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“ Somos a maioria que nau 
atua, porque não temos 

imprensa ’’

L a g e s

Por ocasião da realiza 
çâo do Quinto Congresso 
Eucarístico NacioDal de 
Porto Alegre, o ilustre sa- 
îerdote Mous. Ascanio Bran- 
dâo, convidado, realizou uma 
Conferência, na Universida
de Católica dn Rio Grande 
do Sul, versando sobre o 
tema; “a imprensa’’.

O notável orador sacro 
começou sua longa oração 
com estas palavras: “E n 
quanto Deus Nosso Senhor 
me der fo rças , hei de c la
mar-. im prensa, imprensa e 
stm pre a  im prensa",

Transcrevemos abaixo ál- 
guns trechos do importante 
trabalhe, nu qual o ilustre 
conferencista demonstra a 
necessidade de uma impren
sa na altura da grande 
maioria de católicos em 
nosso pais.*

«Meus Senhores, há no 
Brasil oatólico inúmeros, 
dificilimos e complexos pro
blemas no campo do aposto
lado, a espera de solução. E 
todos se avultam dia adia, de 
safiando a paciência ecora 
gem, a tempera mais rija 
dos mais decididos apostolos 
Todavia, meus senhores, to
dos os problemas, dependem 
da solução de apenas dois 
básicos.' o das vocações sa 
cerdotais e o da im prensa. 
Que oainpo de atividade ca
tólica hoje pode dispensar o 
sacerdote e o jornal ?

. . .  A imprensa é campo 
dificílimo de apostolado, 
meus senhores, náo tonha- 
mos ilusão. E ’ urn proble
ma de muitos problemas, e 
por vozes complicadíssi
mos. Todavia, é necessário,

e urgente, é indispensável 
ao apostolado moderno no 
dizer dos Papas, que havs 
mos pois de fazer?

. . .  Há mais de 35 anos, 
escreveu o saudoso Papa 
Pio X  em carta ao Episco 
pado Brasileiro: «Não igno 
rais, caríssimos filhos e ve 
neráveis irm&ON, a força 
construtiva ou estruidora 
dos jornais e periódicos que 
por um preço in*imo entram 
facilmente em t>1a parte e 
difundem as opiniões de 
que eslft" imbuídas Bem 
vedes corn«' os impios abu
sam deles.

. . .  Qualquer h r:em me
diocre deste século compre 
ende que nada se faz hoje 
sem imprensa, sem o jornal. 
Idéias e neo i. n5o pro
duzem resun t sem pro
paganda e " ilo neces
sário da pi inda. é o 
jornal.

Pio XI P' oçasião da 
Beatificaç?»' adre Cla
ret dizia em 6 <e Janeiro 
de 1926. «Ds-Mccri que se 
o Apostolo Sàu Pedro vives
se em nossos dias. se faria 
jornalista

Nao há duvida S8o Paulo 
que. náo obstante as difi
culdades materiais, levou o 
Evangelho a uma grande 
parte do mundo pelas suas 
epistolas, por seus escritos 
multiplicados maravilhosa
mente, teria se servido, na 
medida do possível, desta 
grande propagadora do pen 
sarnento e da idéia que é a 
imprensa.

Dizia o celebre AVindthorst, 
o herói das lutas pela cau
sa da Igreja na Alemanha: 
“Fazei o que quizerdes, edi-

licai Igrejas, tundai conven
tos, formai círculos e asso
ciações, tudo isto nao Voo 
dará o triunfo se vos esque
cerdes do principal — a im
prensa!”

. . .  A imprensa é hoje uma 
grande força. Pio XI fala 
mesmo da onipotência da 
imprensa.

. . . Que tremenda respon
sabilidade é a da imprensa 
ao dispor de tal poderl O 
não usd-la ou a negligência 
cm usd-la é culpável ne
gligencia e uma terrível res
ponsabilidade!”

. . .  Suria prolixo si vos 
viesse citar a palavra dos 
Grandes Papas dos últimos 
tempos sôbre a importância 
e necessidade da Imprensa.

. . .  Sim, todos os outros 
frutos do apostolado os te
remos em abundancia, des
de que tenhamos a imprensa.

Em 'fto levantaremos 
templos e Asüob e Hospi
tais. Km vão nosso zêlo se 
hà de atirar em lutas e 
campanhas de apostolado pe
la defesa de Cristo nosso 
Senhor e de sua Igreja, en
quanto nfto nos convencer-, 
moa de que o Brasil só tem j 
Desta hora dois problemas I 
graves o urgentes a dar[ 
solução, o das vocações e o 
da imprensa.

Que nossa Senhora Apa
recida, Padroeira e Rainha 
nossa faça este miUgre, e 
será realmente um dos seus 
grandes milagres: dar aos 
nossos católicos a convi
cção profunda e uma ativi
dade de um zelo esclarecido 
para que o Brasil tenha em 
breve -  santos e numero
sos sacerdotes, e uma po
tente Cadeia de jornais e 
emissoras que levem por 
todo este vasto país a pale- 
vra eterna e Divina que nos 
salva e, que taça triunfante 
Aquele que unicamente de
sejamos e ardenfemente o 
pedimos seja só E\e> nosso 
Unico Hei — o Cristo liei.

Homenagem ao Cd. Vídai 
Ramos

Por iniciativa do jornalista Plácido Gomes foi rea
lizada, na sedo do Democrata CJubo, de Florianópólis, 
uma reunião de amigos e admiradores do Sr. Cel. Vida! 
Ramne para a coDstituiçác de uma comissão para pro
mover a ereção de um monumento, naquela capital, ao 
ilustre catarinense e incentivador do ensino em 9eu 
Estado natal

A’ essa reunião, sem caráter de qualquer especie 
politisa, compareceram pessoas de alta representnçfto 
na capital do Estado.

Pelos presentes foi transmitido, ao homenageado, o 
seguinte telegrama.

«iontisfaçao comunicar prezado coestaduano, que; 
nesta data, foi organizado comité pró monumento Vidal 
Ramos, a ser erigido esta capital. >audaçõos. (seguem- 
se as assinaturas).

Berlinda II Ligeira
Automovel Citroen tração dianteira

Campeão de v-docidedes — Faz 90 quilo -netros a hora, en- 
grenado em 2a. — Percorre 13 quilómetros com 1 litro de 
combustível — Nâo quebra molas porqu■ não as pessue — 
Sempre chega na frem? porque não derrapa, não teme 
curvas e sua marcha é sempre a mesma quer no barro, 
como nas cidades e estradas,

E’ O CARRO QUE CONQUISTOU LAJE-S, PORQUE FOt 
APtfOVADO PELOS FAZENDEIROS E POR REPRESEN

TANTES DAS CLASSES LIBERAIS.

E  o earro que lhe dá orgvlho por que em qualquer parte 
do Brasil, Va. Ba. está dirigindo UM CARRO.

E' úm carro valorizado — Um produto que defende seu 
emprego de capital.

DISTRIBUIDORES:
Comercio e Transportes C. Ramos SjA F ilial de Lages.

R e p  r o d u ç õ e s
de retratos velhes, mesmo sendo já amarelos ou rasgados

mande para o

Studio Klinger
S u c e s s o r e s

Agora sob a direção do competente Fotógrafo russo 

SEROIO KOLOSENKO

0 “ CARLOS
ipresenta ao povo de Lagos:

_  No Colossal Filme da FOX

” - I) Cinema ilo Povo
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Dia 21

A Rxma. Sra. O Maria 
rie Oliveira Qranzotto es- 
\ osa do Sr Euolides (Iran 
zritte, industriaJiata e Ve 
reader municipal

— 0 Sr. I) irei O. Muniz, 
ex-Sargento da FEB e resi
dente nesta cidaie 

Da  2 2
A menina Solange, filha 

lo Sr- Joaquim Melim Fi
lho, -comerciante Desta c i 
dade.

A menina Luiza Maria, 
filha do Sr. Nicanor Anto
nio Cândido.

— 0 Sr. Hortencio Alves 
hodrigues, residente em 
Correia Finto.

Dia 23
0 menino Aquiles, filho 

do Sr. Aquiles Varela, do 
Comercio desta cidade.

Dia 24
< jovem José Renato, fi- 
iho do Sr. João Luiz Ra
mos, fazendeiro neste mu
nicípio.

— A Exina. Sra. I). Ma
ria Zelinda, esposa do Sr. 
Flesbao Roserntro residente 
em Borel.

— O Sr. 1’linio Ribeiro 
Ramos, residente nesta ci 
dade.

Dia 25
A Exina. Sra. D. Joceli- 

na Barroso, esposa do Sr. 
Jorge Barroso, industrialista 
nesta c.dade.

— O jovem académico 
Vilsnn Moura, Filho do sr. 
Julio Joaquim de Moura, 
do comércio desta cidade.

— A Srta. Noemia Wal 
trick, filba do sr. Luiz oe 
Oliveira Waltrick.

— A Srta. Lucía Regina 
filha do Dr. Acácio RamoB 
Arruda.

Dia 26
O Sr Alziro Lucena, do 

comercio desta cidade.
— 0 Sr. JoSo da Costa 

Neves, funcionário da Pre
feitura Municipal.

Dia 27
A Srta. Rosení Varela 

Batista, Filha do sr. João 
Dias Batista residente em 
Antonio Inácio.

I
Adolfo Olinger 

e Senhora

articipam aos parentes e pessoas 
e suas relações, o contrato de 

casamento de sua filha NILDA, 
com o Sr. Cesar da Cos a Ribei
ro.

Lajes, - 14 -  11 -  48.

Edm undo Ribeiro 
e Senhora

participam aos parentes e pessoas 
de suas relações que seu filho 
CESAR contratou casamento com 
a Srta. Nilda Aparecida Olinger.

NILDA e CESAR 
confirmam

Convite - Missa
A Irmandade do Santíssimo Sacramento da Catedral, con
vida seuí irmãos e emxas. famílias para a miss* de 30° 
dia do falecimento do Irmão Provedor JO ^ O  B RIBEIRO 
BRANCO na Catedral, dia 27 do corrente, pelas 7 hora«. 
Os irmãos deverão comparecer revestidos de suas ópas, ás 
ò,30 horas

Jay m e Godinho
í- Secretario

uouo
AÜADOQ

d e
S ' 'aui&jQr rtu ia  JA fudiadö

GM JOÀC DC CASTRO.aO
L A JE *  -  ».CATARINA

Fotografias para documentos em 30 mioatos 

— Ampliações — Reproduções de retratos novos e v hos — 

Trabalhos colorido! — Cópias etc.

,S ra . D. Emiiia Furta
do Hamos

Transcorre a 2» do cor 
rente, a data natalícia da 
Exma. Sra. D. Emiiia Fur- 
tadojfamos, digníssima con 
soi te do sr. Vidal Ramos 
.Júnior, DD Prefeito Muni
cipal.

A distinta aniversariante 
desfruta de merecido presti 
gio no seio da sociedade 
local, onde, meieê de seus 
aprimorados dotes de cora
ção, sc vem impondo ao aca
tamento geral pelas suas 
obras de benemerencia.

L ar em fe s ta s
I O Capitão Jcfre Sampaio e sua 
i x r a  esposa D. Ha Ramos Sam- 
pao estão de parabéns pelo 
nasumeuto de seu primogênito 
MAURO, ocorrido cm 30 d»? 
Outubro p. passado.

O sr. Dilermundo S. de Oli
veira e sua exma. esposa D. 
Marina Ribeiro de Oliveira, es
tão cora o lar em festas, por 
motivo do nascimento de sua 
fiha Silvia Marina, ocorrido na 
MatemidaJe Tereza Ramos em 

i 17 do corrente.I

Noivados

João Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Geral,  ̂ da 
Comarca de Lajes, Estado de &au- 
ta Catarina, nu to'ina a lei, etc.

FAZ saber que tala m seu cartó
rio, nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina. á rua ('. rouel 
Cordova, numero vin*e e quatro, pn- 
ra ser protestada por ialta de paga
mento, uma Nota Promissor ia, no 
valor de doi» mil cruzeiros iCr. 
2.000,00i, emitida por Lauro Afudru- 
ga Farela e avalisada por João Viei
ra Branco a favor de Hugo Borsrs 
de Mé lo.

Pelo presente, intimo os senhores 
Lauro Medruga Varela e Joào Fieira 
fcranco, a virem pagar o valor da 
referida Nota Promissória, ou darem 
as razõe9 da recusa, notificando-os, 
desde já, do protesto caso não com
pareçam no prazo legal.

Lajes, 19 de Novembro de 15)48 
O Oficial de Protestos em Oeral 

9  João Gualberto da Silva Filho.

Edital
/oão Gualberto da Silva Filho Ofi
cial de Protestos em Geral, da 
Comarca de Lajes, Estado de San
ta Oatajina na forma da lei etc

FAZ saber que está em seu cartó
rio nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina á rua Coronel 
Cordova, numero vinte e quatro pa
ra ser protestada por talta de paga
mento, uma Duplicata, no valor de 
mil duzentos e quarenta e quatro 
cruzeiros e noventa centaros (Cr$. 
1.244,90) emitida por B. Guertzens- 
tein, con/ra João Nascimento Batista.

Pelo presente intimo o senhor João 
Nascimento /’alista, a vir pagar o valqr 
da referida Duplicata ou dar as razões 
recusa, notificando-o, deste j i ,  do 
protesto, caso não compareça no pra
zo legal.

Lajes, D* de Novembro de 1948 
O Oficial de Protestos em Geral 
João Gualberto da Silva Filho.

S L  A N
Aceba dc ser finidada nest* 

ci Jade a 5LAN — SociiJade 
Lsgeana de Assistência aos 
Necessitados. 1 em ela por fina- 
lidade, em Lnhas gerais, a dis
pensa de asiislência aos desva
lidos e a extinção da mendicân
cia.

Em Assurrbléia Oeral realiza
da no salão nobre do Instituto 
de Educação, à> 14 horas do 
dia 15 do corrente mês, foram 
discutidos e aprovados us Esta
tutos sociais, e eleitos os mem
bros componentes da Diretoria 
e do Conselho Fiscal.

Ficou a Diretoria constituída 
da seguinte forma: — Presiden 
te, Hélio Ramos Vieira. Vice - 

I Presidente, Ulisses Ribas, l.» 
Secretário, Adelmar Castro, 2° 
áecrciáno, Otávio Rafaeli, Te
soureiro, Abdon Siqueira, Co
brador Fiimino Ramos Macha 
do, Orador, Menoti Borges.

Para o Conselho Fiscal foram 
eleitos os senhores Edmundo 
Arruda, Oaldino João Duarte e 
Mário Vargas.

VENDE-SE
Um terreno Cuin propriedade, 

medindo 12x30, situado além 
do Carahá Avenida 3 de Outn 
bro e mais 2 lotes em esquinas

Preços a tratar com o Sr. 
Anionio Alves Vieira, no mesmo 
local.

O jovem Cesar da Cosia Ri
beiro, funcionário da Prefeitura 
Municipal, filho do sr Edmun
do Ribeiro, fazendtiro neste mu 
uicipio e de D. Rita da Costa 
Ribeiro, contratou casam ento 
com a distinta Srts. Nilda Olin
ger, filha do Sr. Adolfo Olinger 
alto funcionário dos Correios e 
de D. Adelma Mart ns Olinger

A g r a d e c i m e n t o
HeracliHes Vieira Borges e Senhora agradecem ao Dr. João 

Costa Netto, ás Irmãs da D. Providencia, ás enfermeáas, pclt 
dedicação com que trataram a sua filha Elita, durante i> 
em qne esteve internada no Hospital, estendendo seu agradeci
mento ás pessoas que os visitaram naquele Hospital.

XXX Curitibanos, 20 de novembro de 1940
O Sr. Carlos David Schmidt,' 

industndista nesta cidade, filho) 
do sr. Carlos Vieira Schmidt e' 
de D. Noemia Silva Schmidt, i 
contratou casamento com a ais- 
tinta Srta. Elza Maria Araujo 
filha da exma. viuva D. Geor-j 
gina Silva Araujo.

Viuva Georgina Silva 
Araújo

participa aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato -de 
casnirento de sua filha ELZA, 
com o Sr. Carlos David Schmidt.

Carlos Vieira Schmidt 1 
e N oem ia Silva Schmidt
participam aos parentes e pessoas 
do suas relações que seu filho 
CARLOS DAVID contratou ca
samento cora a Srta. Elza Marta 
Araujo.

Sita Cecília fioravante
Aniversariou em 18 do cor

rente a Sra. Cecilia Fioravante 
filha do falecido Sr. Jo-é O r -  
vino.

E) IT A .j
/oão Gualberto da Silva Filho, 
oficial rte Protestos em Geral, da 
Comarca de Lajes, Estado da Santa | 
Catarina, na forma da lei, etc.
FAZ sabor que,está em seu carto- 

! rio, nesta cidade de Laj s. Estado 
j de Santa Catarina, à rua Coronél 
; Cordova, número vinte e quatro pa-1 

ra ser protestada por falta de paga- | 
mento, uma Duplicata, no valor dei 
seis mil e quinhentos cruzeiros (Cr. 
6.500,O*)), en itida por Anilgratica 
Ltda., contra Dlmas Daniel de L iz .)

Pelo presente, intimo o senh r | 
Pimas Daniel de Liz, a vir pagar o 
valor da referida Duplicata ou dar 
as razõ s da tecu-a, notificando-o, 
dásde já, do protesto, caso não com
pareça no prazo legal.

Lajes, /9 de Novembro de 1938

D ilerm ando S. rfe Oliveira
e M arina R ibeiro de Oliveira

participam aos parentes e pessoas de suas relações o nas
cimento de sua filha SILVIA Ma RINA. ocorr'ido no dia 
17 do corrente, na Maternidade Tereza Ramos

O Oficial de Protestos em Oeral, 
João Gualberto do Silva Ailho.

Lajes* 20 de Novembro de 1948
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“ Princeza da Serra 11

A nossa cidude está infestada . 
cresce dia a diü, á cata de un. njüue| nen,ll«os. cuj'> numero 
p5o, i- pk-rado com voz plangente \  txibind U'n Pedaço de 
piedade aos transeuntes, sujas e e s f a r r a p a s df&rer,ar 

Lio grande é .. numero dn nedi«.*.! SIe'- 
ps forasteiros têm a impressão de oim n nu5'sas rUi,s. que 
tura e tudo era barato é agora t havia ^
São espetáculos tristes, dolorosos nu» V  de clesllfor,UnaJos. 
quem de direito, pai« qUe StJ inieje^uma *recem a í,tl" ‘.'áo de 
mais amplo, no sentido de «mn-rar . 1 dIj',P«inha dc carater 
selecionando os que necessitam e* o nn Vtrdad,‘iros nrendigos. 
gando estes itl.in os a procurarem^ ° M ~

‘ Vicentinos” l u u t  c S m ^ i ^ ' ! ' .  / " " f  d”S
minguados recursos que reetbem. Com a deícabldJ“ lta do Ó° % 
to da vida, que aumentou extraordinariamente suas de V - V  
osa sociedade naturalrr.ente não está eu, condições de reccber 
mais internos a não ser com extremo sacrifício ? b

O que é preciso, e isto com urgência, é aumentar as ren 
d«s a essa Ut.l mst.tu.ção de caridade, com a cooperajo do po
vo e das autoridades, afim de que possa ela continuar distri
buindo auxilio a pobreza da cidade

aos i £ y r é * " Pri“ct“ da s ' " * ” d" " á * <•<>«!.
O. M

lo tes e m

Prestações
Vendem-se lutes para cons
trução na Rua Mar.ch I Deo- 
doto e na Travessa s :inta 
Cruz. En radas mooic>■ Tra 
tar com o propríetár prof. 
Ttajano Souza,

no Hot.l Rossi -  LAJES

Cada época coa 

o relógio que se 

adapta às suaf 

exigências I...

T e n is
OCl ubp 14  de  J u n h o  v e n c e u  a  \. A. ! í ; m * i g i  

V e r d e  d e  F l o r i a n ó p o l i s
Em brilhante competição teuistica, realizada domingo últi

mo nesta cidade, o Clube 14 de junho, em sua cancha, venceu 
A A. Barriga Verde, pelo escore significativo de 4 « 3, o qu> 
vem demonstrar o equilíbrio de forças das duas equipas nus 7 
partidas disputadas.

Foi um grande dia para o esporte lajeano que, com est. 
vitoria, ficou de posse da Taça «2.° Batalhão Rodoviário» au
mentando desta forma o acervo de conquista do simpático Clube 
14 de Junho que, em Agosto ano passado, tsmbéni, com a A. 
Barriga Verde, em Florianópolis, conquistou, por esccre igual 
de 4 a 3 a Taça «Vidal Ramos».

A comitiva visitante que aqu: chegou dia 13, sábado ás 13 
horas, foi recebida fora da ci lade pelos tenistas do 14 e condu 
zida a>> Hotel Prcvezani. Como seu Presidente de Honra tiv.-mos 
o grato prazer de ter conosco, por dois dias, o Sr. Almirante 
Antão Barata, Comandante do 5 o Distrito Naval da Capital do 
Estado e figura de relevo nos meios sociais e esportivos daquela 
cidade. Como presidente da A.A. Barriga Verde aqui esteve tara 
bém o Sr Ten. Cel Lara Ribas o formando a brilhante equipe, 
as seguintes pessoas Com. Alvaro Gonçalves e Senhora, Dr. A 
btlarJn Gomes e Senhora, Sr, Hubert Beck e Senhora, Sr. Ar- 
u Ido M-squita, Srta. Dirce Spalring e os seguintes oficiais 
da /orça Pública, Ten. Oilberto, Ten. Aderbal e Ten. Leandro.

Segunda feira, dia 15, foi oferecido á distinta comitiva um 
almoço no Restaurante dn Clube 14 de Junho que contou ain 
da com a presença do DD Prefeito Sr. Vidal Ramos Júnior, 
Major Valença de Lemos, sub-coraandante do 2' Btl. Rodoviá
rio, Dr Ivo Guilhon P de Mello, Juiz de Direito e Dr. Celso 
Ramos Branco, além de tenistas e entusiastas deste esporte, o 
qual decorreu com grande brilhantismo, fazendo-se ouvir vários 
oradores

Nesta ocasião foram entregues os vários prêmios aos ven
cedores das partidas e a Taça “2 BU. Rodoviário” que foi rece 
bida sob plausos. pelo Capitão Sub-Diretor de Terns do Clube 14

E assim encerrou se, com mais uma vitória para o Club 
local, este grande torneio, fruto do valor e persistência esportiva, 
dos tenistas lajeanos;

Os resultados técnicos «las partidas Wpr
SIN GLES’ I.QZ vencMJ deck por 4x6 -  0x4 e 6x2 W í 

tier venceu Abelardo poe 7x5 e 6x3, Sílvio venceu Ocçalve-

”°r ' ’d u p l a s  Oonçnlve, e Arnaldo vencer.™ Luz o Sílvio pv. 
0x4 -  2x6 e 6x2 Werner e Evaldo venceram Odberto e Leandro 
PO? 3x6 -  6X2 e Ox1). Arn.ldo e Ad.rb.l v.ncer.m Borga e
Wandick por 6x2 e 6x4. R_ _ „ -  oor 3X(J .

M1XTA: Direi e Beck venceram Enu e Komus por
6x1 e 6x1. ____________ _

Escola JNormaí Vidal
Ramos

Acha se aberta a inscrição para o exame de ad
missão ao curso ginasial da Escola Noimal Vidal Ra 
mos, Os interessados deverão apresentar seus requeri
mentos até o dia 30 do novembro na Secretaria da Es
cola, com os seguintes documentos: CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO, ATESTADOS DE VACINA E DE SA
NIDADE.

Ás- etbhiéia Geral E x tra o rd in á ria
Ci a .  C a t a r i n e n s e  d e  F o r ç a  e Luz S A
De ordem do Snr Diietor Presidente, convóco os 

Snrs. Acionistas para se reunirem em Assembléia Gerai 
Extraordinária, a realizar se dia 1| de Dezembro pró
ximo, ás 16 horas, na Séde Social

ORDEM E>0 DIA
I Aumento do Capital Social.

I I  — Outros assuntos de interesse.

Lajes, 11/11/948.
A ta liba da Costa Ávila 

Diretor Secretário

O t n t f  i r p i n i t )

Vende-se uma bem mon
tada Fabrica de Balas com 
prédio de material de 13mx 
l3m, com cômodos rara 
família e garage. maquina
ria e estoque de essências, 
tintas e rotulos paia traba
lhar algum tempo.

Tratar na rua Benjamim 
Coustant n 30

Quer ccmer brm ?
Vá ao Restaurante do Clube 14 de

Junho
COMIDAS APETITOSAS - AMBIENTE SELECIONADO 

Satisfaça seu paladar
Cosinha brasileira e italiana - Adega sortida

iC l * F A R M A C Í A  P O P U L A R
Direção técnica, do farmnceutico diplomado

A N10 N 10 MJ. RIBAS
O rraior e mais variado sortimento de medicamento» 

nacionais e estrangeiros

A sua Farinada de Confiança
Completo sortimento de perfumaria.« e artigos de toucador

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichoso

A mais Bp.rateira
Praça João Pessoa — Lajes

CHEGOU SUA VEZ!
) .  famoso. Caminhões INTERNATIONAL g^gaio 
tes para todos os serviços, estio wnao jg  
i sua disposição, f,nanoĉ d0(18e entrada. Procurem 
Je prazo, com »penas 'VJ'CIÜ E TRANSPORTES 
»8 concessionários es-
C. RAMOS 8. A. Filial de Lages e tenn 
clarecimentos que desejarem.

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio 1° andar do edi 
ficio Marajoara 

Consultas das 14 ás 17 
horas — Fone. 67

Residência: ua>C Al. Aris- 
tiliano Ramo. 3 -  Fone 14

Doenças e Operações
DE

Olhos -  Ouvidos - Niriz - Garganta
t'Ca beça -  Pescoço - Boeaj

Dr. J. Araújo 
Especislisti

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

Está dando Consultas em Lajes, a Rua Horcilio 

Luz n° 30 — Rua do Hospital
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Prefeitura Municipal úz Laje Coleturiii Estadual
/ mposto Territorial

ESTADO DE SANTA CATARINA
L E I  N 20 

de 10 de novembro de 1948.
Eu, Vid«l Ramos Junior, Prefeito Municipal, Faço saber 

que a Câmara votou e eu sanciono a seguinte

L E I :

Art. l.° - Fica o Executivo Municipal autorizado a devolver 
5 )*/o da importância pig» por Balbina Firmina tios Santos, refe
rente à prestação feita por conta da arrematação de um lote do 
Patrimônio Municipal, de acordo com a Lei n 15, de 25 de maio 
de 1948.

Art. 2.° — A presente lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Muuicipal de Lajes, em 16 de novembro de 194S.
Assinado: — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.

Movimento da Tesouraria, durante o mês de 
outubro de 1948

: Saldo do mês de setembro do corrente ano C rí  310.753,60

Receita Orçamentária
9

De ordem do Sr. Coletor tor
no publico que, durante o mês 
de Novembro corrente, se pro
cederá a cobrança do imposto 
acima referido correspondente ao 
2.° semestre do corrente ano.

Os contribuintes que nfto sa
tisfizerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
fazê-lo no mê» de Dezembro 
com a multa1 de 20°o. Termina 
dos os prazos acima citados se- 
rào extraídas as certidões de 
divida para a devida cobrança 
executiva Coletoria Estadual dc 
Lajes, 3 de Novembro de 1948. 

lvette Lobo Montenegro 
Escrivã Interina

Negocio do Ocasião
Vendem-se, á vista ou praso, 

15 lotes juntos aos terrenos da 
sociedade ANA COSTA LTD A. 
á rua Correia Pinto, 1, por 
170.000 cruzeiros.

Tratar com Rudolfo Doss, nt 
Hotel Rossi.
(Vendem-se também separada
mente).

Escritório Jurídico Comercial
Telegramas: ELIBRANCO ■ Telefone 54 Caixa Postal 54 

LAJES - -  Santa Catarina — Brasil

DIRETO«:

Or. Elisiário de Camargo Branco
ADVOGADO

A dvocacia — Representações — Loteamentos

Aceitamos representar nesta praça e necessitamos de 
representantes em outras.

C .  Montenegro &  C i a .
varejo

Nada além de Cr$.25,00
REPRESENTAÇÕES - SEGUROS - ESCRITAS EM 
GERAL - ALIANÇA DA BAHIA'CAPITALIZAÇÃO

Rua Marechal Deodoro — Lajes

Imposto S / industrias e profissões
Imposto de Licença
Taxas de Expediente
Taxas Custas judiciarias e emolumentos
Taxas de fiscalização e serviços diversos
Renda imobiliária
Renda das pedreiras Municipais
Receita de mercado, feiras e matadouros
Receita de Cemitérios
Cobrança da Divida Ativa
Contribuições diversas
Multas tm Oeral
Eventuais

Crí 8.678,50
< 3.235,00
< 976,00
< 1 652,00
« 75,00
< 19.562,90
C 583,00
« 264,30
* 421,00
< 11 953 80
« 1.510,70
< 3.973,00
< 3.840,80

Çr£ 307.269,60

Despesa Orçamentaria
Administração Oeral Cr$
Exação e Fiscalização Financeira C
Segurança Pública e Assistência Social <
Educação Pública <
Saúde Pública <
Serviços Industriais <
Serviços de Utilidade Pública <
Encargos Diversos «
Créditos Especiais <

Depositado no Ban. Nac. Com. e Caixa
Cr$

Econ.
Federal Cr$

Saldo na Tesouraria <

22 949,40 
5.668,50 
7.538,00 

22.301,00: 
7 955,00 

48 394 40 
35.236,701 
11 765,50 
19.876,20 

181.6800

150.000,00
35.584,90

Cr 367.269,60
Lajes, 30 de novembro de 1.948

Vende-se
I

A’ vista ou prestações e tam
bém troca-se por gado, uma ca
sa nova de moradia, à Avenida 
Mal. Floriano. ( Chuçara Lenzi ) 
Preço Or$ 38 000,00.

Tratar oesta redação

VENDE-St
por preço de ocasião, um ca

minhão “Volvo” para 6.000 qui
los, quasi novo.

Tratar com o proprietário 
João José Viero, á rua Hercilio 
Luz.

A L U G A M - S E

Saias
nu

Edifício
Hildebrando Milton Reis Mário Lucena M A B A J O A R A

Iníormacões
com a gerência 
do CINE TEATRO

MARAJOARA

Otimo n e g ó cio
Vende-se o prédio onde fun

ciona o Hotel «Sul América», 
situado á praça Vidal Ramos 
Sênior.

Venoe-se também a existência 
do referido Hotel. Os interessa
dos podem informar-se com o 
Sr. Hermelino Ribeiro, no mes
mo Hotel ou em sua residência 
á praça Siqueira Campos (Santa 
Cruz) nesta cidade de Lajes.

O motivo da venda não de
sagradará o comprador.

Comércio e Transportes 
C. Ramos S. A.

Matriz: FÉORIANOPOLIS

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

Secção de Vendas, Oficina Anexa
Peças e acessórios para caminhões INTERNATIONa L- 
FORD e CHEVROLET • Pneus e camaras de ar para cami

nhões e automóveis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HAR 
VESTER MAQUINAS S/A.

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

Desnatadeiras

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PRATT S/A 
Maquinas de escrever - Maquinas de somar -  Mimiografos 
DISTRIBUIDORES DAS INDUSTRIAS «NEVE* 

Arquivos - Fichários de aço - cofres ete.

ROSA LIM ITA D A
C ontabilidade — Comercio

Avisa aos seus distintos clientes que no corrente mês do 
Novembro está sendo cobrado o Imposto Territorial, correspon
dente ao 2o semvstre deste ano.

Verônica Sell Pilar
Parteira - diplomada

Atende era domicilio e na Maternidade Tereza 
Ramos

Residência: Rua Fausto de Souza em frente ao 
Moinho Ipiranga

Laia a Assina Carreia Isgeano
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Honra ao mérito
Á fam ib a  Cândido Antunes de Oliveira, escr even
Coitado ! Descançou ! ;  . , Cflsfro
De boca em boca. nas rna« nn- , 

afinal, andoo essa exclamaçao de’ piedade Quando ^ *  * cidade 
to <le Cândido Antunes dt Oliveira — o ’ r  d'> Passamen- 
ieiro». como o conhecí Candinho Sapa-

Amor^trabaMio. íumHdTdl^iJoS^^^ ni h
i r virtudesn° COraÇa°' Par® ÍOrnar 8 sua'cxiítencia um "rosário

Para mim, ele r>pres,enta nm simbclo de honestidade tra
balho e amor. e, para todos, sorve de exemplo magnifico ’ a in-
qu^VmaUHal4109 be" S esp,n,Uftis» Pre™le«ndc sobre tud« o

Disse passamento, porque um homem como o sea Candinho 
nâo morre, passa desta para melhor existência, deixando p?ra 
oós -  coitados qne vivem« nêste mundo de misérias =  uma 
chama de esperança, a iluminar nossos passos pela estrada incer 
ta da rida.

Pelos anos em fora, batendo a sola dura sobre o joelho 
magro e calejado, jamais se preocupou com o que ia além do 
seu rnistér, da sua religião e da sua familia compondo um hino 
grandioso ao trabalho e â bonlade, e enfrentou todas as vicis- 
situdes com o mais elevado eotoicismo.

Esta, a minha maneira de registrar o desaparecimento de 
nosso meio, duma existência fecunda e nobre: Candulo Antunes 
<ie Oliveira, que soube se tornar grande com a humildade, sím
bolo do trabalho e d* amor com a abnegação e a bondade

Cento prêmio ao seu devotamento, descançou com a fronte 
aureolada pelos eabelos brancos, entre o afeto dos que lhe eram 
caros.

Pelo seu exemplo, a nossa imorredoura gratidão.

Lajes, 12 de Novembro de 1943.

Rcsa Limidata
Contabilidade • Comercio 

Rua 15 de Novembro, 13 — 

Fone 77 Caixa postal 31 

Lajes $. Catarina

EncaiTPga-se
da compra e venda de 
easas, terrenos, pinhais, 
«'•rrarias, campos etc.

2 Batalhão Rodoviário
Loiivocação para 1940 ^

INSPEÇÃO DE SAUDE

EDITAL
Deverão comparecer ao Quartel desta Unidade, afim de se

rem inspecionados de saúde, cs cidadãos das classes do 1928 e 
1929, residentes nas zonas urbana e suburbana desta cidade, que 
foram desligados do Tiro de Qnerra local e para efeito do cura 
primento nos § I* e 2‘ do Art. 55 da Lei do Serviço Militar, 
Ceverão ser incorporados nas fileiras do Exército em .laneiro de 
1949.

DATA DE A PRESEN TA D O  Pa R a INSPEÇàO:
Até 30 de Novembro de 1948.

Lajes, 13 de Novembro de 1948.

Othon Dutra Fragoso 
Ten. Cel. Cmt. do 2 Batalhão Rortoviario

Befrigeraçào
Comercial

Spriiiger
Refrigeradores - Balcões -  

vitrina • Sorveteiras para Ba
res, Hotéis, Restaurantes, Ar
mazéns, etc.

Representantes: ROSA 
LTDA - Contabilidade,

Comercio.

Rua 15 de Novembro, 13 -  

Fone 77 — Caixa postal 31 

— Lajes — S. C.

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciarios 

EDITAL
I" , ordem do Sr. Delegado do Instituto de Aposentadoria 

Pendes dos Comerciarios, neste Estado, convido ao comer- 
íant que liver em seu poder o; sêlos de quitação de contr.bnl- 
3o dr Nos 27 171 a 27.174. trazè los á Agencia desta Cidade, 
K  J  ™ , Correi, finto n 25, no pr.io  de 30 üim . sob pene 
! ,  docorr-do esse prazo, ficarem os mesmos sem efeito.

/Lajes. 20 de novembro do 1948

(ass) Ivo Bernurdini Selva 
Agenle

0  Sapato Chie
U m a  s a p a ta r ia  diferente

npra diretamenta n . . J a b r i a a s ,  artigo, da alt.

ende barato para vender muito
,içado, de todo, o, tipos, Para to d o . o .  preço. 

Rua 15 de Noven bro -= t«l°»

Ütimo negocio
Vende-se uma boa casa de 

moradia com grande terreno, 
situada á rua Hercilio Luz, n. 39.

Ver e tratar com o proprie- 
.tário João José Viero, na mes

ma rua.

TOCA DISCOS
R. C. A.

PA ILLARD
WEBSTER

automáticos 

ARN01DO HEIDR1CH

Rua Correia Pinto, 68

Expresso Grazziotin 
de Transportes 

Ltda.

Rapidez -  Conforto -  Segurança
Lajes - v a c a r i a  —  c a x i a s  • Porto Alegre

L A J E S  — VACARIA -  DIARIAMENTE
DE LAJES às 6 horas — DE VACARIA às 13 horas

m i s  -  c u i t s
DE CAXIaS, 3as e 6as às 7 horas 

DE LAJES, 4as. e Sab, às 6 horas, combinando com 
P. Alegre, com lugares reservados

L a je s  — 1« rio /legre

salda DE LAJES, 2as e 5as às 4 horas 

DE P. ALEO/?E, 4as e Sab. às 5 horas

Informações nas Estações 
Rodoviárias

Cidadão ! ! !
Pinheiros á venda
Próprios para - serraria 

vendem-se de 3 a 4 rr.il pin
heiros, situados á margem 
da estrada de Santa Tere 
zinha do Salto, próximo á 
Usina da Força e Luz.

Informações nesta redaçao.,

Vende-se
Vende-so uma sala de 

jantar com 9 peças. um 
quarto de casal com 6 pe
ças e uma geladeira.

Tratar nesta redaçSo.

Quer o progresso de sua cidade ? Deposite seu di
nheiro na Caixa Econômica Federal.
() dinheiro depositado em determinada zona, será 
invertido nela mesma, crescendo o número de sua8 
habitações, possuindo cada interessado a casa pró' 
pria.

Combín
EM 30

ações Sorteai
DE OUTUBRO DE 19 48

ias
«Tfcmo c»

MFC
IREj

YOCj ENC YYLj 
ATTN AQMj QKFj

ítaiio 'í*‘

Do 1- ao 6. Do 7- ao 12

IRQ-12 KQ-2 
" nQ-35 AE 36

LM /I I XM-23 EL-15 
TP-36 1 YV-3 OY-6

c p - i e !  
NX-I ’

Todos oh titulos contemplados serio
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

AOEACIA KM LAJ/ÍS — Itua .bal. Deodoro, 18

JÏ& ]

V e m l f i n - S f
Cinco lotes de bona ter- 

reDos  á rua S&o Jo a q u im  j 
T ra ta r  com Odilon Couto 
Lalão. )

QUF.il NÃO ANUNCIA SE ESCONDE, FAÇA 

-EUS A K UN CIOS NESTE JORNAL
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A G R A D EC IM EN TO
Ao dtspedir-se desta hospitaleira cidade, Rui Seára, 

na impossibilidade de fazê lo pessoalmente, vem agradecer, 
do intimo do coração, em seu e em nome de seus pais, aos 
amigos e a todas pessoas que o visitaram durante a 
sua longa convalescêitça no hospital de caridade «Nossa 
Senhora dos Prazeres», auxiliando-o, com o conforto moral 
da sua presença, a vencer as crises de desânimo que diver
sas vezes o assaltaram em consequência dos giavcs ferimen
tos recebidos no desastre de aviaçâc ocorrido cm a noite 
de 2ti de .lulbo do corrente ano Aproveita o ensejo para 
egradecer, também, de modo muito especial, ao sr. J a fme 
Gomes, que acudiu na bora do desastre, arriscando a pió- 
pria vida, num gest« que » todos comoveu pela sua gran
deza moral, ao Dr. João Cos‘a Neto, que lhe prestou os pri
meiros socorros, e que o tratou com enexcedivel dedica
ção, tudo fazendo para restituir-lhe a saude, ás irmãs de 
candade e enfeimeiros do hospital, cujo desvelo e abnega
ção Rui e seus pais jamais esquecerão, aos srs. Agrncr V-.- 
rela e Ivan Provesani, que se prontificaram a fazer por di
versas vezes, doações de sangue, aos srs. Ibraim Simão e 
José Gerente que não pouparam esforços no sentido de 
que nada faltasse a Rui em tão dolorosa emergência, aos 
srs. )"jou Carvalho e Galileu Amorim, polos valiosos servi
ços prestados aos seus parentes e amigos de ILjaí, envian
do lhes, seguidamente, pelas suas rádios transmissoras, noti
cias sobre o estado de saude de Rui, e finalmente, aos srs. 
Libório Schweiizer e Capitão Sombra, por terem colocado á 
disposição de Rui o avião de sua propriedade afim >'e 
transporta lo para Itajai.

A todos os amigos de Lajes, Rui Seára, e seus pais 
ficarão eternamente gr tos por tantas provas de bondade e 
de carinho paternal oferecendo-lhes a sua residência e os
seus préstimos na cidade de ltajaí.

/

Lajes, 12 de Novembro de 1948,

Terre lio í  Venda
Vende-se 5.000,000 m2 situa

do na marge n do rio Canoas,' 
distrito de Correi« Pinto, cujoj 
terreno presta-se para criar.! 
Campos e matos, por preço de ! 
ocasião, fechado quasi por na
tureza.

Tratar com Pedro Alves Ro
drigues, Armazern Rodrigues-La- 
jes, Rua Thiago de Castro

CünRdor
Devidamente registado no 

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

Propostas e informações 
na gerencia deste jornal.

VediMü s<*

Joalheria Gomes
de José da Mlva G- raies

Rau Marechal Deodoro — LAO ES -  Santa Catarina

Anéi- de ouro, com tu  sem brilhantes =  Relogios de 
ouro com brilhantes, para senhoia^ _ Aparelhos de 
prata boliviana — Canetas Parlo-r «51» «Major» «Junior» 
e «V5» em ouro e aço.

O maior e rtuis variado estoque de relogios 
de pulso para homens e senhoras

Uiií Hü/Llxlud «ií âri» * . 1

A Exposição Agro-Pecuária 
de Lajes

Uma parte de terra;, de cam
pos e matos, ótima terra psra 
agricultura, com a area super, 
ficial de 300.000 m2. inclnsi ve - 
mais ou menos 100 pinheiros 
de comercio, uma casa de ma 
deira e benfeitorias, situada no 
distrito de C arú, anexa á Fa
zenda dos Vincents.

Preço a tratar nesta redação.

Leitões de Ha ca
A Fazenda de Criação de 

Lajes tem para a venda a razão j 
de Ci$ 12,00 (Doze cruzeiros) o 

I quilo, leitões vacinados contia! 
I a peste suína

A próxima exposição a realizar-se em Março vindouro I 
que se revestirá de brilhantismo, terá um tríplice objetivo

p — Será uma festa da classe, sem dúvida a mais impur- 
tante do município e da região. Ela aproximará os elementos 
espalhados do nosso vasto território, que assim, em se conhe
cendo melhor, se entenderão e auferirão os benefícios do esti
mulo reciproco. As diversões ocasionais também contribuirão! 
para isso

2‘ — Será uma oportunidade para instrução e aperfeiçoa
mento da educação do nosso povo. Vendo e ouvindo, moços e 
velhos aprimorarão seus conhecimentos do ramo e não estará 
longe o dia em que levaremos a efeito a ‘ Semana do fazendei
ro1’ tal como já se realisa em outros pontos do pais Então, 
atém da demonstração estáiica do progresso realizado, estabele
cer-se-ão aplicações práticas de instrumentos e processos usa- 
do-- correntemente na in ú-trw agro-pecuária.

O 3 objetivo da exposição visa o intercâmbio de produ
tos, pois, se oferece um . oportunidade para negócios, e que sem 
dúvida favorecerá vendedores e compradores, á semelhança do 
que se pratica em outros lugares

A Comissão Diretora uaturalmente providenciará no sentido 
oa insp ção sanitária dos anim-is expostos, de modo a garantir 
cs qu adquirem, contra surprezas desagradareis.

O- expositores terão, por s» u lado, todo o interesse em 
não expor seus animais ao contágio de epizootias evitáveis, que 
assim sirisin levadas de torna viagem para suas fazendas.

E ’ uma garantia reciproca.
A Comissão

TcUíibu de, Leite
Vende-se um com ótima 

rreguezia, dispondo de vasi
lhame, boas vacas leiteiras, 
e carretinha com cavalo ar
riado.
Tratar com Jorge Arruda 

Avenida 13 de Outubro

-  V  ..... - <  V  - y  * Â
■*£< __J .'-í ii/í

K au to m ático  e possui ainda a

' ' .C p  . _  n  "
fam osa Jreci-uio vnicqa 

Secção de Otica
A única casa cem s^nrelbage jn con pleta pira ótica 
nu geral. Executam-se r< evitas médicas com qualquer 
cspecie de lentes.

Artigos par? T resentes

AMADOR!

Senhor industrial
Nao permita que seus operárias esbanjem sues pró
prias economies. -  Diga-lhes da necessidade em fa
zer, cada um, depósitos na agência mais próxima 
da Caixa Ecapómica Federal.

Aproveite o .máximo de seu 
filme, maudun'o revelar no

STUDIO KLINGER
Trabalhos entregues em 24 
horas;

Rua Correia Tmro - Edificio 
Heidrich, puto ao Club I o 
de Julh >

-

Nhyu: oficina mecânica a serviço <fns se-*

nhores m otoristas

‘Oficina De Soto’
S e rv íç n  G a r a n b d u  t m  q u a l-  
q u e  m o ífê ! ’ d e  a u t o m ó v e l  

o u  c a m in h ã o
OPERÁRIOS COM GRANDE EXPERIÊNCIA EM 
SERVIÇOS MECâNICOS B DIRIGIDO PüR :OMPE- 

TENTK TÉCNICO RV| MOTORES A GASOLINA 
E OLEO 3RÜ

‘

I

Assine Correio Lageano

OSNI k.. íiS
ADVOGADO

Praça João  Pessoa 
EdiJ. DrAcácio - Taodar-

IjkJFS
ó-onfa CatorLri r

—  1 Peças e Acessórios - - - - - -
DE SOTO - DODGE - FORD - CHEVROLET

Girsclina e óleo «Pan am»

C o n t a b i l i d a d e
Escritas Comerciais e Fiscais — Balanços e 

demais sei viços coniabeis com 
Octavio U. Simon - contador registado 

no C.K.O. sob n 1492
PÜA CORREIA PINTO • 42ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 

Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Ao correr da idéia
Acabr» de ser fundada nesta cidade a çr A\r 

assistência aos necessitados e aoe lem r n i  SLA.M’ soe,ed»d* de 
auxiliar os desatortunados SJ  t n l  ,n a ° bje, VO eulusivo 
ças políticas ou religiosas entretan'o ‘»dagar das suas creu

, d c .  t r r s * p»*—
«u I .d .d .  a b , | d ^ S S S i e 0cV £ 'p ° " o r e T ' *oci*1' 

Como e belo e dignificante êsse pesto a» i, 
irmanam para, na maior das rtemonflracões L ' |UíJ  j e
humana, dobrarem os joelhos da a!ma perínte DEUS“í ? “ 1'BdaJ e 
a alheia miséria ! * pcran,e minorando

X X X

honesta.Cr *̂C* é’ SeíD dÚVÍdS Dma Decessid»d^  constrói quando
Estava eu ha dias para abordar certo assunto, criticando 

mas receiosa do cometer uma injustiça
. . .  .E ! quc ao observar o sertão que se levanta em certos quin 
rios U **Uei’ a Pr,,,clP10' lratar-se do desleixo de seus proprieta-

Puro engano! Estou agora informada tratar-se de obra de 
benemerencia.

... E ’ o refle reatamento desta zona a começar p»U cidade eom 
0 filo de dar exemplos ao nosso caboclo que impiedosa e in- 
conscientemente vai destruindo nossa fortuna vegetal presente 
da Natureza através séculos.

Felizmente nesta cidade não há sucuris.

X X X

Antúlio, recebí suas palavras e saiba que não envaideceram. 
Rtctbi-as como ums generosidade de sua parte.
Será voce velho ou moço?
Deve ser algut-m que sonhou, que lutou, que 

naturalment« dificuldades no caminho da vida, que 
espirito com algum sofrimento . .  .

Sim, porque só assim poderia sabar como sabe compreen
der as ansiedades e alvorôçcs do coração alheio.

Suas palavras estimulam-me para a caminhada e, si por
ventura eu não alcançar o objetivo, servir-me-ão de confôrto.

De qualquer forma, porém, são uma relíquia que guarda
rei com cuidado junto às poucas que tenho no alto das minhas 
ilusões para leva-las até o ‘ infinito de minhas esperanças.”

Rotary Gubej 
de Lajes

encontrou 
lapidou o

K A’ T I A

Prefeitura Municipal de Lajesc : ado de santa catarina

Dtí ordem do Sr. Prefeito Municipal taço público 
que, até o dia 7 de Dezembro próximo vindouro, 
acha-se aberta, nesta Secretaria, a Inscrição ao Concur- 
8- para o provime.ito dos cargos de Escriturários do 
Quadro Unico do Município.

Secretaria da Prefeitura Municipal, em 18 de No- 
vetubi o de 1.948

Jairo Ramos 
Secretário

OS M A IS  BELOS
e maravilhosos carlões poetais para felicitações do 
Natal e Ano Novo, só na

l i v r a r i a  d a n i l o

Or. Hélio Ramo«! Vieira
Comunica ao, ,eu . consitu.utc, « ■ £ • { •  

escritório de advocacia para a
u" 6, 1® auadar. ^  Co„,t,ot Comento M o.

No dia 14 p.p. êste clu
be local, em sessão bri
lhante, recebeu a sua Car 
ta Constituoional do R I. 
de Chicago. Comparoceram 
a êste ato além do Gover
nador do Distrito 29, Rio 
Grande do Sul, caravanas 
representativas do R.C. de 
Pôrto Alegre, Bagé, Ere 
chim Videira, Caçador, Blu
menau, Rio do Sul e Cres- 
ciuma. A noite, no Clube 
14 houve o jantar come
morativo, ao qual assisti
ram nâo somente os cara- 
vaneiros como também au 
teridades locais, prolongan
do-se essa reunião até as 
23.30,

Antes de ser aberta a 
' se«sao, a representação de 
* Rio do Su!, bibe padri
nho do nosso, fez entrega 
d s;no. em seguida o pre
sidente, senhor Oswaldo Ca
margo, convido1} o «>r. So- i 
l< n Costa, qiie representou 
o Prefeito Municipal, a as 
tiar o Pavilhft Nacional 
s«»b uma salva !e palmas 
abrindo, pois, a sessão.

0 Goveruador do distrito 
72, Sr. Arn Boro, repre 
sentando o Governador do 
distrito 29 a que pertence 
o K C de I ajes. fez en
trega la carta magna, 
proferindo bdissima oraçao.

Fizeram-se ouvir igual
mente todos os representam 
tes dos R.C. qoe nos visi
tavam tendo, cada um deles 
presenteado o clube local 
com as respectivas flâmulas 
que figuram nas sessões 
dêste clube Para terminar 
o rotariano presidente Os 
waldo Camargo agradeceu 
o comparecimento daquelas 
representações e congratu
lou-se com os companheiros 
locais pela integração do 
Rotary Clube de Lajos ao 
Rotary Clube Internacional.

A Sra. Arno Bom arroui 
o Pavilhão Nacional encer- 
rando-se i* sessfto.

Finda a cerimonia deen-J 
trega da carta, todos os! 
presentes se dirigiram ao 
Clube 1* onde se realizava 
um magnifico sarau, que a 
Diretoria daquele clube teve 
a gentileza de oferecer aos 
rotarianos

E assim, Lajes viveu um 
domingo festivo, que per
durará na historia social da 
cidade, pelo significado e 
pela influencia nas relações 
sociais que tal clube advirá.

Convite Missa
A familia Ribeioi Branco convida a Veneranda Irman

dade do SS. Sacramento, aos amigos e pessoas de suas re
lações, para a Missa de ).° mês, por alma do seu sempre 
lembrado

João B. Ribeiro Branco
que será celebrada no dia 27 do corrente, ás 7 horas, nos 
tres altares da Catedral.

Por esse ato crist&o, antecipam agradecimentos.

Lajes, 20 de Novembro de 1948:

Berlinda 11 Ligeira
Automovel Citroen traçtia dianteira

não necessitam de propaganda, seus possuidores 
lhes dirfto o que é Citroen.

Citroen: apaixona, entusiasma e preenche suas finali
dades.

DISTRIBUIDORES:

Comercio e transportes C. Ramos S/A  F i l ia l  d e Lages.

Dr. Caetano Costa Jor.
Especialista em doenças dos

Olhos • Ouvidos - Nariz -G arganta
Consultório: Edif. !)r. Accacio 2o Pavimento 

9 ás 11 e - 3 ás 5 horas.

1 Mario Teixeira Carrílh »
Advogado

( Desembargador Aposentado)

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

Residência — Rua Ce i  Co-dova n* 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 15 de Novembro — Edificio JoSo Cruz Jor. Fone 88 
Z.AJES — Caixa Postal n” 19 — Sta. — Caturina

OR. JOÃO COSTA NtTTO
Alia Cirurgia -  Doenças du Senhoras — Parto

PERAÇÔRS : de Estomago, Intestino, ciapendite. Finado e Vias Bl- 
,liares. Tiroide Bocio (Papo/ Hérnias Varizes e Hemorroida». Rins 
e Proetata Utoro Ovários e Seios. Tumores em geral. Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Cougenitos 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. !9b

Consultorio: Praça Cel. JoSo Costa (ir eill íl Cili ífuiiitl)

Leu I
Assine C t r á  l ig e a n i
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Â p  a P l T  h f A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
u A r l  1 H L  em artigos para homens, senhoras e crianças

Rua Correia Pinto, 80

Correio Lageano
Lajes, 20 de Novembro de 1948

“r n s p n  F &i M A ”
UMA VEREaDEIRA OBRA-PRIMa !

Embora a grande marca do Le5o seja considerada a mais 
importante das Companhias produtoras de filmes de todo o 
r undo, os seus diretores, no entauto, têm apresentado outras 
[ odnções que não sairam dc seus estúdios. Por exemplo, o fa- 
i oso E 0  VENVO LEVOU . . . ,  era uma produção da \Selznick 
In ernacional”, que a METRO distribuiu em todo o Brasil, com 
t m sucesso retumbante, e que o uosso Cinema Carlos Gomes 
i xib-.u também com grande exito

A Metro-Ooldwin-Mayer vai apresentar, agora, niais uma 
grandiosa produção, verdadeira obra-prima do Cinema, que nâo 
(, também, de procedência dos seus estúdios, porém, do famo
so consórcio de filmes selecionados - a ENTERPRISE, distribuí
da no Brasil pela METRO.

Esta obra-prima iutitula-se: CORPO E ALM/4 fBody and 
Soul).

Uma história notável, premiada pela Academia de Artes e 
Ciências de Hollywood, CORPO E ALMA é uma verdadeira 
obra-prima. Rarameute o Cinema nos apresenta um filme deste 
gênero, que consiga vencer triunfalmente sua caminhad- através 
do mundo artístico e comercial. CORPO E ALMA, devido á di-, 
reçSo firme, competei/íssima, de Robert /?ossen, e á interpreta
ção magistral de John Garfield, Lili palmer e Hazel Brooks, é 
um destes filmes que encantam e assombram!

O drama de uma consciência atribulada -  eis em resumo, 
nesta simples fraze, o maior e mais intenso drama deste homem 
que não srbia ou não podia distinguir entre o bem e o mal. 
Tudo para ele se limitava a satisfação de seus desejos e instintos.

Alma, Deus, Religião, Deveres, Consciência ; . .  eram para 
ele palavras sem expressão!

O homem, poiém, pode fugir de tudo e de todos, menos 
do severo julgamento da sua consciêneja.

Mais tarde «u mais cedo a sua consciência despertará
Ao lado de John Garfield, Lajes vai ter oportunidade dt; 

conhecer uma artista de raça -  uma estrela de talento raro, Ll- 
I I PALMER, que o nosso público jamais esquecerá.

Com este grande, imenso filme, o MARAJÓ ARA ainda uma 
\ rz reafirma e comprova ser O cinema dos Grandes Filmes.

Eis o grande espetáculo de ámanhã, domingo ás 8,15 horas.

JO SE ’ MOJICA, EM «0 REI DOS CIGa NOS»
— E’ o colossal cartaz do «Carlos Oomes»
Amanhã, Domingo, ás 8,15 Horas.
Grande espetáculo está sendo anunciado para amanhã, do

mingo, no CARLOS GOMES, com a exibição, a lí, do seusicio- 
nal filme de JOSE' MOJICA == O REI DOS CIOaNOS.

Enorme interesse está despertando a exibição desta produ
ção estupenda da FUX, com o sempre popular e querido ex-ar
tista do Cinema.

O Rei dos Ciganos seiá exibido amanhã, ás 8,15 Horas, 
sendo mantidos os preços populares de Cr$ 3,01) - 3,00 e 1,00, a- 

: pisar do alto valor deste filme.
«SEMPRE TE AMEI» — Deslumbrante Tecnicolor da «Republir

Está sendo fguárdado anch.samente esta maravilhosa pro
dução maxima, com que o MARAJOARA continua comemorando 
o primeiro aniversario-

SEMPRE TE AMEI estará em Lajes na próxima semana.
«A SENTENÇA» — a mais emocionante produção dramática 

, deste ano.
Esta formidável produço da WARNER será exibida na pró

xima semana, possivelmente na terça-feira.
«A ILHA ENCANTADA»

Um dos mais belos romances de amor e aventuras, es*e 
| primoroso filme da «Metro» está despertando grande interesse, 
principalmente entre o meio juvenil feminino. E  com razão, pois 
» METRO oferece nos cora esta sua produção romantiça, um de 
licioso espetáculo que a todos encantará.
OLHAI OS LÍRIOS DO CAMPO

Para encerrar com chave de ouro o Mês Marájoara, tere
mos para bn ve OLHAI OS LÍRIOS DO CAMPO, o filme ar
gentino mais sensacional de todos os tempos, baseado uo ro
mance do escritor gancho Erico Veríssimo.

Perdeu-se
Um maço oom 6 traslados 

de escrituras e um mapa de 
terras pertencentes a Antonie 

í Barboza da Silva.
A’ pessoa que achou, pede-se 

entregar no Bar avenida, que 
será gratificado.

Ur, J. Gualberto 
Netto I

Advogado
Rua Aristiliano Ramos, 7 

Caixa Postal 58

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RCSIDCNCIA t  eSClriTÓRIO 

(?ua Hercilio Lui

L A JE S
Afend« chamados para a% Co 

marcas de S. Joaquim. Curiti 
banos, Bom Retiro e Rio do$ui.

Assine Correio L ig e a m

Berlinda II Ligeira
Automod Citroen traçio dianteira

o único carro do mundo com o bloco encamisado 
Sua tração dianteira - conquista da técnica alemã 
a serviço das Democracias e do Brasil: é Revolu
cionária, Insubstituivel. Não teme o barro, Nao der
rapa, E leva Va. Sa. onde desejar.

DISTRIBUIDORES:

Comercio e Transportes C. liam os S/ A F ilia l de Lages.

Edital
João Gualberto da Silva, Ofi 
ciai de Protestos em Geral, 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catsrina, na form 
da lei, etc.

Faz saber que está em seu 
cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova, número vinte 
e quatro, para ser protestada 
por falta pagamento, uma Du
plicata no valor de Seiscentos e 
cincoonta e um cruzeiros (CrJ 
651,00), emitida por INDUS 
TRIASREUNIDAB JARAÜUA 
S. A., contra Dimas Daniel de 
Liz.

Pela presente, intimo o senhot 
Dimas Daniel de Liz, a vir pa
gar o valor da referida Duplica 
ta. ou dar as razões da recusa 
notjficando-o, desde já, do pro 
testo, caso não compareça nc 
prazo legal.

Lajes, 19 de Novembro de 194f

O Oficial de Protestos em Gera

João Onalberto da Silva Eilhi

Desnatadeira
Vikuig

Suecas
Amoldo Heidrich

Æua Correia Pinto, ó̂

Brevemente
grande concurso de a 
madores da arte fofo 
gráfica.

6 valiosos prêmios

Informações no Studio 
Klinger.

Eis Aqui, Senhores, Uma Verdadeira Obra - Prima !
0 MARAJOARA O Cinema dos Orandes Filmes, 

apresenta:

J I  H N m F  I f I  I  [  I  I I 1 P A L M E R
- -  na estupoad* produção da «Enterprise* para a METRO*

CORPO e ALMA
— cora a notável estrela recem-descoberta — I á Z E I I I I H S
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