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Espalhados pelos comunis
tas boatos de revolução na 

fronteira do Rio Grande

O PRESIDENTE DUTRA 
K|K>iddo pelo povo brasileiro eaTren- 

ta seri-oainsiite a omla vermelha

Coincidindo com a cassação 
dos mandatos dos parlamentares 
comunistas, circularam, desde a 
manhã de ontem, no Rio e em 
Moniev'déu. insistentes boatos 
de peitu'bnpâo da ordem no 
Rio Grande do-.Sul.

Não é difícil locahzar as on 
gcn dêsses rumores, cujos pro
pósitos alarmistas ficaram claros, 
em face do ato noturno de on
tem da Câmara dos Deputados, 
quando, por 181 voios contra 
74. foi aprovado o expuigo dos 
tl'>rnentos vermelhos, dos qua
dros parlamentares do pais.

Mesmo assim, o boato insi
dioso produziu certo desassosse
go na capital d a República, in
quietando a imprensa vesperti
na carioca, que, por vários de 
seus órgãos, dirig.u-se telegra- 
ficament* ao governador Jobim 
e á 3a. K-gião, solicitando in 
formes.

De ambos receberam foi ■ ■ i- 
desmentidos, «pesar d<> lUcio 
res terem sido apreseut ido- 
com riqueza de pormenores, 
que lhes conferiam certo gnu 
de veracidade.

O RIO GftANDd ESTA’ EM 
COMPLET A PAZ

0  Qovernador Walter Jobim, 
interpelado sobre os boatos em 
circulação, assim responde^ aos 
representantes da imprensa*

— “Pura imaginação. O R'O 
Grande do Sul está inteiramcu- 
te em paz Seu povo volta-se 
para o trabalho, entregue ás 
múltiplas atividades na indús 
tria, comércio e agricultura: Até 
aqui não chegaram, ainda, os 
rumores”.

Acrescentou que o govêrm* e

o exército em perfeito entendi
mento, mantêm-se atentos, não 
ttndo sido tomada, até agora, 
nenhuma providência excepcio
nal. Destacou que o ambiente 
em todo o Estado é dt calma 
absoluta.

E concluiu sorridente:
«Se alguma agitaçao exista, 

é a das tainís da lavoura, cm 
que realmente, vai hoje uma 
«tivid. de fecunda e laboriosa. 
E ’ a úi ice reinant« «g< ra n > Rio 
Grande do Sul. colher tugo.l 
plantar arroz . . . »

TUDO K lI (»RDKM NA 3a

REGIÃO MILITAR
Rio, 7 (Meridional) — O mi ; 

nialnj <la Ouerra recebeu, en
viado pelo comandante da 3.a 
R. M., o seguinte telegrama, 
datado de 7 de janeiro: «Tendo 
os jornais «O Globo» e a «Van
guarda», dessa capital, solicita
do informações a este comando 
sobre pretenso movimento co 
munista na fronteira do Estado- 
informo a v. excia. não se
rem verdadeiros os boatos ori
undos das agências telegráficas 
du Montevidéu. Reina calma 

bsoluta ein todo o território da 
R gião. Nenhuma mtormação 
iiiilica possível perturb.sção da 
ordem".

MEROS BOATOS COMU

NISTAS

RIO, 7 (Meridional) — O mi
nistro da Justiça deu as seguin- 
‘ - declarações á imprensa. 

T.t na completa ordem em nos- 
o território nacional, nã<> lendo 

qualquer fundamento quaisquer 
noticias no Rio Grande do Sul 
sóbre a alteração da ordem, 
sendo essas noticias meros boa 
tos dos comunistas.”

DESMENTIDO DA EMBAI

XADA

MONTEVIDÉ U. 7 (United) - 
A notícia sôbre um suposto mo-1 
vimento subversivo comunista 1 
oo sul do Brasil já foi desmen-» 
tida pela Embaixada brasileira, 
a qual disse que os comunistas 
estavam planejando uma greve 
geral para subverter a ordem 
mas que as autoridades brasi
leiras encontravam-se prepara
das pti.i debelar o movimento.

A FRONTEIRA COM 0 
URUGUAI PATRULHADA

DEL » BR1G ' A?

RIO, 7 ( Mer >i . ) Segun
do f"i i t >r i D áro d i 
Noite” ô i  fr ii ir do lira 
sil com o U1 ogn • -tá - id 
patrulhi la riH Br g d- Milita 
do Rio Gr»n.|e rt >ul

Deputado João Ribas Ramas
Regressou das praias, 

acompanhado de sua exma. 
esposa, o Dr João Ribas 
Ramos, ilustre representante 
de Lajes na Assembléia Le
gislativa do Estado.

S. Sa., aproveitando as 
ferias parlamentares veio vi
sitar seus progenitores, pa
rentes e amigos e aqui es
tacionará até o próximo mês 
de Fevereiro.

Feliz estadia.

STALIN
O ditador fracassado no intento de 
estcudar «eu prestigio ao Bruni I

Por 181 votas
contra 74

RIO. 7 (Meridional) — A Ga
mara dos Depu*<dos, em sessão 
noturna, aprovou o projeto de 
lei expulsando os comunistas do 
corpo de legisladores -m tnde 
o país. O projeto já havia sido 
aprovado pelo Senado, esperan- 
do-se que o presidente Dutra o 
referendará imediatamente.

O Partido Comunista foi 
oroscrito, em maio ultimo, e o 
Bra«il rompeu as suas relações 
diplomáticas com a Rússia, tin 
outubro.

A nova disposição afetará um 
senador, Luiz Carlos Prestes li- 
der do Partido Comunista, 14

Referendada a lei pelo Presi
dente Eurico Dutra

Rio, 7 (Meridional) - (Jas 
par Dutra referendou a lei 
de expulsão dos parlamenta
res comunistas, hoje á noi 
te. ü texto da lei foi leva- 
lo ao palácio peh prrsidtn 

te da Camara d >s Deputa
dos, sr. bamuel Duarte e 
vários deputados. O presi
dente Dutra assinou o do
cumento no ato.

Rio, 7 (Meridional) — No 
«Salão Amarelo» do Palá
cio do Catete, na presença 
dos ministros da Justiça, da 
Agricultura e do Trabalh", 
do senador Nereu Ramos, 
dos presidentes do Senado 
e da Câmara, do lider da 
maioria, sr. Acareio Torres, 
general Alcio Souto chefe 
do gabinete militar, profes 
sor Pereira Lira, chefe do 
gabinete, civil, senadores 
Vitorino Freire, Georgtno 
Avelino e de outros auxi
liares diretos do chefe do 
governo, e dos legisladores 
que foram, oficialmente, co
municar ao presidente da 
República a decisão toma 
da pelo Congresso Nacional, 
o general Eurico Gaspar Du
tra, apôs sua assinatura ao 
texto da lei, precisamente 
às 22 h o r a  s, f i c a  ti
do, destarte, cassados os 
mandatos parlamentares co
munistas.
0  PREENCHIMENTO DAS 

VAGAS
Rio, 7 (Moridi mal) — O

membros da (/’amara dos Depu- 
tados. 4s membros das legisla
turas de diversos Estodos e 18 
conselheiros do Rio de Janeiro.

NEREU iíAMOS, Vice-Pre.-ódetite 
da Repúblr:!» > braço forte do Go

verno contra o comunismo

projeto da cassação dos Man. 
datos, já sancionados, vol
tará ao Congresso. Este ufi 
ciará a • presidonte do T>E, 
dando-lhe coota do nume
ro de vagas existentes no 
Parlamento.

Cumpre ao TSE resolver 
como serão preenchidas es
sas vagas, mandando efetu
ar novas eleições em todo 
o pais ou decidindo se as 
ragas serão preenchidas pe
los suplentes dos partidos 
que concorreram às eleições, 
respeitando se o critério da 
proporcionalidade.

Nesse último caso, oe 
partidos majoritários serão 
beneficiados.

A votação na Camara deu co 
mo resultado 181 votos a íavor 
da cassação dos mandatos o 
74 contra.

C, Convite-Missa
Filhos, genros, noras e netos da sempr-5 lembrada

Maria dos Prazstas Cardava
convidam as pessoas de suas relações para assistirem a 

Missa de 7° dia que será celebrada na Catedral, dia 16, sex
ta-feira, ás 7 horas, no altar mór, por alma daquele ente 
querido.

Antecipam agradecimentos 
Lajes, *.0-1 948
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I nicipio.
Dia 14

Luoia, filha do sr. Emi- 
lliano Ramos Branco.

— 0 sr. Anibal Athayde, 
jornal «Região

Dia 10
U sr. Edmundo Ribeiro, 

ruralista residente nesta oi- Üerente do 
dade. Serrana*.

— A menina Clélia, filha — O sr. Acelino do Valle,
do Sr. Agnelo Arruda. comerciante nesta cidade.

— A Exma. Sra. D. Ro- Dia 15
salina Schumacker, esposa — O menino Renato .Io
do sr. André Schumacker, sé Ramos, filho do Sr. Jo-
de Bocaina do Sul. sé Antunes Ramos, ruralis-

— ASrta. Hulda Macedo ta reaidente nesta cidade.
Ramos, filha do sr. Otávio — O menino Nilton, ti-
Ramos, comorciante nesta j lho do Sr. Nelson Braes-
cidade- cher, do comercio desta

rv I cidade.Dia 11 * rj-
A Exma. Sra D. Clntildo

Montenegro, esposa do sr.
Alfredo Montenegro do alto j V iri» , 7m
comercio cesta cidade.

— A Srta. Alaide Vieira, 
1 filha do Sr- Prudente Da-

— Ivan, filho do sr. AI- ! Painel.
0  Sr. Hicanor Batis

Í ! d.?_ _M.° " t! " eÂr0’ comer’ [ta Ribeiro, funcionário da
Prefeitura Municipal.

— A Exma. Sra. D. Ma-
ciante nesta praça.

Dia 13
— A menina Terezinha, 

filha do sr. Aureo Ramos
ria Zulmira. esposa 
Anastacio da Silva

do Sr. 
Motta,

Lisboa, ruralista neste mu- residente em Carú,

Loura e Morena
Se seresteiros cantam, na modinha, 
da loura o mimo, as graças, os primores, 
com os atrativos inspirando amores, 
e um perfume do Céu que se adivinha;

exaltando a beleza, em louvaminha. 
vêm cantando a moreua outros cantores, 
dizendo que o perfume tem das flores, 
pois das flores sómente se avizinha.

Na harmonia das soas prendas, tanto 
a loura donairosa traz à mente 
a aurora que deslumbra nas alturas;

como, no seu maravilhoso encanto, 
a moreua mimosa lembra à gente 
o luar que causa enlevo às almas puras

Hormino Lyra

Srta. Maria Helena Camargo
Dia 10 do corrente verá 

passar mais um aniversário 
natalicio, a Srta. Maria He
lena Camargo, distinto ele
mento da sociedade local e 
filha do Dr. Carmosino Ca
margo.

Um conselho

emudece

João  Pedro Arruda e 
Ismenia Furtado Arruda
participam aos parentes e pessoas 
de suas relai;B*-s, o contrato de 
casamento de sua filha HELK- 
NA, com o Sr. José de Castro 
Gamborgi.

Lajes, em 25-12-947

Silvio Ganborgi e 

Alzira de Castro Gamborgi

participam aos parentes e pessoas 
amigas o contrato de casamen

to de seu filho JOSE’, com a 
Srta. Iíelena Furtado Arruda.

HELENA e JOSE’
noivos

Francisco Ribeiro de Sd e
Denunciana Ribeiro

participam aos parentes e pessoas de suas relações, o con
trato de casamento de sua filha ALVARINA, com o Sr. Cel
so Machado dos Santos, em 6 de Janeiro de 1948-

Lajes, 10-1-48 Alvarina t  Celso 
confirmam n

Errar é humano! Sim .  P ^ ^ d o ^ s T r ^ m l' 
lho: -  Sentirás em u» £  t a »  «  P * »
insignificantes e não faltara q i 
face ferindo como uma chicotada. g

Guarda, porém, a dor que sofrer nova-
teus lábios. Sublime serás se souberes sofrer

,nen0 „ :e qr sr n l d“ sea ten“9qa coneiéncin tranquila.

nenhZ n “ “ um 'r”éu p^ ran»um  jota - p l- a v e !
que te vai condenar. Diante de ti estar ao apenas aque- 
les que te julgarão conforme o mereces.

, Q u a n d o  sentires olhares acusadores, desvia te
centemente diplomada pelOjjea pGrque não souberam te compreender.
Colégio Regente Feijó de i ’ Afasta-te da estrada que trilhavas e segue outro 
Ponta Grossa e filha do S r .! cainini10 sem olhar para trás.
Juventino Luz, aqui resi- Mede teus passos e nâo tornarás a cair.

Sentirás então uma vontade louca de viver.
Tudo verás por um novo prisma e a vida para ti

se abrirá num campo de flores!
. janeiro de 48

MARA REGINA

Srta. Maria de Lourdes Luz
Em gozo de férias encon

tra-se nesta cidade a Srta. 
Maria de Lourdes Luz, ro-

dente.

loffre Amaial
Acompanhado de sua 

exma. esposa regressou de 
São Paulo Sr. Joffre Amaral, 
Diretor do Laboratório Ra
dio técnico «A Voz da ci
dade*.

Lar em festas
O casal Sr. Firruino Pa

es Branco e senhora estão 
com o lar em festas por 
motivo do nascimento de seu 
filhinho Mardo Heron, o- 
corrido em 7 deste mês.

0 ÍÍH O H  CoiYHCl
1 S a e »  éôiavw ro

participa aos parentes e pessoas 
I amigas óe seus pais, a chegada de £

§ £ n l u > t a1 sen maninho
MARDO HCltON

era 7-1-48 IéUje», 10-1-48

O jovem José de Castro 
Qamborgi, filho do Sr. Sil
vio Qamborgi e de D. Al
zira de Castro Gamborgi, 
contratou casamento com a 
Srta. Helena Furtado Arru 
da, filha do Dr. João Pedro 
Arruda e de D. Ismenia 
Furtado Arruda.

— O Sr. Celso Machado 
dos Santos, do comercio 
desta cidade contratou casa
mento com a Srta. Alvarina 
da Silva e Sá, filha do br. 
Francisco Ribeiro de Sá e 
de D. Denunciana Ribeiro.

Aníbal A lcan tara  de 
Athayde

Encontra-se nesta cidade, em 
visita à sua família, o jovem 
Anibal Alcantara de Athayde, 
Radio-telegrafista da nossa Ma
rinha de Guerra, servindo atual
mente na Capitania do Porto 
de Florianópolis.

A Arte de Ser Bela
Uma mulher bonita é uma j Verifica quando acabou de 

graça de Deus. Uma mulher ele j arrumar-se se não caiu vestígio 
gante é uma obra prima doho-íde pó do cabelo sobre a ron- 
mem. Uma mulher cuidada é pa, removendo-os logo com a 
uma obrigação da própria mu- escova ?
Iher. Em qualquer idade que Tolera o verniz das unhas
ela se apresente, mesmo sem descascando por mais de algu- 
ser realçada pela formosura, ela mas horas sem retira-lo ? 
sugere uma certa perfeição mo- Não se preocupa em verificar 
ral de ordem séria e digna de se o forro da «bolsa está lim- 
admiraçâo. Mas como qualquer oo ?
outra virtude, ser cuidada cia- Aceita a hipótese de usar um 
ma por disciplina. Veja com vestido cujo feiche «éclair* es- 
sinceridade se você infringe suas tá enguiçado, remediando oom 
leis das quais está aqui o decá- alfinetes ?
loS0; Controla se a costura da meia

fscova seus dentes ao menos est  ̂ *5e.m no centr0 da perna 
,<= -a;-o a meia mesmo está esticada?

Se houver desleixo procure 
corrigi-los desde já. Para ser 
cuidada é necessário ser vigilan
te e ativa, tirando-se di«so dois 
proveitos: o de ser cuidada na 
sua pessoa e o de combater a 
preguiça, màe de todos os ví
cios . . .

HELENA

qual-
duas vezes ao dia?

Anda bem penteada a 
quer hora do dia ?

Tira os vestigies da maqui- 
lagem e limpa a fundo sua pe
le antes de deitar-se ?

E’ fiel á sua cultura fisica ?
Escova diariamente seus ca

belos ?

Milton Ozorio Barros e
Paulina Souza Barros

participam aos parentes e pessoas de suas relações 
o nascimento de seu filho MILTON TADEII S’ 
do em 81 de Dezembro p .  passado

Lajes, 6-1-48

Antonio Mon tos Luz
Era visita á sua família, 

encontra-se entre nós o jo
vem conterrâneo Antonio 
Montes Luz, 5 ’ anista da 
Esoola de Engenharia de Cu
ritiba e filho do Sr. Juven
tino Luz, aqui residente.

Serviço de Fiscalização de Armas
AVISO

Aviso aos senhores cacadore« „„„ 
arma de caça, concedidas o ano D8s« L  “  ''«"Ças-transito de 
vendo entretanto serem revalidadas* perderam o valor, de- 
que os portadores possam transitar com Corrente *no, para 

Outrossim, mais uma vez previno n„e a.rmas regularmente. 
com arma de qualquer especie, semTcenr !, proibido transitar, sem licença da autoridade com-

Lajes, 7-1-948
peteute.

Subastião Ramos Schmidt
Fiscal Regional
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Futebol
Carinhoso acolhimento recebeu 

o Aliados F. C. em Itoporanga

Honrosa distinção a 
um catarinense
Pelo Conselho Nacional de 

! Estatística acaba de ser de
signado seu Assistente. Té- 
‘ cnicojuntu ao Gabinete Ci- 
[ aí 1 da Presidência da Repú- 
’ blica, o professor Lourival

Como é do conhecimento de nosso publico esportivo, o 
Aliados F. C. excursionou Domingo P. passado a Itoporanga, 
onde enfrentou o E . C. América local. A embaixada tricolor, 
chefiada por seu presidente Celio Fiúza de Carvalho, teve um 
carinhoso acolhimento naquela cidade, eis por porque sua Dire- i C atnara, antigo Diretor. Qe- 
toria agradece sinceramente aos senhores Ricardo Hcrnet, muito1 
digno Presidente, Jacob Bernardo Scmidt, competente técnico 
e ao secretário, Snr. Colares, que tudo fizeram para brindar nos
sa caravana, com um Domingo Alegre e uma confortável esta
dia naquela cidade.

O JOGO

rat de Estatística em Santa 
Catarina,

Os Estados Unidos
Sob a competente direção do Snr. Dr. Dival Porto, a par

tida foi iniciada precisamente às 16 horas com a saida dos locais.
Em poucos minutos de jogo já se poude notar que o es

quadrão tricolor estava mais credenciado a Vitoria, e aos 5 mi
nutos já Renê abrio a contagem. Nova saida e a pressão conti
nua notando-se melhor controle dos visitantes, quando aos 15 
minutos Tulio aumenta para dois.

O jogo prossegue ainda com pleno domínio dos rapazes 
de Lajes.

Aos 20 minutos Lourival consegue o I o tento para o 
América.

O Aliados não se abate cora este feito, e continua a pres
são sobre o adversário, aos 30 minutos novamente Tulio movi
menta o placard.

E com o marcador acusando 3 x 1 ,  para o Aliados ter
minou o lo tempo.

Na segunda parte., de jogo, aconteceu o esperado. O onze do 
Aliados se fez sentir da falta do prepraro fisico, cedendo terreno 
a seu adversário que não vacilou era modificar o marcador, e aos 
10 minutas Lico aumenta para dois a contagem. Nota-se franco 
domínio dos locais.

O Juiz nesta segunda fase era o Snr. Dico Sardá, que aos 
20 minutos apita um pênalti contra o Aliados, falta esta que 
não se verificara, cabendo aos rapazes do América darj mais 
uma demonstração de esportividade, pois acharam injusto so
fresse seu velho e leal adversário um castigo que não merecia. 
Marinheiro foi imcubido de cobrar .a falta, e recomendado a 
não marcar o ponto.

Gesto brilhante dos rapazes do América, principalmente de 
Marinheiro, que é conhecido em todo o estado como um grande 
desporlista, pelas suas jogadas leais, incapazes de maltratar 
qualquer adversário. Aos 39 minutos Lico empata a partida com 
o resultado de 3x3.

Terminando a tarde esportiva promovida pelo E. C. Amé
rica de ltoporonga. O Juiz Dr. Dival Porto foi um bom apitador 
embora não tenha agradado muito« aos locais; e o Sr. Dico 
Sardá, mais positivo e mais energico em suas decisões, nos 
agradou.

Da equipe local, Adoli, Marinheiro, Lico e Lorival, foram 
os melhores. Do Aliados, as grandes figuras foram Jorge, e 
Felix, embora Osmar, Eustalio e Eruani tivessem jogado muito 
bem.

cooperarão
Rio, (Meridional) — O go

verno federal continua articu
lando, detalhando, gigantesco 
plano econômico para recupe
ração e desenvolvimento das 
fontes de produção do Brasil 
Infoma-se, agora, que os Es
tados Unidos cooperarão no 
referido plano e que o governo 
norte-americano ja nomeou uma 
comissão de fucionários do Te 
souro daquele país, afim de 
que a mesma preste ampla co
laboração ao projete, do govêr- 
no brasileiro, E, por seu lado, 
o govêrno brasileiro também 
nomeará uma comissão, sob a 
Presidência do ministro da Fa- 
zenaa, trabalhando as duas corais 
sõcs conjuntamente para a e- 
laboraçâo do vasto plano.

GKLADK1 KA8
Crosley

Norge

A m oldo Heidrich 

Correia Pinto, 68 — Anti

ga Casa São Luiz

A noite A Diretoria do E. C. América brindou os visitan
tes com um animado sarau em sua sede, que se prolongou até 
altas horas da noite.

LUAR

ltoporonga, 4 de Janeiro Je  1948

0  Sapato Chie
A sua sapataria

c o n t in u a  b e m  s e r v in d o  a s u a  d i s 
t in t a  FREGUEZIA.

Com um grande, variado c moderno estoque 
de calçados P ara hom ens, senhoras e crianças, 
aos melhores preços da praça.

Rua 1 õ do Novembro, junto ao Café Cruzeiro

Livraria Danilo
Awba. de receber uma :iHa novidade

ÚSN l RECIS
ADVOGADO

Praca Joio Pessoa 
EdiJ. DrAcácio - 1:andar-

I f J l S
c5anto C a ta rin a

Dr. J. B. TEZZA
Advogado 

Rna Afonso Ribeiro s n

LA JES — Sta. Catarina

Alugam-se quartos
Com pensão e forneoe-se 

comida em marmitas.
Pensão S. Antonio —

Papel especial de lindíssim os padrões fanta  
sia, próprios p a ra  em brulhar presentes sobrado junto ao Mercado 

velho.

C f u S e  143c  j u n í u j
A V I S O

A Diretoria do Clube 14 de Junho, considerando a feliz 
e vitoriosa aclamação da senhorita MARIUZA RAMOá LISBOA, 
para Rainha do Carnaval de 1948, e a necessidade de cooperar 
para que as festividades carnavalescas estejam á altura de seu 
Reinado, assim como dos ancêios eprognósticos existentes, terr o 
prazer de anunciar que foi designada uma comissão composta 
dos seguintes sóciosicom suas exmas. senhoras:

Sr. Romeu Costa *
Dr. Celso Branco 
Dr. Ivo Guilhon 
Snr. Nery Carvalho 
Tte. Francisco Luz 
Snr. Ozi Rodrigues

MOÇOS

Osni Waltrich %
Wilson Duarte 
Glauco Ramos 
Cesar Andrade 
Odilo Araújo (LALàO )
Hngo Merck

Esperando ter entregue os destinos deste Carnaval á urna 
comissão, cujos nomes, são por si, penhor do mais a nplo suces
so, a diretoria do Clube 14 de Junho sente-se a vontade para 
anunciar noitadas alegres e elegantes, a altura das tradições glo
riosas da entidade que preside, sempre empenhada em cultivar 
as relações amigas de seus distintos associados.

Lajes, Janeiro de 1948.

Jairo Ramos — Secretario

Prefeitura Municipal de 
Lajes

e d i t a l

Devidamente autorisado, torno publico que se acha 
abórta a inscrição ás vagas reservadas ao Município no 
Colégio Diocesano desta cidade e Liceu Industrial de Flo
rianópolis, até o dia 20 do corrente mê3.

O candidato a se inscrever, por si ou por seus repre
sentantes legais, deverá instruir o requerimento dirigido 
ao snr. Prefeito Municipal, com cs seguintes documentos:

Próva de que é orfão de pai ou máe ou de que é 
i filho de pais reconhecidamente póbre9 e;

Certidão de idade.
Atestado de habilitação em exame de adraissao ou 

promoção em curso-
Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de janeiro

de 1948.

Assinado* — Jairo Ramos 
Secretário.

De Carli & Cecconello
Exclusivistas RENNER

Praça Julio <le Cawtilhos, 1899 — Fone 404 — End Telegr. «LUAR.

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

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

CAPAS - PALAS - SA PA TILH A S DE LÃ - CAPA
CETES - VENDAS POR ATACADO

VENDE-SE JAvenida 3 de Outubro.
JA Tratar com Waldir Rc- 

Bona lotes de terrenos à 'giieira
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comércio e Transportes 
C  Ramos S. A.

Matriz: FLORIANOPOLIS

Qecreto-Lei N' 26 de 22 de dezembro de 1947
( C ontinuação)

Artigo 2o — Despesa do município de Lajes, para o exeroicio de 1948 é fixada 
em Um Alilhao Oitocentos e CiDcoenta Mil Cruzeiros (Cr$ 1.8õ0.000;00 a qual será 
efetuada de conformidade com a classificação seguinte:

Codigo
Qeral DESIGNAÇÃO DA DESPESA Efetiva Mutações

Patrim. T O T A L

8 4 
8-48 
8 48-4

SAUDE PUBLICA 
Subvenções, Contribuições e Auxílios 

Despesas diversas 30.000.00
(

8-49
8-49-4

Serviços Diversos 
Despesas diversas

30.000. 00

80.000. 00

3 0 . 0 0 0 , 0 0

Total de Saude Publica 
FOMENTO

Fomento da Produção Vegetal 
Pessoal Variavel 
Material cie consumo

80.000,00 80.000,00

8-5 
8-51 
8 51-1 
8-51-3

500,00
2000,00

110.000,00

8-52 
8-52-1 
8 52 3

Fomento da Produção Animal 
Pessoal variavel 
Material de consumo

2.5U0.0O

í o . n o o . o o  
1 0 0 0 , 0 0

2.500,00

Total do Fomento 
Serviços Industriais 

Industrias Fabris e Manufatureiras 
Pessoal variavel

1 1  .o o o  o o ; 11.000,00

8-6 
8 68 
8 -6S-1 195.000,00

13.500,00

8-69 
8 69-0 
8-69-1 
8 69-3

Serviços Diversos
. Pessoal fixo 

Pessoal variavel 
Material de consumo

195.000,00

25 .800 00 
1.000,00 
1 000,00

195.000,00

Total dos Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Publica 

Construção c Conserv. de Lowgradoros Públicos 
Pessoal variavel 
Material de consumo 
Despesas diversas

2 7 . 8 0 0 , 0 0 27.800.00

8-8
8 81 
8-81-1 
8 81-3 
8-81-4

60.000,00 
10.000,00 
15.000 00

222 800,00

8-82
8-82-1
8-82-3
8-82-4

Construção e Conservação de Rodovias 
Pessoal variavel 
Material de consumo 
Despesas diversas

85.000. 00

100.000,00
14.000. 00 
8 .200,00

85.000,00

8 85
8-85-1
8-85-2
8-85-3

Serviços de Limpeza Publica 
Pessoal variavel 
Material permanente 
Material de consumo

122.200,00

35.000. 00

1 2 . 0 0 0 .  00
1 .0 0 0 ,0 0

l 22;2oo,00

8 87 

8-87-4

Construção e Conserv. de Proprios Públicos 
em Geral 
Despesas divsersas

47.ooo,oo 

106.200 00

1.000,00 48.ooo,oo

8-88
8-88-4

Iluminação Publica 
Despesas diversas

106.200,00

60.000,00

lo6.2oo,oo

Total dos Serviços de Utilidade Publica 
ENCARGOS DIVERSOS 

Pessoal Inativo
Pessoal fixo

60.000.00 6o.ooo.oo

8-9 
8 90 

8-90-0 lo.32o,oo

• A21.4ooo,oo

8-92 
8 - 92-0

Indenizações, Reposições e Restituições 
Despesas diversas

lo.32o,oo 

1.000,00

lo .32o,oo

8 93 
8-93 1 
8 93 4

Encargos Trasitórios 
Pessoal variavel 
Despesas diversas

1.000,00

3.6oo,oo
í35.ooo,uo

1.000,00

8-94
8-94-4

Prêmios de Seguros e Indeniz. por Acidentes 
Despesas Diversas

138.6oo.oo

6.600,00

I38.6oo,oo

8-98
8-98-4

Subvenções, Contribuições e Auxílios 
Despesas diversas

t i . t f o o .o o

107.410,00

6.600,00

lo7.41o,oo le7.41o,oo

Continua no próximo número

Filial. Rua Cel. Cordova s n -  Lajes 
Caixa Postal 103 -  Telefone 58 =  Telegr. SOMARC

Seccão de Veudas e Oficina Anexa
*

Peças e acessórios para caminhões INTERNATIONAL -  
FORD e CHEVROLET- Pneus e camarasAe ar para cami

nhões e automóveis -  Baterias

CONCESSIONÁRIO^ DA INTERNATIONAL HARVESTER

MAQUINAS SA .

Caminhões -  tratores -  maquina« agrícolas e para estra- 
das de rodagem -  Motores Industriais - Conjuntos Elétricos

DISTRIBUIDORES DAS CASA PRATT S/A 

Maqumas de escrever -  Maquinas de somar -  Miraiografos
DISTRIBUIDORES DAS INDUSTRIa S »NEVE» 

Arquivos -  Fichários de aço -  Cofres etc.

J. Wolff & Cia.
Representações, Consignações e Conte Própria

F I L I A L

Rio do Sul - S. Catariui
Rua Tuiuti, 109 
Caixa Postal, 41

MATRIZ
Lajes -  Santa Catarina

Kua Ce). Tiago de Castro, s. n.
Caixa Postal, 41 =  Fone 116

- »«M », rxx.

endereço  teleg rá fic o  Matriz e Filial «JOWOLCO»

Concessionários da : Cia. Distribuidora Geral «Brasm o 
tor> — Produtos da Chrysler Cor 
poration — General Motors do Bra 
sil S. A. — Produtos «Frigidaire*

Representantes : da CervejariaCatarinense S. A. - Joinvili
Revendedores: dos Produtos Firestone S. A. e da Th

Calorie Company
Agentes : da «União do Comércio e Indústria* __

de Seguros Gerais — Joinvile

Antomoveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refregiradores Comerciais 
Artigos Domésticos Elétricos 

Baterias 
Motores _

Madeiras 
Ci mentos 

Gasolina 
Cleos 
Querosene 

i>eça />e Soto, Dod<
International, Ford. (let, etc.

Pneus e Câmaras de ar 
seguros Gerais 

Rádios

Armazém Narciso
- . . *na Correia Pinto T* x  . .

^  * r m b "  ,
chicaras. pratos, etc 1

—  -  * * *  i o í
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Joalíieria Gomes
de J o s é  da Silva G o m es

Rua Marechal Deodoro — LAOES -  Santa Catarina

Anéis de ouro, com ou sem brilhantes — Re 
logios de ouro com brilhantes, para senhoras — 
Aparelhos de prata boliviana — Canetas Parker 
«51» «Major* «Junior» e «V5» em ouro e aço.

O maior e mais variado estoque 
de relogdos de pulso para ho- 

mens e senhoras
UM LELOm  iVOTMEL!

E autom ático e possui ainda a

famosa (9?n
Com Omcga A utom itico nâo
foi apenas criado um notável 
relógio automático. Além de dar 
corda a sl mesmo, êste relógio 
possui um ponto cuim nante da 
Indústria re lo jo e ira : a ‘'Precisão

O m ega" 1 E a “ PreclsSo O m ega"
é o resultado dos recordes ab
solutos que, desde 1933, Omega 
vem detendo nas provas inter
nacionais do Observa t rio de 
Teddington, na Inglaterra.

Q
O M EG A  eéuicm áticü  _ _

o m e g a  TGScF
PR O D U TO  OA SOC1ÉTE SUJSáE  PO UR L ’ IN D U « T R I «  M O RLO G ÉRB 

G E N E B R A  —  SUÍÇA

Nãc compre o seu presente sem visitar a

Jaolhería Gomes

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

Operações: de Estouiago Intestino Apendicite Figado e 
Vias Biliares. Tireoide Rocio (papoj. Hérnias Varizes e He
morroidas. Rins e Próstata Útero Ovários e Seios. Tumo
res em geral. Cirurgia do-; Ossos e Articulações. Fraturas.
Cirurgia dos Defeitos Cougemtos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

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

Consulbrrio: Praça João Pessoa (em cima do Café Cflizaiío)

Vende-se
Uma boa chacara situada 

no Lagoao, ao lado da Nova 
Xarqueada Sâo Sebastia . 

0 ’ti<no terreno com 50,0üü

m2. Tratar com <> proprieta 
rio Jatir Varela.

Estofaria 3 de Outubro
de Carlos Korb
Estofador diplomado

ESTOFAMENTOS DE:
Móveis, Automóveis, Caminhões, Carros de Mola, Colchões sim

ples e de mola, Assentos de carroça, Toldas de qualquer tipo de vei
culo», Encerados de todos os tamanhos, Trabalhos de couro, pano cou
ro e fazendas.

Fornece serviço rápido e garantido pelos preços 
mais baixos da praça

Avenida 3 de Outubro — LAJES — Alem da ponte do Cará

W m charpr
Cataventos 

6, 12, 32 e 110 Wats

Baterias de vidro
para todos os tipos

A m oldo Beidrich

Correia Pinto, 68 — Anti
ga Casa São Luiz

VENDE-SE uma chacara 
com a área de 

4 milhões e meio distante 5 
quilômetros da cidade com 
boa casa, galpões e uma olaria 
pomar, açude de carpas, bons 
matos, benfeitorias de pedras 
ótimo terreno para criar.

Tratar ccm Antonio Waltrick 
Vieira, Rua Benjamim Coustante 
nesta cidade.

UfAA MARAVILHA
O M O O Ê L O  <o-

R C A  V i c t o r

0 - 1 3
ONDAS LONGAS E CULTAS

ípe» 7R- _ _

.
*  o

' - - ê : ■ *
WZST- '■ >S*y i  M

i s t .
i - y  *

5 Válvulas RCA

Osni Pires & Cio. Ltdc.

Vendedores nesta praça 
Praça João Pessoa 5.

Casas das Fabricas
Rua Marechal Deodoro, enfrente a Fstação 
líod viaria, ao lado do Mercadinho Lajeano

Compram tudo por menos, diretamente das f.bricas
ARTIGOS FINOS FM SEDA PARA AS FESTAS 

DE FIM DO ANO

Setim Luchese especial 90, ct. de largura em cores 6470 
Faile,, artigo de grande moda 90 ct. de larg. em cores 8470 
Organdy Suísso, 1,25 de largura 11970
Taíetá ch«malote desde 1670

Grande sortimento de seda natural, córtes 
únicos no pidrão

*  *  *

V E N D ^ - S E
Na sede do distrito de An- 

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

Tratar com o proprietário 
Argemiro Antunes Lima, na 
mesma localidade.

Vende-se
3 casas sendo duas de ma

terial e uma mixta, à praça Si
queira Campos.

Informações nesta redação.

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

Grande sortimeuto de brins riscados

Casemiras pura la 245,00 e 270,00 o córte 
Antes de comprar procurem ver nossas exposições

Varejo e Atacado

de OSNI T0LENTIN0 DA SILVA
Farmacêutico Diplomado 

Rua 1 5  de Novembro n° 25
L A J E S

Variado sortimento de medicamento« 
nacionais e estrangeiros

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

nários — Homeopatia.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA

Vende Barato e é Casa de C o n fian ça
j s  i ■ ----  —  i Preços de drogaria

Instituto Catarinense de 
Radioterapia

Anéxo à Casa de Saúde ed São Sebastião

Diretor Clinico: — Dr. Djalma Moellmann
Viagem de especialização cm radioterapia, uos Institutos de 

Montevideo e Buenos Aires

Diretor Técnico: — Dr. Paulo Tavares
Curso de especialização em radioterapia, com os Drs. Carlos Fried 

e Nelson Carvalho no Instituto de Radio 
Silo Francisco de Assis, Silo Paulo 

Instalação moderna da Fábrica «Westinghouse» com a potência de 
220 Kw. e 25 milampers, permitindo Roentgeuterapia 

profunda, semi-profuuda e superficial

JR ADIUM TERAPIA
O Instituto possue 115 miligramas de RADIUM, importados dos liE. 

UU. trazendo atestados de eficácia e dosagem 
fornecidos pelo Governo Americano

Força Elétrica própria
permitindo tratamento regular e dosagens exátas.

Largo São Sebastião 
FLO  R I  ANOPOLIS

SANTi. CATARINA
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Prefeitura Municipal tie I
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N° 37 
de 30 de dezembro de 1947.

0  Prefeito Municipal de Lajes, no uso de 
atribuições, e de acôrdo com o disposto no art. 7 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do 
Estado,

DECRETA:
Art. 1- - Fioam transferidas:

a) - das dotações 0-44-1 o 0-44-2 para a 0-44-3 
as importâncias de Cr$l50,00 e Cr$20,00 respectiva
mente;

b) - da dotação 3-30-2 para a 3-30-1 a impor
tância de Cr$ 1.798,10;
cy  da dotação 8-74-3. para a 8-74-1 importância de 500,00;

d) - da dotaç&o 9-34-1 para a 9 34-2 a im
portância de Cr$ 44,00.

Art. 2• - Este Decreto eutrará em vigor na data da 
sua publicaç&o, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de dezem
bro de 1947.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.

PORTARIA
de 31 <le Dezembro de 1947 ^

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
APROVAR:

De acorao com os <rtigos 139 a 144, do Decreto-lei
estadual n. 700, He 28 de outubro de 1942:

A Escala de férias dos funcionários desta Prefeitura para 
o ano de 1948. anexa a esta Portaria.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de dezembro de 1947,

(Assinado) Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal.

ESCALA DE F E ’RIAS PARA O EXERCÍCIO DE 1948

NOME

Alfredo Ribeiro Schmidt 
Celso Osmuudo da Silva 
Diogo Duarte da Silva 
Firmino Ribeiro da Silva 
Francisco Furtado Ramcs 
Germano Magaldi 
Herrnes de Alaíde Furtado 
Ivannyr Montenegro 
Jairo Ramos 
Joâo da Costa Neves 
João Ribeiro Furtado 
João Rodrigues da Costa 
José Luiz Rosa 
Léo Antonio B. Ribeiro 
Mário Ramos Lucena 
Mercedes Floriani 
Nicanor Batista Ribeiro 
Odilon O. O. Couto 
Oscar Amancio Ramos 
Sebastião Miguel Assunção 
Tadeu Andrade 
Walmor V. Teixeira Freitas 
Zara Andrade Ataíde 
Zenaide Costa A’vila

CARGO

Fiscal auxiliar
Motorista
Porteiro
Zelador Cemitério
Fiscal Geral
Almoxarife Arquivista
Administ Mercado
Escriturário
Secretário
Escriturário
Fiscal Auxiliar
Continuo
Motorista
Escriturário
Tesoureiro
Auxiliar Estatística
Fiscal Ajudante
Fiscal Matadouro
Contador
Zelador Mercado
Agente Florestal
Auxiliar Estatística
Escriturário
Escriturário

E T O C A

Ma«o
Fevereiro

Janeiro
Março
Janeiro
Maio
Março
Agosto
Fevereiro
|ulvio
Fevereiro
Fevereiro

Setembro
Fevereiro
Junho
Julho
Junho
Maio
Março
Julho
Agosto
Outubro
Abril
Março

Lajes, em 31 de dezembro de 1947.

Requerimentos Despachados
N1 1516 

N. 1532 

N- 1537

N-

N-

N-

N-

mulherterrenos - Sim.
155<> — Antonio Cândido de Lima e sua 

Trausferência do um terreno -b m r 
Dia 29 do dezembro d e  1947 

I5B0 — José Zulian e sua mulher - Transferencia 
terreno -Sim

de um ter-

Dia 26 de dezembro de 1947.
Genipe Moreira Branco e sua mulher • 
Transferência de terreno - Sim.
Pedro Casagrande - Concessão de um terreno 
no Cemitério - Sim.
Paulo Heiden e sua mulher - Permuta de

Dia 31 de dezembro de 1947
1514 _ Oldemar Felipe - Transferência

reno - Sim.
1568 — Arruda & Ráu L t d a .  - Aprovação de planta 

e licença para construir um prédio para 
Joaquim Melim Filho - Sim.

Faça o seu seguro na
I n c o n f i d ê n c i a

Companhia de Seguros Gerais 
A mais perfeita organização seeuritária do paÍ9 

Seguros de fôgo — acidentes =  vida — transportes 
terrestres e maritimos

Representantes gerais em Santa C atarina:

Nocetti, Lapagessi & Cia.
Agente em Lajea: Sebastião Muniz dos Santos

A Organização Contábil e Comercial Ltda.
SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Já iniciou suas atividades, estaudo apta à execução 
de qualquer serviço, para o que dispõe òe competentes

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

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

Av. Alberto Bins 318, Porto Alegre

Oficina mecânica
“International “

Rua Oel. Cordova s. n;

Completamente aparelhada para  atender quaisquer 
serviços de concertos de caminhões, automóveis e 

motores em geral

Dirigida por competente técnico
Serviço rápido e garantido

LAJKS Sta. Catarina

Dr. Aujor Luz
Médico — Operador — Parteiro

RAIOS X
n  , -, eletrocardiografia
Ondas Curtas -  Infra Vermetho -  Ultr, Violeta

alta cirurgia o eu
Consultório: EDIFÍCIO DA TELEFÓNICA -  DAS ft.n  ,  - 

Residência: RUll E.nili, Q0 Ramos 12 *

Ordem falsa liber
tou os ladrões
RECIFE, (A. G.) — P«t 

mandado abrir inquérito 
para apurar o autor do bi
lhete falso com a assinatn 
ra do Delegado de Segu
rança Pública, dirigido ao 
Delegado Paulo Costa, des
ta Capital, ordenando soltar 
todos os ladrões e desordei
ros prêsoa, naquela delega
cia, na vespera do natal. 
0 Delegado Paulo Costa deu 
cumprimento a ordem, acre 
ditando tratar-se de ordem 
verdadeira, emanada do se
cretário da Segurança Pú
blica.

Os ladrões e desordeiros 
soltos não foram até agora 
capturados.

Vende-se
Uma casa de madeira com 

instalação elétrica, cm perfeito 
estado de fonservaçáo com ter
reno de 14x32 rat na rua Jero
nimo Coelho e outra tambea 
de madeira, quasi nova, com 
erreno de 10x20 mt. à travessa 
da rua São Joaquim.

t Tratar com Francisco Olivei- 
viera à rua Porto União.

Venda-se um reboque
Para madeira, adaptavel 

em qualquer chassis.

Tratar com Romualdc 
Yiralrta, à rua Getulio Var 
gas.

R  A  0  1 0  S j
Zeiiith - Mulbaid 

Philips
A m oldo íleidrich

Correia Pinto, 68 — Anti
ga Casa São Luiz

PENDE-SE
uma casa de Matéria 

Peças, com Luz e ag 
terreno, situada à rua 
polis esquina da Pri
Neves, ótinio ponto par 
cio.

\. ^r?,ar com Lauro 
Varela, — (Costa) na m

Vendem-se
Uma casa frente de m»« 

com 6 peças, lnz. bom te 
a rua Jeronimo! Coelho.

3 ratar com a prcprietárÇ 
r,la Mal. Deodaro 58.ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Agradecimento
Albino Granzotto vem de publico agradecer aos distintos 

médicos, Drs. João Costa Netto, C a r m o s i n o  Camargo, 
Olavo, doutorando César, como também ás dignas Irmãs do 
Hospital e enfermeiras que carinliosamente trataram sua esposa 
Clarice Cecy Granzotto, durante sua permanência naquela Hos
pital e também agradece ao Dr. Joâo Araújo os cuidados dis
pensados á sua filha Marina durante sua enfermidade, estenden
do o seu agradecimento a todos os parentesjje amigos que in
teressaram se pilo estado de saude das enfermas.

Lajes, 8 de Janeiro de 1948

CLUB  F  t  d e  JULHO
O onvite

Fira nome do Sr. Presidente, convido 09 ara. socios 
para assistirem as soirées que se realizirão do próxi 
mo dia 11 (domingo), tendo início às lõ horas a soi
rée infantil com eleição da rainha da petizada para 0 
carnaval de 19-*8 e às 22 horas a grande soirée para 
a eleição da rainha do Clube, Io de Julho para ocar- 
naval de 1948.

Lajes, janeiro de 1948 

Eduardo Amaral Filho 
l - Secretário.

Ariovaldo V Jaltrick e

Neusa Silva Waltrick
Participam aos parentes e pessoas de suas relações o nasci
mento de sua filha NAURA, ocorrido na Maternidade Te
reza Ramos em 6 do corrente mês. 

_____________________________ Lajes, 10-1-948

0 Sr. José Maria Wbitaker Manifesta lo  Ministro Da Fazenda 
0 Seu "Júbilo Pelo Espantoso Resultado Financeira 'Do Pois

HIO, õ (Meridional) — O sr José Maria Whitaker 
um dos mais destacados financistas brasileiros, entusias
mado com os resultados financeiros obtidos pelo govêr- 
no brasileiro no ano de 1947, dirigiu êste telegrama ao 
ministro da Fazenda:

“ Prezado amigo Corrêa e Castro: antes de findar o 
ano cumpro o dever de exprimir-lhe o meu intenso jú
bilo pelo espantoso resultado que obteve no presente 
exercício, ao mesmo tempo que nutro muito justificada 
confiança em que se mantenha o equilíbrio no próximo 
exercício, 0 que tudo redundará na vitória defin>tiva no 
combate á  inflação. Peço a Deus que lhe dê um ano fe
liz, com saude e paz de espirito e rogo-lhe aceitar entre 
as homenagens que lhe deve o país. o abraço muito cor
dial do seu velho amigo e admirador*.

Getulio Antunes 
Vieira

Encontra-se entre nós 0 
acadêmico Getulio Antunes 
Vieira, fazendeiro neste mu 
nicipio e residente nesta ci
dade.

Este nosso jovem conter
râneo acaba de tirar o Pré 
em Curitiba, preparando-se 
para o exame vestibular da 
Faculdade de Direito daque
la cidade. Neste seu ultimo 
exame foi aprovado ora 41 
lugar entre 45 alunos, sen
do eleito orador de sua 
turma e recebendo uma me
dalha de bronze «Honra ao 
Mérito».

José Ventim iglia
Está nesta cidade o Sr. José 

Ventimiglia, alto funcionário da 
importante organização comer
cial »Siemens* de Porto Ale
gre.

O Sr José Ventimiglia está 
a serviço téonico da red« elé
trica da Empresa Força e Luz 
desta oidade.

“1948 serâ de graves deci
sões, afirma S. S. o Papa

Pio XII
CIDADE Dü VATIfANjü 1 (R ) — 0 Sumo Pon

tífice rereb-u em- audiência os diplomatas acreditados 
junto á Santa Sé, pela primeira vez desde que esteve 
doente. Dirigindo-lhes a palavra declarou que o novo 
ano será de “graves decisões talvez irrevogáveis”. En
tretanto, disse não compartilhar das opiniões de que 
o ano vindouro será um do9 mais calamitosos da his 
tória. Acrescentou que os formidáveis obstáculos encon
trados no caminho da paz não devem desencorajar os 
homens.

Falecimento
Após curta enfermidade fale

ceu dia 7 do corrente a Exma. 
Sra. D. Noemia Ribeiro Wal
trick Furtado, esposa do Sr. Ary 
Cândido Furtado, Escrivào do 
Crime e dvs feitos da Fazenda, 
nesta cidade.

Jovem ainda, a extinta per
tencia á tradicional f» i.ilia la- 
geana, sendo a sua prematura 
morte muiio sentida no seio da 
sociedade local.

Era fillia do Sr. Luiz de Oli
veira Waltrick, fazendeiro n«ste 
município e <le Dona Maria 
Leopoldina Ribeiro Waltrick. 
deixando um filhinho de 2 me
ses de idade.

Aos atos de seu sepultamento 
compareceu um grande numero 
de pessoas, realizando-se a eu- 
comundação na Capela do Con
vento.

Pezames á familia enlutada.

A função da imprensa
Se pretendessemos rememo

rar, embora a grosso modo e 
sem a exatidão de um rigoroso 
inventário, o que foi a nossa 
participação no comercio das 
atividades gerais, durante o ano 
que se findou, feriamos antes 
de mais, de nos curvar a cir
cunstancia de sermos os cole- 
tadores dos elementos indispen
sáveis a um juízo que, afinal 
nos haveria de resultar lison
jeiro.

Não querendo, assim fuuda- 
mentar o auto elogio, caba-nos 
0 direito, porém, de reivindi
car para a Imprensa uma boa 
parte na conquista de acervo 
que se tenha incorporado no 
decurso de 1947, ao patrimô
nio cultural social e material 
do Estado. Espelho que refle 
te todas as manifestações do 
pensamento, atividades e aspira
ções comuns, em qualquer âm
bito que tenham nascedouro 
ou alento, é a imprensa, entre
tanto, pelo próprio pape! que 
desempenha no seio das cole
tividades, como pela natureza 
do seu trabalho, uma expressão 
de impessoalismo extremo. Tal a 
despersoiialização que serve de 
cadmlio ao esforço jornalístico 
que a mais generosa das idéias

ou mais urgente iniciativa só 
vinga e frutifica, a mais das 
vezes, graças á propaganda 
bem orientada, ao desinteressado 
estimulo de que a socorremos, 
sem que, contudo aqueles a que 
venha beneficiar cuidem de 
retribuir, siquer intimamente, a 
contribuição que lhe demos.

Como aquelas figuras da mi
tologia grega, vivemos para a 
luta incessante de tentar encher 
o tonel sem fundo que as exi
gências da vida social represen
tam. Nosso maior empenho não 
está, porém, na consecuç&o da 
finalidade impossível, mas, antes 
em só saciar a -êde normal fa
zendo, por outro lado, a tera
pêutica adequada á morbidez 
dos insaciáveis. Ao fomento do* 
vicio, do escandalo e da desor
dem opomos todos os dias as 
forças regeneradoras, a persua
são e o método. Se nada se faz 
com a nossa cumplicidade, em 
muito também evitamos os des
mandos alheios. Tudo, entre
tanto, devemos á uma compreen
são exata do nosso dever, ao 
qual nos entregamos, sem alar
des e ostentações, mas por uma 
sorte de voto, que, embora pro
fano, assim mesmo nos obriga 
tanto como os ungidos da Té.

De “A Gazeta” Fpolis

Vende-se
Uma boa chacara situada 

no Lagoâo, ao lado da Nova

Xarqueada São Sebastião.
0 ’ti>no terreno com 50,000 

m2. Tratar com o proprietá
rio Jatir Varela.

Falecim ento
Faleceu anteontem o Sr. Eu- 

ripedes Rodrigues de Athayde,, 
comerciante nesta cidade, dei- j 
xando viuva a Sra. Filomena 
Borges do Athayde e uma fi
lha menor.

O extinto era muito estimado 
e sua morte foi muito sentida 
no vasto circulo de suas rela
ções.

O seu sepultamento realizou- 
se com grande acompanhamen
to, saindo 0 feretro de sua resi
dência no Banhado'

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

( Desem bargador Aposentado )

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

Residência — Rua CeL Cordova, «■ 40  -  Fone $8
Escritório -  Rua 15 de Novembro -  Kdificio João Cruz Jor. - Fone 60

— Sta. CatarinaLAJES Caixa Postal 1». 19

M atlrz:
FLORIANOPQLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

Carlos floepcke S. A. Comércio e Indústria
FILIAL EM LAJES: — LAGUNA — BLUMENAU — JOAÇABA — JOINVILE — S. FRANCISO DO SUL

ENDEREÇO TELEGRÁFICO H O E P Ç K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, F E R R A GENS, MAQUINAS E DROGAS

A ge n c ia

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS*

F a z e n d a s  nacionais e estrangeiras, Algodões, Morins » Cambraias Casem iras, Teci
do» para Cortinas e ['anediarias, Colchas, Cobertores, Acolchoados, Panos para 
mesa. Lonas, Tecidos rayon lisos eestampados. Linhas para bordar e serzir,Lã  
para bòrdar, Perfumarias, Armarinhos. Charutos, etc.

F e rro *  em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandros. «a- 
nos gnlvasadosi e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros p ira vidraças, 
obras de vidro e cristal, louças sanitárias, camas de ferro e ma loira, Tintas a 
olao e «m pó, serra para ;engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
M o to cicletas, Bicicletas a motor, tricioletaa, brinquedos.
M aquinario em gor.il para oficinas mocanioas, fuudiçVn. etc. Caías. iJumotios. Maca

cos, ferrameutas para todos os fins, oofres e caixeta« de aço, fogões, comple
to sortimento de material para iustil içQes cletri -.as, ara los. maquiuss d* bene- 

Fciar madeira, motoros eletncos. etc.
D roga* em gerai, por utncado

Agentes da General Motors do Hrasil S. .1.
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k  P á  D I T A I  A casa que procura ter sempre as maiores novidades j
A  b A r l l A L  em artigos para homens, senhoras e cria Ç' ,

B u a  Correia Pinto, 80

c o r r e i o  L a g e a n o
Lajes, )0  de janeiro de 1948_________

<»«{«53?

FARRAPO HUMANO -  o melhor tilme do ano!

Mais um grande, enorme triunfo vai obter o One-MA- 
RAJ OaRA, amanhã, domingo, com o lançamento e projeção 
em sua Tala do premiado filme da marca aas estrelas • FAR
RAPO HUMANO.

A •'Paramount” ganhou, com esta produção extraordinária, 
qua/ro estatuetas de ouro, ou sejam, quatro grandes prémios con
feridos anualmente pela Academia de Arte? e Ciências de Hol 
lywood.

FARRAPO HUMANO tem como artistas principais: RAY 
MILLAND, vencedor do prémio "Oscar”, com a sua formidá
vel interpretação, JANE WYMAN, PHILIP TERRY, HOWARD 
da SILVA, DORIS DOWLING, e muitos outros.

O Cinema americano nunca, antes, havia ousado apresen
tar um filme deste qnilate - um drama forte, impressionante, de 
um realismo chocante, porém, humaníssimo, em que nos é con
tada a história dolorosa cheia de verdade, de nm homem domi
nado pelo álcool, e reduzido por este tt-rrivel vício da embria
guez a um simples f.rrapa hu nino ! . , .

FARRAPO HUMANO é, além de um grande filme, uma 
liç3o tremenda.

Eis o cartaz formidável para amanhã, domingo, e segun
da-feira, no magestoso MARAJOARA, ás 8 horas

O SE’TIMO VEU

Como de costume, a Emprêsa do Marajoara, que seleciona 
um dos melhores filmes da semana para a .sessão Elegante das 
quintas-feiras, apresentou, ali, um programa digno dos maiores 
encómios.

A produção ingleza - "Sétimo Véu”, que o público teve 
a satisfação de assistir na última quinta-feira, é um destes fil
mes notáveis, que Jamais se esquecem.

Cora esta produção extraordinária o cinema inglez se ele
va, e suplanta, em parte, t» cinema americano.

Tecnicamente e artisticamente é uma verdadeira obra pri
ma. Agradou e entusiasmou.

Grande, sensacional espetáculo.
Eis um filme que devia permanecer, ainda, no cartaz do 

nosso Marajoara. O próprio público que teve, já, o prazer de 
.ve lo, se encarregará de levar ali novos espetadores.

Convite-Missa
Ari Cândido FurUdo e filho, Luiz de Oliveira Waltrick e 

familia, demais parentes da inesquecível

Naeniia Ribeiro Waltrick Furtada
Convidam as pessoas de suas relações para assistirem 

a Missa de 7® dii qu • s • i c librada na Catedral, quar
ta-feira, dia 14, ás 7 horas, por alma daquele ente querido 

Antecipam agradecimentos 
Lajes, 10 de Janeiro de 1948

Edésio Catm
Em gozo de férias esrá 

nesta cidade o nos.s9o jovem 
conterrâneo Edésio Caot., 
que acaba de ingressar no 
õu ano da Faculdade de 
Direito de Porto Alegre, a- 
pós um brilhante exame 
prestado ali.

Edésio Caon que é 2 Te 
nente do Exercito ( O I* ' >. 
R. ) diplimou-se tambera em 
Filosofia recenteraente.

Nascimento
O Sr. Ariovaldo Waltrick e 

sua Exma. esposa D. Neusa 
Silva Waltrick estão dc para 
bens pelo nascimento de sua 
filhinha Naura, ocorrido na Ma
ternidade Tereza Ramos, em 6 
do corrente.

A T E N f í O
Precisam-se de pedrei

ros Para Reboco.
Local de Trabalho — 

Ponte do Rio Canoas 
Tratar - no 2o. Batalhão 

Rodoviário

0 Prof. Mario Kroeff espe
cialista em câncer passará 

em lajes
Entre os dia? 10 e 12 do cor

rente passará por esta cidade, 
o ilustre Professor Dr. Mario 
Kroeff, Diretor do Instituto dn 
Oancerologia do Rio de Janeiro.

Os interessados em consultá- 
lo deverão procqrar, sem demo
ra, o Dr. Walmor Ribeiro, que 
gentilmente os encaminhará ao 
referido cientista.

Agradecimento
Arí Cândido Furtado e filho, Luiz de Oliveira Waltrick e 

familia. vêm, por este meio, agradecer aos S»s.médicos às £  
unas Irmãs e enfermeiras do Hospital N S. dos Prazeres, que
atenderam carinhosa nente n ^ P ^ i r E  FURTADO e-tTn- 
filha e irmâ NOEMIA RIBEIRO WALTWCK FLRTADO, » ten  
dcnd sens agradeci nent.»- ás pessoas que visitaram, enviaram 
flores, cartoêí telegramas e » »rompanhanm até sua r.ltima mo
rada1 . ,A (odos, sincera gratidão

LajeS lO C Jau if - l í  l948

Codinho & áocas
Participam aos seus amigos e freguoze3 a mudança de 

seu estabelecimento o-mercial para a rua Correia Pinto, 
23 Edifício novo Amoldo Heidrich, parle terrea, onde 
continuam à disposição de seus distintos clientes.

Lajes, 10 de Janeiro dc 1948

Uma nova casa comercial pa
ra impulsionar o progresso de

• •

Inaugurou-se
Lajes

ao nascer A Casa Ozy Rodrigues 
tem representação do ata- 
mado Pimento Gaúcho e da 
Sociedade Fornecedora de 
Maquinas ‘‘Formão” Ltda., 
grande organização comer
cial que honra o comercio 
brasileiro e que fornece

o novo ano de 1948, mais 
um estabelecimento comer
cial nesta cidade e que in
fluirá. por certo, na situa
ção económico-comercial da 
praça, dadas as caracteris- 
ticas e o ramo do novo es
tabelecimento. . , . -

Trata-se de uma casa de desdtí °  Parafus<í ate ™vios 
primeira ordem, fundada,de § r'inde tonelagem 
pelo Sr. Ozy Rodrigues, ra- 0 proprietário do novo es
mo de comercio especializa-(tabelecimenlo, Sr. 0 *y  Ro- 

‘do, representações e Agen-;drigues é pessoa conceitua
rias. Em seu grande esto-j da no seio do comercio Ia
que, o novo estabelecimen- jeano, técnico no ramo de 
to vendera peças e acessó- seu comercio, tendo sido al- 
rios para automóveis de to- to funcionário e Inspetor 
dos os tipos, material para j dos mundialmenta conheci- 
oonstruções tinta9, vevni-1 dos estabelecimentos franco- 
zes, fugòes, ferragens, ma 
quinas, motores, etc.

Miiílíuuvi de casa 
comercial

A importante firma des-

americanos, "Mesbla” 
de Porto Alegre.

filia!

Falecimento
Faleceu ontem em sua re- 

- (Sidencia a Sra- Maria dos
ta praça íortinho d’ Socas. Prazeres Cordova, natural 
Representações e couta pro- deste município e muito re- 
pria, acaba de traiiterir seus laeionada nesta cidade, 
escritórios e deposites para 
a parte terrea do novo Edi
fício Arnoldo Heidrich, á 
rua Correia Pinto rr 23.

A extinta desfrutava de- 
um largo circiílo de amiza
de, sendo sua morte muito 
sentida.

Srta. Ita Regina Guilhon
Mais um risonho aniver

sário verá passar em lõ do 
corrente a gentil, Srta. Ita 
Guilhon, tino o r n a m e n 
to da s o c i e d a d e  Iajea- 
na e dileta filha do I»r. Ivo 
Guilhon P. de Melo, digno 
Juiz desta Comarca.

tmanha-Damiip, ás 8 Noras, e Segunda-Feira:

no Gne-Teatro MARAJOARA
Farrapo Humano

0 maior e melhor filme do ano I

Aguardem ! na próxima semana:

Aventuras 
de Marco Polo
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