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As Comemorações do "Dia 
da Pátria” "

Brilhantes as comemo
rações realizadas nesta ci
dade, no dia 7 de Betem 
bro, em regosijo á data 
máxima da Nação.

Presentes as altas autori 
dades civis, militares e e- 
clesiasticas, chefes do repar
tições federais, estaduais e 
i ucicipais, representantes 
de classes e povo, foi has
teada a Bandeira Nacional 
To mastro adrede prepara- 
d em frente á Escola Nor 
n al Vidal Ramos, pelo Dr. 
Aristóteles S. Waltrick. P re 
feito Municipal em exercido.

O DESFILE

Realizou-se. em seguida,
0 desfile Militar e Esco
lar á frente das autorida
des e em continência á 
] andeira, composto do Ti-
1 de Guerra 173. Tropa 
de Escoteiros, Colégio Dio
cesano, Escola Normal Vi- 
dai Ramos, Colégio Santa 
Rosa, Grupo Escolar Vidal 
tíamos e outros estabeleci
mentos de ansi ■' cujos 
nomes nio coriseguimos a- 
Dotar.

Todas as unidades que 
tomaram parte no destile 
marcharam em perfeita or
dem e com garbo, provo
cando salvas de palmas.

NO ROTARY CLUBE

Ao meio dia, no Restau
rante do Clube 14 de Junho, 
realizou-se uma reunião co
memorativa á data pelo 
Rotary Clube de Lajes, com
parecendo o Dr. Aristóteles 
B Waltrick, Prefeito em 
iíxercioio, Dr. Ivo Guilhon 
P. de Melo, Juiz de Direi
to, Cel. Othon D. Fragoso, 
Comandante do 2 ‘ B. JRo- 
doviário, Aureo Lisboa, Pre
sidente em exercício da Câ
mara Munioipal, Dr. Olinto 
de Campos, Promotor Pú
blico, diversas pessous gra
das e rotarianos.

Após o almoço falou o 
rotariano Wátrtlor Martins 
Ribas, sobre fins da reu
nião. Seguiu-se com a pala 
▼ra o Dr. Olinto de Cam 
pos, Promotor Público e 
•pôs usou da palavra o 
Dr. Ivo Guilhon P- d» Melo, 
•eguindo-sa o Sr. Mario Du

tra e por fim o Presidente 
do Rotary local Sr Osvaldo, 
Camargo, encerrando a reu
nião.

Na Academia «Frei 
Veloso»

Promovida pela Academia 
«Frei Veloso» no Colégio 
Diocesano, realizou se uma 
sessão civica em homena
gem á data, constando de 
um discurso á Pátria pelo 
orador sacro Frei Klzeario 
Schmidt e viriados numeros 
constantes do seguiute pro- 
grama-,

I

1 Hino Nacional. 2 Sin
tonia Brasileira, anônimo 
Oldemar Luz. 3 Discurso à 
Pátria, o Diretor da Aca
demia. 4 Estrela do Mar 
Brutchin, conjunto orques
tral GD. 5 No alto do Ipi
ranga, Bapti8ta Capeilos, A 
ielaide Stephanes. 6 Frei 
Veloso e a Pátria, discur
so, Cesar A. Costa.

II
7 Chibiriribin, Pestaloza, 

Conjunto Orquestral GD. 
8 O Canto do Brasileiro 
Osório Dutra, Hernani de 
Farias. 9 0 Cruzeiro do
Sul, Pethion de Afiliar, Fiú
za Araújo. lOCarino Fter- 
no, Matiaaich, Piano e Vio
lino. 11 Y - Juca - Pirama, 
Gonçalves Dias.

Dramatização por um gru
po de académicos

(Fundos: Carlos Gomes, 
Burle Marx, Racgmáninoff, 
Saint Saens.)

12 Estudantes do Brasil’ 
Coro Final.

U a m a m e n to  tia 
Handel ra

A's 18 horas dou-so a 
solenidade do arriamento da 
Bandeira ha presença das 
autoridades, oficiais, praças 
do 2* B. Rodoviário e po- 
vo.

Ao som da “Marcha ba 
tida” o Ten. Cel. Othon 
Dutra Fragoso arriou a 
Bandeira, encerrando-se as 
comemorações.

D bile de gala io Club 
14 de Junho

Com grande brilhantismo 
realizou-se na .noite de 7 
de Setembro o baile de ga
la comemorativo levado a 
efeito pelo Clube 14 de Ju 
nho movimentando a socie
dade lajeana que compare
ceu em massa à elegante e 
aristocrática noitada,

Atuou durante as danças 
que se prolongaram até á 
madrugada, a orquestra 
“Tipica Porto alegrense” es 
pecíalmcnte contratada, au 
xiliada pelo conjunto “Ta- 
bajara” desta cidade.

0 grande baile de gala 
do Clube 14 de Junho fe
chou com chave de ouro as 
comemorações realizadas 
nesta cidade em homena
gem ao “ Dia da Pátria”.

* í

Respondem os p a r la -
i n F i i t a i T s

Por intermédio de >ua secção 
«Cartas ao Parlamento» o co
nhecido orgâo «O Jornal» rece
be cattas do publico dirigidas 
aos deputados federais, trans
crevendo também as respectivas 
respostas*

Transcrevemos abaixo a res
posta do nosso ilustre conter
râneo, Deputado Octacüio Cos
ta, an Sr. Francisco de Oliveira 
Ourgel, de Riberâo Preto, sobre 
o grande poeta catarinense Cruz 
e Souza

«Rec bi sua carta e agradeço 
a elogiosa referencia ao discur
so que pronunciamos na Cama 
ra Federal por motivo dc trans
curso neste ano, do cinquente- 
oário da morte d j  grande poe
ta negro, bar liga verde — Crnz 
e Souza- De pleno acordo quan 
fo a grandeza do poeta «tão 
grande como Mallarmé na Fran
ça e Eugênio d» Castro em 
Portugal».

Nilo Bruzi escreveu que ele 
«tinha o sol dentro do coração 
nasceu para oãu morrer na lem
brança daqueles que enamora
dos da beleza guardam um ver
so na memória como quem náo 
se esquece de uma oraçlo a- 
preudida em criança» Pertrnce- 
Ihe a gloria de ter sido o fun- 
dador da escola simbolista. Quan
to á herma ou busto perpetuan
do a efigie do autor de Faróis. 
Evocaçõ«* e Broqueis com eis 
estsria certamente do pleníssimo 
acordo, Nestor Vitov. que estu
dou exanstivamenle 4 personali
dade e a arte do grande negro.

Nós pensamos um pouco eom 
Rui Barbosa «nlo somos li  
muito entusiaslst de bustos 
um homem em metsl ou pedra 
parece duas veaes morto. E’ a

A in augu ração  do Posto de Serviço*
«De Sotoi

A importante organização comercial J .  Wolff & Cia gran 
de empório de artigos para automóveis e Agente de grandes 
exportadores de peças, acessórios, produtos nacionais e extran- 
geiras, inaugurou hoje o Posto de serviço «De Soto» junto ao 
seu estabelecia ento comercial á rua Tiago de Castro, em am
plo prédio de alvenaria construído sob os rigores da técnica 
automobilística, onde funcionará um* oficina completa para 
autos »caminhões de qualquer marca, atendida por técnicos es
pecializados.

Ao ato inaugural, que constituiu uma festa de confraterni
zação comerciai, compareceram autoridades civ’8, militares, e- 
clesiasticas, resprrsentantes do comercio, Industria, classes con
servadora*- e pessoas gradas;

Cortou a fita, na porta principal da grande oficina, o sr; 
Jairo Ramos, representante do Sr. Prefeito Municipal, encami
nhando-se todos para e interior do prédio onde em duas mesas 
improvisadas a firma ofereceu ura apentivo e em seguida um 
suculento churrasco e frios diversos, regados a cerveja «Quro 
Pilsen».

A’ hora de encerrarmos o nosso expediente contin uava, em 
meio de grande alegria, a festa inaugural na sede da firma J.  
Wolff & Cia. No proximo numero daremos maioras detalhes.

| Dia da Imprensa
Por proposta do ilustre Deputado lajeano Dr. Joao 

; Ribas Ramos, a Assembleia Legislativa do Estado lançon 
em ata um voto de regosijo pela passagem do Dia da 
Imprensa» dando conhecimento dessa homenagem ás 
Associações Catarinense e Brasileira de Imprensa.

: I

í Ainda não terminaram
as Doideras das

Casas Pernambucanas
Aproveitem os últimos dias

Pneus e lâmaras de ar F1REST0NE — A cumula 
dores DELCO E ETNA 

Correntes antiderrapantes para qualquer bitola 
Refletores de filamento G E  — Gasolina Panam 

Oleo* para motores Panam e Mobiloil

Peças 6 Acessórios em geral

De Soto - Dodge -  Chevrolet -  Ford 
J .  W o i f f  6 c  C i a .

Rua Tiago de Castro -*• Lajes

petrificação ou mineralização do 
vulto humano». O reconkeci- 
meato vive de se sentir, não de 
ser mostrar disse o li> stre Imor
tal Todavia, em se tratando de 
Cruz e Souza — o grande poe
ta nffro de Santa Catarina, peio 
eminente critico Silvio Homero 
consilerado, a muitos respeitos 
o melhor poeta que o Brasil, 
tem produzido, abrimos, desde 
togo, uma exceção para plena

concordância e por isso lamen
tamos também não existir no 
Rio de Janeiro om busto de 
Cruz e Souza 'desejaríamos 
uma estátua) numa cidade, on
de inúmeros existem, em praça« 
e logradouros, da postas, de 
militares, escritores, cientistas, 
administradores e jornalista*. 
Com um abraço agradecemos a» 
congratulações peto nosso di»- 
curso,
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Dia 13
O Sr. Ervino de Olivoi- 

ra Borges, fazendeiro nes 
te município.

— O jovem hjloio Wal 
mir, filho do Sr. Jofto B. 
Lemos Cordova, de Borel.

Dia 14
O Sr. Eviláaio Heusi, do 

Comercio desta cidade.
— O Sr. üuido Wiltnar 

Sássi, funcinDário da Dire 
toria do Estradas de Ro
dagens.

Dia 15
O Sr Augusto -, líenk- 

meier, (residente em Bocai

na do Sul.
Dia 10

A Exm a. Sra. D. Alice 
Delia Iíoccp, esposa do Sr. 
Pedro Delia Hocca, do alto 
comercio local.

— O Sr. Edegar W erner, 
do comercio desta cidade.

Dia 17
A E xm a. S ra .  D. Alice 

Ponce, esposa do Maestro 
Ademar Ponce, residente 
em S7acaria.

— O Sr. Jo s é  C. W olff ,  
com erciante  nesta cidade.

Dia 18
O menino Acácio R. Ar

ruda filho do Dr. Acácio 
Ramos Arruda, clinico aqui 
residente.

A M I Z A D E
A uma amiga

Tu e eu, dadas as m&os, caminharemos 
Pela escarpada íngreme da vida.
Juntas as nossas dores sentiremos,

Toda a alegria por nós será vivida.

No mundo a maldade sentiremos.
Ela é rainha em muitos corações,
Mas, eu te direi sempre: «Lutaremos»
E venceremos as desilusões

Chegará depois a primavera 
Espargindo amor, sonhos e luz 
E todos ao nos ver dir»o sorrindo:

S&o amigas sem falsidades vãs.
Deixai-as enlevadas ir seguindo,
S&o «duas almas totalmente irmas* ! . .

M aira ('astro 
Fpolis

Armando Ramos
Acompanhado de sua exma. espos* 

e de sua filha Sra. Ita Ramos Sampaio 
esposa do Capitão Joffre Sampaio, regres
sou do Rio de Janeiro, onde esteve vários 
meses, o nosso distinto conterrâneo Sr.
Armando Ramos, abastado fazendeiro aqui 
residente e caprichoso criador de gado 
Devon em sua fazenda - modelo «Sâo 
Luiz» situada na Coxilha Rica, neste mu 
nicipin-

S. Sa., que desfruta de grandes ami
zades e largo prestigio nos meios pecuá
rios, políticos e sociais de Lajes, fez par
te varias vezes das diretorias da Associa
ção Rural, e do Clube 14 de Juuho, sen

do atualmente suplente de Vereador e destacado membro do di
retório do P. S Ü. deste município. Em sua estad nu Oipital 
Federal compareceu á Convenção Nacional do P. b. U , em Ju 
lho p. passado, como representante de Lajes.

Ao Sr. Armando Ramos, que é nosso assíduo 1 borador
em assuntos de sua especialidade, desejamos bôas s.

Dr. Caetano Costa Junior
Avisa aos seus ̂ clientes que estará aus.*i de 

L.ijos durante ^aj temporada em qu» f a la r a  ius

C O R R E IO  ’ a O k ■ > ______

Geni S. Bicca, feste
jada soprano b rasi
leira, cantará nesta 

cidade I

Encontra-se nesta cidade e se 
fará ouvir terça-feira no saláo 
nobre da Escola Norm I Vidal 
Ramos, a eximia cantora patrí
cia, Sra. Gení Sclovitz Bicca, 
aluna laureada da grai te so
prano Sra. Oabriela Bezanzoni 
Lage, de fama universal

A Insigne sepraoo vem 
de uma «tournée»» brilhante 

I pelo sul do Brasit, onde sua 
|voz privilegiar., tem tiendo 
[excelente critica da imprensa. 
Cantou recentemente em Monte 
videu merecendo calorosos a 
plausos da platéia uruguaia e 
os elogios da imprensa daque
le país.
A jovem cantora viaja em compa
nhia -íe sen esposo Sr ElioBic- 
ca, de tradicional faiai lia gaúcha.

Patrocinam -síe importante 
recital, o«Gremto Ramalhete Ro- 
seo» e o «Grupo íe Varieda
des Teatrais «O n t Régis», des
ta cidade.

L u c i a
Completará seu 3o aniversá

rio natalício em 15 do corrente 
a galante menina Lucia, filha 
do casal sr Oscar Wagner e D. 

(Nair Sell Wagner.

árta . Euine^ E. Rafaéli
Em 16 do corrente verá pas

sar mais um alegre aniversário 
, natalício a Srta. Eunice Furtado 
Rafaeli, da sociedade desta ci
dade e filha do sr. Otávio Ra
faeli, industrialista uesta cidade 
e Vereador Municipal.

Teu. A rruda liam a ra
Regressou de Florianópolis, 

onde so encontrava a serviço de 
seu cargo, e Ten. Arruda C a- 
mara, Delegado Regional de Po
licia desta regiAa.

Artenes Lim a de 
Souza

Festejará dia 14 deste mês o 
seu aniversário natalicio, o jo
vem estudante Artenes Lima de 
Souza, residente em Florianópo
lis e filho do Professor Trajano 
Souza, lente da Escola Normal 
Vidal Ramos, desta cidade.

N o s s a  C i d a d e
A semana que findou teve como acontecimento marcanl 

as solenidades comemorativas do Sete de Setembro - o Dia d 
Pátria-

Naturalmente, estas solenidades tiveram o seu maior br. 
Ihantismo público na trrattde parada c desfile dos nossos co^ 
gios e escolas, escoteiros, destacamento militar, c o Tiro dí 
Guerra." C *

Este belo espetáculo cívico, como nos demais anos, tev, 
uma grande assistência, e também como nos anos anteriores 
êste público, na sua quasi totalidade, não «cube ainda aplaudi 
as esplêndidas ffbti ações escolaies e militares, que lhes of«re 
cem com ardor patriótico ê-te grande espetáculo de braJ
liõade. , , .

Entretanto, no dia seis, comemorando também, a passage„ 
do Sete de Setembro, tivemos o inesquecível prazer do assistir 
no Colégio Diocesano, promovido pela “Academia Frei Veloso' 
um festiv.l magnífico, que primou, sobretudo, ptlo alto e vibr?n 
te entusiasmo patriótico.

Qß

I! p. f-
Corn®

I Jicar »

Tudo, absolutamente tudo, ali, naquele peqneno salão d< 
festas, era Brasil. Desde o número inicial - o Hino da Pátrii 
cantado com toda alma varonil pela assistência, na qual predol 
minav a mocidade do Colégio e Oinasio Diocesanos, e parti 
do Colégio Santa Rosa, até ao numero fiual: a marcha cora! «Esj 
tudantes do Brasil* foi uma esplêndida 9equencia de sentimento! 
de amor á nossa Pátria.

I Titebg*

imolío 

If.  K

Aquela «Sinfonia Brasileira« declamada pelo jovem acadên j 
co Oldemar Luz, que abriu brilhantemente o programa, foi, pari 
nós, uma revelação de eloquência e de bravura nacionalista. «N̂  
alto do Ipiranga». «Frei Veloso e a Patria» (uma lição necessaj 
ria para tanta gente . . . )  «O Canto do Brasileiro», «O Cruzei] 
ro do Sul,» marcaram a presença na tribuna da Academia de jo] 
vens nos quai, hemos de confiar, de futuro, nas lides civicas, so 
ciais e profissionais, pelo seu preparo, vocação e sobretudo emo 
çâo patriótica,

Egualmente, o poema draraatisado «Y-Juca Pirama», do 
grande poets Gonçalves Dias, bem como a parte musical, agr 
daram plenamente.

A toda esta pldiade de jovens acadêmicos registramos aqu 
nossos parabéns.

Os nossos aplausos maiores, porém, devem ser e os endr 
ressamos de todo o nosso coração para a própria Academi 
«Frei Veloso», na pessoa de seu culto, esforçado Diretor Fr 
Elzeario Schmidt, que, com o seu primoroso «Discurso á Patriaj 
confirmou seus dotes invulgares de orador e de patriota.

A sua oração é uma peça notável, que merecia, quedevi( 
ser divulgada por todas formas -  pela imprensa, pelo radio, pi 
ra grandes públicos, principalmeute para a juventude do Brasil

V. L

I jivílho 

|lhtalurgi< 

Dr. Lu

Quilhem

Ma

Ibcbert.

Correia Pinto Junior

IrtT

Etenn

T E A T R O <« Kt

Depois de uma brilhante e longa temporada no Teatro S-i 
Pedro, de Porto Alegre, a Companhia IRACEMA DE ALENCAR 
volta ao Rio de Janeiro passando em Lages, como havia pro-, 
metido, para inaugurar o palc» do nosso magestoso Marajoara.

Segundo telegrama que nos fui mostrado, há dias, Iracema] 
e seus arhstas farão no Marajoara uma breve temporada de* 
cinco espetáculos -  todos com peças inéditas para a nossa cida-f 
de. que se intitu/aiu “NUVEM QUE PA8SOU” , A’ SOMBRA] 
DOS LARANJAIS”, MUITO AMOR E NADA MAIS”, “ L6IA 
DE QAZ” (Lembram-se do filme “Meia Luz”, com Ingrid Bei . 
gman e Charles Boyer? E’ esta mesma peça de Somerset Mau-J 
gham, traduzida para o nosso Teatro com o titulo de A LUZ! 
DE OAZ)  E ainda a famosa peça “OLHAI 0 8  LÍRIOS PO 
CAMPO”, do romance e filme de Erico Veríssimo.

A Emprêsa do Marajoara já abriu a assinatura para estes \ 
cinco formidáveis espetáculos, que constituirão a Temporada Po- 
pular da Companhia de Iracema e seus artistas

O Preço da assinatura é de C/?$õ0,00, podendo os interes- 
saaos tomar assinaturas, desde já, na Bilheteria do Teatro Man* 
joara, ou no Bar Danúbio Azul

*  no I)r<̂ x‘mo dia 21, com a peça de enorme
sucesso: NUVEM QUE PASSOU.

Aéro Clube
de Lajes

as ,i,it.P írer-30 ^ j n*c!L do A*ro Clube de Lajes participa 4( 
de Setembro^UrS° ^Magem terão taicio no próximo Jia 2

«n taSü!r? : r >  av*sa os 8rs. Candidatos qne ainda não apf 
eencia a cttd0f °S documcn,os, procurarem com a máxima u 
»quela d* referi^  Eutidade, afim de satisfazerr
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CORREIO LaGEANO

Ju_zo do Direito da Comarca de La es
Quadro Geral dos Credores

Adm ilidus á fa lência  de Antunlo Lonreneo llebetier
N O M E R E S I D E *  Cl A CLA SSIFICA Ç Ã O CRÉDITO

Otilia Florintía Lenzi Lages
.0 sÇ.Com previlegio

—I
Cr$ 2.40#,00

P. F. Tavares & Cia.
- -  i ♦ < gera! v. ■

Porto Alegre 
R. G do Sul Quiragrafário 2.435.00

Cortume Brusquense S/A. Brusque 
Stb. Catarina

Idem 10.527,50

Oscar Muller & Cia. Ltda. S. Leopoldo 
k. G. du Sul Jf ' 12.442,50

Tecelagem de Lona Ltda. N. Hamburgo 
k G. do Sul

«
t hT' 
y** 7 982,70

Arnoldo Leonardo Schmidt Jaraguá do Sul 
Sta. Cataiina

C 3.370,00

JI. F. Konrdorfer & Cia. N. Hamburgo < 5.774,50R. CJ. do Sul.
V. H. Kuns & Cia. Hamburgo V. 

R. O. do Sul
< 30.091,00

Carvalho Teixeira & Cia Ltda. Pelotas 
R. C. do Sul

€ 28.132,40

j Metalúrgica Abramo Ebeile S a Caxias do Sul 
R. ü .  do Suf

< 7:300,00

Dr. Lauro Ramos Cesar Lajes < 16.175 00

Guilherme Fasolo & Filhos B. Gonçalves 
R G. do Sul 1.500,00

Martini & Cia. S. Leopoldo 
R. Ü. do Sul

« 14.777,00

Reichert, Schmitt & Cia Ltda, S. Leopoldo 
R. O. do Sul

« 9.690,00

Arthur Hack N. Hamburgo 
R. O. do Sul

< 1 967,00

irmãos Djnishian São Paulo C 3.761,00
1(Capital)

BroDner & Cia. Ltda. Hamburgo V. 
R. O. do Sul

< 5 667,00 1

Lenz, Kuwer & Cia. Ltda. S. Leapoldo 
R. O. do Sul

« 4.720,00
XV. U. UV JUI I

T O T A L  Crjs lò‘J.320,20

1 ajes,/30 de agosto de 1948 
lvo Ouilhon Pereira de Mello 

Juiz de Direito 
Ubirajara Almeida Vallim 

Sindico

0  Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretamente nas fabricas, artigos de alta
olasse

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

Rua 15 de Novembro *■= Lajes

I ) r  J .  G u a l b e r t o  N e t t u
Advogado

'asas oiveis - Comerciais - Trabalhistas Criminais 
e Fiscais «•..*

ESCRITÓRIO E RESIDÊNCIA:

Rua Aristiliano Ramos, 7 Caixa postal 5*
Lajes

Edital
João O ualbertoj d* Silva Fi
lho, ofi c al de Proteslos em 
Oeial, Oh Comarca, de Lajes, 
Estado Oe Santa Catarina, na 
forma oa lei, Hc.
Faz aaber que está em seu 

cartório, nesta cidade de Lajes, 
estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova, numero 
vinte e quatro, para ser proles 
tada por falta/ de pagamento, 
uma Nota Promjssuria, em enn 
tida por Alberto berreta e be- 
nony Audrade Vieira, a favor 
de Nicolau Martin« Felipe, no 
valor de Cr£ 20 000,00 (Vinlt 
mil cruzeiros)

Pelo presente, intimo os se
nhores Alberto berreta e Bcno- 
ny Andrade Vieira, a virem pa
gar o valor da referida Nota 
Promissória, ou darem as razões 
da recos •, nntifjcando-cs, desde 
já, do protesto, caso náo com- 

I pareçam no prazoJegal.

Lajes, 9 dr Setembro de 1918. 
O Oficial de Protestos em Geral 
João Cualberto da Silva Filho
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Prefeitura Municipal de lajes

Requerimentos Despachados
Dia 4 de Setembro de / 948

N‘ 1.262 — Joaquina Moreira Delfes • Licença para construir
Sim

N’ 1.243 — Dr. João Pedro Arruda -  Aprovação de planta e 
licença para construir um prédio para Jonas Dias San
tos - Sim

Dia 6 de Setembro de 1.948
N' 1:231 — Dr. João Pedro Arruda - Aprovsção de planta e 

licença para construir ura prédio para Francisco Clia 
ves -  Sim

N- 1.277 — Hermilino Alves Souza • Licença |>ara abrir um bo
tequim Sim

N 287 — Eliziario de Camargo branco -  Transferência de ter
nos foreiros para a firma Industria e Comercio Santos 
Almeida S/A. -  Sim

Dia 8 de Setembro de 1.948
N- 1.249 — Delciiio Medeiros da Silva • Licença para construir 

um prédio era seu terreno proximo ao Cemitério - Sim

0 I R í Ç Ã 0Dr. Ribeiro de Camargo — Dr. Celso Valerio — Dr. Ruy Santos — Dr. Eugênio Lopes — Dr. Eliseo B. de Camargo
Completos modernos serviços de: Cirurgia — Maternidade — Ctinic» 
Médica — T reumatologia — Pronto Socorro — Raios X — Laboratorio 
Radioterapia Profunda e Superficial — Banco de Sangue — Fiosioterapi» 

Oxigenoterapia ( Tenda e Mascara ) — Ressucitador.

O Hospital está á disposição dos Srs. Médico sDiarias a partir de Cr$ 40,00

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

Av. Joâo Gualberto, 1940 — Fones 4696 4697,
«t m iêce interna para todas as dependencia C U R I T I B A

“ H O S P I T A L  S Â O  L U C A S , ,

Nenhuma Família Católica sem Jornal
Católico

Telefone para 11G e peça uma assinatura do

‘‘Jornal Do Dia”
o mais completo matutino do 

Rio Grande do Sul

Os.leitores do interior poderão fazer suas assinaturas, diri
gindo-se ao endereço abaixo

Manoel Lino de Je s ú s  -  Caixa Postal 41 -  Lajes 8 C.

C. Montenegro & Cia.
varejo

Nada Alóm de Cr.$ 25,00
REPRESENTAÇÕES SEGUROS ESCRITAS EM 
GERAL ALIANÇAS DA BAHIA CAPITALiZAÇÃO 

Rua Marechal Deodoro — Lajes
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Prêmfura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O

de 3 de setembro de 1918 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

NOMEAR
De a cordo com o art. 15. Hem V, do Decreto-lei estadual 
n° 700, de 28 de outubro de 1912:
Ida Waltrick Paes para exercer, em substituição1 enquanto 

durar o impedimento do respectivo titular Sra. Marieta Zoraiba 
defFarias Paes, o cargo de Professor, Padrão C, do Quadro 
Unico do Município (Escola mixta municipal de Imboque, no 
distrito d6 CaruJ percebendo a gratificação prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de setembro de 1948 
Assinado. — Dr. Aristóteles S. Waltrick 

Prefeito Municipal em exercício.
Jairo Ramos 
Secretário

P O R T A R I A

de 3 de setembro de 1948 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 

CONCEDER LICENÇA
De acordo com o art. 155, letra a, combinado com o art. 
157, do Decreto lei estadual n° 700, de 28 de outubro de 
1942:
A Marieta Zoraiba de Farias Paes que exerce o cargo dei 

Professor, Padrão C, do Quadro Unico do Município (tscolal 
mixta municipal de Imboque.no distrito de Caru), de sessenta. 
50) dias, com todos os vencimentos, a contar de l # do corrente. | 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de setembro de 1948 
Assinado — Dr. Aristóteles S. Waltrick 

Prefeito Municipal

P O R T A R I A

de 2 de setembro de 1948 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 

CONCEDER LICENÇA:
De acordo com o art- 163, do Decreto-lei estadual n° 700 
e 28 de outubro de 1942.

Joana Pereira de Lima ocupante do cargo de Professor,J 
U, do Quadro Unico do Município (Escola mixta munici- 
Jonta Dinheiro, no distrito da Cidade) de noventa (90) 
a todos os vencimentos, a contar da presente data. 
feitura Municipal de Lajes, em 2 de setembro de 1948 

Assinado. — Dr. Aristóteles S. Waltrick 
Prefeito Municipal etn exercício

P O R T A R I A

de 2 de setembro de 1948 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

DXCEDER LICENÇA
do com o art. 763, do Decreto lei estadual u° 700,
* outubro de 1942
eth Luckmann Beirão ocupante do cargo de pro 

C , do Quadro Uuico d» Município Escola mixta 
igueiredo no distrito de Bocaina do Sul), novent 
>dos os vencimentos a contar de Io do corrente. 
Munioipsl de Lajes, em 2 de setembro de 1948 
nado — Dr Aristoleles S. Waltrick 

Prefeito Municipal em exercício

PORTARIA

de 2 de setembro de 1948 
micipal de Lajes, resolve:
LICENÇA
i com o arl. 163, do Decreto lei estadual ii°
1 de outubro de 1942.
iggers ocupante do c^rgo de Professor, 

Unico do Município (Escola mixta muni 
strito de Bucaina do Sul) de noventa (90), 
cimeotos, a contar dd prestnte data.
>al de Lajes, em 2 de setembro de 1948 
O —- Dr, Aristóteles S. Waltrick

Prefeito Municipal em exercido 
> E C R E T O 
te setembro de 1948 

Municipal de Lajes, resolve

15, item V, do Decreto lei estadual 
bro de 1942
a exercer, em substituição, » nquante 
pectivo titular Sra. Joana Pereira ’e 

Padrão C, do Quadro Unico j 
unicipal de Conta Dinheiro, no di 

gratificação prevista em lei 
ajes, em 2 setembro de 1948 

Aristóteles S Waltrick 
Aumcipal em exercício 
tiro Ramos 
'ecretário

Or. Valença
ClitOea exclusiva de 

crianças

Consultorio: Io andar do edi 
ficio Marajoara 

Consultas: das 14 ás 17 
horas — Fone. 67

Residência: Rua C«l. Aris- 
tiliano Ramos, 8 -  Fone 14

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA t ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio Lua
LAJES '

Atende chamados para as co 
marcas de S. Joaquim, Curifi 
bários. Bom Retiro e Rio doSul.

Leitões de Raça
A Fazenda de Criaçflo de 

Lajes tem para a vsndas 
a razio de Cr$ 12,00 (Doze 
cruzeiros) o quilo, leitões, 
vacinados contra a peste 
suina.

Mudas
Venda de mudas de a rvore 

rutHeras e videiras em gerais 
viveiros Pedro üren lene e lr- 
Imão - Faroupilha - com contro- 
fe de sanidade e etiqnetagem 
feito pela Secretaria da Agri 
cultura do R. O. do Sul.

Pedidos por intermédio de 
Dimas Ribeiro.

Rua Correia Pinto n» 64 
Lages

V ed em -se
Cinco lotes de bons ter

renos á rua Sao Joaquim. 
Tratar com Odilon Couto 
( Lalão )

Contauor
Devidamente registado no 

C. R. C. aceita escritas co
merciais e fiscais e demais 
serviços contábeis.

Propostas e informaçõgs 
na gerencia deste jornal.

ÚS VI RE 
ADVOGADO

Praça João Pessoa 
Edi[. DrAcácio - Vandar

JAJFS
• o ú n jt i  r a t n  r i r i a

Assine < Cirrtii Lsgeino >

À “ Sociedade Agrícola de 
Pelotas,,

Realizará a 25 de setembro PJ er"  comemoração co
seu 50° aniversario, grandiosa EXÍ OSlÇÀU INTERNaCIO- 
' NAL, com a participação d s seguintes representações

la. Exposição Internacional de gado Leiteiro 
2a Exposição Internacional dc Equinos Crioulos ” 
la Exposição Internacional de Avicultura 
7a. Exposição Brasileira de Uado Holandês 
26a. Exposição Feira desta Sociedade 
la. Exposição de Trigo Nacional 

Exposição de Lãs 
Orando Exposição Industrial! ”
Original Exposição Canina 
Exposição de Sementes, e ainda outros 

diversos concursos

Srs. RURALISTAS ! Comparecei a esta importante 
testa rural para que possais aquilatar de perto <> pro
gresso em que se encontra a pecuária brasileira e 

Continental

quaisquer informações devereis dirigir-vos á 

«SOCIEDADE AGRÍCOLA DE PELOTAS»

Pelotas. -  Rio Grande doSul -  Brasil

Comercio e Transportes 
C. Ramos S. A.
Matriz : FLORI ANOPOLIS 

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

Secçio da V9aii3, Oficiui Anaxa
Peças e acessórios para caminhões INTERNATIONa L -  
FORD e CHEVROLET • Pneus e camaras de sr para cami

nhões e automóveis — Baterias 
CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HAR- 

V ESTER MAQUINAS S/A.

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

Desnatadeiras

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PRATT S/A 
?<I^quinas de escrever • Maquinas de somar -  Mimiografos 
DISTRIBUIDORES DAS INDUSTRIAS «NEVE» 

Arquivos - Fichários de aço - cofre* etc.

=  Aproveitem !
F o r d  e oi p r e s t a ç s e s
COMv 12 OU MAIS PRESTAÇÕES, podeis adqui 
iir de pronta entrega,, um dos afamados CA MI 

■ NIIÕES FORD, com reduzida FõFuF7 ou F8 do 
145 IIP. tipo 1948

Somércío do Automóveis loto Buatim §. II
( AGENTES FORD EM L A JE S )

lhes proporciona esta oportunidade, de com a ren
da do proprio veículo, pagarem o seu caminhão 
FORD.

FORD! FO RD ! SEMPRE FORD !

Visitem hoje mesmo a AQENCIA FORD e reti
rem o seu preferido CAMINHÃO FORD.
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Prefeífura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

p o r t a d a

r, . . .  de 2 . do setembro de 1948 
O Prefeito Municipal de Lajes resolva*
CONCEDER LICENÇA *

7D00 7 ; dV r  °  au ’ ,ti? ’ do 0:creto-leí estadual n° /uu, de. 28 de outubro de 1942
_ , A  ?̂aIj 3 *Joaquina de Liz ocupante do cargo de °rofessor 
ladrão C , do Quadro Unico do Município (Escola municipal d.‘
^ l/nme!.ra0 d0 Bu,la’ 00 dlstri,ü de Antonio Inaciq) de nov^n- 
u (90)pdl3S’ com todos os vencirneiilos, a contar de 1° do corrente 

Piefditura Municipal de Lajes, em 2 de setembro de 1948 
Assinado — Dr. Aristóteles S. Walttick

Prefeito Municipal em exercício 
D E C R E T O  

de 2 de setembro de 1948 
NOME^R^'*0 ^ Dn'c’pa* de Lojes, resolve.

D e * c ° rdo com o art: 15, item V, do Decreto-lei estadual 
n- 700, He 28 de outubro de 1942.

Evaldo Wiggers para exercer, em substituição, enquanto du
rar o impedimento do respectivo titular Sra Oertrudes Wiggers 
o cargo de Professor, Padrfto C, do Quadro Unico do Município 
(Zfscola mixta municipal de Areião, uo distrito de Bocaina do 
8ul), percebendo a gratificação prevista em lei

Prefeitura Municipal de Lajes, <m 2 do setembro de 1948 
Assinado — Dr. Aristóteles S Waltrick

Prefeito Municipal em exercício 
Jairo Ramos 

Secretário
PORTARIA

de 2 de setembro de 1948.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve,
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. 155, leira a, combinado com o 
órt. 157, do Decreto-lei estadual n° 700, de 28 de 
outubro de 1942.

A Wanda Maria Beims de Oliveira ocupante do cargo de 
Professor, Padrão D, do Quadro Unico do Município (Escola mix
ta municipal de Conta Dinheiro, no distrito da Cidade, de ses
senta (60) dias, com todos os vencimentos, a contar de lo do 
corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de setembro de 1948 
Assinado. — Dr. Aristóteles S. Waltrick

Prefeito Municipal em exercício, 
DECRETO

de 2 de setembro de 1948.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
NOMEAR:

De acordo com o art- ló, item V, do Decreto-lei es
tadual n° 700, de 28 dc outubro de 1942.

Ana Alice Picinini /?ibeiro para exercer, em substituição 
enquanto durar o impedimento do respectivo titular Sra; Wanda 
A tria Beims de Oliveira, o cargo de Professor, Padrão D, do 
Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de Conta 
Dinlieiro no distrito de Cidade), percebendo a gratificação pre 
vista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de setembro de 1948 
Assinado — Dr. Aristóteles S. Waltrick

Prefeito Municipal em exercido 
Jairo Ramos 
Secretário

DEC RETO
de 2 de setembro de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.

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

Maria Adeliua Moraes para exercer, em substituição, en-
onanto dura. a impedimento do respectivo titular Sra. Mam
.loaquina de Liz, o cargo d. Professor, Pad ão O. °  ^  °
Unico do Municip.o (Escola m.xta mun.c.pal de QnatUJ  
tutiá, no distrito de Antonio Ir.acio), percebendo a gratif,cação

PreVÍpíefe'itulra Municipal de Lajes, e m  2 de setembro de 1948 
Assinado -  Dr- Aristóteles 8. Waltrick

Prefeito Municipal em exercício, 
Jairo Rimes — Secretário

d e c r e t o
de 2 de setembro de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajas, resoho

DeN. c " 5 f c » m  o »'<• d°  D,C,C'0 ‘ |S1
n- ™°i M ?ad o 'd °UCraí°pari exeícer o car8í> d, 1-rolcsso.,

“ g S É  « )
ci|,al de Ponte Alfa, no dl^ n ° 2 de sete.nbro de 1948

1’reíeitura Mumc-p.l d .  s  w , „ rick
Assinado -  ManíCip9l em exercício

Jairo Ramos
v!or>rt>l!Íl ii)

J.H atalha da Silveira
Cirurgião Dentista

Das 8 áv 12 horas 

Rua Ma!. Deodoro 41
%*rt**v

Salas (!• espera em comum com 
o Dr. Armando Carvalho

ALUGAM-SE
Salas

110

Edifício 
MARAJOARA

Informações9

com a gerência 
do CINE TEATRO

MARAJOARA
4

Núcleo Filatélico de
■ •«»

Lajes
Desta sociedade, filiada ao 

Clube Filatélico do Brasil e Por
tugal, recebemos o seguinte 
oficio

Redação do Correio Lageano, 
Nesta Prezados senhores 

Temos a subida honra de co-, 
muiiícarvos que, em secção de 
Assenbiéia Oeral Ordinária, 
realizada em 31 de Agosto p. 
findo, fai elaita e empossada 
a diretoria que regerá os des
tinos deste Núcleo Filatélico no 
periudo de 1948-1949.

A nova Diretoria ficou assim 
i constituída:

Presidente, Bernadino N Ge- 
vaerd Vice-Presidente, Dr. C e- 
lio B. Ramos 1° Secretário, A- 
delmar B. Castro 2° Secretário, 
Cid José Ribeiro 1° Tesoureiro, 
Jose M. F. Silva 2o Tesoureiro, 
Ricardo Morei Dir. Filatelia, 
José Miranda Meg3le

Valemo-nos da oportunidade 
de paresentar-vos os protestos 
de nossa alta estima e destínta 
consideração.

Saud^çãoes Filatélicas

Pelo Núcleo Filatélico de Lajts

Bernadino N. Oevaerd 
Presidente

Adelmar B. Castro 
Io Secretário

brevemente
grande concurso de a- 
madores da arte loto- 
gráfica.

/> valiosos prém ios

In fo rm a ç õ e s  n o  Studio 
Klinger.

Assine « Correio Lageano

DP. J 0 Ã 0  C O S T A  N E T T 0
Alta Cirurgia —• Doenças de Senhoras — Parto

uPEHAÇÕES  : de Estomaqo. Intestino, ciapend ite, Figndo e Vias Bi
liares. Tiroide Bocio (/’apo/ Hérnias Varizes * Hemorroidas. Rins 
o Próstata Útero Ovários e Seios. Tumores emgeral. Cirurgia dos Os
sos e ArticulaçOes. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congénitos e ad
quiridos.

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

Consultorio: Praça Cel. João Costa (em cima d] Café Cruzeín)
. Doenças Operações

D E

Olhos ' Oflvidis - llifiz - Sirga.it]
(Cabeça -  Pescoço -  Boca;

dr. J. A.ranjo
es pec i al i s t a

Assistente do Prof SANSON do Rio de Janeiro 
Especialista dos Hospitais de Florianópolis

Está dando Consultas em Lajes, a Rua Hercilio 
Luz nu 30 — Rua do Hospital

Expresso Grazziotín de 
Transportes Ltda.

DE SOTO

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

Saida do Lajes, à» 6 horas da manhft diariamente 
informações ua Est. Rodoviária

Mercadinho Central
de D. G. Detofol

Frutas e Verduras em geral e artigos da Especialidade 

Preços baratíssimos

Rua Marechal Deodoro em frente ao Cine Teatro Tamoin

J fiE to  X
B a t i . á f r M n V J W  jurídicas e-So ^

Direito do Estado do Rio dc Janeiro
, v - i .  ■ , , •

Aceitam o patrocínio de todo e qhulquer serviço de tua pro
fissão : — causas cfveis (doações, testamentos, inventários, di
visão e demarcação de terras, etc.), criminais, orfVnológicas, etc.
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Festa de Nossa Senhora dos Prazeres
Resultado da Festa realizada em 14 e 15 de 

agosto de 1948

Receita
Lei 1 Aos
Oferta doa paraninfos das novenas
Ioda da fortuna
/ otequim
f  endt. cartOes
Quermesse
Coleta e ofertas
Rifa organizada pela Festeira. Dna. Lygin J/oura 
Rifa organizada pela Festeira Dna. Rutli Ribeiro 
Rifa organizada pela Festeira Dua. Edite S. Neves

Despesa
Leiloeiros 
J .  fFolff e Cia.
Schweitzer e Cia.
Carlos tloepck e Cia.
C asa Paraiso 
í  rrin Specht 
C. Jfontenegro e Cia.
A Peroja de Lajes 
Oratificaçâo ao Sacristão 
Confecções de flores 
,1/usica 
Guia Serrano 
Café Brasil
Velas para o altar de Nossa Senhora
« ompra e preparo de galinhas e bolos
Foguetes e outras despesas
1’ago ao sr. Banthien e diversos empregados
/ usar Danúbio
Publicação do Balancete

Saldo entregue a Frei Acliiles, Vigário

Lajes, '27 de agosto de 1913
As Festeiras: Edite da Silva Neves 

Lygia Moura
Amalia Figueiredo 

Ruth Ribeiro
V,»to P. Frei Acinles Kloeoher, ofm

Cr$ 4.097,0« 
1*692,0«
1.754.501 
1.834,0«
1.547.00 
4.071,0«

611,00
1.000,00
1.000,00
1.100.00 

Cr/lfc 69,,40

Cr/ 338,80
1 .800.00 

974.8o 
291,7o
606.00
700.00 
223 3o
161.00
120 .00 
214,5o

2.200.00
283.00
180.00 

83,5o
791,9o
676.00 
745.6o 
26 1,00

70,00 
Cr Jl<'.223.3o 

8.474,1o 
CrS18.697,4o

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E O  R E T O
de I o de setembro de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder Exoneração

De acordo com o art. 92, § Io, alínea a, do Decreto-lei 
estadual n° 700, de 28 de outubro de 1942:
A Bernadete Ghisoni do cargo de Professor, Padrão G, do 

Quadro U’nico do Município (Escola mixta municipal de Cape 
la de Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Bocaina do Sul).

Prefeitura Municipal de Lajes, em I o de setembro de 1948,

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

Requerimentos Despachados
Dia 1- de setembro de 1948.

N- 1239 — Otávio Figueiredo - Transferência de ter
reno foreiro - Sim.

Dia 2 de setembro de 1948.
N 1034 — Seb-istiana Pereira dos Anjos - Transferen

cia de terreno foreiro - Sim.

Democracia, Exercito 
e Imprensa

M ensagem do gen. C anro- 
bert P ereira  da  Costa d 
A ssociação  B ra s ile ir a  de 

I  m p ren sa

RIO, 4 (Meridional - O pre
sidente da Associação Brasilei
ra de Imprensa recebeu do mi
nistro da Ouerra a seguinte 
mensagem:

“Desvanece sobremodo não 
só a elevada mensagem que essa 
associação dirigiu ao Exercito, 
por ocasiáo das comemorações 
a Caxias, como tambcm a hon
rosa visita quo a 25 de agosto 
me fez sua diretoria, incorpora
da, neste ministério. Como fri
sei na ocasião, julgo indispen
sável uma aproximação cada 
vez mais estreita e sincera en
tre jornalistas e militares e as
sim pensando é que procuro 
dar aos representantes dessa 
laboriosa e patriótica classe, 
junto ao ministério da Guerra 
a liberdade uecessaria para o 
exercício de suas atribuições, 
com o que nos beneficiou gra 
çhs á elevada compreensã« dos 
seus deveres e dedicada colabo
ração com a divulgação de as
suntos do nosso interesse e do 
interesse publico. Assim tem si
do normalmente nos momentos 
agradaveis de paz que ora o 
mundo procura consolidar, mas 
também o foi nos transes amar
gos porque passamos, quando, 
na defesa dos ideais democráti
cos, foram chamados á luta, 
pois, ao encontro dos nossos 
desejos veio, como sempre, 
aliás, a imprensa, a cooperar na 
preparação psicológica do pais 
para a guerra. E os resultados 
faram os que verificamos quan
do jornalistas e soldados obtive
ram merecido galardão pelo de
sassombro com que, com suas 
armas, combateram era defesa 
da humanidade, tão seriamente 
ameaçada

A razão desse entendimento 
cordial está, com certeza, em 

j sincronizarão com as aspirações

Ida imprensa e do Exército, que 
sio a defesa e a garantia dos 
ideais domoeraticos. pelos quais 
se têm batido com denodo e 
objetividade. Agradecendo ao 
distinto presidente da Associa
ção Brasileira de Imprensa, aos 
seus diretores e consodos as 
manifestações que nos prodiga
lizam valho-me do ensejo para 
reiterar-lhe meus protestos de 
elevada consideração, (a^

Gen Canrobert P. Costa”

Fazendeiros lajea- 
nos na Exposição 

de Palermo
N- 1418 — Avelina Pereira de Souza Arruda - Trans

ferência de terreno foreiro - Sim.
Dia 3 de setembro de 1948

N' 12*10 — Dr. Joáo Pedro Arruda — Aprovação do 
planta e licença pera construir um prédio para 
Jose Steffen - Sim.

Leia e assine o

Afim de visitarem a grande 
Exposição de Palermo (Rep. 
Argentina), seguiram desta ci
dade vários fazendeiros lajea- 
uos, os quais acabam de re
gressar agora

Dentre eles- anotamos os se
guintes: Dr. Lauro Cesar, Srs 
Antonio Lisboa, Hortencio Ca
margo Rosa e Murilo Ramos

Correio Lageano A SUA TAXA D\

LIQUIDADOS IMEDIATA MENTE
AGENCIA EM LAJ/3S — Rua Mal. Deodoro, 48

Do 1- ao 6. Do 7- ao 12
Todos os títulos contemplados serão

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

(Desembargador Aposentado)

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

Itesidencia -  Rua Cel. Qordova n° 40  — Fone 88

Escritório -  Rua 15 de Novembro — Edifício João Cruz Jor. Foue88 
L A JE S — Caixa Postal u° 19 — Sta. — Catarina

Quer comer bem?
Vá ao restaurante do Club 14 de

Junho
COMIDAS APETITOSAS - AMBIENTE SELECIONADO

Satisfaça seu paladarCosinha brasileira e italiana - Adega sortida

V atreS?° técnica do farmacêutico diplomado
'A N T Ó N IO  M . ,V. R tp A S

“ nE.*. ei'° <*UC ãlogis „acionai, e ealfangeiia» — 
P'eto sortimento de perfumarias e artigos de toucad

deT  * laboratório dè manipulação

• JOÃO PESSOA -  LAJES

Verônica Sell Pilar
Parteira - diplomada

Atende era domicilio e na Maternidade Tereza 
/?am osA

Residência: Rua Fausto <Je Souza em frente ao 
Moinho Ipiranga
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Transferência da 
Rcvroa. Irn â
laurin a •

A 25 lie »gosto partiu para /■Joria- 
nópolis a Reverenda Irma Lanrinda 
nue foi atender a ordens superiores 
da Rvinu. Irma Madre Egydia da 
Ordem da uivina Providencia.

Orando foi o vAcuo deixado por 
esta abenegadisaima Irma uío só no 
Hospital Nossa Senhora do.- Praze
res em que trabalhava como em toda 
I.ajes. Imenso* foram os serviços 
prestados por ela á populaçlo lajeana 
Sempro sorridente, nío medindo sa
crifícios de especis alguma quando 
ara para minorar os sofrimentos alhe
ios, não visava nem credos, nem 
côr nem a indigência revestida com
0 seu cortejo de misérias. Quantns 
vezes deixava ela a sua cela. as par
cas refeiçOes de lado para atender 
»0 pobre que reclamara os seus au
xilio» justameute na hora em qus ele 
mais necessitava de alimento e de 
repouso. Inúmeras também loram as 
vezes em que adoentada, cansadissi- 
na via-se a dedicada Irmâ levantar, 
s altas Horas da noite ou mesmo 
quando apenas tinha conciliado o so
no para atender o ferido, o mori- 
I undo dando-lhe nlo só o auxilio 
r a erial como o espiritual que ro- 
tustece as almas e nos prepara para 
a viagem do além turanlo. Seguis,
1 ois, ó Irm* Laurinda, as pegadas 
do Divino Mestre e o que disse um 
grande santo: «Lança o pão no rio 
Jeste mundo e o encontrarás no marda 
»ternidade». Se queres que teu es
quife tenha um fundo bem macio for- 
ra-o de boas obras *.

Com a sua estadia no Hospital Nos
sa Senhora dos prazeres este melho
rou as suas dependeneiaa devido a 
intervenção da Rvma. Irma Laurin- 
ia  aos superiores do mesmo. A sua 
grande prática de eufermagem não 
só facilitava o serviço das outras en
fermeiras como até dos próprios mé
dicos.

Quanta confiança depositavam ne
la as senhoras e moças consultando-a 
quando as horas dos médicos não 
sobravam para atender-lhes. Alegra 
< onstantemente, com o sorriso a 
I ailar-lhe nos lábios, tinha sempre 
i ma palavra de consolo para os so
fredores.

Recebe, pois, ó Revma. Irmã Lau- 
rinda, dos lajeanos o pveito de grati- 
d : do medico, do pobre, do reine- 
d do, do preto, da criança e d<* ri- 
C Que Deus lhe acompanhe os pas- 
S‘ s na santa trajetória que ainda ten- 
d s a percorrer é o que deseja a 
sua amiga, e que seja mais tarde um 
lirio a ornar a fronte da santa Igreja.

E l vira B a tis ta  D ias

7* PAOINA

lm lajes très aviões da 
irce-lris Viação té ieaS. A.

r
Très posantes aviõ*s bimo- 

lores « ! 'r Haviland» ingleses, 
iterrizarai. quaita feira passada 
i e*ta cidade prMencenttis á fro 
la da «Arcn lri- Viação Aérea 
1. A., <orr>panhia nacional com 
! ede de operações em Caxias 
co Sul.

Nos très lindos aparelhos via
javam do Rio de Janeiro para 
• axias, o Sr. Francisco Farias 
fa Silva, diretor-comercial da tc-  
ferida cempanhia e vários téc
nicos e funcionários quo vão- 
iniciar as atividades aéreas da 
«Arco-lris» no sul do pais'

Possue a Companhia 5 apa
relhos desse tipo e mais 5 en
comendados para as suas linhas 
comerciais. Os ilustres itineran
tes acompanhados de suas ex- 
mas. famílias foram recepciona
dos em nosso campo de aviação 
pela diretoria do A é ro jC lu b e  dd 
Lajes e pessoas gradas, conti
nuando a viagem no mesmo dia, 
em ótimas condições.

Piestou-nos esclarecimentos 
sobre a organização dessa im
portante companhia de navega
ção aérea, o Sr. Wandick Silva, 
do alto comerei) desta cidade e 
secretário do Aérc Clube de 
kajes.

r v > ,

I ■

1 ( »:>

D O  ESTÁGIO DO "PINGO" 

CICLO DO AVIÃO

to

Longe vai o tempo em que o “pingo” re

solvia os p rob lem as  de comunicações e 
transporte. Os tropeiros foram  rapidamente 

ultrapassados pela nossa época que exige 

meios mais possantes e velozes para aten

der à complexidade atual dos negócios.

ARCO ÍRIS VIAÇÃO AÉREA S. A. com 

o objetivo de atender à intensificação do 

intercâmbio de passageiros, mercadorias, 

correspondência, etc., estenderá suas rotas 

aéreas aos estados de Paraná, Sta. Catarina 

e Rio Grande do Sul, avizinhando cidades 

com a  segurança de uma frota de aviões 

Ingleses c com a rapidez necessária ao entre

lace de relações entre esses centros econômicos.

vii f&-
:y . m ,  *

■

*4» A AÍ”1 ' -==- _ VZ==

Com uma comprovada experiência cm tráfego aéreo, a 
A R C O  lR IS  V IA Ç Ã O  A É R E A  S. A . conta com mais 
de 6.000 horas de vão. com quase 1 milhão de quilôme
tros voados, tendo transportado mais dc 12.000 passa
geiros e mais dc 300  m il quilos de carga. Assistida por 
Oficinas técnicas especializados e uma rede de comunica
ções rádio-telegráficas que nuinfêm o prestigio de seu 
lema -  SE C U R A N Ç A !  -  o A R C O  lR IS  V IA Ç Ã O  
A É R E A  S. A . impõe-se i  confiança dos habitantes 
das regiões onde prestará seus serviços, tornando-se a 
grande propulsora da riqueza dos três estados sulinos!

voga publicidad»

r *I onvite
Francisco Branco e filhos convidam os parentes e ami

gos para assistirem a Missa de 4no que sará celebrada por 
alma de sua querida esposa e mãe

T a re ila  Carvalho Branco
no dia 18 do .torrente, às 7 horas, na Catedral 

Por este ato de caridade crista antecipam agradecimentos;

l,*j«s, 11 de Setembro de 1948

&
y % Convite-Missa

Octavio Rafaeli e família convidam os parentes e pessoas 
de suas relações para a Missa de Ano que mandam rezar por 
alma de saa sempre lembrada

I •

M aria Em ilia Furtado Rafaeli
no dia 16 do oorreiite, ás 8 horas, no altar mór da Cate
dral.

Antecipam agradecimentos 
Lajes, II de Setembro de 1943
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1  P A P l T A I  A casa flue Procura ter sempre as maiores novidades 
A  u A r l l  A L  em artigos para homens, senhoras e crianças

Rua Correia Pinto, 80

Correio Lage ano
Lajes, 11 de Setembro de 1948

M n i i i i u  F f t i l l ß i s n i '  

brio
lír-

Encontra-se recolhido ao 
Hospital N S dos Prazeres, 
onde subro;teu-se a uma inter
venção cirúrgica, o menino

JFraiuisco Rebelo, filho do Sr. 
\Icidt s Rebolo, Diretor da Com
panhia Força e Luz desta cidade.

I_______________________________

MKL) UNICO AMOR -  Orande Produção da "Warner”
Nova Yoik, dia de Natal
PET/fY, cantora de um Clube, resolve á ultima hora pas 

sar a node de Natal em S. Francisco com seus irmãos Sally, 
Virginia e Joe.

Ao chegar, porém, a primeira cousa que verificou foi a si
tuação dificil da sua família Sen cunhado Roy, esposo de Sally, 
está internado num sanatório, e Silly, constrangida, é obrigada 
a empregar se num restaurante para manter a familia. Seu irmão 
Joe está envolvido em atividades clandestinas com um trapa
ceiro, Nick Toresca, sobrinho do dono lo restaurante em que 
trabalha Sally

Dest» forma, PETEY, (Ida Lupino) em vez de encontrar 
descanso e prazer, é obrigada a permanecer em S. Francisco, 
empregando-se como cantora do ('lube de Nick, o mentor de 
sm irmão n*s trapaç - perigosas, que acabam levando Joe á 
prisão

A história e o romance emocionante de Petey, tem agora 
»ua fase mais dificil dramática, pois, neste momento surgem 
dois homens na sua vida que pretendem traçar-lhe o destino: 
um, Nick, querendo conquista-la com promessas de dinheiro e 
ameaças desalmadas. o outro, San Thomas, um pianista de 
Jazz, que em breve, apesar de um sem numero de dificuldades, 
consegue despertar no oração de Petey o seu "único amor” . .

Com esta magníf^a produção a grau ie m^rca WARNER 
inicia a exibição dos filmes de seu novo coutrato com a Empré- 
sa do Teatro Marajoara e Carlos Oo e u r<i2 aiispmiosamen- 
te, pois, é sem fav *r um dos mais b-los e-peiáuulos da tem 
porada

Com Ida Lupino estão Robert Alda, Bruce Benett, An
drea King, Warren Donglas e )olores Aoran, além j r  muitos 
outros.

E’ o cartaz de Doming», no Mai >joara, ás 8 hor&>, que 
será repri ado, cora» le tu e, na -rgunda-feira

l)p. Mh iiuH  da Cosia 
Ribeiro

Regressou de Florianópolis, 
onde se encontrava a serviço de 
seu cargo, o Dr. Manuel da 
Cojta Ribeiro, Engenheiro do 
Departamento dos Correios e 
Telégrafos e arquiteto constru 
tor do Edifício desta cidade, 
cnjas obras estão bastante adian
tadas.

CARLOS OOMf E O SEU ORANDE C aRTAZ 
DOMINGO

DE

do-Está despertando vivo interesse a exibição, amanhã, 
mingo. do formidável, sensacional filme da ‘‘Paramount’'

A CIGANA FEITICEIRA, no qual trabilham magi-rralmenie 
os consagrados astro-: MARLENE DIETRICH e RAY MIL tND 

E merece um grande suce&-<>, nus CIGANA FEITICEl 
RA é um espetáculo para raultidõ !

Prefeito Salom ão A l-  
m eida

Procedente de Florianópolis, 
jnde foi a interesse do seu mu
nicípio, esteve nesta cidade o 
Sr. Salomão Almeida, DD. Pre
feito de Curitibanos.

Orozimbo Caetano da 
-S ilv a

Procedente de Florianópolis 
esteve de passagem nesta cila 
de, o Sr. Orozimbo Caetano 
da Silva, membro do diretório 
do PSD em Curitibanos.

Cel. Graciliano Almeida
Encontra-se nesta cioade o 

Cel. Graciliano Almeida, pres
tigioso Presidente do Dirteorio 
Municipal do PSD no munici- 
pio de Curitibanos.

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

* *

Movimento da T e so u ra r ia ,d u ra n te  o niê d- 
Agosto de i .948

Saldo .'o mês de julho do corrente ano Cr$. 466.9o!,90 

RECEITA ORÇAMENTARIA

Imposto Predial
« s/ Industrias e Profissões
* de Licenças
< s/ Exploração Agricola e Industrial 

Taxas de Expediente
« Cuslas Judiciárias e Emolumentos
* de Fiscalização e Serviços Diversos 
« de Limpeza Publica

Renda Imobiliária
Receita de Mercado, Feiras e Matadouro 

« de Cemitérios 
Cobrança da Divida Ativa 
Maltas em geral

Cr$. 15 855,00 
213.683,80

2.773.00 
2.933,10

740,00
1.376.00

90.00
448.00 

13.573,90
416.50
319.00 

12,498,20
4.41540

Cr*.

DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Publica e Assistência Social
Educação Pública
S&úde Pública
Fomento
Serviços Indú-triaís

< de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Restos a Pagar 
Crédidos Especiais

736 023,í

24.002 80 
5 264 30 
1.375,00

17.296.00 
26.550.50

600,00
36.698.40
39.364.80
21.455.00
27.125.40

123.325.80

Cr$

Depositado no Banco Nacional do Comercio 
Saldo na Tesouraria

J23.05S.UO

32a 000.00
92.965,80

Cr$.

Lajes, 8 de Setembro de 1948

736.023,80

Hildehrando Milton Reis 
Contador

Mario Lucena 
Testfúreiro

Leia e assine o
«Correio lageano»

Ida Lupino '"Tf:J1 Andrea King
Em seus lábio? linha sempre 

uma canção e no coraçãd o amor 
para o homem dos seus sonhos.

ROBERT AlDA
Tudo êle podia comprar menos 
a mulher que mais quaria!

Direção
de

RAOUL WALSH

8 Hoio-i -  M l
MaRAJOAKA

São ob intérpretes de

Meu uni-
A esposa exemplar que crê só 
existir ua vida de uma mulher 
um «único amor»...

BRUCE BENNETf
O artista a quem uma mulber 
converteu em um marinheiro 
errante:..

»' L _ ; ’ o

ff co amor Baseado num conto
de

HlfUTIA WOLFE

! i OUTRO EMOCIONANTE FILME DA « W am tr Eros.»

Suas cançóes eràin evocações de sua alma e seus suspiros eram écos de um 
ccraçUo que sonhava com um amor impossível . . .  1

Iracema de 
Alencar .

E SEUS ARTISTAS ESTREIAM EM 
LA JES NO

'  TEATRO MARAJOARA
SENSACIONAL^ C 0EREt' T E ' C0M A 1>EÇA
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P a s s o u
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