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Inaugura-se hoje, no Rio de Janeiro, ás 20 
horas, a grande Convenção do PSD, presidida 

pelo Sr. Nereu tíamos. Edição de hoje: 10 página
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Inteiro apoio do P. S. D. a 
politica do Sr. Nereu Ramos

O PSD, anU‘fl de iniciar 
sua convenção, vai i.iaugu-1 
rar sua nova se te. e a es
te fato pretende dar o ma 
ior relevo político, a julgar
mos pelas noticias O ge
neral Eurico Gaspar Dutra 
for exemplo, estará presen
te à solenidade e. segundo 
se afirma, aproveitará a 
oportunidade para falar aos j 
seus correligionários coisa 
que uão tem feito com 
grande assiduidade no de 
curso de seus quase três 
anos de governo.

Esta uolaboraçJo e mutuo 
entendimento terão que se 
tornar cada vez mais estrei
tos, pelo menos naquilo 
que diz respeito aos inte 
rêsses do partido, que da
qui por diante terá, cada 
vez mais, que contornar as 
arestas e as dificuldades 
existentes no trato e na 
condução de sua politica 
junto ao presidente, pois a 
sua solidarie lade e a sua 
colaboração serão recursos 
dos mais útei3 para o tra 
talho de reaglutinaçào de 
suas forças para os emba
tes do futuro. Assim, a 
presença de general Dutra 
na inauguração da cova se
de do PSD perde o carater 
de uma simples demonstra
ção de òortesia rara adqui
rir o aspecto le ura aconte
cimento político.

duta politica. K mais: reve
la integral aprovação á o- 
rientaçâo e a linha seguida 
pelo sr. Nereu Ramos. K o 
fato do sr. Benedito Va
ladares ter sido igualmente 
mantido no pòsto de vice- 
presidente, revela que não 
hà nenhuma possibilidade 
de concessões para com ws 
dissidentes, principalmente 
os mineiros, que haviam 
levantado em sua luta con
tra a direção partidaria, a 
bandeira da rotatividade nos 
postos de direção do parti 
do A manutenção da mes
ma linha de conduta com 
relação ao governo paulista 
é confirmada com a presen
ça dp sr. J. 0. de Macedo 
Soares na vire presidência 
do PSD. Assim se tivjsse- 
mos que definir a posição 
do, partido considerando 
estes fatos, poderiamos es
quematiza las nos seguintes 
termos : inteiro apoio á po
litica do sr. Nereu Ramos; 
nenhuma transigência para 
com os dissidentes.

Fato talvez mais impor
tante, do ponto de vista 
estritamente partidário, é a 
reeleição do sr. Nereu Ra
mos para a presidência do 
PSD. lato significa quo não 
há possibilidade de qual
quer alteração em sua con-

Si* Annaiuli na
Vieira Cortez

Em avião da FAB, pilotado 
pelo Ten. aviador Campos, tra 
zendo curao auxiliar o Sgto- 
Landolfo. chegou a esta cidade 
a exma sra. D. Armandma 
Vieira Cortez, viuva do Col. a- 
viador Amarilio V. Cortez e 
progenitora da exma. sra. D. 
He loisa C. do Oliveira, esposa 
do D i .  Ney Peixoto do Olivei
ra, Diretor do DER, secção des
ta cidade.

O avião militar aterrisou em 
nosso campo ás 13,30 horas, 
regressando á tardo para o Rio 
de janeiro.

Rotarv Club its Lajes
Na reunião de hoje, realizada 

no Clube 14 de Junho foi ho
menageado o Sr. Ten. Cel. Hu
go de Castro, Comandante do 
2o Batalhão Rodoviário, pelo 
brilhantes serviços prestados á 
coletividade lajeana durante sua 
estadia nesta cidade Falou o 
Dr. Luiz Bottini, que saudou o 
home^geado traç ndo lhe o 
perfil de soldado valoroso e ci
dadão conspícuo. Respondeu o 
homeu .geado agra tecendo sen
sibilizado as saudações dos ro-- 
farianos de Lajes

Foi também prestada signifi
cativa homenagem ao compa
nheiro Üerson de Sá Tavares, 
por motivo de sua transferencia 
para a Capital Federal. Saudou- 
o o companheiro Osni Regis, 
dizendo da gratidão dos presen
tes ao companheiro que soube 
honrar os ideais rotananos nes
ta cidade O homrnageado h-  
gradeceu as manifestações de 
.-eus companheiros oferecendo 
seus préstimos no Rio de Janeiro.

Tomou parte na reunião, a 
convite especial, o Sr. David 
Schweizer, rotariano uruguaio, 
pertencente ao Rotary da cida
de de Paisandu, sendo recep
cionado por seus companheiros 
de Lajes.

«Correio Lageano» convidado 
a comparecer na magna reunião, 
se fez representar pelo colega 
de imprensa Ozi Rodrigues.

R eg re sso u  do  R io  de j a n  iro  o 
P ,-e fe ito  de L a jes

. Regressou ODtem <lo Rio 
jde Janeiro o Sr. Vidal Ra- 
iinos Júnior, DD. Prefeito do 
•nosso município e prestigio
so membro da Comissão 
Executiva do P.S.D. cata
rinense.

>. Sa. viajou àquela ca
pital por motivo de doença 
na pessoa de seu veneran
do pai, Cel. Vidal Ramos,

o qual, sabemos encor.trar- 
se já em convalescença.

Desejaríamos ouvir o ilus
tre Edil lajeano sobre os 
últimos acoutecimentos po
líticos na capital da Repu 
blica, par a transmitir aos 
nossos leitores, mas, não 
nos foi possível entrevista- 
lo, o qie faremos para o 
próximo numero.

Grande Companhia Italiana, de Operetas

Ten. Gel. Hugo de Gas-
Foi transferido para o Rio 

de Janeiro o Ten. Cel. nugo de 
Castro, comandante do 2 Bata
lhão Rodoviário aqui acantona
do.

O ilustre militar deixa em 
nossa cidade e município- a a- 
testar-lhe a competência técnica, 
a laboriosidade dinâmica e a 
boa vontade de soldado exem 
piar e patriota, uma série de 
melhoramentos, que o povo la
jeano jamais esquecerá e sxberá 
compensá-lo com a gratidão sin
cera que se devota aos que sa
bem servir independente de 
obrigações.

A’s homenagens que estão sen
do tributadas ao Ten. Cel Hu
go de Castro, na hera de sua i 
partida, «Correio Lageano» se 
associa com prazer.

Deve chegar por êstes dias a 
Lages o destacado e nosso co 
nhbcido empresário, Sr Camilo 
Guerra, residente no Rio de Ja
neiro , que aqui ultimará as «de 
marches» para a visita á nossa 
cidade da Grande Companhia 
Italiana de Operetas, que pre- 
sentemente está trabalhaade no 
Teatn Municipal de S Paulo 

Esta Companhia veiu direta- 
mente de Roma, por avião, em 
Maio ultimo, para o Teatro Mu
nicipal do Rio de Janeiro, onde 
realisou uma brilhante e longa 
temporada, representando as fa
mosas e sempre aplaudidas ope
retas «Viuva Alegre», «Conde 
de Luxemburgo», «Boccacio», 
«Sonho de Valsa», Princesa dos 
Dólares», e outras de igual su-l , 
cesso. )

Com este notável conjunto 
teatral viaja, também um grande 
corpo de baile e grande or
questra, num total de setenta e 
seis pessoas

Logo que esti noticia foi co
nhecida em algumas rodas so 
ciais, imediatamente notamos 
um grande interesse pela pro
vável temporada em Lajes des
ta grande Companhia, que é 
o maior conjunto no genero, 
que até esta data veiu ao Brasil, 
e que. em seguida á sua atua
ção em algumas cidades do sul, 
irá trabalhar em Buenos Ayres.

Fazemos votos que as nego - 
ciações cheguem a bom termo, 
e que poss«mos cm breve noticiar 
a estreia desta grande compa
nhia.

Um gran d e prémio da Empresa, Cons
tru tora Universa! Ltda. para Lajes

Acompanhado dos snrs. João Andrade e Paulo Correia, 
deu-nos o prazer de sua visita, o sr A .  Talarico, Inspetor Qe- 
ral de Santa Catarina da Empresa Construtora UniversaILtda. 
S. S veiu a Lajes afim de fazer entrega ao sr. Luiz Cân
dido do Andrade, da importância de Cr $  20 000,00 que 
lhe coube como prémio do ultimo sorteio realizado pela 
Empreza Construtora Universal Ltda.
Daqui o sr Inspetor Talarico seguirá para Joaçaba e Porto 
União, também contempladas com um grande prémio da 
Empreza Construtora Universal Ltda

Empreza. Construtora Universal Ltda.
Matriz São Paulo

Rua Libero Badaró,
103 =  107

Filiais em todos os Esta
dos. Agencias n<> 

interior de todo o Brasil.

Agente em Lajes; Raul dos Santos Fernandes
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0 sr. Angulo R , in- 
duetrialista residente nesta 
cidade.

Dia 18
A Exma sra. D. r elina 

/  iruda Ramos, esposa do 
si. Alteu de Oliveira Ra- 
n os, industriahsta neste mu- 
Didpio

— O sr. Moisés Furtado, 
funoionário do Ministério 
da Agricultura

— O sr. Dorval Oorreia 
f. zendeiro em 'npão Alto.

— A srta Iracema Mu- 
r iz, filha d- >>> Oswaldo 
ü uni/, comerciante nesta 
cidade.

— A menina Leda, filha 
r- ar loaquim Melim 
Filho.

— A menina Zaida, ne- 
tinha da Sra. D. Fran- 
celina Xavier

Dia 20
A Kxma sra. D. Ct-lme 

R- Vieira e Silva, esposa do 
sr. AVandick Silva, do alto 
comercio desta cidade.

— A F.xma. Sra. D 
Amelia Bueno, esposa do sr. 
Mario Bueno, do comercio 
desta cidade.

— A srta. Anicia Cor
reia, filha do sr. Camilo A. 
Correia, de Capão Alto.

— Tere/inha, filha do Sr. 
Quintino Furtado, professor 
em Correia Pinto.

Dia 21

A menina Sara Marisa, 
filha do Sr. Octavio. Cor 
dova Ramos, 1* Tabelião de 
Notas nesta cidade*

— 0  acadêmico Aldo Ri
beiro Ramos, filho do Sr, 
José Luiz de Oliveira Ra
mos, fazendeiro neste mu
nicípio

— A Sita- Ana Maria,

filha do Sr. João Xavier
de Oliveira, fazendeiro em 
Antonio Inkeio.

— A Srta. Hilda Correia,
filha do Sr. Camilo A. Cor
reia, de Capão aIio

Pia 12
A Srta. ^mts, tilha do 

Sr. Camilo Alves Co» eia, 
residente em Capão A Iro.

Dia i d
A Kxma. Sra. D. V poli

ria r i i Valent»» esposa dc 
sr. Camilo Valente, pita- 
lista nes»a p- » a.

— Leopoldo, filho «'O sr. 
Leoooldo Dias Brae-o h r-

<) Sgto. Manoel da 
Silva Goulart, do 1" Bata
lhão U«i ioviárn .

Srta. Ada de Castro 
Silva

Em 2i do corrente com 
pletará mais um feliz ani
versário a Srta. Ada de 
Castro Silva, graciosa silhae- 
ta da sociedade lajeana e 
iuíluente membro do «Grê
mio Ramalhete Róseo» des
ta cidade.

A distinta aniversariante 
que é filha do Sr. João 
Gualberto da Silva Filho, 
desfruta de grande estima 
no seio da sociedade local 
por seus predicados morais 
e gônio comunicativo.

LOIRO RAIO DE LUZ . . .
Ninguém agora me ama e eu não amo ninguém. 
Depois de tanto amar e ter o céu tão perto, 

eu 9into a solidão, vejo as sombras que vêm 
como espectros dançar uo meu solar deserto.

E  na angustia de estar só, sem ter a quem 
abrir o coração, eu sinto, vago e incerto, 
algo que nele está e a que ele se atem, 
nun» refugio do sonho, a espera-lo, decerto . .  .

Uma saudade, assim, envolta de esperança, 
suave evocação do uma loira criança, 
imagem que ficou e não se upaga mais . . .

i n
Perfumfa singular de rosa ressequida,
loiro raio do luz a iluminar-me a vida,
estrela do meu céu, que eu nãu verei jamais I...

bèrgio de Gouvê:i

S rta. Rosilfla de Oli
veira F ra g a

Em 12 do co rre n te  completou 
seu 15° aniversário natalício a 
graciosa Srta Rosilda de Olivei
ra Fraga, filha do Sr- Antonio 
Fraga, comerciante nesta cidade.

A jovem aniversariante rece
beu felicitações de grande nu
mero de pessoas de suas rela
ções, recepcionando suas arai- 
guinhas em sua residência.

Pit N - o MuiiopI Antu
nes Stefíi lies

De passagem esteve alguns 
dia - nesta cidade o Sr. Manoel 
Antunes Stefanes, prestigioso e- 
lemento do f  S D catarinen - 
se o dinâmico Prefeito do futu- 
roso município de Campos No
vos

Del. Jusè Ataiuisio de 
Lenius

Regressou das aguas de Perinr 
bó, onde se encontrava em tra
tamento da saude, o Cel José 
Atanasio de Lemos, abastado fa
zendeiro aqui residente

Di*. Armando finrvalho
De Porto Alegre regressou o 

Dr Armando Carvalho, concei 
tuado e estimado médico aqui 
residente.

Srta. Zaira Borges
Era gozo de férias encontra-se 

nesta cidade a distinta senhori
ta Zaira Borges, inteligente a- 
luna de canto e musica do a- 
creditado Instituto de Musica1 
«Messing» de Curitiba e filha 
dc Sr. Menotti Borges, alto fun
cionário do Serviço de Aguas 
desta cidade.

Bodas de Ouro
Comemoraram suas Bodas de 

Ouro, em 7 do p. passado, o 
distinto casal Sr. Cynllo Vieira 
Ramos, antigo fazendeiro neste 
município e Dona Maria Rosa 
Ramos.

Filhos e demais parentes do 
venerando casal fizeram celebrar 
uma Missa em açio de graças 
na Catedral, onde comparece
ram inúmeros parentes e amigos 
dos aniversariantes. Xealizou-se 
um iilmoço no restaurante do 
Clube 14 de Junho e á noite 
uma concorrida recepção na 
residência da exma. sn . d. Ar- 
mandina Ramos Soares.

Us distintos aniversariantes 
são progenitores dos Srs. Ar
mando Ramos e Silvio Ramos, 
abastados fazendeiros neste mu
nicípio e sogros do Sr. Victor 
Q. Rosa, do alto comercio des
ta praça.

Lar em festas
O Sr. Tulio Schmidt de Sou

za e sua exma. esposa D. Zu- 
lcima Laus de Souza estão com 
o lar em festas por motivo do
nascime de seu fillnnto Paulo 
Uenriqu , -»corrido no dia 6 do 
corrente na Maternidade Tereza 
Xamos.

Nossa Cidade
Breve comentário sôbre coisas nossas, S fm .n jlm .i t ,  , , ti 

estaremos registrar nesta colona um ou ma.s latos d .ítlc„ 
dos nos sete dias da semana lageana

Para hoje não podemos deixar de coemntar nm notável
acontecimento social e artístico, que assinalamos na memorai 
Sessão cinematográfica reahsada no Teatro Marajoara, com , 
primorosa fita _  .Carnegie Hall» na ult.m« terça-fe.ra

Com êste grande espetáculo de aite e cultura foram postas 
á prova o nosso gráu de educação artístea e social a nos», 
capacidade de frequência aos Cinemas e Teatros, e, a estrutura 
técnica dos aparelhos que funcionam na cabine do nosso tâo fa. 
moso «Marajoar-t» ,

A primeira, talvez a mais interes«ante, deixou-nos plena- 
raente convictos deque o nosso meio social, para orgulho nosso, 
possue em alto grau uma admiravel sensibilida-l-- artística, com. 
parecendo em grande parada ao memorável espetáculo, e assis
tindo-o num profundo silêncio e quasi medit ção, mormente nas 
passagens culminantes deste «suite» d» oáginas musicais eterna- 
mente belas e viçosa*- !

A segunda, dado o carater da pelicula exibida, esaencial- 
mente educativa e cultural, demonstrou que tios«» capacidade dj 
frêquencia é. também, come »»m tüdos as cidades, limitada á§ 
nossas elites, não somente intelectuais como financeiias E por
tanto, proporcional á nossa *mds pequena população.

Isto significa que, espetáculos desta classe constituirão, 
ainda por muito tempo, fracassos financeiros pata as empress 
que os promovem.

A terceira prova, finalraente, demonstrou, g-*lhardament?,jj. < 
lenemente, definitivamente, a alta capacidade téc nica dos aparelho» 
do «Marajoara», que numa perfeição deslumbrante, nos deram 
este serão musical inesquecível.

Todos os efeitos s» noros - seja a riqueza harmônica das , 
grandes orquestras sinfônicas, ou a belesa dos solos de canto, 
de violino, de violoncelo, de pistão, deram nos uma impressão] 
e quasi a certeza do natural em toda a sua extensão e belesa! 
Concluímos, hoje, esta crônica semanal, deixando consignados 
aqui os nossos votos para que, espetáculos como este se repi
tam fiequentemeute. 3

E parabéns a todos: á empresa que nos deu estas horas inol
vidáveis, e á nossa cidade que as gosou deliciosamente.

Correia Pinto Jor.

João Dias Brüscfjer 
e Natalia Castro Bratcher
participsm aos parentes o pessoas 

;de suas relações o contrato -le ca
samento de sua filha YOLANDA, 
com o Sr. Sélio Melim.

Lajes, 10 - 7 - 948

-------------------------------- I
Joaquim  Melim Filho e 

Severiana SanVAnna Afeita j)

participam aos parentes e pe*»Oas| 
de suas relações que seu filho SE’- 
LtO contratou casamento cora >■ 
Srta. Foi and a de Caítro Brlschtr.

Yolanda e Sélio 
noivos

José Augusto Steffen 

e Pau Una Anjos Steffen
participam aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato de ca
samento de sua filha TEHEZINHA. 
com o Sr. Francisco Daniel B u - 
sato.

Maximino Busato 

e Gelsomina Busato

participam aos parentes e ptsMjj 
de suas relações que seu fllb* 
FRANOISUO contratou casamer-to 
com a Srta. Tereztuha Stetien.

Lajus, 10-7-í/8 Trreeinha r F ran cisco  
confirmam

C açador 10 7

Antonio Waltrick Netto 
e Senhora

participam aos parentes e pes
soas de suas relações que seu fí- 
lho, A à TOKIO  confatou casa- 
monto com a Srta. Maximilia
Borges.

Lajes, 10-7-48

Ernesto Souza Borges 
e Senhora

pat ticipam aos parentes e p(S‘ 
soas de suas relações o contftt# 
de casamento de sua filha, -V-*’ 
-YIM IT IA  com o Sr. Anto» 
W altr ck

Antonio e Maximilia 
noivos

Tulio Schmidt de Souza e Zuleima 

Laus de Souza

parhcipam aos parentes e pessoas de suas relações o n»s 
e mento de seu fi|,,° P a u lo  Henriqn, ocorridoÇ em 6 ^
corrente »res, na Maternidade Tereza Ramo».

L»]«s, 12 de Julho de 1948
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A Grantle Temporada Cinematográfica
D t  1 9 4 8 1949

Produção da «British* dis- 
tiibuidora da

«Monogram Pictures*

t hlinger

GontuiiMÇflii Ui minero anterior
com Eddie Cantor. | com Nelson Eddy, IlonaICapitão de Cossacos, Fron coni Ann Sheridan. Robert

'■rela Dallas Massey, .loseph Schildkraut,|teiras do Amor, G Hei dos, Cnrm,m.s. K .nald Reagan
___  d I , Ela Lanchester ICiganos Betty Field »'laud Rains,
oom Barbara Staowick e

John Boles A Ultima E.oerança ’ «Produção da Warner Bros*1 Inspi ação Tragica

ccm Edmund Lowe Law
rence Tierney

Querida

com Qale Stern e Sir 
Aubrey Snith.

Alaska

com K nt Taylor e Mar
garet Lindsay

Escândalos Romanos

com Eddie Cantor.

Musica Divina Musica

com Jdseha Heufetz 
Joel Mc Crea.

'ifilodias da América

com José Mojica.

Festival de Carlitos

e

com Don Am che, Cathe
rine Mc Leod, Acórdes lo Coração

(» Anjo e o Malvado, Lagri
mas d’Alma8, 0  Comando 
Negro, Planices Perigosas, 
Façanha incrível, Eu nunca 
me Esqueci.
Romance Sorriso e Musica,' 
0 Monstro de Paris, A 
Mulher que Voltou, e os

com Jnan Crawford e 
John Garfield

Que o < éu a Condene

com Bette Davis. Paul 
Henreid, Claud Rains

Canção Inesquecivel

com Hunphiei Bogart 
Barbara f-tauwyrk, Alexis, 
Mnith

Sempre Em Meu coração

'com Gloria Warren Kay 
Francis Walter Huston 
Patty Malle, Frankie Tho
mas.

Ninguém Entendem as Mu-

A Dansarina Loura

com Belita e Kanny Ba
cker.

Patius de Prata

com Belita e Lucien Li- 
tlefield.

Produção Monogran Pic
tures

Esposas Errantes

com Kay Francis e Paul 
Kelly.

Divorcio

com Kay Francis e Bru
ce Cabot.

Tormento na China

Harry Carey e Paul. Kel
ly-

Agarre o seu Homem

com Simone Simon e AVi 
lliam Terry.

Onde Estarão Nossos Filhos

com Jackie Copper e Pa
tricia Morrison.

Pecado» dos Pais

com Helen Vinson e Ly
le Talbot.

Estranha Aventura

Dean Jagger e Neil Ha
milton.

Ladrões o Granfinas

com Edmund Lowe e Jean 
Parker .

Distribuição «BRITISH*

Casa de Bonecas

Delia Garcez e Jorge 
Rigaud.

A maior produção do Ci
nema argentino.

Morro dos ventos Uivantes

com Lawrence Olivier e 
Merle Oheron.

, 0  Meu Boi Morreu

com Charles Chaplim. 

Infamia

com Bonita (iranvile e Mí
riam Hopkins.

Duas Almas se Encontram

com J<<el Mc f ’roa o Mí
riam Hopkins.

O Fim da Noite

com Libertad Lamarque 
Grande filme argentino.

Ra fies

com David Nivem e üli 
via de Ilavilland.

Sonata ao Luar

com Charles Farrell e 
Padercwski.

(3 Filme-saudade do celebre 
pianista e patriota)

Amor e Heroicidade

com Libertrd Lamarque.

Grande filme argentino.

Despedida

íom Vivien Leig e Con- 
r*»d Veit.

Meu Filho é Meu Rival

com Edwani Arnold e 
Joel Mc Crea.

A trí a Fala

grandes filmes em cérie:

O Cavaleiro Fantasma, A 
filha de Dom Q, O Fnigma 
das Torres, O Homem de 
Aço. A Legião do Zorro, O 
Misterioso Dr. Satan, A Vol- 
1a dc Dick Tracy, O Porto 
Fantasma, 0  Segredo da Ilha 
Misteriosa. Os Tambores de 
Fu man-chu, Demonios era 
Luta. 0  Faloão da Floresta, 
Os Liemonios do Circulo 
Vermelho, 0  Maravilhoso 
Mascarado.

E ainda a grande prolução:

Ü Espectro da Rosa

com Judith Anderson 
Michael Chekhov, Ivan Kirow 
Viola Essen e Lionel Standen 
Euredo e direção de Ber 
Hecht, que nos deu «Quan 
do Fala o Coração», «Viva 
Vila» e «Morro uos Ventos 
Uivantes*.

Produção da 20Th. Century 
Fox

Canção de Beroadette

com JenDifer Jones

0  Furacão Negro,

com Fred Mac Murray, 
Anne Baxter, Bruce Cabot, 
J  Farrel Mc Donald e Fsther

Todo Falado em portu- 
ies

Sinfonia do passado

jslie Broock.
Paixões Tormentosas

com Maria Atonieta Pons 
Grande Filme Argentino

odução da «REPUDLIC».

.Sempre te Amei

coro Philip Dorn, Catheri- 
i Mc Eeocl Wiliam Cárter

adam-, Maria Ouspenskaya

slix Bressart. Direção de 
rank Borzage.

Canção de Duae Vidaa

Rale
Wilson, O Professor e a Ca 
mareira, Amar Foi Minha 
Ruína, A Professora se Di
verte, Ana e o Rei do Sião. 
Magie. O Fio Da Navalha 
paixões dos Fortes Preci
sam-se de Maridos, bua Al 
teza e a Secretária, Masca
rada Tropical, Sinfonia do 
Passado, Rua Madalena i3 
Tenho Direito ao Amor, Tu 
Voltarás Querida, Desperte 
e Sonhe, Lares e«m Mãe, 
A Virgem Morena, Jess J a 
mes, A Volta de Frank 
James, Ao Rufar dos Tam
bores, Epopeia do Jazz. 
Lembra-te Daqueie Dia, En 
tre a Cruz e a Espada, Um

com Gray Grant, Alex 
Smith, Carlos Ramirez.

Nunca Me Digas Adeus

lheres

coin Jonnis Paige, Robert 
Hutton

com Errol Flynn, Eleanor 
Parker.

Sombra de Uma Mulher

Muito iJiuheiro, Atrapalha

com Dane Clark, Martha 
Viekei s .

com Helmut Damme, An
drea K'ng-

Justicia Tardia

com Sidney Greenstret 
Peter Lorre*

Meu Unico Amor

com Ida Lupina, Robert
Alda, Anch a King*

A Sentença

com Aon Sheridan, Ker|t- 
Smith B uce Bennett.

O Crime do Presidio

c m  Van Johnson, Faye 
Emerson.

Regeneração

Razões do Coração

com Ronald Beagan, Ale
xis Smith Zachary Acutt.

Covil do Diabo
com Johu Garfield. Ge

raldine Fitzgerald. com Dennifl ^ organ> J a 
ne wyman, Jams Paige Bru-

Em Cada Coração Um joe Benett, Tom Tyler, Bob 
Pecado Steele, Arthur Kenned}'-

Despedida
Devendo seguir para a capital Federal, e não sendo possí

vel me despedir pessoalmentc de todos os amigos desta acolhe
dora cidade, o faço por intermédio deste jornal, oferecendo meus 
préstimos e minha residência a Rui Artur Remardes -  49, Apt 
403 - Uatete.

Cap. Gerson Tavares 
Lajes, jul. 48

Convite - Missa
A família Malinverni convida aos parentes e pessoas ami

gas para assistirem a Missa de 30° dias que mandam celebrar em 
intenção • alma do seu saudoso chefe.

Agostinho Malinverni

no dia 20 dc corrente, as 7,30 horas da manhã, na cate
dral desta cidade

A todos os que comparecerem a este ato de religião 0 
seu agradecimento.

Lagos, 17 de Julho de 1948.

ASSINE 0  CORREIO LAGEANO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



1 7 - 7 - 4 8 CORREIO L aGE A XO

Convite -  Missa
Juveocio Muniz e família convidam os parentes, amigos e 
pessoas de suas relações para assistirem á Missa do pri
meiro aniversário do falecimento de seu inesquecível pai, 
sogro e avô.

Herminio de Faula Muniz

que será celebrada dia 19 ás 7,30 horas, na Catedral.

Desde já antecipam agradecimentos 

Lajes, 17-7-948

Almanaque d' “0  Pensa
mento” ■ 1948

Recebemos um exemplar desta popularíssima publicação para o cor
rente ano, cujo exito alcançado no seio das massas populares o ilustradas 
ó devido não só a exatidão de suas predições, como também a grande va- 
r edade de assuntos referentes a lavoura, á pecuária, ao comércio, etc. No 
presente volume, além das matérias acima referidas, tratou-se cuidadosamen
te da parte refereute as receitas domésticas, anedotas variadas, cuidadosa 
secção de Astrologia, curiosidades, etc. Eis um resumo do indice dessa edi ão:

//oròscopo do ano 1918; Calendário para 11)48; Festas religiosas fixas 
e móveis; Concordância das p incipais éras; Começo das estaçòos; Hora 
legal, Eclipses, Nomenclatura técnica, Festas nacionais do Idrasil; Festa 
Pan-americana, ^estas clássicas continentais, Tibala do nascimento e ocaso 
do Sol, Calendário Brasileiro para 1948, Os fenomenos do ano. Notas dn 
agricultura e pecuária, A guerra mais curta; Previsão do tempo em 1948; 
Os mercados de generos era 1918; Variações do cambio em 1918: Tábua 
planatária; Tabua lunar. Emprego da tabua lunar, Influência da Lna Nova 
em 1918, Tabua dos dias favoráveis e desfavoráveis em 1948, O valor da 
laranja, HornriO astrológico. Horóscopo para todos em 1948, Guia Prático 
Astrológico. O simbolismo na arte chinesa, Veículos antigos, Navios de Sa
lomão no rio Amazonas, Um mago cientista: Paracelso; O voo na antigui
dade, Rabindranath Tagore, A musica e as moléstias mentais, Camarões 
voadores, O valor da pontuação. Excavaçõcs na Pompéia Mexicana, É para 
mim!, A atmosfera, — Receitas diversas, informações úteis, anedotas c cu
riosidades.

Recomendamos aos nossos leitores a aquisição deste Almanaque, que 
é vendido a Cr/ 5,00, livre de porte. — Pedidos a Empresa Editora «O 
Pensamento» Ltda. — Praça Almeida Junior, 100 — São Paulo (Brasil).

Seccào Livre9

Exclarec>mento Necessário
A diretoria da « Loja Luz Serrana n° 33 », tomando co

nhecimento da advertência publicada nesta secção e dirigida aos 
espiritas e maçons de L a je s , para que não pertençam ao Rotary 
Club, vem pelo presente exclarecer o seguinte:

1) O artigo de A. Ramos (cujo autor desconhecemos quem 
seja) expressa uma opinião particular, desautorizanda, si de ma- 
çon, tendenciosa e contrária ao espirito da Sublime Ordem,

2) A Maçonaria não tem quaisquer lig;ções oficiais ou
ou dependentes com o Rotary, seguindo cada qual seus ideais e 
normas próprias.

3) O Maçon tem liberdade para filiar-se a qualquer club, 
seita, credo on partido politico, ou que quer que seja, umj vez 
digno, legal e que nâo o venha a escravisar, impossibilitando-o 
de praticar o» ideais maçónicos ou que endosse ideais contrários 
aos da Maçonaria.

4) A Maçonaria encara com simpatia todas as iniciãtivas 
de caráter democrático e altruísta como é a do Rotary, alegran
do-se em que haja em uutr?s instituições ideais semelhantes aos 
seus, isto é, de fraternidade, igualdade, liberdade, justiça, pure
za, tolerância, moralidade, amor ao proximo, caridade, etc.

Pela Luz Serrana n0 33 

«Lauro Muller» P M , Ven.

Vende-se
Uma boa chacara situada 

no Lago&o ao lado da Nova 
Xarqueada Sfto Sebasti&o 

0 ’tuno terreno oom 50,000 
m2. Tratar com o proprieta 
no, Jatir Varela.

P E N D E - S E
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.

J. Batalha da Silveira
Cirurgião - Dentista

Das 8 ás 12 horas

Rua MaL Peodoro 41
Salas de espera em comum com 

o Dr. Armando Carvalho

B i r  L é ! é
avisa aos seus distintos fre- 

guezes que mudou-se para a rua 
15 de Novembro enfrente ao 
Cine-Teatro Marajoara onde 
continuará a di-pusição de todos.

U R G E N T E
« Procura-se Sub-A gentes nas principais praçiu , 

Estado, para colocação de artigos de fácil venda 
Paga-se ótima coroissfto. Dirigir-s« a Caixa P0ítil, 
22Õ -  Joinville — N/ Estado, com as devidas r(. 
ferencias.»

Verônica Sell Pilar
P arte ira  - diplomada

Alende em domicilio e na Maternidade Tereza 
Ramus.

Residência: Rua Fausto de Souza, em frecte ao 
JJo>uh° Ipiranga

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

Serviço perfeito de reembolso postal* 
Peçam-nos catálogos

Heiital-ltú Grossi & Cia. Ltda.
Av. Rangel Pes*ana, 22 =  Caixa Postal, 251

O r. J. G u a lb e r to  N e tto
Advogado

D r. V a le n ç a
Cliuiea exclusiva de 

crianças

Consultas; das 2 às 5 horas 
no Edifício João Cruz à rua 
15 de Novembro — Tel 44

Rna Cel. Arististilino Ramos, 8

Aulas de Acordenn
O acordeonista DÉDÉ 

avisa que está lecionando 
em sua residência, á rua 
Afonso Ribeiro, 22. Forne 
ce instrumento aos que nao 
possuírem.

M a r iu  T e x e ir a  C a rr ilh a
Advogado

(Desembargador Aposentado)

.Consultas e pareceres Açõjs eiveis, Comerciais 
criminais, de acidentes no trabalho e trabalhista

Reside icia - Rua Cel. Cordova nr 40 — Fone SS
Escritório - Rua 15 de Novembro - -  Edifício João Cruz Jor. Foneí 

L A JE S Caixa Postal n ’ 19 — Sta — Catarina

nclax;jurfàtca* e ioçiaií.pila F*cu,id«&<|í 
Ç.£P»ís*aàó Ile São Panlq

Causas eiveis-Comerciais - Trabalhistas -  Criminais e Fiscais

ESCRITÓRIO E RES1DENCIA:

Rua Aristilcano Ramos, 7 - Caixa postal 58
Lajes

Assine Correio Lagsano

Sapataria Moderna
DE

Joaquim Mclim Filha
** 15 dt Novembr° sln. - (Ed. J. Duarte) I aj<a 

iiais, bem c o m o  malas para^viagens

paraTor/enT315*8’ meÍ88 6 ° Utro8 Ar,ig UB

os melhore1PpArIçAoTdaMp?açaRRN4,Sempre c° m

Sapataria Moderna
oÇa

^ l í c POal
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

d ec r eto
de 30 de junho de 1938.

O I refeito Municipal de Lajes resolve
CONCEDER EXONERAÇÃO:

Df f ° [ d0o ,c° m °  « t .  92, § 1", alinea a, do Decreto-lei 
estadual n 700, de 28 de outubro de 1942:
A Zara Andrade de Ataide, d o  cargo de Escrituraria, Padrão 

dc Quadro Unico do Município.
Prefeitura Municipal de Laje*, t-m 30 de junho de 1948 

Assinado — Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal '

Jairo Ramos 
Secretário 

POflTARIA
de 15 de junho de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 
DESIGNAR

O Guarda Sanitário Estadual Sr. Orival Andrade de Cordo- 
va para desempenhar as funções de Fiscal de Matança, com a 
gratificaçao de quatrocentos cruzeiros (CrS 400,00) mensais, cor
rendo a despesa por conta da dotação 9-31-1 do orçamento vi
gente

Prefeitura Municipal de Lajes, em 15 de junho de 1948.
Assinado: — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal

Concurso, para provimento em cargos da classe inicial 
da carreira de escrituário, d quadro Uuicodo Município.

De orden do Sr: P e'«ito Municipal 
Faço publico achar-se aberta a inscrição ao concurso para 

provimento em cargos da classe inicial da carreira de Escriturá
rio, do Quadro Unico do Município

A inscrição ficará aberta a partir do dia 5 de julho e se
rá encerrada ás 17 horas do dia G de acosto do corrente ano.

As instruções de realização do concurso são as publicadas 
no jornal «Correio Lageano», de 29 de maio e 5 de junho do 
corrente ano

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de 
junho de 1948.

Jairo Ramos 
Secretario

A T E N Ç Ã O
0  ̂Escritório Técnico Co

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

Wild

Requerimentos Despachados

n n i p - s e

Um moinho marca «íris» de 
fabricação alemã, todo de ferro 
com rolamentos, pedras dc es
meril, capacidade 50 quilos de 
farinha por hora, serve tanto 
para milho como para trigo, e- 
quipado com ambas peneiras.

Um descascador de trigo, fa
bricado na Suiça, com aspirador.

Preço Cr$. 15.000,00 — In
teressados favor se dirigirem á 
Casa Oranzutto, Anita Garibal
di.

N- 882 —

N- 844 —

N- 594 

N- 905 

N- 886 

N- 892 -

N. 920 —

N. 927

N- 930 

N- 931 

N- 918

N* 93G

Transferencia de

Dia 29 de junho de 1948 
Vítor Antunes de Oliveira - Licença para 
construir uma casa de madeira á rua Sáo 
Joaquim - Sim

Dia 80 de junho de 1948 
Rosa Picinini - Transferência de terreno 
foreiro -sim

Dia 1* de Julho de 1948
— Julia Godiuho da Silva - Transferencia do ter

renos 1'oreiros - Sim.
— Rubens Vieira Buges - Transferencia de 

terreno foreiro - Sim.
— Outubrina Vieira Borges 

terreno foreiro - Sim
— Oliveiros de Sá e sua mulher - Transferen

cia de uma rasa e terreno foreiro - sim
Dia 2 de julho de 1948.

Joao  Vieira Branco - Licença para fazer au
mento em um prédio • Indeferido.

Dia ã de Julho de 1948
— Orontes Farias e sua mulher - Tranuferên 

cia de terreno foreiro • Sim.
— Marcelo Moudardo e sua mulher - Transfe

rencia de terreno foreiro -sim.
__ A Ida Neves Godoy e Manoel Livinio Godoy

T r a n s f e r e n c i a  do terreno foreiro - Sim.
— Jorge Zacarias Afonso Barroso 1 ranste-

rencia de terreno foreiro - sim.
Dia G de Julho de 1948

— Antonio Castro Andrade - Concessão de um 
terreno no Cemitério * sim

Coíetona Estadual
Imposto sobre Tabacos, derivados 

e bebidas alcoólicas
De ordem do sr. Cdletor tor

no publico que, durante o mês 
de Julho corrente se procederá 
a cobrança do imposto acima 
referido correspondente ao 2o 
sem' -stre do corrente ano.

contribuintes que não sa
tisfizerem seus pagamentos den
tro do referido ptazo, poderão 
faze lo no mê? d Agosto com 
a multa de 20o T erminados os 
prazos acima citados, serão ex
traídas as certidões de divida 
para a devida cobrança executi
va.

Coletoria Estadual de Lajes, j 
2 de Julho de 1948. I

Alziimro Franscisco de Souza 
Escrivão

V e n ile ^ e
Um ótimo lote de terreno 

na futura Praça do Tanque. 
Tratar nesta redação

A Organizaçãs Contábil e 
Cometcial Lida.

Avisa aos seus distintos 
clientes que durante este 
mês de Julho esteio sen
do cobrados os impostos 
Predial e Bebidas, fumos 
e derivados.

» E N D F - S E
. boa casa de m aterial á 
o Joaquim com luz a- 
94G m2 de terreno com 
equena padam.

Ventie-88
Vcndese uma boa casa 

de material com 8 peças, 
porão habitável, bom tene 
no, em Ponto central.

Tratar nesta redaçáo

Objeto encontrado
Pessoa residente nesta ci-j 

Idade encontrou um Certiti- 
Uado de reservista le Ia Ca
tegoria pertencente a José 
Paida, da classe do 1923, 
uVural de Erechim, R. G. b.

Informações nesta relação

C e ra m ic a  N . S ra  A p a re c id a
de Jorge Barroso

Deposito permanente de TELHAS tipo francezas 
TIJOLOS DE DOIS TAMANHOS

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

Vende em pequena e gr;»nde escala
Rua Mal. Deodoro — LAJES — Ponto Grande

C asa de S a ú d e  F r e i  R o g é rio
Possua u na seção completa para operações 
de ouvidos, nariz e garganta, sob a orientação 

técnica do

l)r . Theodoei«* L. A thpnm
Com lónga pratica nos Hospitais do Rio de Janeiro 
T a n g ará  ( Municipio de Videira ) Santa Catarina

F a lta  lu z  em  s u a  c a s a ?
Consulte-nos e resolva seu caso.

GERADORES PARA LUZ E FORÇA - Movidos a 
gszolina, oleo crú e Kerozene. desde 500 watts 
Únicos representantes da Master International Inc. 

para o Estado de Sauta Catarina:

Escritório Técnico Comercial
de

Simon &  Irmãos Begueira

Ed. Marajoara 2<> And. Sal. 8 9 e 10 
Cx. Postal 130 -  End: Tel: /rstéco 

Lajes — Santa Catarina

A O rganização llmitabil e Comercial Ltda.
SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Já iniciou sua9 atividades, estando apta á execução 
de quaisquer serviços, para o que dispõe de compe

tentes profissionais

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

cálculos.

Escritórios — R. Quinze dc novembro 13, Lajes.

Av. Albeito Bius 318, Porto Alegre

Assino Correio Lageano

Doenças e Operações
DE

Olhos -  Ouvidos - Hariz - Garganta
('Cabeça -  Pe9coço -  Boonj

Dr. J. Araújo
E  x /> e c i a  t i s t a

Assistente do Prof. SAXSON do Rio de Janeiro 
Especialista doa Hospitais de t lor<<inòpolis

Reiniciará as Consultas em L A JfS ,  de 10 de Agosto cm 
diante, á Rua Hercilio Luz n° 30 -  Rua do Hospitais.
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Exposição Agro-Pecuária 
de Lajes

Com a passagem do Sr. Diretor da Produção Animal de 
Santa Cuiarina, por esta cidade, a Comissão encarregada da pró
xima Exposição encaminhou por seu intermédio ao Kxmo Sr. Se
cretário da Agricultura, para apresentação ao Governo do Esta
do e Ministério da Agricultura, os projetos e orçamentos do Par
que para exposições, a ser construído no recinto da Escola 
Agrícola.

O Exrao. Sr. Secretário da Agricultura bem como o Sr. Diretor 
da Produção Animal, estão envidando os maiores esforços para a 
realização imediata do referido parque.

No próximo numero deste Jornal daremos maiores detalhes 
do que será o grande certame, que conforme está assentado, se 
realizará em princípios do próximo ano.

Vendem-se
Treis casas por preço de 

«galinha morta».
Informações com Silverio 

Lenzi.

Mudas

Combate à Peste Suina
Granles prejuízos já cau<-ou 

a Deste suina ao pais c a renova
ção da suminocultura e está de
pendendo de um intensivo com
bate a essa moléstia, campanha 
que só poderá surtir efeitos 
satisfatórios se houver estreita 
colaboração dos criadores e de
mais interessados no comércio 
de porcos com os serviços ofi
ciais de Defesa Sanitaria Ani
mal.

Qualquer descuido ou im
previdência será desastroso às 
regiões ainda livres, sendo de
ver de todo o cidadão, ditado 
pelo próprio seuso de pratrio 
tismo, cooperar, tanto quanto 
possível, pelo feliz êxito dessa 
campanha de recuperação de 
de uma riqueza que é nossa e 
que está seriamente ameaçada 

DEFINIÇÃO
A peste suina é produzida 

por um virus de alto poder in- 
fectante, constituindo doença de 
larga cantagiosidade, podendo 
s< r facilmente levada á distan 
cia pelos cursos dagua, rodas de 
carros e caminhões, calçados e 
vestimentas das pessoas, oelos 
urubus, etc.

Os porcos doentes eliminam 
vi us pelos corrimentos, eva
cuações, urina, etc. e dest for 
ma a peste suina vai se mau 
tendo nas pocilgas, menguei 
rôes e chiqueiros.

C > nr> reconhecer a > sts su na?
s i n t o m a s

Febre, andar incerto, olhos re

Venda de mudas „de arvores 
frutíferas e videiras em geral 
viveiros Pedro Grendene e Ir
mão -  Farroupilha cora contro j 
le de sanidade e etiquetagem 
feito pela Secretafia da Agri 
cultura do R. O . do Sul.

Pedidos por intermédio de 
Dimas Ribeiro.

Rua Correia Pinto n° 64 
Lages.

Como Evitar e Combater a Pes 
te Suina?

1* — Vacinando todos os 
porcos com vacina cristal vio
leta, A vacina pode ser aplica
da de dois mo los diferentes:

a) -  Apl ■carão snbcutanea 
— injetar na parle interna da 
coxa. debaixo da pele, 5 centí
metros cúbicos, tendo-se o cui
dado de desinfetar previamente 
a região com água de creolina 
e fazer massagem depois da 
operação.

b) -  Aplicação intradermica -  
injetar na ponta da orelha um 
centímetro cubico com agulha, 
própria que penetrada superfi-j 
cialmente na pele faz visivel 
saliência indicando o seu tra
jeto. a seringa deve ssr de vi
dro para garantir urna boa pres
são, a região é desinfetada e o 
porco dominado c ni o auxilio 
do «cachimbo*.

2 — Revacinando, depois do 
sexto ao oitavo tré. da primei
ra inoculação.

3 — Isolando os poreos sus 
peitos e sacrificando os reco
nhecidamente dnpntes.

4 * — Os porcos suspeitos, sem 
acuarem sintomas acentuados 
poderão ser tratados pelo sôro 
anti-pestoso em d ases elevadas 
e vacinados dez a quinze dias 
depois de receberem o «ôro.

5- destruindo pelo fogb ou 
enterrando profuedamente os 
que morreram ou c.-s que forem 
sacrificado«:

6 =  Lmipan !o diariamente

O p o r t u n i d a d e
Vende-se unv caminhão Ford 

em perfeito estado, com reduzi 
da, tipo 46.

Os inWesados devem enten- 
der-se com Werner, Carv.llio & 
Cia. Ltda á rua Cel. Coidova, 
nesta cidade.______________ _

A L U G A M - S E

Salas
no

E d i f í c i o  
MARAJOAnA

Informações*
com a gerência 
do CINE TEATRO

M AP. AJO A RA

melosos, manchas vermelhas na as pocilgas, chiqueiros e man-; 
pele. diarréia escura, tendencia yu irõe- procedendo ? dtsin-i 
a ficarem os doentes amontoa-|feçâo quinz nal com solução de

J soda a 2 ou 3°/„ e leite de cal 
7‘ — Não trazendo porcos de 

zonas suspeitai e estabelecendo 
o regime de quarentena para os 
ndquiiidos recentemente que 
deveião ficar isolados das cria 
ções pelo espaço de 30 a 40 
dias.

e

GSMRECIS
ADVOGADO

Praca João Pessoa 
Edif. DrAcácio -  Pandar

JLJKJ r s
S r  Cota fina

dos. Cinco a vinte dias de 
doença, mortandade alta e os 
que escapam são perigosos, tor 
nando-se propagadores da pes
te

LESÕES

Pulmão t coração 
Apresentam manchas hemor 

rágicas espalhadas na snperfi- 1 8' — Tendo em vista o pt-  i
cie dos órgãos. frigo que representam as pessoas;

BAÇO >e os veículos que estiverem

Ur. J. B .  TE77A
Advogado

Rua Afonsn Rionri s n. 

LAJES — Sta. Catarina I

Fscritôrio Técnico Çomerciítl
f) £

Simon &  Irmãos Regueira
Ed. Marajoara 2° and . — sais. *  9-10 

Caixa Postal 130 -  Enaereço Telg. Esteco

Lajes Santa Catarina

P<criT8B Contábeis e Fiscais — Organização e 
Reorganização de Firmas -  Contratos -  Distratou e 
Alterações Sociais -  Registo de livros na Junta 
Comercial — Inventários e Balanços — Imposto 
Sobre a Renda (declarações e Pareceres) — Perita- 
cens _  Defesas e Recursos Fiscais — Assistência 
Técnica Contábil e Fiscal — Kstatutos -  Registo e 
Caqcelamento de Firmas

Aceitam-se serviços também em outras praças

Express» Grazziotin dc 
Transportes Ltda.

R a p id e z
^  lliinforto

e o u r a n c ao *
DE SOTO

Linhas: Lajes - Vacaria - Caxias - Combinação 
com P. Alegre e Aüt. t r a i o  

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

Pneus e Câmaras de ar F1RESTONE — Acumula
dores DELCO E ETNA  

Correntes anti-derrapantes para qualquer bitola 
1 efletores de filamento G E  — Gasolina Panam 

Óleos para motores Panam e Aíobiloil

Pecas e Acessórios em geral

De S o t o  - D o d g e  -  C h e v r o l e t  -  F o r d  
I. W o lf f  &  C i a .J

Rua Tiago de Castro — Lajes

VF.NDE -  SE
Uma confortável residen-!

(Passarinha) Contém focos dejem locais contaminados que I eia, com agua quente e Iria 
côr azul escuro, ievemente sa-j podem levar o virus pestose j garage e quintal.
lientes

RINS
Muito significativo o aspecto 

de ovo de perua que lhes ••on- 
ferem numerosos e pequenos 
ponto; hemorrágicos 

BLXIÜA

nos c a lç a d o * ,  ir s rodas e nos 
çh s c o s  de animais de tra ç ã o .

9- — Só permitindo a entra
da nos chiqueiros e n s pocil 
gas ás pessoas que habitual
mente aí trabalham, na entrada 
deve scr colocado um taboleiro

Aberta a bexiga mostra o jde (»0 centímetros de compri
revestimento interno salpicado 
de piigos vermelhos: 

INTESTINOS 
Na parte interna é cheio 

botões ulceiosts cobertos 
material amarele.

de
d:

mento por 40 centímetros de 
largura e por 5 centímetros de 
fundo, chtio de cal extinta a 
fim de desinfetarem os calçados 
sempre que, excepcionalmente 
aí penetraiem pes-.oas outras.

Tratar com o 
Ráu.

construtor

10- Mantendo os porcos bem 
nutridos, utilizando agua pura 
canalizada, dividindo-os em lo- 
tes de acôrdo cam as idades 
fazendo a tratamento das ver- 
minose» com a fonotiazina e 
combatendo o piolho com pro
dutos a base de DDT, afugen
tando os urubus e qualquer ou- 
tro comensal dos chiqueiros.

D i .  JO Ã O  C O S T A  N E T T O
Alta Cirurgia -• Doenças du Senliora9 — Parto

i tPEHAÇOES : de Estornado. Intestino, ciapend ite. Furado e Vias Bi- 
liares. Piroide Bocio (Papo). Hérnias Varizes e Hemorroidas. Rius 
e l rostata Utero Ovários e Seios. Tumores emgeral. Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgm dos Defeitos Congénito* e ad
quiridos. °

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

Cônsul tor io: Praça Cel. João Costa (em cima da Calé Cruzeifl!

JFrCi, V r

. . .  diplomado

<le perfumarias e artigos de toucador

-  S e f  iv
d Ä  t  4 * " ^
JOKo  PESSOA -  LAJES

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Turlos os litulos contemplados serão
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

AGENCIA E.M L A JE S — Rua Mal. Demloro. <8

Prefeitura Municipal debjes
ESTADO D E S A N T A  C A T A R IN A

Requerimentos Despachados
N' 951 - 

N- 907 -

N- 924 -

N- 9G7 -

N- 940 -  

N- 984 -

N- 972 -

N- 985 -

N 856 -

N 991 -

I 960 -

N- 908 -

! 998 -

Dia 7 de julho de 1948 
■ Lauro Rodrigues Felicio - C o n e x ã o  da um 

terreno no Cemitério . Sim.
Organização Contábil Comercial Ltda. - A 
provação de planta e licença para construir 
um prédio para o Sr Henriqua Fm za-Sim  
Mauro Rodolfo • Aprovação de planta h li
cença para construir um prédio para o Sr. 
Antonio Cândido Correia - >ira.

•Toaé klves da Silva - Transferencia de ter
reno foreiro Sim.

Dia 8 de julho d» 1948 
Luiz i. oelbo de Avila - Conces-ão de um 
t< rreno nu < emiterio - Sim.
A torio Caon e sua mulher - Transferencia 
de terreno foreiro - Sim.

Dia 9 de julho de 1948 
Mario Pomplona • Lincença para construir 
uma casa de madeira á travessa da rua Brus- 
que - sim
Anita Matos de Camargo Transferencia de 
lançamentos - Junte o traslado de inventá
rio.
Jovioa Trindade Nascimento - Transferencia 
de casa e terrenos foreiro9 - Sim.

Dia 10 de julho de 1^48
- Maria Jocelina Souza - C"nces9ão de um 

terreno no Cemitério - Sim.
Dia 12 de julho de 1948 

Jovita Francisco Souza ■ Baixa de lançamen 
tos de casa comercial - Junte a Certidão 
Negativa.
João Luiz Ramos - Transferencia de terreno 
foreiro - Sim

- lsaias Teodoro Luiz da Rosa - licença para 
continuar um galpão em terreno do Sr. Eu
gênio Augusto Neves - Indeferido.

JUIZO DE DIREITO DA 

COMARCA DE LAJES

Edital de Citação
O Doutor lvo Gilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Di 
reitoda Comarca de Lajes 
Estado de Santa Catarina na 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o; 
presente edital virem que, por 
êste meio, citu, com o prazo 
de sessenta (60) dias, paia com 
parecer a este Juizo, a Horacio 
Castilho Dasmaceno brasileiro 
casado, lavrador, atualmente em 
lugar ignorado, para defesa dos 
ieus ^direitos na Ação. Ordiná
ria de Desquite que lhe move 
Maria Conciição Pereira, sua

mulher, O presente edital será 
afixado no lugar publico de cos
tume e publicado na forma da 
lei e seu prazo, que correrá da 
primeira publicação, conside
rar-se á trasncorriito assim que 
decorram os sessenta dias fixa
dos e assim perfeita a citação. 
Dado e passado nesta cidade, 
Estado de Santa Catarina aos 
vinte e trez do mêz de Junho 
do ano de mil novecentos e 
quarenta e oito (23-Vl 194S)
Eu, Wnldti k Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel, o datilogra
fei subscrevi e também assino 
com o MM. dr. Juiz de Direito 
da Comarca.

lvo (milhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldcck Aurélio Sampaiu 
Escrivão do Civel

A T E N Ç A 0
O Escritório Técnico Co-1 

merciai de Simon & Irmãos 
Regueira, estabelecido do 
ed. Marajoara 2. andar sa
las, 8, 9 e 10, comuuica 
ao pi vo em geral que é o 
unico representante e depo
sitário dos livros das Edi
toras I PE ATLAS expos-, 
tos na vitrine do cine-Mara- 
joara j

Ótima Negssio
Vende se por preços convi

dativos: um rádio Òeneral Eletri- 
c, 6 válvulas 3 faixas e 2 on 
das, e outro tipo Standart 6 
válvulas e 2 ondas e dois estabi 
lizadores um com voltímetro t 
outro com lâmpada de proprie 
dadedoSr. Vitorvino dos Santos 

Tratar na residência do pro
prietário à rua Frei Gabriel ou 
na Diretoria de Estradas de Ro 
dagem.

U m  f o g ã o
Desa pareceu da residen 

cia do Sr. PeJro Carvalbi 
Pereira no lugar denomi 
nado Bom Jesus, distrif 
de Caru, um fogão nov 1 
da marca «Geral» n° 2 
Rede se á pessoa que sou
ber o sou paradeiro, o obsé
quio de informar o seu pro
prietário, que será grafica
do.

C A  T  A V SE N T  0
WINCHARGER

6- 1 2 - 3 2 - 1 1 0  Wolts 

BATERIAS DE VIDRO 
E AUTOMuVEL 

RRh>T -  0  — LITE

ARN0LD0 HEIDRICH

C o n f ia  Ointe 6 8  - Amiga 
C asa  Sao Luiz

Assine i  «Correio Lsgeano»

C . M o n te n e g ro  &  C ia .
varejo

Nada Além a ,i.$  25,00
REPRESENTAÇÕES - SEGUROS - ESCRITAS EM 
GERAL - ALIANÇA DA BAHI v CAPITALIZAÇÃO

Rua Marechal Deodoro — Lajes

r  013
PODj

w i r
CBY OXEj

Ö« n.
RLHi

NOTA Em Lajes foi comtemplado com um prer o 
de Ct$ 5.000,00 o jovem Tuffi Buatím, filho do Sr. 
João BnHim, do alto comérciodesta praça.

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

FARMACÊUTICO RESTONSAVEL:

A ri t o n i o P i l a  i*
COM MAIS DE 30 ANOS DE PRATICA

Variado sortimento de remédios nacionais e extrangeiros

Material antiséptico — Artigos dt borracha — Ampolas 
e sôros de 1* qualidade dos melhores laboratórios

Perfumarias nacionais e estiarei iras

Recedas escrnpulosamenf.e manipuladas

PREÇOS BARATÍSSIMOS 
A F aRMACIA PILAR fica situada na praça Vida! 

Ramos Sênior, ao lado do Armazém Duarte.

R A D I O S
Zeuiili - Philips Hol >nut zes - Mullarif 

Pilot - Clipper • liivM us
Para corrente 90 — 120 140 2 -0  WoUh

para Baterias

AMIOLliO I HUNCH
Rua Correia Pjnto, Ob -  Antiga Casa São Lmz

ACt/WUL/IDORES 
Atlas e Ooodyar

ACORP/iONS
Ttipy

TRANSFORMADORES 
coin voltimetro

Gerson Lucena & Cia.
Péças e Acessórios para Automóveis em Gerai

FORD e CHEVROLET
=  Representações e Conta Própria —

RADIOS 
« Philco» 

Concessionários

PNEUS 
• /frusil»

FERRAMENTAS 
Durolite c Williams

O LEOS 
Múbilóil

BUZINAS 
S parto u

MACACOS HIDRÁULICOS 
BuJa

PNEUS BICICLETAS 
Orion

Fone — 146 Tcleg. — «LUNAS» Cx Postal 81 - Lajes S. C.
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Movimento da T esouraria, durante o mês de 
junho de 1918

Saldo do mês de maio
RECEITA ORÇAMENTARIA

Imposto Territorial
« s/ Industrias e Profissões
« de Licenças
« s/ Exploração Agrícola e ludustiiai

Taxas de Expediente
« Custas Judiciárias e Emolumentos 
« de Fiscalização e Serviços Diversos 

Renda Imobiliária
Receita de Mercados. Feiras e Matadouros
Receita de Cemitérios
( utrança da Divida Atira
I  eceita de Indenizações e destituições
5 ultas em Oeral
Eventuais

Cr$ 344:146.50

5.226.00 
421 80

3.809.00 
138 626,50

1 080 ;00 
1 809 00

150.00 
11.218,30

929.00
462.00 

14.011,20
2. 119,20
4.085.00 

12 GOO.OO

Total da Receita do mes de junho incl. saldo C \$  540 693,50

DESPESA ORÇAMENTARIA

A ministração Geral
Ex ção e Fiscalizaçàa Financeira
b guraoça Publica e Assistência Social
í  riucaçáo Publica
Saude Publica
Serviços Industriais
8 rviços de Utilidade Publica
Encargos Diversos
Créditos Especiais

Total da Despesa do mes dc juuhn

S*ldo da Tesruraria 
Salde em Banco

< i$. 21 110,40 
7.080,30 
2.962 00 

28.659,50 
14 251 80 
55.510,90 
60 804,50 
18.059,00 
11 700,00

•iS. 200,144,40

52 549,10 
288 000,00

540 693,50

Prefeitura Municipal de Lajes, /I de julho de 1948

A Exposição de Pa 
termo

A conhecida organização de  
turismo «Exprinter» a mais im
portante no genero, da America 
do Sul, está oferecendo uma ó- 
tirra excursão de 14 dias a 
Montevidéo «• Buenos Aires, 
num dos aviões «Douglas» ds 
Vang, incluindo estadia naque
las capitais, pelo preço de, a- 
penas, CrS 4.600,00, por pes
soa.

Os turistas assistirão á inau
guração da celebre Exposição 
de Palermo, em 14 de Agosto, 
a mais importante exposição 
Agro-Pecuária e derivados, do 
o  ntinente sul americano.

Maiores informações Lráo os 
interessados procurando o re
presentante da «Exprinter» nesta 
cidade, Sr. Paulo Ros>i, com 
escritório ã praça da Bandeiia.

V EN D E -SE
Uma casa de residência, nova 

com instalações, situada na cha- 
cara Lenzi á Avenida Mal. Fio- 
riano, por preço de ocasião* 

Tratar com o proprietário 
Clovis Rosa, na firma Valente, 
Werner.

V ernisse

0  Sapato Chíc .
U m a  s a p a t a r i a  d if e r e n te

Compra diretamente nas fabricas, artigos de alta 
K classe

V e n d e  b a r i t o  p a r a  v e n d e r  m u ito
Calçados de todos os tipos, para toJoB os preçoi 

Rua 15 de Novembro «= Lajes

‘ HOSPITAL SÃO LUCAS,,
I

Oscar Ramos 
Cout-dor

M. Lucena 
Tesoureiro

uma casa de Material com 5 
ptças com Luz e agua bom 
terreno situada á rua Florianó
polis esquina da Praça Joca 
Neves ótimo ponto para negó 
cio.

Tratar com Lauro Madruga 
Varela -  (Costa) na mesma casa.

tiodinho 8t Socas
Rua Correia Pinto, 23 — End. Tel. «Sonho» — C i.  postal 

61 — Lajes — Santa Catarina

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

Fogões SfJallig — vários tama»6os

Picadores de carne — numeros diversos, procedência sueca

Pneus Dunlop — para caminhões e automóveis 

Arame farpado — rolos de 25 e 45 quilos

Revendedores dos acreditados Radios R .C . A: Victor

Depositário« das afamadas massas alimentícias e biscoito 
Marchionatti =  de Cruz Alta, R. Or. Sul.

Deposito de óleo « Texaco»

Vinhos tLotus» de Urussanga <Borgonha» e tLibefraumi 
ch* de Bento Oonçalves.

Atenção
Madeireiros I

Registres de Serrarias para 
piDho, com quotas deviría 
mente legalizadas no Instituto 
do Pinho de Santa Catarina, 
compra-se qualquer quanti- 
dade. Negocio á vista.

Ofertas indicando preço p2- 
ra a Caixa Postal n° 62 —

Itajai - S. C *r

D I R E Ç Ã O

Dr. Ribeiro de Camargo — Dr Celso Valerio — Dr. Rrii 
Santos — Dr. Eugeuio Lopes — Dr. Eliseo B. de Caman
Completos e modernos serviços de: Cirurgia — Maternidade — Cliui 
Médica — Traumatologia — Pronto Socorro — Raios X — Laboratoi 
Radioterapia Profunda e Superficial — Banco de Sangue — Fiosiotera| 

Oxigenoterapia ( Tenda e Mascara ) — Ressucitador.

O Hospital está á disposição dos Srs. Médicos

Dianas a partir de Cr $40,00

InttalaçOes Sanitárias completas em todos os quartos e apartamentos 
O Hospital mantém um médico de plantão permanente

Av. João Gualberto, 1946 — Fones 4696 4697, 
cun rêclt* mterna para todas as dependencias.

C U R I T I B A

Representantes:
da Cia. Importadora «Jobrasil, Joinvila

H. Douat &  Cia. — Joinvile 
Fabrica de ChoeolaL* — «Saturno» — Blumenau 

Luiz Michielon —Caxias do Sul

Dn CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESID ÊN CIA t  ESCRITÓRIO  

Rua Hercilio lui
LAJES

Atende chamados para aí co
marcas de S. Joaquim. Curiti- 
banos. Bom Refiro e P,0 do$vi.

Vende-se
Vondese uma boa casa 

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

Tratar nesta redaçRo

Comercio e Transportes 
C  Ramos. S. A.

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

Ca.xa Postal 103 — Telefone 58 =-• Telegr. SOMARC

becçào de Vendas e Oficiua Anexa
e acessórios para caminhões INTERNATIONaL- 

ORD e C IIE\ ROLET • Pneus e camaras de ar para cami
nhões e automóveis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HAK 
VESTER MAQUINAS S/A.

Caminhões -  tratores -  maquinas agrícolas e para entra- 
aas de rodagem -  Motores Industriais ■ Conjuntos Elétrico» 

Desnatadeiras
d is t r i b u id o r e s  d a s  c a s a s  p r a t t  s/a

^ arqui " "  de « c^ v er  - Maquina» de somar -  Mimiografo*
D lô lR lB U lD O R E S  DAS INDUSTRIAS «NEVE» 

Arquivos - Fichários de aço - cofre* ete.

A ssin e  o « C o rre io  L a # ea n o >
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CORRETO LAG KA NO 9* PAGINA

inicio das atividades aviatórias era
As festividades de hoje e am anhã - l » .# r a m a s  recebidos pelo Aéro-Clube lo c a l-

representações - K vo -da nos céus de Lajes

Lajes
Realizam-se hojo e amanha, 

dr! i g«>. as festas promovidas 
pelo Aero Clube de Lajes, b 
naugurand suas atividades 
aviatórias, coi.forme o progra
ma organizado pela grande co
missão para esse fim constituí
da

Conta ja ;o Aéro Clube com 
dois aviões de treinamento, 
sendo um doado pelos emprei
teiros construtores Srs Al- 
varino Fonseca, Roqu-. Silva e 
C/lisses Alves e outro doado 
pela Campanha Nacional de 
Aviação e batizado no R io  oe 
jan«iro, com o norm de «Bar
riga Verde» sendo padrinho 
o senador Ivo d’Aquino.

A Comissão Organizadora
Cr. Aristóteles Soeiro B altrick  

Prefeito Municipal
Dr. Ivo Guilhon Pereira de Mello 

J uiz de Direito 
Aureo Ramos Lisboa 

Presidente da «Jftmarn Municipal 
D. Daniel Hostin 

/iispo Diocesano
-1/aj. Bertoldo Paulo Derengowsfri 

pelo 2. B. Rdv.

Comissão do recepção, nt 
Aeroporto, na Féde do A<'L 
e nos “Soirées” dos Clubes 
14 de Junho e 1°. de Julho.

Dr. Salvio Arruda e sra.
Cap. /osé Pinto Sombra e sra.
Sr. Wandick Silva e sra.

Dr. /ofio Gualberto da S. Neto e sr*.
Sr. Jofre Amaral e sra.

Sr Ulderico Canalli e Sra.
■ Sr Platano Lenzi

* Osny IPaltrick 
I « Odilon Couto

* Nilson Duarte
« Hugo Merkel
« Vii tor /acy Rosa 

St». V ilma Carrilho 
. Sta. lta Regina Guilhon 
■Sta, Ivanir Montenegro 
• Stt, Cecilia Krebs 
I Sta, Dulce Couto 
Sta, Ivalda Montenegro 

j Sta Divina Braescher 
' Sta, Dora Godinho

imprensa e Propaganda
Vóz da Cidade 

Corre'O Dngeano 
Guia Serrano

Rio 15-7-48 
Cnp. Sombra • Lajes.

Lastimo nàn peder estar presente Lajes dia 18 fim assis
tir lançamento pedra fundamental novo hangar Aéro clube Lajes 
pt agr deço representar-mo solenidades são levadas efeito refe
rido dia e apresento mens calorosos aplausos idealizadores obra 
tão meritória, pt

Tte. Cel. Fragoso

Aeroporto Santos Dumont - Rio 2-7-48 
Of, Presidente Aéroclube Lajes - SC 

N- 1033 de 2 7 48 Comunico-vos foi batisado ontem nesta 
capital Aeronave CAP 4- doada essa entidade intermédio Cam
panha Nacional Aviação, tendo recebido nome «Barriga Verde» 
apos rolagem, devidamente matriculada referida aeronave será 
conduzida destino por piloto campanha independente despeza 
esse aeroclube.

Eng. Pimentel - chéfe

Para as festa«- avuiión;- de 
hoje e amanhã feram convida 
dos altas autoridades e Clubes 
cc-irmãos de varias localidades, 
esperando-se a chegada de 
caravanas e aviõe* t  vsta cidade, 
prreedentes de vários pontos 
di Estado e do Rio Grande do 
Sul.

Damos abaixo o p r o g r a n a  .!e 
festas do nosso Aero Clube, e 
telegramas recebidos sté a hora 
d> encerrarmos o nosso expe- 
c iente

Tfitgifniiis rtcelrdos
Rio de Janeiro 10-7 48 

Ce], Hugo de Castro
Sou muito grato presado Amigo atencioso convite para 

solenidade inauguração atividades aeroclube Lajes vg As quais 
me farei representar vg impossibilitada comparecer pessoalmente 
pt formulo sinceros votos esse genero atividade vg «apaz pro
porcionar nossa terra tão grandes benefícios vg seja coroadu 
completo exito. pt

Cordeais saudações - Nereu Ramos.

Dia 17
Baile edicado pelo Aéro Vluh-- á 

S- i ieriule Lagcana,
lricii da votação para a i-acolha 

i :  tf- uha do Aéro Clube de 104K"
I.OCH : — Clube I o de .Inibo. I« i- 

cio: — ?: horas. Traje: Passeio. in/.z. 
Tangará (Passo Fundo - R. S. 
Ingressos — Sócios dos Clubes D e i  
14, mediante (apresentação do último I 
tecibo. Reserva de mesas no Buffet I 
do Clube 14 de Junho.

Dia 18 I
As 9,00 Horas — Hasteamento da 

Paadeira no Campo de Aviação, pe
lo sr. Ten. Cel. //ugo de Castro.

As 9,15 Horas — Descoberta do 
J/ònumento Comemorativo da A t -  
I liação do Campo, pelo Exmo. Sr 
Juiz de Direito.

As 10.00 horas — Lançamento da 
| edra fundamental do novo Hangar 
] elo sr. Tte. Cel. Othon Dutra Fra- 
t oso.

As 10.3U horas — Batismo du 2- 
iviâo do Aéro Clube, doado pelos 
srs. Empreiteiros Alvariao Fonseca. 
Roque Silva e U|ysses Alves. .Servi- 
iA de madrinha a Senhorita mais 
votada no baile da véspeia

As 10,45 horas — Revoada.
As 12,00 horas — Churrasco ofere

cido às Caravanas dox Aéro Clubes 
irmãos, na Chacara Denzi (Entrada 
mediante ingresso ou convite.)

As 1G horas -  Inauguração da 
Ponte Geueral Monteiro de Dartos, 
‘ôbre r. Arroio Carahá. pelo Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal.

As 17,30 horas)== RecepçSo aos 
convidados especiais e autoridades, 
na Séde provisória do [Aéro Clube.

As 19,00 horas, Jantar de despedi
da oferecido ao Tte. Cel. Hugo d» 
Castro, Comandante ,do 2- Datalhâo 
Rodoviário, Presidente do Aéro Clu
be e realizador das magnificas obras 
de ampliação e melhoramento do 
Campo de Aviação de Lajes.

Neste jantar se prestará homena
gem ao grande benfeitor da Aviaçao 
em Lajes, pela sua excepcional con
tribuição ao progresso da terra la- 
jeana (Listas de adesóes na Foz da 
Cidade, nos Buffets dos Clubes 1* 
e 14 e com os senhoras Nery Carva
lho e IFandick Silva.

As 22,00 horas — flaile de encer
ramento dus festividades. EleiçSo e 
cotoação da Rainha do Aéro Clube.

Local; -  Clube 14 de Junho. Tra
je , — Passeio. Jazz; — Tangará (P.
J undo -  R. G- Sul, Ingressos; — Só
cios dos Clubes D e H , mediante 
apresentação do~último recibo. R*- 
'ervi» de mesas no B u ffít do Clube 
14 de Junho.

Rio de Janeiro 10-7-48 
Of. Prefeito Lajes

Peço representar-me solenidade inicio trabalhos Aeroclube 
local dia 18 corrente, expressando satisfação que tenho em ver 
proporcionada a meus jovens conterrâneos possibilidade dedica 
reni a esse genero atividade que rasgará novos horizontes para 
nossa terra pt.

Cordeais abraços - Nereu Ramos

Florianopolis 6-7-48
Prefeito Municipal Lajes

402 - Peço Fazer-me presente inauguração vg. Lajes vg 
18 do corrente vg novo campo aviação e inicio atividades avia- 
torias Aeroclube pt.

Cordeais saudações
José Boabaid - Governador em Exercício

Rio de Janeiro 13-7-48 
Cel. Hugo de Castro 

DD. Presidente do Aéroclube de Lajes 
Muito sensibilizado agradeço felicitações aniversário e a 

travei convite assistir inauguração aéroporto e inicio atividades 
aviatórias pt Impossibilitado comparecer congratulo-me iniciati
vas patrióticas.

Salgado Filho

16 7 48 Cel. Hugo de Castro — Presidente do Aéroclube
Lajes

Impossibilitado comparecer festa aviatoria aeroclube vg pa
ra qual tive a grande satisfação receber honroso convite vg a- 
presento prezado am^o que com tanta proficiência e dedicação 
dirige os destinos de novel aeroclube vg bem como vossos de
dicados colaboradores vg os maiores aplausos pelos relevantes 
serviços qua vem prestando a «éronautica Brasileira pt.

Afetuosas saudações 
Cincinato Cajado Braga

Rio de Janeiro 5-7-1948 
Urgente Cel. Hugo de Castro -  Lajes.

Recebi agradeço gentileza seu convite contido telegrama 
reis pt Congratulo-me ilustre amigo pronlo atendimento pela 
Campanha Nacional Aviação seu justo pedido, tive grande pra-
:er encaminhar pt. . „

Cordeais Saudações 
Ennapio Queirós

Canoas R- C. do Sul - Tte. Cel, Hugo de Cistro Lajes 
179 -  C de 13-7 48 pt Estando este comando interessado 

omoarecer festividades aviatórias vosso patrocínio proximo do 
nineo vg sem prejuízo representação Aeroclube e QO desta zo- 
ia, solicito informar situação dimensões novo campo desta im- 
lortante cidade pt.

Saudações 
Alcidc9 Neves

Tte. Col. Comandante Base Aérea Canot9.

14-7-48 Tte. Cel. Hugo de Castro 
DD. Presidente Aéroclube Lajes 

Agradecemos efusivamente gentil convite lamentamos toda
via não nos ser possível comparecer por estarmos comprome
tidos para a concentração aviatoria a realisar-se também di* de
zoito em Jaboticabal da quaija tínhamos conhecimento a tempos 
pt Desejamos inteiro sucesso brilhante iniciativa congratulamo- 
nos com vossa senhoria antecipadamente.

Renato Antonio Aréns 
Pres, União Bras Aviadores Civis (UBAC)

Rio de Janeiro 8 7 48
Cel. Hugo de Csstro -  Presidente Aéroclube - Lages 
Felicito valoroso militar que na presidência Aeroclube con- 

seguio realizar instante aspiração povo pt Grato gentil convite 
telegrafo meu cunhado José Luiz Ramos representar-me festivi
dades.

Afetuosas Saudações 
Walmor Ribeiro

Pres. Aéroporto - Rio 7-7-1948 
Off Presidente Aéroclube Lajes.

N- 1.092 de 7-7 948 Impossibilitado comparecer festejos 
18 corrente congratulo-me essa entidade recente doação aerona
ve e envio pleno exito atividades a serem iniciadas.

Saudações 
Eugênio Seifert

Porto União 15 7 48 Presidente Aeroclube Lajes 
Impossibilitados comparecer solenidade inauguração esse 

Aeroclube comunicamos sr. Glauco Ramos nos representar re
feridas festividades, saudações

Homero Ramos
Secretario Aeroclube Porto União

Ctyba 14 7 48 Cel. Hugo de Castro Presidente Aeroclube dc
Lajes

Congratulando tão elevada iniciativa vg agradeço genti
leza convite pt impossível minha incapacidade fisica. Abraços

Ulysses Alves

São Joaquim 5-7-1948
Tte. Cel. Hugo de Castro -  Lajes 

N. 97 -  Sensibilizado agradeço distinção convite assistir 
inicio oficial atividades aviatórias aero clube Lajes c inaugu
ração novo c?mpo pt. Desde já apresento V- excia. felicitações 
por tão auspicioso acontecimento em orgulhar «Princeza da 
Serra».

Cordeais Saudações 
Domingos Albino -  Prefeito

Rio 15-7 48 Cel Hugo de Castro -  Lajes

Agradeço honroso convite assistir festividades inicio atividades 
aviatórias Aeroclube e novo campo aviação Lajes pt Solicitei Cap 
Sombra representar-me solenidades pt Aproveito oportunidade 
desejar novel sociedade progresso crescente vg apresentando 
pessoa seu digno presidente felicitações seus componentes pelo 
notável empreendimento muito» benificios trará cidade Lajes pt.

Tte. Cel. Fragoso

15-7-48. Urgente -  Porto Alegre 
Presidente Aéro Clube de Lajes 

Atendendo convite seguirá vg sabado 17 vg. representa
ção 5a Zona Aérea junto inauguração campo Lajes pt. Apro 
veito solicitar providencia acomodações quatro cf«ciais e me
cânico pt.
Cordeajs Saudaçáes Comandante 5a- Zona A éra .

No próximo numero publicaremos a continuação 
dos telegramas recebidos.
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A f* A DITAI A casa que procura ler sempre as maiores novidade] A Lr AI  1 1 AL em artigos para homens, senhoras e enanças
Rua Correia Pinto, 80

C o r r e i o  i . a g e a n o
Lajes. 17 de Julho de 1948

SO’ RESTA UMA LAGRIMa

Hoje, vamos dar a palavra, através desta crônica, ao fun 
dadoi da grande Co npanh a “ Paramount”, Mr. Ad.lf Zukor, 
trac-crevendo aqui as palavras, que, no 35° aniversario da refe- 
T da comparhia dirigiu ao público de todo o munlo, a propó- 
s to da produção ex raordinána S O ’ AE^TA UMA LAGRIMA. 
Disse Mr Zukor:

“Pela primeira vez, em trinta e cídco anos de produção 
de Limes, sinto-me orgulhoso e plenamente satisfeito, por ver 
plensmenie justificado o ter de lançar mão lêste meio, para di- 
ngir a V. Sas , diretamente, estas palavras, iixistindo para que 
sejam, tio  deoressa qu»nto possam, o qne nós, da Paramount, 
consideramos um dos melhores filmes até hoje produzidos ”

SO’ /?ESTA UMA L4GRIMA va apresentar-nos uma nova 
e dmiravel OLlVlA DE HAVILLAND, que, com este papel esto- , ^  Socas, 
pendo, ao qual dá um interpretação magistral, se colocou triuo-' 
fa'mente ao lado das maiores estrelas do Cinema!

Todas as s tn h o rs .  t  principal mente todas as Mães, kão 
aplaudir, com as lagnmas tios olhos, e>ta notabilissima obra do 
Cinema ’americano, e que hes é apresentada na tela do nosso 
MARAJOARA, amanhã domingo, ás 8 horas

O FURACÃO NEGtfO

A "Citar inaugrou
a liiih» aérea  Lag^s -  

Fl<»na iiópnlis
Dia lõ do corrente ater- 

risou em n"*so campo de 
aviação o lindo áparelho 
«StiosoD» da «Citai* inau
gurando a linha aérea Lajes- 
Florianópolis.

Pilotando o avião, veio 
o sr. Jofio Carlos Go
mes de Oliveira, ex piloto 
da FA3, e chefe de Opera
ções da «.Citai* com um 
curso de especialização nos 
Estad?e Unidos.

A Companhia C. de Trans
portes A éroes Lida. «Citai» 
estabeleceu os preços ae: ; 
Cr$ 200,00 p r pessoa. La j 
jes Florianopulis e CrS2,00i  
por quilômetro para pontos J 
intermediarias.

S&o Agentes da Compa
nhia nesta cidade, a im por
tante firma local, Gc-dmho

(lap. Gersmi 'If ^
Tavares

Afim de ingressar no curso 
de aperfeiçoamento da E  A O 
do Rio de Janeiro, seguiu naf» 
aquela capital, acompanhado de 
sua exma. famiiis, o O p tSo 
Gtrson de Sá Tavares, < istinio 
oficial do 2" B»talhão Rodovia 
rio

O jovem engenheiro militar 
desfruta de um largo circulo de 
amizades nesta cidade, tanto 
entre os seus colegas e comanda
dos. como na sociedade local e 
principalmente nos rreots espor
tivos de Lages onde a sua 
atuação se tez sentir com graii- 
de proveito para o esporte la- 
geano. O Capitão Gerson foi 
o fundad >r do G E Atlético 
Lag eano e um dos crackr- daquele 
Clube, sondo lambem um gran 
de animador de O"uos espor
tes e da Sociedade Hípica La- 
jeana.

Ao distinto militar deseiamns 
boa sorte e pronto regresso.

C i n e m a  
C ! d r i í 

EM S. JOíÇIIM
Será inaugnrado n® prór 

dia 24, na r  sirha o»d e d? 
Joaquim, o Cio*- Gkna, 
propriedade d? Emp;~sa M 
de Sousa Ltda que t «i* | 
ma estendem sufs atvidili 
progressistas ao visi ho e fu 
roso municpio

Este aconiefimtnta ar jsticq 
social t«m despertado na ci 
de joaquinense enor~. rego 
e anciedrde, aguardanio a mi 
gureção já agora arcsca 
ra o pr-*xim > dia 24, sjba 
core u -  programa oreanisj 
Com muito esmero

U va cari.vana seguir* de L 
g-s p s  rs assistir á mauguri 
do C me Glori», e para la 
part«- nela recebemos um gea 
convitr da Empresa propriet* 
qu° agr-decemos, e na qual 
te iornal se faiá representa,

Edit-al

falecimento
Faleceu em 5 do corrente mês, 
•PÓ' prolongada emfermidade, 
a exma- sra. d Maria tír Frei 
tas Koecke, esposa d* Sr. InOa-'  - - -------- - “------   ̂ ;—

Um tecnicolor JrsUmbrante, c jh  as mais belas e autênti- ledo Ribeiro Koeche industna-
C8S pan-agens do O .-se -neneano. com os seus mais famosos 
campos de creaçlo dc- mais ah vos e magnificentes cavalos de 
raça, o filme que h i- será exibido no CARLOS GOMES será 
mais um dos grano* sucessos do ano.

Produção da FOX com um elenco de grandes astros, co
mo FRED MAC MURRAY e ANNE BAXTER, e ainda Bruce 
Cabot, J . Farrell SL. D n_-! Br«d Rus: Ray Roberts, Esther 
Dale, e o notável tr voei • Buil lv*s, O FuRACÃO NEGRO é 
tilme para grandes r úbli - e ;*ra  dcsperior os mais entusiás- 
LCOS aplausos

Não percam, p i>. e?te grande e-oetáculo.

MARIA ANTONiET A

A formosa e ma tir rainha tf  França, que a Revolnçâo 
Franceza levou, sm piecade, á guilhotina, -urge-nos na pleni
tude de sua grani - za e de sua F nrosai b m como na rteo 
conante magestad te seu sacrifi io e a ua torrara, no gi
gantesco, monamen fil-n* da idETRO. M Ri A ANTON1ETTA, 
que será exibido | r #ste> dias.

lista e fazendeiro aqui residente 
A extinta era muita estimada 

nesta cidade sendo a sua mor
te muito sentida por todos que 
a conheciam Era progenitora 
da exma. sra. d. Helena K. Var
gas, esposa do Sr. Maria Var
gas, do alto comercio desta 
praça

F n f . E p B i i o t h s  I t  h i l t
Aniversariou dia 14 do 

corrente o Sr. Epaminondaa 
do Valie, estimado Professor 
na Escola Agrioola Caetano 
Costa, anexa á Estaçfco Fi- 
toTécnica desta cidade.

O S n'ior '  n r.d Bezerra Arru 1« Caroara. p ri~ c.ro  Tere-t h
pado especai de polícia, respondendo pela regional. do n- dae atril 
qne lhe couftre.

f  AZ Sater a todos os ateresa* i >«, que em d i 'i  je 18 do 
H-o?to diante estarj aqui nesta cidade, a Comissão Exam 
CaeâádeÉne a MntoriaSaa,

O- Tiocomentoe Ne essurris para a Obtenr.Io da Carteira C Hat 
tas aao os sega ntes.

P l i o F ] - - ;  \ AL.: Oarteira de Iaectidad« on do JMmtstér.< do T> 
lho. Certificaà:. de Reservista, Atestai de Coaduta e de Bas 
fmnas recoohe. ias e Quatro Fotocratias 3x4.

4MADOR: Carteira do Identidade on do Mm.slério do Tra!>aifc*. 
testado de condo ta eom firma reconhecida e quatro fotografias Sai.

Lajes, l h  de Julbo de

1* Tenente Satom&o B. A. Camara - Lielegadc Especial, 
respondendo pela Regional

Mercadinho Central
de D. G. Detofol

Frntas e \ erdura» em geral e artigo* da Eepecial:d»' 

Preços baratissimo*

Rua Marechal Deodcro em frente ao Cine Teatro Tamo

AüíaNHÃ - UttX'Mili, ás  8 HiMâAS - no
J O A i l t - - - - - - - -—  fi fiR  ->(

O maior e mais belo filme dos últimos viute ano* de Cinema 
aoDoro! Eis aqui a f'o<iuçAo que marca o inicio de uma nova e 
brilhante tase da fulgurante setims »rTe.,

Só Resta uma
La g r i ma

CONSAGRAÇÃO MAXIMA DA QPERIDA e s t r e l a

1 1 IV IA H  l i l l l i m

_ que interpret* un pape) Je profuoda intensidade drtuiitict, con o qaalne nie vou no mais alto pedratal da sua carreira artistic* !

NO CARLOS GOMES - ás 8 horas:
UMA PnODUÇlO COLOSSAL EM TECMCOLOR DA «FOX* 

UAI FILME QUE FICARA ÛKAYADO NA 

MEMÓRIA DE TODOS !

0 F u r a c ã o
N e g r o

com os grandes astros: F R E D  MAC M U RRAT

A S X E  B A X T E R
PARA OS SRS. FÀZ^NhRiDAç *
coa c fotogeaieoí rebanho dos m« J! •lenC*< #s ■- *os miM belot a itevoi cinios di Aml
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