14 de maio de 1948Circular n° 1 48 

Senhor.
Temos a honra de, cora a presente levar ao seu conheci- 

mento que nesta data, foram empossados os novos componen
tes do Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Ecônomi- 
cas », do Estado de Santa Catarina, assim constituído :

Presidente 
Vice Presidente 
1° Secretário 
2° Secretário 
I o Tesoureiro 
2o Tesoureiro 
Bibliotecário 
Diretor do Depart.
Diretor do D. S. e
Diretor do D de Assistência
Diretor do D. de Prop.
Orador

Gustavo Zimmer 
Lourival Lisboa 

Washington Luiz Uo V Pereira 
Ury Coutính» de Azeverto 

Aldo Afonso Vieira 
Rachel Bayer 

Nivaldo Lopes de Almeida 
Cultural Eugenio Doin Vieira 
Desportivo João Makowiecki 

Silvio O. Damiani 
Ari Kardec de Mello 

Acácio G. Santiago
Atenciosamente.

Gustavo Zimmer — Presidente 
Washington Luiz do Vale Pereira - 1» - cretário

“HOSPITAL SÃO LUCAS,,

D I R E Ç Ã O

Dr. Bibeiro de Camargo — L)r Celso Valerio — Dr. fíuv 
Santos — Dr. Eugênio Lopes — Dr Eliseo D. de Camargo
Comp'etos e modernos serviços de: Cirurgia — Maternidade — Clinica 
Médica — Traumatologia — Pronto Socorro — Raios X — Lafcoratnrio 
Radioterapia Profunda e Superficial — Banco de Sangue — Fioaicturapia 

Oxigeuoterapia ( Tenda e Mascara ) — llcssucitador.

O Hospital está á disposição dos Srs. Médicos.
Diarias a partir de Cr §40,00

Instalações Sanitárias completaa em tedos cs quartos e apartamentos.
O Hospital mantém um médico de plantão permanente

Av. João Gualberto, 1946 — Fones 4696 4697, 
cam rêde interna para todas as dependencies.

C U R I T I B A

Centro de fcstudi s « Defesa do Petróleo
Secção Catarinense

Exmo. Sr.
Tenho a honra de Corr umear a V. Exa. que, em sessão 

realizada a treze do corrente mês, nesta Capital, foi fundada a 
Secção Catarinense do Centro cie Estudos e Defesa do Petróleo, 
tendo sido aclamada a segumte diretoria provisória.

Presidente de Uonra Des1. Sálvia de Sá Oonzaga 
Presidente Dr José do Patrocínio Üallott.Vice-Presidentfs Dr. Alves Pedrosa, Deputado Saulo Ra

mos, Deputado Antor.iò Nunts Vai ela, Deputado Fernando Ker-

Secretáiio Geral: Vereador Hamilton Valente Ferreira
1«- Secretário: Dr. Teimo Vieira Ribeiro
2o Secretário: Acadêmico Fúlvio Luiz \ teira
1° Tesoureiro. Engenheiro Renato Riburo Cardoso
2°. Tesoureiro: Professora Silva Amélia • 'arneiro da Cunha
Bibliotecária: Srta. Laurita Filomeno

O Centro de Estudos e Defesa do Petróleo tem por finali
dade ?  defesa da exploração do petróleo br;siletro através do 
monopólio do Estado e congregará todos aqur.es que qu.zerem 
colaborar nessa patriótica campanha pe.a Ç
ca do Brasil. _ .. .Saudações Cordiais

Jo s é  do Patrocínio GalloUi
p w f s i d r NTE

Edital
JoSo Gualberto da Silva Fi
lho, oficol de Protesto-1 em 
Geral, ia Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.
F íz saber que está em. seu 

cartório, n->ta ci iaoe <U Lajes, 
Estado de Santa Catarina, à rua 
Coronel Córdova, número vinte 
e quatro, jjpara ser protestada 
por f ita de pagamento e acei 
te, uo a Duplicata, no valor de 
Crj> 2.918,HO, Dois mil oitocen
tos e dezoito cruzeiros Je oiten
ta centavos), emetida por A. 
Severino Alves, contra Anto
nio Lourenço Debetir.

Pelo presente, intimo o se
nhor Antonio Lourenço Debetier 
a vir pagar o valor da referida 
Duplicata, ou dar as razões da 
recusa, nobficando-o, desde já, 
do protest!, caso nãb compare 
Ç4 no prazo legal.

Lajes, 21 le Junho de 1948 

O Oficial de Protestos em Geral 

João Gualberto da Silva /'lho.

Um fogão
Desapareceu da residên

cia do Sr. PeJro Carvalho 
Pereira, no lugar denomi
nado Bom Jesus, disti it< 
de Caru, um fogão novo 
da marca sGeral> n° 2 
Pc ie-se á pessoa que sou
ber o seu paradeiro, o obsé
quio de informar o seu pro
prietário, que eerá gratica- 
do.

Vende-se
uma casa de Material com 5 

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

Tratar cora Lauro Madruga 
Varela — (Costa) na mesma ca
sa

ATENÇÃO
O Escritório Técnico Co- 

í merciai de Simon & Irmãos 
Regueira, estabelecido no 
ed. Marajoara 2. andar sa 
las, 8, 9 e 1G, comunica 

.ao pevo em geral que é 
único representante e depo 
8i;àrio dos livros das Edi 
toras IP E  ATLAS expos
tos na vitrine do cine Mara
joara

Ótimo Negocio
Vende-se por preços convi 

dativos: um rádio Oeneral Eleti 
c, 6 válvulas 3 faixas e 2 oi 
das, e outro tipo Standart ( 
válvulas ti 2 ondas edoisestab 
lizadores um com voltimrtro 
outro com lâmpada de prcpne 
dade do Nr. Vitorvino dos Snni - 

Tratar na residência do p>o 
pnetário á rua Frei Cabricl ou- 

Dir > • Estradas de Ro
dagem

Cerâmica N. Sra. Aparecida
de Jorge Barroso

Deposito permanente de TELHAS tipo francezas 
TIJOLOS DE DOIS TAMANHOS

Tipo menor igual ao das outras fabricações 
Tipo maior igual aos maiorei existente

Vende em pequena e grande eseala
Bua Mal. Deodoro — LAJES — Ponte Grande

Assine  Correio lageana

Verônica Sell Pilar
Parteira - diplomada

Atendo em domicilio e na Maternidade Tereza 
Ramo».

Residência: Rua Fausto de Souza, em frente ao 

fl/oipho Ipiranga

Dr. J. Gualberto Netto
Advogado

Causas eiveis-Comerciais - Trabalhistas -  Criminais e Fiscal9

ESCRITÓRIO E RES1DENCIA:

Rua AristiHano Ramos, 7 - Caixa postal 58
Lajes

Falta iuz em sua casa?
Consulte-nos e resolva seu caso.

GERADORES PARA LUZ E FORÇA - Movidos a 
gazolina, oleo crú o Kerozene, desde 500 watto 
Únicos representantes da Master Inttrnational Inc. 

para o Estado de Santa Catarina:

Escritório Técnico Comerciei
de

Simon & Irmãos Regueira

Ed. Maraioara 2« And. Sal. 8 9 e 10 
Cx. Postal 130 -  End: Tel: fstéco 

Lajrs — Santa Catarina

Expresso Grazzíotin de 
Transportes Ltda.

*Sb L  , Rapidez
Conforto

Segurança
DE 8OT0

Linhas : Lajes - Vacaria - Caxias - Combinação 
cora P. Alegre e Ant. Prado 

Saidas do Lajes, âs 6 horas da luanb.T di.vri; menta
Informações na E»t. Rodov ária
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EM 3/ DE MAIO DE 1948

S X -18 DU-20 YZ-32 KM-31 SS.23
ML-32 RL-21 QQ-3 MS-12

Todos os títulos contemplados sento
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

AGENOIA EM LA JES — Rua Mal. Deodoro, <8

do fa rm a c ê u tic o  diplomado 
M . V .  R I B A S

te,estoque de drogas nacionais e estrangeira» — C' 
5tO Sortimento de perfumarias e artigos dc loucsdor
no e aparelhado Uboralório de manipulação —  Se '1 

f 1 - Preços módicos — atende d noite
X. PRACA JOÃO PESSOA — LAJES

<£6-ü-48 CORREIO L A G E  ANO

A “Academia Frei Velnso,, do Colégio, Dioce
sano agradece ao "Correio Lageano

Recebemos da “Academia irei Veloso” composta de alu
nos e professores do Colégio, Diocesano, desta cidade, a se
guinte carta:

Lajes, 21 de Junho de 1948

Dr. Valença
Clinica oxolufliva de 

crianças

Prezado Senhor Redator:

Agradecemos-lhe, sensibilizados, as elogiosas referências 
que êsse órgão, em seu número de 19 do corrente, fêz ao Serão 
de Arte promovido por esta Academia.

Os comentários do jornal oficial do Município são para 
nós e para a nossa mocidade do Diocesano um excelente estí
mulo. Não nos desvanecemos, porém pois subornos bem quan
to nos resta a fazer. Os Padres Franciscanos aqui estamos para 
trabalhar sómente para o bem de Lajes. Somos os primeiros a 
reconhecer as falhas que apresentou aquele nosso maior festival 
até boje realizado pelo Colégio Diocesano. Havemos de cor
rigi-las.

Contamos com a simpatia dêsse jornal e com o auxilio de 
homens idealistas, como o sr. Mário Souza e outros poucos, pa
ra levarmos adiante, sem esmorecimentos, o trabaihozinho de 
cultura e de elevação que esta Academia se propôs realizar.

Muito gratos, firmamo-nos, de V. 8. amigos e.patrícios

Consultas: das 2 às 5 horas 
«o Edificio João Cruz à rua 
15 do Novembro — Tcl 44

Rna t el.Aristiliano Ramos, 8

frei Elzedrio Schmitt

pela Academia Frei Veloso.

Centro E, A llan  K a rd e c
A Dirttoria do Centro Espirita «Allan Kardec» vem de 

publico manifestar sua desaprovação ao artigo intitulado Aos es
piritas e Mnçcns de Lajes, assinado por A. Ramos, inserto na 
sessão livre deste conceituado orgão Correio Lageano, de 
19 6 48.

Somos forçados a tomar esla atitude por um imperativo de 
conciências, visto que, os postulados de fraternidade não cons
tituem privilegio das religiões, pertencem a humanidade como 
um dever que se impõe a cada cidadão.

Virgílio Godiuho
Presidente

Radio Clube de Lajes
Pela portaria n* 515, de 9 de junho do corrente ano, do 

Ministro da Viação e Obras Públicas, foi concedida á Radio 
Clube de Lajes S. h ., permissão para estabelecer, nesta cidade, 
estação radiodifusora,

Sabemos que ainda esta semana será foito p»la Radio Club 
de Lajes $. A o contrato para a instalação da Radio difusora. 
Outrossim, é de nosso conhecimento que serão, na próxima se
mana, feitas as outras chamadas para a mtegralização das quo
tas dos aciouistas.

Agradecimento
Dautina C. Borges, filhos o genros, do sempre lembrado.

Jo ã o  de Almeida Borget

Vem, por este rraio, agradecer ao Dr. Acácio Ramos Arruda, 
ás Irmãs do Hospital e também a todas as pessoas que os com
portavam, durante a enfermidade e após o falecimento do seu 
querido chefe, estendendo o seu agradecimento aos que envia
ram flores, cartões, telegramas e o acompanharam até 6ua última 
morada.

Lajes, 23 de junho Me 1948

R A D I O S
Zenith • Philips Holaiidezes - Milliard 

Pilot - (Hipper - Invictus
Para corrente 90 — 120 — 14q — 220 Wolte 

Wolts para Baterias

AMOLDO HEIDRICH
àv. Rangel Pes*ana, 22 =  Caixa Postal, 251

Veinle-$e
Uma boa casa de moradia si

ta á rna Hercilto Luz n° 39.
Vir e tratar na mesma casa 

com o proprietário João José 
Viero.

Vendem-se
Treis casas * por preço de 

«galinha morta».

Informações com Silverio 
Lenzi.

B a r  Lélé
Avisa aos seus distintos fre- 

guezes que mudou-se para 8 rua 
15 do Novembro enfrente ao 
Cino-Teatro Marajoara onde 
continuará a disprsição de to
dos.

Aulas de Acordeon
O acordeonista DÉDÉ 

avisa que está lecionando 
em nua residência, à rua 
Afonso Ribeiro, 22. Forne 
ce instrumento aos que não 
posíuirem.

Casa de Saúde Frei Rogério
Posflue uma seção completa para operações 

de ouvidos, nariz e garganta, sob a orientação 
técnica do

Dr. Theoducin C. Atheriiio
Com longa prática nos Hospitais do Rio de 

Janeiro

Tangará — (Município de Videira ) Sta Catarina

Gerson Lucena & Cia
Péças e Acessórios para Automóveis em Geral

FORD e CHEVROLET
-  Representações e Denta

ACUMULADORES 
Atlas e Goodyar

RAD10S
«Philco»

Concessionário*
OLEOS

Mobilóil
BUZINAS 

S partos

ACORDEONS
Tupy PNEUS

«Brasil»
m a c a c o s  h id r á u l ic o s

Buda
TRANSFORMADORES 

Com voltímetro FERRAMENTAS 
Durolite e Williams

PNEUS BICICLETAS
Orion

Fone -  146 Teleg. — «LUNAS .  C l.  Postal 81 . Lajes S. C.

A L U G A M - S E
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Agostinho
Malinvsrni

Domingo próx mo passado fa 
leceu nesta cidade, com avan 
çada idade, o Sr. Agostinho 
Malinverni, antigo e benquisto 
cidadão Hqui residente.

O venerando ancião há mais 
de 35 anos residia em Lajes, 
onde se fez estimar pela sua 
contração ao trabalho e pelas 
suas belas qualidades de ho 
mem honesto e de caráter são. 
Era eximio escultor e manteve, 
or muitos anos. um atelier de es- 
pcnltura, deixando esparsas varias 
ebras de arte a atestar-lhe a la- 
botiosidade e o seu gosto artís
tico.

Exemplar chefe de familia, 
deixa a prantear lhe a morte 
sua ex na. consorte D. Ana Cor- 
setti Malinverni, da tradicional 
familia Corsetti de Caxias do 
Sul e os seguintes filhos, todos 
conceituados nesta cidade Srs 
Júlio, Antoninho, Agostinho, Ma- 
r mo e D. Ros>, viuva do Sr: 
Alarjco Cavalcante, alé n de 
vários netos e cutros parentes.

A morte do velho e querido 
escultor foi muito sentida nesta 
cidade, para cujo progresso ele 
bastante cooperou em vida Os 
atos de seu sepultamento esti
veram muito concorridos, ven- 
do-se entre os que o acompan
haram á última morada, pessoas 
de todas as classes sociais.

Com avançada idade faleceu 
dia 23 do corrente n exma. sra- 
d. Joaquina V Arruda, viuva 
do saudoso Sr: Antonio Domin
gos Vieira, antigo fazendeiro 
neste município.

Pi extinta era natural de La
jes e pertencia á grande e tra 
dicional familia Arruda, dvixan- 
do filhos, netos, bisnetos e gran
de parentesco nesta cdade e 
no município: Sua morte foi 
muito sentida no seio da so
ciedade local çnde desfrutava 
de grande estima.

Ao sepultamento da veneran
da senhora compareceu um 
grande numero de pessoas, 
saindo o ferttro ás 14 horas 
da residência da familia.

Faleceu no Hospital desta 
«lade o Sr. João de Almeida 
orges, antigo fazendeiro no 
lunicipip de Sâo Joaquim. O 
(tinto orJ  muito estimado na- 
uele mtinicipio, onde, como 
restigioso político pessedisfa 
esfrutava de grande conceito.
Deixa v.uva s ex ni. sra. D 

tautina C. Borges e grande 
urnero de filhos, genros e ne- 
>s. ü  seu corpo foi transpor- 
ido para Sâo Joaquim, onde 
ive lugar o seu sepultamento 
>ni grande assistência

Dr- J .  B. TEZZA
Advogado

Rua Afontn Ribeiro sn.

LAJES — Sta. Catarina

Um nova estsbeiecimento 
marcial nesta cidade

ca-

lnstalcu-se nesta cidade, o 
Escritório Técnico Comercial, de 
propriedade da firma Simon & 
Irmãos Regueira, composta dos I 
socí-s Octavin U- Simon, Wal- 
dir Andrade Regueita e Silvio 
Andrade Regueira.

O novo est belecimento co
mercial ocupa as salas 8-9 e 10 
do Edifício Matajo3ra e atua 
oos ramos de Contabilidade 
Representações — Consigna 
ções — Conta própria e segu- 
os em geral. V

O socio principd da nova 
firma Sr- Octavio Simon é Con
tador formado pela Faculdade 
de Ciências Políticas e Econò 
micas do Rio Grande do Snl, 
com longa prática no alto co
mercio de Porto Alegre

Lar em festas
O Sr. Francisco José de 

Chaves e sua exma, esposa D. 
Edith Alvts Chaves estão com 
o lar em festas, por motivo do 
nascimento de seu filho José 
Francisco, ocorrido em 17 des
te mês.

SECÇÃO LIVRE

Comércio de ideias
Arno Lange,

Ed'tai
João Guaiborto da Silva F i
lho, Ofioial de Protestos em 
Geral, da Comarca de Lajes 
Estado de Santa Catariaa, na 
forma da lei, etc. 
ía z  saber que está em seu 

cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, a rua 
Caronel Córdova, número vinte 
e quatro, para ser protestada por 
fal»a de pagamento, uma Du
plicata. no valor de Cr$. . . 
1.59990 (Md quinhentos e no 
venta e nove cruzeiro» e no 
venta centavos,/ emitida por 
Industrias Franco do Amaral, 
S. A. contra Walter Grueter,

Pelo presente, intimo o se
nhor Walter Grueter, a vir pagar 
o valor da referida Duplicata, 
ou dar as razões da recusa, no 
tificando-o desde já, do protes 
to, caso náo compareça no 
prazo lega).

Lajes, 15 de Junho de 1948

O Oficial de Protestos em 
Geral

João Gualbr.rto da Silva Filho

V e r n ie te
Um ótimo lote de terreno 

na futura Praça do Tanque.

Tratar nesta redação

J. Batalha <laSilveii‘;t
Cirurgião - Dentista

Dis 8 á ' Pi horas 
Rua Ma!. Peodoro 41

Salas de espera era comum com 
o Dr. Armando Carvalho

Prudência Capitali
z e d

Encontram-se nesta cidade os 
srs. Aristides Mello e Siegfrirl 
G. Wensesk', respectivamente 
Inspetor Geral e Inspetor da 
conceitu-da Companhia <Pru

Aqui na terra de Corrêa Pin
to constitne verdadeiro alvoro
ço a entrada de ideias novas. 
O povo já crê que o Satanaz 
anda por aí pr.-gando coisas me 
donhas. Ha igrejas que ocul
tam o demônio por detvás das 
portas, outras quo foram cria- 
d as por comunistas, outras fre
quentadas por feiticeiros. Ha 
sociedades perigosas, sin gogas 
de Satanaz, destruidoras de vir
tudes E’ um perigo andar pe
las ruas da cidade . . .  E a po 
bre gente que já se via aroea 
çada pela Igreja Católica Bra-dencia Capitalização, com sede J  i F , B T  . ,, * ’ siloira, pelo protestantismo, es-em Pau o i . ... r  . r  ..  ’ .Ipintisnto, ateísmo e Maçonaria,

•‘0 Nacional"
Completou dia 19 do corren

te 23 anos de lutas em prol 
do progresso e engrandecimen
to da coletividade gaúcha o 
importante orgão da imprensa 
riogiandense “ O Nacional ” 
qu= se edita na bela cidade de 
Passo Fundo, sob a direçãc do 
nosso colega, jornalista Mucio 
de Castro.

O importante diário, come 
morando essa data, saiu em edi
ção especial oe 32 paginas, con 
tendp matéria variada, grande 
numéro de clichés e belas re 
portagens sobre palpitantes as 
suntos
Almejamos ao importante or- 
gão da iraprtnsa do Brasil um 
feliz porvir e ao brilhante jorna
lista Mucio de Castro o nosso 
fraternal abraço

Donativo
O Sr. Gervasio Amaral, pro 

prietário do Hottl Sul America, 
entregou ao Sr Anibal Ramos, 
para ser distribuído entre os 
pobres, 6 sacos de café moido

I assistiu horrorizada a instila- 
Içâo do liotary.

o o o
Conta-se que em certo luga" 

rejo, um negociante não admi
tia que a população comprasse 
em outras firmas, simplesmente 
por isso que se estabelecera an
tes no lugar. Muitos concorda 
ram. Outros, porem, encon
traram artigos superiores e pre
ços melhores nas outras casas. 
Assim, Lajes possne muita coi
sa. Quem examinar as ideias 
novas por aqui, talvez encon
tre algo sublime, belas finali
dades e sentimentos nobres. Se
rá questão de examinar. E. no 
caso do negociante lá do luga
rejo, se as novas ideias não 
servirem, que se volte á primei
ra, agora na certêza de ter cum
prido um dever de conciência.

Já  é tempo, pois, de serem 
as ideias estudadas em Lajes. 
Isto de quem assiste um culto 
evangélico ou f»z uma visita 
ao Cemio Espirita vai para o 
inferno, é conversa imprópria 
para sêres criad os á imagem de 
Deus Qualquer rotariano, ma- 
çon ou qualquer seguidor do

João Buatim
Regressou de São Panlo o 

Sr. Joâo Buatim, Diretor-presi
dente da importante firma desta 
praça, “ Comércio de Automó
veis João Buatim S. A..

Oscar Schweizer
De Por to  ^jkgre regressou o 

Sr. Oscar Schweizer, do alto 
comercio de»ta cidade.

protestantismo, espiritismo, ca
tolicismo romano e catolicismo 
brasileiro, pode «er bom cristão 
e pode ser péssimo cristão. A 
pessoa vale pelo qne é e não 
pela seita religiosa que segue. 
E se a Divindade não olhasse 
por este ptisma, teria o Deus 
fracassado na criação do gene- 
ro humano.

O Rotary c a Maçonaria não 
são religiões, no sentido usual 
da palavra mas possuem muita 
coisa que a religião <Lvia co- 
oiar com muita proveito. Exem
plificando. veja-se o fato de es
tarem congregados em perfeita 
harmonia, homens de diferentes 
credos políticos e religiosos, 
num gesto puramente cristão 
de respeito ás ideias opostas 
e de culto á liberdade de pen
samento.

O que se precisa é melhor 
compreensão Acabar com ata
ques vasios e inúteis e provar 
a razão do que se diz E a ló
gica nos assegura que nesto 
mundo nada é perfeito, mas 
quo em tudo ha uma porção 
de verdade. Esta porção de 
verdade merece respeito. Os 
erros iriam sendo eliminados si 
fossem descutidos com o fito 
sincero de chegar *e a con
clusões mais acertadas. Porem, 
uão é uma luta neste sentido 
que se assiste por ai. Outros 
interesses são sobrepostos á 
descoberta da verdade e ha uma 
batalha puramente comercial no 
sentido de ser destruída a con
corrência.

o o o
Mas tudo evolue com o tem

po: Lajes não fica muito atrás. 
Também aqui já as mulheres 
alongam os vestidos Oxalá 
chegasse o dia em que somen
te cias os usassem . . .

Escotismo

C o n v i t e
O Apostolado da Oração da Catedral, por sua Diretoria

convida ao povo em geral para os festejos tradicionaes em ho
menagem ao Sacratíssimo Coração de Jesus que se realizarão 
nos dias 27, 29 e 30 de junho.

Domingo, dia 27 de junho Das 10 horas em diante ao 
lado do Instituto grande Quermesse em beneficio do novo altar 
do Sagr. Coração de Jesus.

Terça-feira, festa de São Pedro e São Paulo, ás 7 horas da 
noite, sairá, da Catedral, imponente procissão luminosa com a 
Imagem do Sagr. Coração de Jesus.

Q orla feira, dia 30 de junho, ás 7 horas da noite solene 
encerramento do mtz do Sagi. Coração de Jesu», pela cerimonia 
da «Entrega das Chaves».

Contando com o apoio e <*omparecimento de todos ns fieii 
e devotos do Sagr. Coreção de Jesus, apresentamos desde já, o 
nesso muito obrigado.

Lajes, 25-6 48 
A Diretoria

OSNI R
ADVOGADO

P raca  J o ã o  P e ss o a
EdiJ. Dr Acácio - Vandar

j a n t e i  (’c t t o r i n a

No proximo dia 29, prestarão 
compromisso á Bandeira, os jo 
vens escoteiros do Grupo Tupi' 
desta cidade. A cerimônia terá, 

! lugar na Catedral, ás 8 horas « 
Após o compromisso, os no

vos escoteiros serão armado» 
simbolicamente, recebendo oj 
bastão e o lenço, distintivo da 
Associação.

A diretoria da Assooiação dos 
Escoteiros de Lajes convida, 
para essa cerimônia, as autori
dades civis, militares e eclesiás 
ticas, bem como o povo ein 
geral, especiulmcnte as famílias 
dos escoteiros

Doenças e Operações
D E

O lh is '  Ouvidos - Nariz - Garganta
ffabeça -  Pescoço -  Bocaj

Dr* J. Araújo
R  * p I a l i s t a

Assistente «io Prof. SAN*S’ON tio Rio dc Janeiro 
Especialista ilo* Hospitais tio Florianópolis

Reiniciará as Consultas em LAJES, de Io de Agosio em 
diante, á Rua Hercilio Luz u°. 30 -  Rua do Hospital.
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A “ , ; H T H  A casa que pi «cura /er semp e as maiores noyida^l 
A  b A r l í á L  em artipos paru home N Si nib “ 1em artigos para

Run, C o r r e i a .  P in r ,

CLAUDETTF COLBERT E WALTER P1DGEON 

NUMA PRIMOROSA. J^OTAVEL PRODUÇÃO D/» METRO’’

EMOÇãO SECRETA (The Secret Heart) é o grande triun
fo de Claudette Colbert e Walter Pidgeon, e naturalmente é 
também uma merecida vitória da marca do Leâo

Drama romântico, bastante sentimental, há um momento 
culminante em que pared inevitável transformar-se em doloro
sa tragédia. Foi quando aquela luta íntima entre mãe e filha atin
giu sua mais alta incompreensão -  a mãe, renunciando á própria 
felicidade em benefício da filha, e esta, ceg* e arrebatada, jul
gando ver na sua madrasta uma desleal concorrente ao corarão 
daquele a quem julgava amar...

En bota não sendo sua verdadeira filha, era, no entanto, 
filha do homem que lhe dera o nome, e que teve a desventura 
de perder ainda jovem, herdando, anenas o encargo de criar e 
educar duas crianças, o que ela fez carinhosa/nente, e a quem 
amava como seus filhos.

Entretanto, em vez do reconhecimento leal dêste senlimen 
to de afeto maternal, lança-lhe eu» rosto, revoltada e ingrata, a 
acusação de que eh, “ além de matar-lhe o pai queria roubar- 
lhe, agora, o homem eleito pelo seu coração !”

E corre, como louca, para o mesmo local em que havia 
perecido seu pai, para. tragicamente desaparecer lambem!

Claudette Colbert, no papel de bòa e carinhosa madrasta, 
teu um papel estupendo, que é, sem favor um dos maiores triun
fa  ̂ da sua carreira artística. Walter Pidgeon é o homem dispu 
tado pelas duas mulheres • mãe e filha, a June Alysoo, é a jo 
vem arrebatada, que. inconsciente, quasi leva a cabo uma lou
cura, da qual resultaria a infelicidade de todos!

Graude filme, grande espetáculo, como a METRO sabe 
apresentar, eis o cartaz para amanhã, domingo, no Marajoara.

A MORTa VIVA

Para o público que aprecia um espetáculo dramático, im- 
piessionante, em que se põem á prova es nervos dos espetado
res, este filme que amanhã será exibido no CARLOS GOMES é 
devéras, um grande, colossal espetáculo!

Em seu enredo de forte intensidade dramatic? há cenas 
qu , provocam a suspensão da respiração! Abafam e arrebatam 
E tudo parece movimentar-se no sentido de provocar entre o 
público um verdadeiro clamor, ir.ixto de horror e de admiração, 
ante estas cenas representadas, vividas com tanto realismo e arte!

A MORTA VIVA é uma grande produção da RKO-Radio, 
que pode ser classificada, sem favor, entre os mais sensacionais, 
filmes do ano- ,

E quem fôr assistir ao filme, amanhã, domingo no Carlos 
Gomes, será seu maior propagandista para a sna reprse de se- 

‘ gmida-feira. ,
?  v

PRÓXIMAS PRODUÇÕES DE ALTA CLASSE

Para a próxima semana estão sendo anULCiadas algumas 
tías maiores produções do no; da RKO-Radio, teremos o estn- 
peiid.. filme INTERLIOIO, coin Ingrid Bergman, Caiy Grant 
e Cbude Rains. Vejam que elenco!

a Metro" vai apresentar MAR VERDE, soberbo trabalho

Correio bageano
Lajes, 20 de junho de >918 _________

j de Spencer Tracy, Katl.erine Hepburn e Me.vyn Doughs! Um
Iverdadeiro monumento *o Cinema. i aDD nnm dos

K ainda, entre outros sucessos ^ LAN L A u u  
’ seus papeis característicos de homem fno. sem coração, -o lido 
| de Qeraldine FitzgeraM e Patric Knowle.s.

ATENCãO 1 Procurem noutra pagina ilêste numero a re- 
ílação di s grandes filmes contratados c m  as Companhias ame
ricana« de alto renome, para a temporada cinematográfica de 
1948-1949, para os Cinemas Marajoara e Carlos t j  mes.

Dutra e Ivo cfAquíno
em longa conferencia no Colete

Rio, 25 (A. G.) — O Presidente Dutra chamou ao 
Palacio do Catete o senador cotarinense dr. Ivo d^Aqusno. 
lider do Partido Social Democrático com quem conferen
ciou mais de uma bora

Apesar de todee ns esforços da reportagem nao 
fui possível saber os assuntos abordados nessa longa 
conterencra. Kntretanto ok ‘‘Correio da Manhã” , de ho
je diz que a mesma se prende ao caso paulista.

Inipnrtsjitrs «arreir.is Prefeito Salomão Al
meidaRealizaram-ne hoje, na cancha 

do Paine!, imporlant-s carreiras 
competindo os melhores animais 
do município. A’ última hora 
tivemos noticia de que a assis
tência foi grande ás carreiras 
de Painel e que no principal 
páreo, entre c cavalo do Sr. 
Erotides Lemos e a égua do 
8r. João Pucci, saiu vencedor o 
cavalo.

Cel. Graciliano 
A lm etd d

A passeio acha-se entre nó- 
o Cel (ji&cifiano Almeida, forte 
fazendeifo em Curilibatios e 
prestigi so Presidente do D i r e 
tório Municipal do 1\S D. na
quele município

Encontra-se nesta cidade, a 
negocios, o Sr, Salomão Carnei
ro de Almeida, DD. Prefeito do 
visinho município de Curitiba- 
nos, influente chefe politico pes- 
sedista no plunnlto catarinon.se 
e abastado fazendeiro naquele 
município.

0 caso píiuli hAssume rrroprrçôes coruja ; f veis a critica situação pau|,-V ti nte da mensagem nresid-V | LI levada -nten ao S M 
4 si gnnd* meniagun, " I t r ," .  da primeira, englobJ. jt imos secos, con«idera 0s fat ! desentos polo ministro suflCjei!’ tement- provados, o q<ir í n y ' ve signifiração excepcional poderá geiar um modificai» total no panorama do caso ban deirante.

Quanto a exposição mi. 
nisterial, que descrev- em toi» 
profundamente sombrio a situa 
çã<> paulista, se reveste de es' 
pedal importância, porque mU. 
da a hipótese constitucional d> 
intervenção, enquadrando-a ag0- 
ra no inciso primeiro do arti
go V: Manter a integridade
Nacional •

Observa-se que o inciso cons- 
titucional apontado é da com
petência exclusiva ao Presidem 
te da República Diante disso 
a intervenção poderá ser decre 
tada, dependendo da apreciação 
do Congresso.

“ A Gazeta”

S r t a .  L o cia  Regina
Em gozo de férias encontra- 

se nesta cidade a Srta. Luci» 
Regina Arruda, inteligente aluna 
do Colégio Coração de ,1«», 
de Florianópolis e fiiha do Dt. 
Acácio Ramos Arruda, cone« 
tuado médico lageano.

Prudente Daniel V ie ira
Em visita a pessoas da famí

lia eucontra-se na cidade o Sr. 
Prudente Daniel Vieira, fazen
deiro no distrito de Painel.

D r. E. V a le n ç a  Pereira 
o  Silva,

Regressou de Curitibtat», 
onde se encontrava a serviço,
o Dr. E. Vafença Pereiro di 
Silva, Diretor do Cciiuo át 
Saude desta cidade e Chefe <P 
Distrito Sanitário, ao qoal P«-
teuce o município da Curitibani

Assine Correio Laoeene
E d i ç ã o  d e  boje 

i O  p á g in a s

AMAJiOÀ -  ira MÂRliOílA. îts 7 ,3 0  H oras;
CLAUDETTE CCLBEET, WALTER PIDGEON E JU X E  ALY60N 

— na super produção da METK3:

Emoção Secreta
no Carlos lí m ~, ás 8 H rus;

Um Espeta', alo F,„ E,„ocio„aolo, Arrebatador

a  J i  o r t  a  y  i v a
— ColosHjj d* r k o :r a d i  ^  ;  ' ; r. J

•/ - * / - V )'

‘.Õ». ,
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