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0  regresso do ilustre prela
do Qon Daniel Hostin, 

Bispo de Lajes
Para alegria do mundo cató

lico lajeano, regressou, apÓ9 lon 
gu9 me9es de ausência, dedicados 
ao tratamento de sua preciosa 
saude, o Senhor Don Daniel Hos
tin. O F M, ilustre e estimada 
Bispo desta Diocese.

S. Excia. que há 18 anos vem 
dirigindo os destinos desta grande 
Diocese, sentiu a necessidade de 
atastar-se do seu rebanho para 
curar a enfermidade adquirida 
nas grandes e penosas peregrina
ções que o seu extraordinário zê- 

lo apostólico lne impôs, pelos interiores de sua vasta 
jurisdição.

A comunidade católica de Lajes como a de toda a 
Diocese sob sua direção, acompanhou-o espiritualmônte 
durante a sua reclusão hospitalar, tal a ascendência que 
o preolaro Antistite exerce no seu dedicado rebanho, mer
cê de suas qualidades de guia apostólico e de amigo dos 
seus paroquianos.

Na sua grande modéstia, Don Daniel chegou silen 
cioso, sem prévio aviso, o qut privou aos católicos de 
Lajes, da oportunidade de recebê-lo em massa ás portas 
da cidade, como seria o desejo de todos.

Ao espalhar-se ano ticia de sua chegada, encheram 
se de júbilo os catolicos lajeanos e uma verdadeira ro
maria se fez á sua residência, por parte de comissões re
presentativas de todas as classessociais.

«Correio Lageano» participa desse júbilo e envia a 
sua Excia. seus votos de feliz regresso.

Igreja de Nossa Senhora das Graças
Está de parabéns o mundo.tração de fé do povo lajeano, 

católico de Lajes pela idéia está presidida pelo Her lo. 
da construção, nesta cidade 
de um templo votivo á Nos
sa Senhora das Graças, a pro 
tetora dos brasileiros atra-

Frei Alfredo Setaro, O F M , 
vigário desta paroquia, a 
quem todos interessados de
vem procurar para aporem 

vês das bênçãos do piedoso ,suas assinaturas no Livro de j 
Padre Antonio Pinto, dejOuro das contribuições, cu-! 
Urucânia. Ijo livro será, para a poste-

A comisssao de angariação ridade, o simbolo da religio» 
de fundos para essa demons-1 sidade da nossa, gente.

Deputado Octacilio 
Gosta

Acompanhado de sua ex- 
ma. familia regressou do 
Rio de Janeiro o nosso ilus
tre conterrâneo Sr. Major 
Octacilio Costa, digno re
presentante de Santa Cata
rina na Câmara Federal.

S 8a. após as lides par
lamentares, ás quais em
prestou o brilho de sua pro
fícua cooperação, volta á 
terra natal afim de rever 
parentes, amigos e correli 
gionários.

Ao ilustre lajeano, as 
nossas boas vindas.

Solange Heusi i
Por motivo de seu ani

versário em 10 do corren
te foi visitada por grande 
numero de amiguinhas, aj 
galante menina Solange. fi-! 
lha do Sr. Evilásio Heusi, 
do comercio desta praça.

Solange oferecou umal 
lauta mesa de doces e gua
raná a tcdos que a foram 
cumprimentar. I

0  aniversário do Governa
dor Aderbal Ramos da Silva

A efeméride de 18 do 
corrente assinala a passa
gem do aniversário natalí
cio do ilustre Governador 
de Santa Catarina. Dr. Ader
bal Ramos da Silva.

Fleito pela grande maio
ria do povo barriga-verde, 
para o alto posto que ocu
pa, vem êle prestando ao 
Estado os mais assinalados 
serviços, como continuador 
da fecunda administração de 
Nereu Ramos.

Representante de uma es
tirpe de estadistas, políticos 
e administradores eméritos, 
não tem desmerecido a con
fiança que lhe depositou o 
Partido Social Democrático, 
indicando-o ao sufrágio de 
seus eleitores.

Em sua pregação civica 
pelo Estado, quando candi
dato, jamais prometeu, pa
ra atrair votos, coisas im
possíveis de realizar. Pelo 
contrario, afirmou sempre 
não ter plataforma de go
verno, pois governaria de 
acordo com a3 condições do 
Estado, esforçando-se per 
corresponder aos anceios do 
povo.

E assim tem 4sido. D ifi
culdades de toda sorte se 
antepõem ao9 planos gover
namentais de todos os Es
tados da 'Federação, como 
reflexo das dificuldades da 
hora preseute, no mundo in
teiro. Santa Catarina cami
nha, entretanto, para a nor
malidade do após guerra, 
levada pelo esforço e pela 
tenacidade de seu governa
dor, homem de força de 
vontade, sincero e patriota.

Apresentamos a S. Excia. 
os nossos votos de felici
dades.

CIMENTO “GAÚCHO“
A V I S O

Avisa-se aos interessados em geral, qne os pedidos de 
CIMENTO QAUCHO, deverão ser entregues com trinta dias 
de antecedência na agência désta cidade, à Rua Cel. Córdo- 
va, Edifício LONOINO LEMKHUL, andar térreo, afim garam- 
tirem a prioridade em seu fornecimento, considerados os 
[irecalçoH para entrega, que a falta de energia e combustível 
Diesel vêm acarretando.

Lages, Janeiro de 1918.
CIA. CIMcNTO BRASILEIRO 

Ozy Rodrigues 
Agente nésta região.

Puro Selecionado =
Da Afamada Torrefação —

S T E I N  - * *
Lajes se orgulha, de possuir Jum posto de venda, com  m oinho proprio, do afamado

café puro STEIN , m oido na hora e á v ista  do fregnez.
----------------------- —----------- Tome eafè de cafô -------------------- -----------------

P a c I  A  t r o r t / 1  n  Â  • *■ « « «  C l  _  f v  í  r »  s~\ â  • ,  • .  • ,  «
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Dia 17
0 Sr. Orosino do Valle, 

comerciante nesta cidade.
Dia 18

A Srta. Eda Arruda, fi
lha do sr. Edmundo C. Ar
ruda, do alto comercio des
ta praça.

— O Sr. José Antunes 
Cordova, residente em Ca
pão Alto.

Dia 19
A Exma. Sra D Aninha 

Kauling, esposa do Sr. Hu
bert«) Rauling, residente em 
Bocaina.

— O menino Edú, filho do 
sr. Herotides Lemos, cria
dor em Painel.

Dia 20
A Exma. Sra. D. Sebasti

ans Walter, esposa do sr! 
Jacob Walter, industrialists 
nesta cidade.

— Luiz Sebastião, filho do 
Sr. Luia Floriani.

— - A Exma. Sra. D. Emi
lia Castro Silva, esposa do 
Sr. Vicente Luiz da Ro
sa

Dia 21
O sr. Raul Rosar, indus 

trialista nesta cidade.
— A menina Nazaré, fi

lha do sr. Agnelo Francisco 
Pereira, residente nesta oi- 
dade.

— 0  sr. Jorge P. de Oli
veira do comércio desta pra-
Ça.

Dia 22
0 menino Airton, filho do 

sr. Joaquim Meliin Filho, 
negociante nesta cidade.

I — 0  9. Sgto. Ubaldo de 
Andrade do 2o Bth. Rodo
viário.

Dia 2'i
A Exma. Sra. D. Honori- 

na da Costa Ribeiro, esposa 
do Dr. Walmor Ribeiro, con
ceituado medico aqui resi- 

• dente.
— Os meninos Laercio e 

Lélio, filhos do. Sr. José Ba
tista de Cordova, comerci
ante em Painel.

— Lauro Augusto, filho 
do falecido professor Hei
tor Souza.

— Sub-Tenente Alberto Va 
rassin, do 2o Btl. Rodoviá
rio.

Ultima esperança
Se acontecer um dia em que conheças 
Estes versos que fiz cheio de dor,
Eu só quero que tú nâo te entristeças,
Mas que os conserves com cuidado e amor.

Eu os compuz, é bom que o reconheças 
— Não para serem versos de primor, —
Mas para que de mim nunca te esqueças,
O’ minha meiga e idolatrada flor.

Sim. São lamentos dalma comovida,
Um sinal que te dou, uma lembrança 
De quem adora e sofre nesta vida.

Porque, bem sei que num tumulo sem fim 
Onde se desfaz nossa ultima esperança, 
Ninguém , . .  ninguém se lembrará de mim .

FRANCISCO PUAGLIO

S rla . Qoralina Ribeiro Branco
Dia 21 do corrente comple 

tará mais um aniversário 
natalício a distinta Srta. 
Doralina Ribeiro Branco, 
fino ornamento da sociedade 
local e filha do Sr. João 
Ribeiro Branco, fazendeiro 
residente nesta cidade.

S n . Prazeres Ligocki
Em visita ao seu filho 

Sr. Cleonildes Ligocki, Ge
rente da importante firma 
desta pràça Comercio e 
Transportes C. Ramos S. A., 
chegou de Florianópolis a 
Exma. Sra. D. Prazeres Li
gocki, acompanhada db sua 
gentil sobrinha Srta. Nisia 
Anita Szpogamez.

C d . Octavio da Silveira filho
A passeio encuntra-se nes

ta cidade o Cel. Octavio da 
Silvoira Filho, Inspetor Fede
ral do Ensino em Florianó
polis, onde reside.

large Holler Bleyer
Encontra-se em Lajes o 

jovem industrialista em São 
J  aqaira, Sr. Jorge Holler 
Bleyer.

Festa de Frei Rogério
CONVITE

Os festeiros da Capela Frei Rogério, infra assina
dos, convidam ao povo em geral para assistir á festa 
alí a realizar-se em 1* de Fevereiro próximo, constante 
de Missa soléne, quermesse, procissão, novena, etc.

Lajes, 17 de Janeiro de 1948
Fortunato Muniz e Senhora 
Liborio Schweitzer e Senhor a

Br. Cândido Ramos Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Hua da Conceição, 8 — RIO DE JANEIRO

Or M m  Ja Casta Ribeiro
Proce e lo Rio de J a 

neiro encontra-se entre nós 
o Dr. Manoel la Costa Ri
beiro, Engenheira do Depar 
tainento dos orreios e Te
légrafos daquela capital.

S. Sa. veio administrar a 
construção do Edifício da 
Agencia Postal Telegráfica 
desta cidade.

Ricardo Jauer
Acompanhado de sua ex

ma esposa e filha Srta. Ce- 
lony J .  Moreira, encontra se 
nesta cidade, onde fixará 
residência, o Sr. Ricardo 
Jauer, procedente de Santa 
Maria, Rio Gr. do Sul.

“No suor de teu rosto co
merás teu Pão

D e n t.8 Dúvenfd«aam  à* torra?'comprimindo tudo 
sob o peso de uma desgraça iminente.

E assim aconteceu 1 . .
Aquela atmosfera carregada presenciou e comp e- 

tou a infelicidade d" homem quando o maior dos male»
penetrou o doce «Paraíso», o pecado.

E. em sequência a trágicos episódios e mesquinhos 
diálogos, continuou, grave e imperante, a voz do Criador

— « No suor de teu rosto oomerás teu pão».
Sim, soara, para o mundo, uma ordem imposta pe 

lo Poderoso e que devia, portanto, ser cumprida.
Vencendo os séculos, os anos, os dias, chegou at< 

nós a necessidade e o dever do TRABALHO.
Por que ordenaria Deus o trabalho? Não poderíamos 

viver como as aves do céu ou como os lírios do cam
po ? . . _  Fruto de sua desobediência, sofreria o ho
mem as penas de sua falta. E, entre os mandamentos 
da punição, figurava o trabalho. Será êle, no entanto, 
um sofrimento ? — Em coDtraste às tendências ociosao 
de homem, o trabalho poderá ter, até mesmo um grande 
sacrifício, mas a Sapientia Divina fôra muito além... sa
bia que o trabalho seria indispensável ao homem; aliás 
muitos o compreendem, embora outros...

Acertadamente dita o provérbio popular: — «A ocio
sidade é a mãe de todos os virios>

Realmente, o trabalho afasta-nos do pecado. A mal
dade jamais penetrou corações e cérebros conveniente- 
mente ocupados. Indivíduos, antagonistas a qualquer 
dispêndio útil de energias, povoam as casas de jogos, 
as tabernas... e até mesmo as ruas, onde rolam como 
pedras de tropêço. Fazer de minha vida tal vale de so
frimentos, taí nulidade no sevo da sociedade humana ?

NÃO, NUNCA. Minhas energias serão, sempre, gas
tas no trabalho, no oumprimento de meus deveres.

A êles dedicarei todos o* meus segundos.
Rápidas e felizes passarão as horas . . .

CARMEN HOESCHL

Sem você, 
meu

Celso Furtado
Encontra-se nesta cidade, 

o nosso conterrâneo senhor 
Oelso Furtado, gerente das 
Casas Pernambucanas, em 
Florianópolis, onde gosa de 
alto conceito e largo circu
lo de amizades.

Arthur Barreiros Sobr.
Regressou de Porto Ale

gre, onde se encontrava a 
tratamento da saude, o Sr. 
Arthur Barreiros Sobrinho, 
do oomercio desta praça.

a.imn*
Como é triste meu amor, 

viver sem você...
Em toda a parte, a todo 

instante, parece sempre que 
tudo está incompleto, falta 
sempre alguma coisa para 
que eu seja feliz...

Os dias nascem cheios de 
sol, ouro sobre azul, a na
tureza canta, a alegria pal
pita em cada uélula que 
vibra...

Mas, na retina dos meus 
olhos, baila sempre uma la

grima nevoenta de sau lade, 
saudade que me tortura... 
saudade de você.

Através dessa lagrima é 
que eu vejo tudo ... tudo 
E é por isso que tudo e 
triste para mim.

Se ao menos esperança de 
voce voltar houvesse, essa 
lagrima poderia se trans
formar em risc... riso ale
gre para você, para mim, 
para o mundo... Mas voe?: 
não voltará, tenho a certeza. 
Esta história será sempre 
triste.

SILVIA

0 aniversário da Srta. Margot Ganzo
Em 13 d° corrente festejou seu 15- aniversário natalício, 
a distinta srta. Margot Ganzo, dileta filha do Sr. Cel João 
Qanzo Fernandes Diretor Presidente da Cm. Telefônica

Fiorinda Mon-  « Ä
Nesse dia a encantadora debutante foi apresentada á

s ä
r e c e b o  *  ,« a l comparece,, .  fma flor d a Ic íd a d e  da c“
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Aviso

A Diretoria do Clube 14.de Junho, considerando a 
feliz e vitoriosa aclamação da senhorita MARIUZA RA
MOS LISBOA, para Rainha do Carnaval de 1948, e a 
necessidade de cooperar para que as festividades carna
valescas estejam á altura de seu Reinado, assim como 
dos ancêios e prognósticos existentes, tem o prazer de 
anunciar que toi designada uma comissão composta dos 
seguintes sócios com suas exmas. senhoras-

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

Moços-

Osny Waltrick 
Wilson Duarte 
Glauco Ramos 
César Andrade 
Odilon Couto (LALÃO)
Hugo Merck

Esperando ter entregue os destinos déste Carnaval 
á uma comissão, cujos nômes, são por si, penhor do 
mais amplo sucesso, a Diretoria do Clube 14 de Junho 
sente-se a vontade para anunciar noitadas alegres e ele
gantes, á altura das tradições gloriosas da entidade que 
preside, sempre empenhada em cultivar as relações ami
gas do seus distintos assooiados.

Lages, Janeiro de 1948.

Ja iro  Ramos 
secretario

Casa das Fabricas
Comprem tudo por menos, diretamente das fabricas
Completo sortimento de Casem iras - Sedas — 

Brins — Voiles — Chitas etc.

Únicos distribuidores dos afamados produtos de lin- 
lierie iudesmalhavel VALISÈRE

Varejo e Atacado

Armazém Narciso
Rua Correia Pinto 33 — Telef. 46

Acaba de receber grande sortimento de vidros americanos, 
chicaras, pratos, etc.

Conservas -  Azeite Bertoli, confeitos para bolos, etc.

Contador
Formado e devidamente 

legalizado, procura coloca
ção e aceita escritas avulsas. 
Propostas por obséquio á cx. 
deste jornal.

Dr. J. B. TEZZA
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro s n 

LA JES — Sta. Catarina

Dr. CELSO RAMOS 
BR AN CO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Pua Hercilio Luz
LAJES

Atendí chamados para as co-
marcas de S. Joaquim. CuriM- 

P anos, Bom Retiro e Ri0 doSul.i ____

Vende-se
3 casa6 sendo duas de ma

terial e uma mixta à praça S i
queira Campos.

Informações nesta redaçSo.

Vende-se
Uma boa chacara situada 

no Lagoão, ao lado da Nova 
Xarqueada São Sebastiã.o

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

Associação Rural de Curi-
tibanos

Dessa antiga e conceituada Associação de classe, 
recebemos o seguinte oficio;

limo. Sr. Diretor do «Correio Lageano»
Tenho a honra de comunicar V S. que nesta da

ta realizou-se nesta cidade de Curitibanos, Estado de 
Santa Catarina, as eleições para eleger a Diretoria da 
Associação Rural, que vai Governar os destinos desta 
entidade no periodo de 11 de março de 48 á 11 de 
março de 1949.

Ficando assim constituída a nova Diretoria:
Presidentes de honra^ - Salomão C. de Almeida, 

e Alfredo Drissen.
Presidente efetivo, Felippe Graneraan reeleito 
V. Presidente, Pedro Batista Carneiro,-reeleito 
1* Secretário, Heráclides Vieira Borges «c 
2- « Faustino da Costa Filho, eleito
Tesoureiro, Lauro Antonio da Costa, reeleito

CONSELHO FISCAL

Luiz Granemann de Sousa, Anacleto Antunes de 
Sousa, Walter Tenorio Cavalcante, Fraocisco do Prado, 
Graciliano Torquato de Almeida, Hilário Gomes, Sizi- 
nando José da Costa,

Aproveito o ensejo p/ apresentar meus protestos de 
alta estima e apreço.

Secretariada Associação Rural,em 11 de janeiro de
19 4 8

Io Secretário — Heráclides Vieira Borges

VT,V vV-**

% I

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1947

# fa n o

Todos os títulos contemplados serio
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

AGENCIA EM L A JE S  — Rua Mal. Deodoro, 48

Cerâmica N. Sra. Aparecida
de Jorge Barroso

Deposito normanente de TELHAS tipo Fraucezas 
TJOLOS DE DOIS TAMANHOS:

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

Vendas em pequena e grande escala
Rua Mal. Deodoro — LAJES — Ponte Grand«
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO D E S A N T A  C A T A R IN A

Dscreto-lsi n' 26 'ie 22 de dszííiiibro de 1947
(Continuação)

Artigo 2 — A despesa do município de Lajes, para o exercício de 1.948, 
é fixada em Um Milhão Oitocentos e Cincoonta Mil Cruzeiros (Cr$. 1.850.000,00) 
a qual será efetuada de conformidade com a classificação seguinte:

Codigo
Oeral

8-99 
8 99 4

Designação da Despesa

Diversos
Despesas diversas

Total dos Encargos Diversos 

TOTAL GERAL DA DESPESA

Efetiva ■

17.804.00
17.804,00

; Mutações 
Patrnn. Total

17.804.00
281.734,00

1.850.000,00

Artigo 3- — Revogam-se as disposições em contrário

Lajes, em 22 de dezembro de 19i7

Oscar Amancio Ramos 
Contador em exercício

Yidal Romos Júnior 
Prefeito Manicipal

Publicada a presente lei em 27 de dezembro de 1947

Jairo Ramos 
Secretário.

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

MATRIZ
Lajes -  Santa Catarina

Rua Ofel. Tiago de Castro, s. n. 
Caixa Postal, 4 1 =  Fone 116

FILIAL
Rio do' Sul - S. Catarina

Rua Tuiuti, 109 
Caixa Postal, 41

e n d e r e ç o  t e l e g r á f i c 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 8. A. - Joinvile
Revendedores: dos Produtos Firestone S. A. e da The 

, Caloric Company
Agentes: da «União do Comércio e Indústria» — Cia. 

de Seguros Gerais — Joinvile

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Doméstico» 
Refregiradores Comerciais 
Artigo» Domésticos Elétrico» 

Baterias 
Motores —

Madeiras 
Cimentos

Gasolina 
j Oleos 

Querosene 
Peça De Soto, Dodge 
International, Ford, Chevro 

let, etc.
Pneus e Câmaras de ar 

Seguros Qerais 
Radios

V' i i d e - s e

Uma boa chacara situada 
no Lagoão, ao lado da Nova 
Xarqueada São Sebastião.

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

Estofaria 3 de Outubro
de Carjos Korb
Estofador diplomado

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

ples e de mola, Assentos de carroça, Toldas de qualquer tipo do veí
culos, Encerados de todos os tamanhos, Trabalhos de conro, 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

Alugam-se quartos
Com pensão e fornece-se 

comida em marmitas.
Pensão S. Antonio —

sobrado junto ao Mercado 
velho.

Dr. CELSO RAN0S

A p V O u A D O
RESIDEVCIA e ESCRITÓRIO 

Pua Hercílio Lua r
l a j e s

Afenciç chamados para as eo
marcas de S. Joaquim, Curiti 
canos. Bom Rehro e R.0 do Sul.

V EN D E-SE j
Bons lbtes de terrenos à 

Avenida 3 de Outubro.

A Tratar com Waldir Re
gueira

Joaineria Gomes
de José  da Silva Gomes

Rua Marechal Deodoio -  LAGES =  Santa Catarina

Aneis de ouro. com ou sem brilhantes -  Re
lógios do ouro com brilhantes, para senhoras 
Aparelhos de prata boliviana — Canetas Parlo r 
«51» «Major» «'Junior» e «Võ» em ouro e aço.

O m aior e m ais variado estoque  
de relogios de pulso para h o

m ens e senhoras
1 1 4 M  M E L !

Ë  au to m ático  e possui ain d a a
//

V j
fam osa W W i M !
Com O m egi Automático nSo 
foi apenas criado um notável 
relógio automático. Além de dar 
corda a si mesmo, êste relógio 
possui um ponto cu.m nant^ da 
lndú^ria relo joeira: a “ Precisão

/7
Omega” ! E a "Precir-So Omega*' 
6 o resultado dos recordes ab
solutos que, desde 1933, Omega 
vem detendo nas provas inter
nacionais do Observatório de 
Tedciington, na Inglaterra.
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OMEOA TBSSF
PR O D UTO  OA C O C IB 7 r . ' J IS  E  P O U R  L 'IN D U S T R IE  HO RL. O B È R E  

G E N E B R A  —  ’SU ÍÇ A

Nãc compre o seu presente sem visitar a

Jaolheria Gomes

Comércio e Transportes 
C. Ramos S. A.

Matriz: FLORIANOPOLIS

Filial. Rua Cel. Cordova sn — Laies 
° * V *  PosW m  -  Telefone 58 „  Telegr. SOMARC

Secção de Vendas e Oficina A nexa

fS í d V c S È v t e .  P „ r sh.õ“ mr ? NATiraAL -
nhôe, .  anion,™,,', -  S S 5 . Í  ”  r‘ mi-

CONCESSIONARIOS DA INTERNATIONAL HARVESTER 

maquinas s/a .

DISTRIBUIDORES DAS CASA Pr a t t  s /a  

^ d is t r ib u id o r e s  S n s í t —  -  M i” i°lí,i
Arquivos -  Fichado, £
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Associação Comerciai de Lajes
C o n v i t e

De ordem do Seuhor Presidente, tenho a honra de 
convidar a V. S. para a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 18 do corrente, ás quatorze horas, na 
Sedo da Associação. N

ORDEM DO DIA
a) — Leitura do relatório e coutas da Diretoria;
b) — Eleição e posse da novaDiretoria. t

Tratando-se do uma Assembleia para eleger a nova 
Diretoria, espera esta Associação o comparecimento de 
V. S.

Lajes, Janeiro, 12/1948

Evilásio Heusi 
Secretário

Instituto Catarinense de 
Radioterapia

Anéxo à Casa de Saúde ed São Sebastião 

Diretor Clinico: - -  Dr. Djalma Moellmann
Fiagem de especialização em radioterapia, nos Institutos de 

Montevidéo 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 
São Francisco de Assis, São Paulo 

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

profunda, semi-profunda e superficial

R & D IU M T E R A PiA t
O lnstifuto possue 115 miligramas de RADIUM, importados dos L E . 

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

Força Elétrica própria
permitindo tratamento regular e dosagens exátas.

L argo São Sebastião  
FLO R I A NO PO LIS

SANTA CATARINA

De Carlí & Cecconelío
Exclusivistas RENNER

Praça Julio de Castilhos, 1899 — Fone 404 — End. Telegr. «LUAR»

Caxias do Sul
Artigos fiuoà 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

Vendem -se
Uma casa frente de material, 

com fi peças, luz. bom terreno, 
à rua jeronimo Coelho.

Tratar com a proprietária na 
rua Mal. Deodoro 5 8 .

GELADEIRAS
Crosley

Norge

A m oldo Heidrich 

Correia Pinto, 68 — Anti

ga Casa São Luiz

j  n v a n  - k u »  «vi I - r r r i t T v  n  ,,

A D V O G A D O
P ra c a  J o ã o  P e s s o a  

LdiJ. Dr A c á c io  -  1’a r d a r

I f U F S
S r  ' \-zlcirina-

FENDE-SE

uma casa de Material com 5 
peças com Luz e agua bom 
terreno situada à rua Florianó
polis esquina da Praça Joca 
Nev**s ótimo ponto para negó
cio.

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

R A 0 I 0  S
Zenith - Mulhard 

Philips
Arnaldo Heidrich

Correia Pinto, 68 — Anti
ga Casa São Luiz

I fende-se um reboque
Para madeira, adaptavcl 

em qualquer chassis.

Tratar com Romualde 
Viralda. à rua Getulio Var
gas.

Vende-se
Uma casa de madeira com 

instalação elétrica em perfeito 
estado de conservação com ter
reno de 14x32 rat na rua Jero
nimo Coelho e outra também 
de madeira quasi nova com 
terreno de 10x20 mt. à travessa 
da rua São Joaquim.

Tratar com Francisco Olivei- 
viera à rua Porto União.

DR. J0À 0 bOSTA NETTO
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos

Operações'- de Estomago Intestino Apendicite Fígado e 
Vias Biliares. Tireoide Bocio (papo/ Hérnias Varizes e He
morroidas. Rins e Próstata Utero Ovários e Seios. Tumo
res era geral. Cirurgia dos Ossos a Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres -  Residência '

Rua Correia Pinto, 3 — Tel. 195

Consultorio : Praça João Pessoa (em cima do Café Cruztiü) j

A Organização Contábil e Comercial Ltda.
SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Já  iniciou suas atividades, estando apta à exectiçáo 
de qualquer serviço, para o que dispõe de competentes

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

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

Av. Alberto Bms 318, Porto Alegre

Oficina mecânica
“ Interitahonal “

■ Rua Cel. Cordova s. n.

Çompletamente aparelhada p ara  atender quaisquer 
serviços de concertos de caminhões, automóveis t 

motores em geral

Dirigida, por competente técnico
Serviço rápido e garantido

LAJES Sta. Catarina

Dr. Aujor Luz
Médico — Operador — Parteiro

RAIOS X
ELETROCARDIOORAFIA 

Ondas Curtas — Infra Vermelho — Ultra Violet»
ALTA CIRURGIA

Consultório: EDIFÍCIO DA TELEFÔNICA — DAS 9-11 » 9-5 
Residência: Rua Emiliauo Ramos 12

Livraria Danilo
Acaba de receber uma alta novidade

Papel especial de lindíssimos padrões fan ta 
s ia , próprios p a r a  embrulhar presentes

F aça  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 securitária  do país 

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

Representantes gerais em Santa Catarina:

Nocetti, Lapagessi & Cia.
Agente em Lajes: Sebastião Muniz dos Santos
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'Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO D E S A N T A  C A T A R IN A

Decato-Lei N' 27
de 31 de dezembro de *,947.

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições 
e de acordo com o disposto no art. 7U. § Io, do Ato das Dis
posições Constituicionais Transitórias d.) Estado,

DECRETA:

Art. 1' - Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar, 
mediante concorrência pública, os seguintes terrenos do Patri
mônio Municipal, sitos nos perímetros urbano e suburbano des- 
a cidade

\) - um lote com a área de 55,80 m2, fazendo frente, ao 
norte, para a rua Serafim de Moura, e confrontando, ao Sul, com 
terreno de Otalíbia Pereira Batista, a leste, terreno do Moinho 
Ypiranga, e ao oeste, terreno de José Maria Fernan.des da Silva.

2) - um lote com a área de 410 m2, íazondo frente, a les 
te, para a avenida Marechal Floriano, e confrontando ao norte, 
com José Custódio Maciel, ao sul, com Celso Ramos Branco e 
ao oeste, com Proêncio Antunes de Andrade;

3) • um lote com a área de 360 m‘2, fazendo frenie, a les
te, para a avenida Marechal Florano, e comfrontando ao norte, 
sul e oeste, com o Patrimônio Municipal.

4) - um lote com a área de 287 m2, fazendo frente, a les
te, com terreno de Albino Mateus Granzotn, e confrontando, ao 
norte, com José Yared, ao sul cora o Patrimônio Municipal e 
ao oeste também com Albino Mateus Granzoto; (próximo à 
avenida Marechal Floriano);

5) - um lote com a área de 248,95 m2, fazendo frente, ao 
norte, para a travessa da rua São Joaquim, e confrontando, ao 
sul e leste, com o Patrimônio Municipal e, ao oeste, com Wilson 
Rodrigues Xaviér;

6) • um lote com a área de 95,25 m2 fazendo frente, ao 
oeste, pira a rui São Joiquim, e oonfroiitando, ao norte, com A- 
delina Maria da Luz, e ao =ul e leste, com o Patrimônio Mu
nicipal;

7) - um lote a> n a área de 214,50 m2 fazendo frente, ao 
sul, para uma rua p ojeta lo (Murro do Posto), e confrontando 
ar> uorte, c m  Gélio de Córdova Ramos, a leste, com João Fer
reira e ao oeste, o);n o Patrimônio Municipal.

8) - u i  lote c > n a área de 58,50 m2, fazendo frente, ao 
sul. para uma rua orojetada (Morro do Posto), e confrontando 
ao norte, les'e «- oeste, com terr°nos do Patrimônio Municipal,

9) - un lote com a área de 1.120 m2, fazendo frente, a 
oeste, para uma rua projetada (Várzea), e confrontando ao nor
te, com Pedro Wolff, ao Sul, com o Patrimônio Municipal, e a 
leste, com terp-no da Família Stefen;

10) - um lote com a área de 200 m2, fazendo frente, a 
oeste, para a rua São Joaquim, e confrontando ao norte, Sul e 
leste, con terrenos do Patrimônio Municipal;

11) - un lote com a área de 911,5650 m2, fazendo frente 
a leste, com terreno de Dr. Hortêncio Pereira de Castro, e con
frontando, ao norte, com Herdenante Pereira de Sá, ao sul, com 
Ariovaldo Castelo Branco Waltrick, e ao oeste, com Roselin An
tunes dos Santos (próximo à rua Jerônimo Coelho),

12) -  um lote com a área de 654 m2, fazendo frente, a 
leste, para uma rua projetada (Conta Dinheiro), e confrontando 
ao norte, também com uma rua projetada, ao sul, com Procópio 
Subtil de Oliveira e, ao oeste, com o Patrimônio Municipal.

13) - um lote com a área de 611 7825 m2, fazendo frente 
a leste, para uma rua projetada (Conta Dinheiro), e confrontan
do, ao norte, e oeste, com o Patrimônio Municipal, e, ao sul, 
com terreno de Firmino Ramos Machado,

14) • um lote com a área de 366,60 m2, fazendo frente, 
ao sul, para uma rua projetada (Alem do Lagoão). e confron
tando, ao norte, leste e oeste, com terrenos do Patrimônio Mu- 
uicipal,

15) - um lote com a área de 456,25 m2 fazendo frente, 
a leste, para uma praça (Várzea), e confrontando ao norte e sul, 
com ruas projetadas, e ao oeste, ccm o Patrimônio Municipal.

16) - um lote cora a área de 652,80 m2, fazendo frente ao 
norte, para uma rua projetada (próximo ao Morro Grande), e 
confrontando an sul, com terreno de Virgílio Alves Santana, e 
a leste e oeste com o Patrimônio Municipal.

17) - nm lote com a área de 5.000 m2, fazendo frente ao 
oeste, para a estrada que conduz à ponte Otacílio Cost3 (Vár
zea), e confrontando ao norte, com uma rua projetada, e au sul 
e leste com o Patrimônio Municipal.

18) - um lote com a área de 702, 75 ra2, fazendo frente a 
leste, para uma Rua projetada (Conta Dinheiro), e confrontando 
ao norte, sul e oeste, com o Patrimônio Municipal,

19) - um lote com a área de 639,6250 m2, fazendo frente, 
a leste, paia uma rna projetada (Conta Dinheiro), e confrontai) - 
to ao norte, sul e leste • com o Patrimônio Municipal,

20) - um lote cora a área de 750 m2, fazendo frente a les
te, para a estrada Lajes -  turitíbanes, (Conta Dinheiro), e 
e confrontando ao norte sul e oeste, como Patrimônio Mu 
nicipal.

21) -  um lote com a área de 1,000 m2, fazendo frente a
leste para a estrada Laies -  Curitibanos (Conta Dinheiro), e con

frontando ao norte, sul e oeste, com o Patrimônio a
22) - um lote com a área de 1.500 ni2 fazendô frentc^a

leste para a estrada Lajes Curitibanos (t onta Dm en ), 
frontando, ao norte, sul e oeste, com o patrimônio ' •

23) - um lote com a área de 1.000 m2 fazendo rente ao 
leste coma estrada Lajes - Curitibanos (Conta Dinheiro), 
frontando ao norte, sul e oeste, com o Patrimônio Mumcipa .

24) - um lote com a área de 76S.50 m2. fazendo frente, ao 
norte para uma rua projetada (Conta Dinheim), e con ron
ao norte e oeste, como Patrimônio Municipal, e ao sul com . 
cópio Subtil de Oliveira e com o Patrimônio Municipal. ,

25) -  um lote com a área de 360 m2, fazendo frente 
norte, para uma rna projetada (Conta-Dinheiro), e confron an o 
ao sul, leste e oeste, com o Patrimônio Municipal;

26) - um lote cem a área de 360 m2 fazendo frente ao nor
te para uma rua projetada (Conta Dinheiro), e confrontando ac 
sul e /este. com o Patrimônio Municipal - e ao oeste - também 
com uma rua projetada.

27) -  um lote com a área de 1.950 m2 • fazendo frente a 
leste psra a estrida Lajes • Curitibanos (Conta Dinheiro) e con
frontando ao norte - sul e oeste - com o Patrimônio Municipal.

28 -  um lote com a área de 436 80 m2 ■ fazendo frente 
ao snl - para uma rua projetada (Várzea) e contornando ao norte 
e leste com o Patrimônio Municipal e ao oeste também com uma 
rua projetada.

29) - um lote com a área de 650 m2. fazendo frente ao
sul para rua projetada - (Várzea) e confrontando ao norte leste e
oeste cora o Patrimônio Municipal

30 - um lote com a área de 5.000 m2, fazendo frente a 
oeste para a estrada Lajes - Curitibanos (Conta Dinheiro) e con
frontando ao norte sul e leste com o Patrimônio Municipal.

51) -  um lote co n a área de 5.000 m2 fazendo frente a 
oeste para a »strada Lajes Curitibanos (Conta Dinheiro) e 
confrontando ao norte com o terreno de Francisco Pinheiro Bar
roso e ao sul e leste com o patrimônio Municipal

32) -  um lote com a área de 812 25 rn2 fazendo frente ao 
sul para uma rua projeta la (Várzea) e confrontando ao norte 
leste e oeste com o patrimônio Municipal

3 3 )  - um lote com a área de 427.9375 m2 fazendo frente a 
oeste com terreno de Dulcema Muniz e confrontando ao norte 
com Eugênia do Amaral Muniz, ao sul com Ruge lia do Ama
ral Muniz, e a leste com Marieta Adali e Milton Muniz (pró
xima à avenida 3 de Outubro)

Art. 2» - Os preços minimos de aliniação serão os se
guintes:

a) Lotes n°s. 1,2 e 3 ’,— Cr$ 1500 o metro quadrado.
b) Lote n" 4 — Ci$ 6.00 o metro quadrado.
c) Lotes n°s. 5 a 11 — Cr$ 4 00 o metro quadrado.
d) Lotes n°s. 12 a 33 — Cr$ 2.00 o metro quadrado
Alt. 3o — Este decreto-lei nntr> rá em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em oontrário
Prefeitura Municipal de Lajes em 31 cie Dezembro de 1947.

Vidal /?amos Júnior Jairo Ramos
Prefeito Municipal Secretário

0 Sapato Chie
A sua sapataria

CONTINUA BEM SERVINDO A SUA DTS- 
TLNTA FREGUEZIA

Com um grande, variado c moderno estoque 
de calçados Para homens, senhoras e crianças, 
aos melhores preços da praça.

Rua !5 do Novembro, junto ao Cate Cruzeiro

orogaria

Farmác ia São José
da OSNI T0LENHN0 DA SILVA

PânUaCeutico Ujp.omeUo 
Nua 15 de Novembro n11 25

l a j e s
Variado sortimento de medicamemog

nacionais e estrangeiros
Perfumarias em grande variedade — Produtos ono 
toriipicos — Soros e vacinas — Produtos veteri 

nários — Homeopatia.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA 

| V ende B arato  e é C a s a  de C o n fia n ça

Ir.
r* *%

Assinem o CORREIO LAGEANO

ÿt a -■* »

Na sede do distrito de An- 
tonio Inácio uma boa proprie- 
dade sendo um espaçoso lote 
e duas casas das quais nma 
contem algum estoque de mer
cadorias pois trata-se de ótimo 
ponte e casa comercial.

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

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 Constante 

( nesta cidade.

Waicharger
Cataventos

6 12 32 e 1L0 Wits

Baterias de vidro
para todos os tipos

Arnaldo Heidrich

Correia Pinto 68 — Anti
ga Casa São Luiz

UMA m a r a v il h a
O IAODÊLO

r c a  V i c t o r

5 Válvulas RCA

Osni Pires & Cia. Ltdc

Vendedores nesta praça
Praça João Pessoa 5,

A T E K Ç a 0
Breoisara-se de pedrei

ros Para Reboco.
Looal de Trabalho — 
onte do F̂ io Canoas 

Tratar - no 2», Batalhão 
Rodoviário
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CLUBE V de JULHO
A Direton > d» Clubr >  de Julho avisa aos senhores so- 

cios e exmas. f»t>ilias qne, para maior brilhantismo do Carna
val de 1948, organizou uma comissão para dirigir as festas de

dicadas a Momo, que ficou assim constituída.
f  -V  *. .  .. a  .-*4 .  „

Sr. Vidal Ramos Junior
Dr. Mario Teixeira Carrilho
Sr. João Cruz Junior
Dr. Ney Peixoto de Oliveira
Sr. Eugenio Augusto Neves
Dr. José Batalha da Silveira
Sr. João Capistrano de Almeida
Sr. Cândido Freitas
Sr. Silvio Oamborgí
Sr. Leontino Alfredo Ribeiro

MOÇOS

Soli Reis 
Ari Braescher 
Ivens Montenegro 
Hugo Braescher 
Dr. Ivo Selva 
Sebastião Ribeiro Filho 
Paulo Melo 
Paulo Ceconi
Antonio de Castro Andrade 
Wilson Floriam

A Diretoria dr» veterano 1® de Julho, cujas tradições orgu
lham a terra lajeana empenhada, também, «em cultivar as rela- 
fpes amigas de seus distintos associados»' tudo fará afim |de 
qne os festejos dedicados ao Bei da Folia tenham desusado bri
lho, prestando grandes e brilhantes homenagens à Rainha do 
Carnaval de 1948 =  Senhorinha IVALDA MONTENEORO. 

Lajes, em 2 de Janeiro de 1948.

Armando Burger de Castro 
Secretário

Camara Municipal de Lajes
RESOLUÇÃO N- 1. DE 29 DEZEMBRO DE 1947
A Câmara Municipal de Lajes no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art 1° — fixar o subsídio e a representação do Prefeito 
Municipal de Lajes, respectivamente, em Trêis mil cruzeiros (Cr$ 
3.000,00(. e mil e quinhentos cruzeiross (Cr# 1 500 00) mensais.

Art. 2° =  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Câmara Municipal de Lajes, 29 de dezembro de 1947

Ass: Dr. Aristóteles S. Waltrick — Presidente 
Euclides Granzotto — 1° Secretário
Octacilio de O- Couto — 2° Secretário

RESOLUÇÃO N- 2, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1947

A Câmara Municipal de Lajes no uso de suas atribuições 

RESOLVE

Art. 1° — Fixar a remuneração do Presidente da Câmara 
e de mais Vereadores, a partir da presente data, em Cento e vin
te cruzeiros (Cr$ 120,00) e Cem cruzeiros (Cr$* 100,00) respecti
vamente. por reunião que comparecerem.

Art. 2° — Revogam-sc as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Lajes, 29 de dezembro 1947

Ass. Dr Cristoteles S. Waltrick -  Presidente 
Euclides Oranzolto - 1* Secretário
Octacilio de O. Couto 20 Secretário

Edital
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Oeral da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
fôrma da lei, etc.

Faz saber que está em seu 
cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Quinze de Novembro, numero 
dezesseis, para ser protestada 
por falta de pagamento uma 
NOTA PROMISSÓRIA do va
lor de Cr5l9.6l0,00 (dezenove 
mil seiscentos e dez cruzeiros), 
emitida por Juventino José úa 
Luz, contra Dimas Daniel de 
Liz e avalizada por Dimas Wal 
trick.

Pelo presente intimo o senhor 
Dimas Daniel de Liz, devedor 
e o senhor Dimas Waltrick, ava
lista a virem pagar a referida 
NOTA PROMISSÓRIA, ou dar 
as razoes da recusa, notificando- 
os, desde já, do protesto, caso 
não compareçam no nraso le
gal. Dado e passado nesta cida
de de Lajes, aos quinze dias 
do mês de Janeiro do ano de 
mil novecentos e quarenta e 
oito (15-1-1948). - Eu; João 
Oualberto da Silva Filho, Ofi
cial de Protestos em Oeral, que 
a datilografei, subscrevi e tam
bém assino.

O Oficial de Protestos em Oeral, 

João Gualberto da Silva Filho

Edital
João Oualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Oeral da Comarca, de Lajes 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei. etc.

Faz saber que está em seu 
cartono, à rua 15 de Novembro 
da cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, uma TRIPLICA 
TA emitida pela firma E. Mo- 
sele & Uia. Ltda. contra Jair 
Barros, do valorde Cr.$1.402,60.

Pelo presente, intimo o se
nhor Jair Barros a vir pagar a 
referida TRIPLJCATA ou dar as 
razões da recusa, notificando-o 
desde já, do protesto, caso não 
oompareça no praso legal. Da
do e passado nesta cidade de 
Lajes, aos dezeseis dias do mêz 
de janeiro do ano de mil e 
novecentos e quaren/a e oito. 
Eu, João Oualberto da Srlva 
Filho, Oficial de Protestos, que 
o datilografei e também assino.

João Oualberto da Silva Filho, j 

Oficial de Protestos em Oeral. j

Agradecimento
Filhos, genros, noras e netos da sauaosa Maria dos Praze

res Córdova, falecida no dia 9 do corrente ainda profundamente 
abalados pelo rude golpe que os colheu, vêm, por êste meio, 
agradecer aos Exmos. Srs. Drs Acácio Ramos Arruda e Edmun
do Wiering pelo esforço empregado para salvá-la, dispendendo 
tôda a dedicação que lhes é peculiar.

Agradecem ainda mui reconhecidamente o Revmo. Frei 
Silvano, que lhe administrou os últimos sacramentos, bem como 
a todas as pessoas que de qualquer maneira a auxiliaram, visi
taram, enviaram corôas, cartas, cartões, telegramas, acompanha
ram-na até o Campo Santo e assistiram à Santa Missa de 7b 
dia em sufrágio da alma daquele erwte muito querido.

A todos, a nossa indeleve! gratidão.
Lejes 17 de Janeiro de 1948.

4 V I S 0
A Companhia Catarinense de Fôrça e Luz S/A , 

avisa aos srs. contribuintes que deste mês em deante, 
será cortada a ligaçao do contribuinte que estiver em 
atrazo de 2 meses; isto sem prévio aviso.

A GERÊNCIA

0  “Aliadas F. v,.“ Agradece
A Diretoria vêm por intermédio deste agradecer ao limo. 

Snr. Prefeito Municipal e muito digno Presidente de honra des
te Clube Snr, Yidal Ramos Jjinior.

Também agradece ao Vereador Sr. Agenor Koeche Vareila, 
muito esforçado presidente de honra do Clube.

Agradecemos a todos os demais que cooperaram em nossa 
campanha para elevar o nome do esporte lageano

Lajes - 16-1-48

A ANTIGA

Fabrica de Bebidas “ 0S A “
Dirigida por competente técnico contratado em 

Sáo Paulo, movimentando suas novas e modernas 
maquinas, está apresentando produtos similares aos 
malhores de procedências nacional e extrangei- 
ra.

Guaraná ■ Gasosas -  Agua tónica
BIT PER BONEKAMPe RUSSO - XAROPES PA
RA REFRESCO -  LICORES - VERMOUTE - CO- 

NHAQUE -  ETC.

OSA -  A MAHCA DAS BOAS BEBID A S

Mario Teixeira Carrilho
A dvogado

(Desembargador Aposentado )

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

Resídencia =  Rua Cel. Cordova, rr 40 -  Fone 88
Escritório -  Rua 15 de Novembro -  Edifício Jo io  Cruz Jo r . - Fone 66 

L A JE S  - -  Caixa Postal u. 19 — Sta. Catarina

Matriz:
FLOR1ANOPQLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

A gencia

Carlos rfoepcke S. A., comércio e Indústria DEEXPEDlçi0JE
LAGUNA _BLUMENAU — JOAÇARA — JOINVILE — S. FRANCISO DO SUL i

------DESPACHO EM SANTOS I
FILIAL EM LAJES:

KNDKRKÇO TKLKORAF1CO H O E P C K h

SECÇÕES DE FAZENDAS, FE  RR AGENS, MAQUINAS E DROGAS

F a z e n d a s  nacionais e estrangeiras. Algodões, Morins e Cambraias Casamiras, Teci
dos para Cortinas e Tapetaria», Colchas, Cobertores, Acolchoados, Panos para 
mesa. Lonas, Tecidos rayon lisos eestampados, Linhas para bordar e serzir, L4 
para bordar, Perfumarias. Armarinhos, Charutos, etc.

F e rro »  em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres., sa- 
uos galvasadosi e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros para vidraças, 
obras de vidro e cristal, louças sanitárias, camas de ferro e madeira, Tintai a 
oito s tm p6, serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
Motocicletas, Bicicletas a motor, tricicletas, brinquedos.
IVtaquiiiario em gorai para oFioinas mecaniuas, fundições, etc. Talas, ’Guinchos, Maca

cos, ferrameutas para todos os fins, cofres e caixetas do aço, fogões, osm pls- 
to sortimento de material para instalações eietrmas, arados, maquinas de beae- 

f eiar madeira, motoras sletricos. etc.
Droga» em geral, por atacado

Agentes da G eneral Motors ,do B rasil S. Â.
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o o r r e io  L d g e a n o
Lajes, 17 de |aneiro de 1948

Um estabelecimento que honra o co
mércio de Lajes

0 aniversário da firma J. Wolff & 1 • •

O GRANDE CARTAZ DE AMANHÃ, Domingo, no M '■ 
FAJOARA.

Conforme está amplamente anunciado em toda a cidade, o 
cartaz,de domingo, amanhã; no MARAJOARA, é a grandiosa 
produção da FOX — «As Chaves do Reino».

Temos a certeza de que, todus os nossos leitores que vi
ram, já, este filme nos Cinemas do Rio, S. Paulo, P. Alegre, ou 
Curitií,«, irão novamente assistir á sua exibição em Lajes. E. 
mesmo aqueles que; ávidos de acompanhar a vida cinematográ
fica nos grandes centros, conhecem, também, «As Chaves do 
Reino» atravéz das crônicas e comentários da imprensa, estarão 
amanhã* no MARAJOARA, com grande antecedencia, compran
do o seu ingresso para apreciar esta notável, grandiosa produ
ção da FOX, e rever os seus astros -  GREQORY PECK, THO
MAS MITCHELL. RO-SA STRADNER, V1CENT PR1CE, Sir CE- 
DRIC HARDWTCKE, e o famoso garoto RODDY MC DOWALL

E ainda, todos as pessoas que leram este lindo e interes
sante romance do laureado escritor A. J. CRONIN, devem por 
certo sentir vontade de nào perder este espetáculo belíssimo de 
Cinema.

O cronista desta secção, nada mais pode fazer do qne, re
flexo de opiniões autorisadas, transmiti-las ao público, para orien
ta-to de acordo com estas opiniões. Porque, as grandes produ- 
fões dt Cinema, as verdadeiras obras-primas, como os grandes 
espetáculos lirico-dramaticos, são grandes, imensos, eternos, des
de que surgiram perante os públicos de apurada cultura, e fo
ram por eles consagrados.

AS CRAVES DO REINO vem até Lages precedido de um 
tal renome, que, sem dúvida lhe dará um sucesso enorme, pou
cas vezes obtido pelas maiores produções de todos os tempos.

AS CHAVES DO REINO será exibido amanhã, domingo, 
e segunda-feira, ás 8 H. e a venda de ingressos já foi iniciad a 
na Bilheteria do MARAJOARA.

CONSPIRADORES

A nova edição dêste colossal filme da WARNER será' exi 
1 ida hoje, ás 8,30 Horas, no CARLOS GOMES.

CONSPIRADORES é uma das mais fortes e sensacionais 
produções desta marca de renome internacional. Romance de 
acção intensa, dramática, com um desempenho magistral por 
parte de seus intérpretes, será, amanhã, um grande cartaz que 
irá atrair ao CARLOS OOMES enorme público. Do seu elenco 
fazem parte os seguintes astros:

Em Janeiro de 1946, após a 
construção do magestoso edifí
cio que estampamos acima, inau
gurou-se nesta cidade a impor
tante firma comercial J Wolff 
& Cia. à rua Cel. Tiago de 
Castro.

O grande estabelecim-nto a- 
brange os ramos de Automó
veis, caminhões* caminhmetes, 
peças e acessórios, refrigeração 
seguros gerais, representações, 
consignações, conta própria, etc.

O seu socio princioal Sr. 
Joaquim Wolff é pessoa por de
mais conhecida e conceituada 
em todo o nosso Estado pelo 
raio de ação que alcançaram o 
seu comercio e suas industrias 
há longos anos. Foi estab-lecido 
em Joinvile, em cujo municí
pio exerceu por muito tempo o 
cargo de Prefeito, nomeado pe
lo Dr. Nereu Ramos, quando 
Interventor de Santa Catarina.

Sem descurar os afazeres de 
grande comerciante e industria- 
lista, o Sr, Joaquim Wolff admi
nistrou o município de Joinvile

com rara habilidade, deixando 
ali o signo de seu dinamismo, 
de sua contração ao trabalho, 
de sua honorabilidade, refletida 
no progresso de sna comuna e 
na gratidão dos seus munícipes-

Transferindo residência para 
Lajes, o ilustre cidadão, desde 
logo, lo nonstmu a sua opero
sidade, construindo, no coração 
da cidade, esse edifício que se
ria a -.ede de suas novas ativi
dades e o marco inicial de um 
vertiginoso progresso no quar/ei- 
rão central da nossa urbs.

O graude estabelecimento co
mercial J .  Wolff df C'a1 é hoje 
um patrimônio do comércio la- 
jeano, pela importância de suas 
transações, pela organização mo
derna de suas secções e pelo 
vasto raio de ação de suas ati
vidades.

para autos I 
a direção dl 
e especializa

São socios da grande firma; 
os 8rs. Joaquim AVolff, Narbal 
Fernandes, gerente da filial de 
Rio do Sul. Milton Wolff e Air- 
ton Wolff, sendo Contador da

Matriz o sr. Manoel Lino dt 
Jesus, e chefe da secção de pe
ças o sr. Hilton Machado, além 
de outros que não conseguim 
anotar.

Ao lado do edifício que as 
tampamos acima, está em via 
de conclusão, um grande pavi 
Ihão de alvenaria, em estilo me 
derno, onde será instalada umi 
Oficina Modelo 
caminhões, sob 
mestres técnicos 
dos no ramo.

Nestas poucas 
mos, apenas, o 
grande firma comercial, poi 
seria longo enumerar minúcia 
samente o que é o grande 
moderno estabelecimento qui 
entrou no seu segundo ano d 
atividades, cujo acontecimenll 
não poderiamos silenciar, em 
bora ferindo a modéstia dm 
ilustres comerciantes aos quai 
levamos as nossas felicitações, 
pelo muito que representam nt 
seio do comércio e da industrit 
da nossa cidade.
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HEDY LAMARR, PAUL HENREID, PETER LORtfE, 
SYDNEY GREENTREET

O sucesso deste filme está, pois, de ante-mão garantido. 
ZT sem duvida um espetáculo colossal, formidável, do qual toda 
a gente se refere com entusiasmo !

Capita» Pedro 
Bittencourt

Acompanhado do Snr. João 
Jorge da Silva, comerciante 
desta praça, deu-nos o prazer

de sua visita o Sr. Capitão Pe- 
dro Bittencourt, operoso Prefei
to do futuroso município de 
Imaruí e prestigioso chefe pes- 
sedista ali.

0  Cap. Pedro Bittencourt é 
um dos mais antigos Prefeitos 
de Santa Catarina, tendo toina-

do parte na revolução de 30, 
sendo nomeado Prefeito de Ima 
ruí pelo então Interventor Gak 
Ptolomeu de Assis Brasil, car 
go que conservou nos demais 
Governos ao Estado, sendo 
eleito duas vezes pelo povo do 
seu município.

AMANHA ■ Dominou, ãs 8 horas e S e p i i - f t i n

A c FOX > apresenta ao público de Lajes :
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UM ESPETÁCULO QflANDIOSO •

no M A R A J O A R A

AS CHAVES DO REINO
grande e popular romance de A. CRONIN, com um eknco notável; em que se destacam grandes astros, como j

GREGORY PECK — THOMAS MlTCHCLfc ROSA STRADNER VICENT PRICE, R O D D Y  MC DOW AL e SJR CEDRIC ARDWICKE

Um dos maiores e mais i.elos eapetácu loade^S!
s
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