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Anaifabetos ?
Diz brilhante escritor de fa

ma astronômicamente mundial, 
com certa afinidade na contor 
mação esférica da terra, em uma 
carta dirigida a um seu amigo 
que esta fazendo certo curso na 
America do Norte, talvez entre 
outras cousas desinteressantes ao 
assunto em questão, pois não 
conhecemos todo o seu conteú
do, que, os vereadores eleitos 
para a Câmara Municipal de 
Lajes, são ana lfab etos excetuan
do quatro, dos quais tres são 
da UDN e um do PSD.

Não szbemos si foram cita
dos nomes, entretanto, julga
mos entrever nos excetuados 
tres com diplomas de doutor, 
dos quais está patente perten 
cer um ao PSD. Si de fato hou
ver necessidade do diploma 
acima mencionado, segundo pa 
rece ser a opinião do ilustre 
doutor, para nâo ser considera 
do analfabeto, então pedimos 
&u mesmo o obséquio de su
primir mais um, porque, além 
dos tres citados, compõe se a 
Câmara de diversos vereadores 
de ambas as bancadas represen
tadas, que em grau de instru
ção estão, mais ou menos, em 
condições de igualdade; ou 
porque, não proteger sua banca 
da inteira sem melindrar algum 
de seus membros?

Não seria o caso de dar gran
de valor a esta afirmativa falsa; 
não fosse o caso repercutir no 
cxtrangeiro, onde este modo de 
desprestigiar o nosso país, in
felizmente se justiiica até certo 
ponto, encarando para a grande 
percentagem de analfabetos ain
da existente no Brasil, mas que 
nossos governos, vencendo gran 
des obstáculos, estão empenha
dos em sua diminuição, senho sn 
pressão, quasi impossivel em 
um paíz de tão grande exten
são territorial e de população 
tieterogênia.

Admiramos o gesto do gran
de literato? cientista? sabio? 
cirurgião ou qualquer outra 
cousa, por diversos motivos.

Em primeiro lug .r, como bem 
dizem os simples, havendo rou 
pa suja, lava-se em casa, nâo 
necessitando os visinhos serem 
informados, pois sem querer

; ofender o seu atnig-J destinatário, 
julgamos esta noticia bastante 
estimulante e sensacional, para 
ser comentada sem referencias 
pouco elogiosas à nossa Paina, 
sobretudo em relação a um mu
nicípio como Lajes, de tantos 
filhos ilustres e de cultura de 
âmbito nacional. O que pensa
rão de outros municípios si em 
Lajes houver necessidade de 
eleger uma Câmara de analfa
betos?

Em segundo lugar, protes
tamos contra o termo analfabe
tos, que achamos estar em con
tradição com a difiniçSo dada 
em nossos dicionários, e, si a es- 
plicação dada pelos nossos 
grandes mestres está certa, co
mo acreditamos, como poderia 
eu, contrariando a aludida de
finição, estar aqui a garatujar 
estas linhas, sendo, como te
nho razão de supor, o mais 
analfabeto entre os colegas, 
alguns dos quais obtiveram di
ploma ginasial, sendo outro 
funcionário publico da Fazenda 
Kstadua! há muitos anos (pa
radoxo, contraceuso, ou . . . ?) 
e os outros que por serem me
nos cultos, mas que não deixam 
de ser cidadãos menos dignos, 
não aeixarão de protestar con
tra esta mentira, oriunda cer
tamente do desengano e paixão 
partidária, por não possuir o 
referido *enhor a elegancia de 
se conformar com a vitória do 
adversário e usando para seus 
fins o aludido termo em cará
ter depreciativo.

Outrossim, como julgamos 
tratar se de administração n não 
discussões ou trabalhos cientí
ficos, alguns dos quais podem 
as vezes acarretar certos males 
na boca de alguma inocente 
criança, como pode aconteoer 
em certas profissões, pensamos 
como naturalment» tona pen
sado a Diretório a respeito da 
ascolha dos candidatos, na re
presentação equitativa das diver
sas classes mais em relevância 
no muiiicip o, e não na repre
sentação só da classe ilustrada. 
Neste caso, talvez o seu partido 
tivesse a necessidade de subs
tituir pelo ilustre remetente al
gum de seus candidatos poste

0 S r .  Nereu Ramos e o caso 
d o  Piauí

riormente eleitos, jpurein, como 
diz o mesmo, jnalfabétos.

Aqui fica o resumo do que 
pensa à respeito o analfabeto 
mór da -turma, o qual, sem Lr 
a pretensão de poder discute- 
com o erudito escrevente, cal
cula estar encerrado o assunto, 
caso seja da aquiescência oe 
todos.
UM VEREADOR QUALQUER

Homenageado o Chefe 
da Estatística locai Sr. 
Deobaldmo de Andrade

0  sr. Nereu Ramos apre
sentou ontem uma formu
la mediadora, capaz de re
solver as controvérsias: o 
governador integra os ser
vidores demitidos reservan- 
do-ae o direito, porem, de 
afastar mais tarde aqueles

contra os quais se apura
rem irregularidades median
te processo administrativo.

Esta contraproposta foi 
enviada a Terezina, espe- 
raudo-se que s? ja aceita 
pelas p a r t o s  interessadas. 
Dai as palavras otimistas 
do sr. José Américo.

Convite - Missa
Por motivo de sua promoção 

a cargo superior e consequente 
transferencia para Florianópolis, 
tem recebido muitas demons
trações de aprefo o Sr. Deo 
baldino de Andrade, Chefe da 
Agencia de Estatística deste mu 
nicipio.

Os socios componentes da 
Empresa flario A. de Sou 
sa Ltda. proprietária dos Cin« 
teatros »Marajoara» e Carlos 
Gomes» ofereceram hoje um al
moço inlimo ao sr. Deobaldino 
de Andrade, no qual foi home
nageado o zeloso funcionário

Um grupo de amigos e ad
miradores do dedicado funcio
nário público oferocer-lhe-á, 
num dos restaurantes da cidade, 
um j antar de despedida e con 
fraternizaçáo

O Sr. Deobaldino de Andra
de seguirá para Florianópolis 
segunda-Feira próxima, afim de 
assuma o seu novo cargo.

Emilio Burger, senhora e filhos, convidam us parentes *» pes 
Soas amigas para assitirem a missa pela passagem do primeiro 
ano do falecimento de seu saudoso filho e irmão:

ANTONIO NE VMS BURGER
que será celebrada no dia 2 de Fevereiro, ás 7 horas, no altar 
mór da Catedral

Antecipam agradecimentos
Lajes, 3l de Janeiro de 1948

Automóveis
Novos com radio e aquecimento 
modelo 1948 ■ Qualquer marca -
entrega em 45 dias no porto de São Francisco. 

Informações com:

Godinho & Socas
Rua Correia Pinto, 23 — Lajes

Lança perfuma' Con 
fete' serpentina

Novidades carnavalescas 
a preços modicos

Casa das Fabricas
Rua Marechal Deodoro 

quadra do Café Ipiranga

C a r n a v a l !
Langa perftimes - Confétes - Ser

pentinas
GRANDE VARIEDADE DE ARTIGOS CARNA

VALESCOS

procure no ARMAZÉM GRANT
De Curt Fiúza de Carvalho 

Rua Marechal Deodoro, Junto do Café Ipiranga

Amanhã, domingo, a maior tarde esportiva dos últimos tempos ■ la- 
jeanos e gaúchos medirão suas forças em nosso gramado
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Dia 31
A Eyina Sra. I). Lia Etii 

H. Pinto, esposa do Hr. 
Fulvio Pinto, do comercio 
desta praça.

— O jovem Getulio A. 
Vieira, acadêmico de Direi 
to em Curitiba, filho do Sr. 
Auastaeio Araujo Vieira, 
fazendeiro neste município.

— U Sr. Vinooo Camar
go Vieira, fazendeiro em 
Painel.

O menino Ciro Campes, 
filho do Sr. Cirilo Lirio de 
Campos.

— O 3° Sgto. Francisco 
Pereira de Oliveira, do 2o 
Batalháo Rodoviário.

Dia 2 de Fevereiro
A tírta. Ruth Struiro, fi

lha do Sr. Salvador Strugo, 
funcionário da Delegacia 
Regional de Policia.

— A menina Inezita Ne
ves, filha do Sr. Cicero 
Nevas, do alto comercio des
ta cidade.

— A Exma. Sra D. Ir
ma Viero da Silveira, es
posa do Sr. Antonio Piinio

X. da Silveira.
Dia 3

O Sr. Aldo Varela, do 
comercio desta praça.

— O Sr. Kuben Schmidt, 
alto funcionário do Banco 
‘ Inro” filial desta cidade.

Dia 4
A f.xma, .--ra. 1). Zenita 

Arruda Sombra, esposa do 
Capitão José Pinto Sombra, 
do 2o Batalhão Kodv.

— O 2o Sgto. Avelino 
Alves Ferreira, do 2o Bata
lhão Rodoviário.

Dia 5
0 Sr. Octacilio Couto, 

Oficial do Registro de Imó
veis e Vereador á Câmara 
Municipal-

— U Sr. Alfredo Monte
negro, do alto comercio des
ta praça.

Dia 6
A Exma. Sra. I). Severina 

Melim, esposa do Sr, Joa  
quim Melim Filho, comer
ciante nesta cidaue.

— U Sr. Tito Varela Ra
mos, da firma Tito Ramos & 
Cia. desta praça.

— 0 Sr. Amadeu Neves 
de üiivoira, do comercio 
desta cidade.

Âr
âBHQ P <j2

Âltüs f;i nj*:2: iis  da Caixa 
Econômica

Encontram-se nesta cnla-le em vi- 
sita -le insueçáo á Agencia Locul, os 
Sra. Dr. /. iiuro Luiz Linhares e 
Osmar Francisco da Costa, o primei- 
jo Chefe da Carteira Hipotecária, e 
o segundo da Carteira de Controle 
de ^Agencias da Caixa Econômica 
Federal de Santa Catarina.

Or. losó Miranda Megale
Chegou a esta cidade, o Or. do

se Miranda Megale, Agente Fiscal do 
Imposto de Consumo Federal, re
centemente nomeado para esta cir
cunscrição.

2a P1ÛINA
'.i/ilSomi- iA

Antonio ialio do Silva
Está em Lajes o Sr. Antonio Ju 

lio da Silva, que percorre o Estado 
patrocinado pelo IPASE e pelo Go
vernador Aderbal R. da Silva, na 
campanha de difusão dos planos de 
previdência daquele Instituto, entre 
as famílias catarinenses.

M ijor Fron isco Pinheiro 
Barcso

Por motivo de seu aniversário 
natalício, transcorrido em 28 do cor
rente, foi muito cumprimentado no 
seio da s o c i e d a d e  local, onde 
desfruta de largo conceito e aca
tamento, o 1/ajor Francisco Pinheiro 
Barroso. Sub comandante do 2' Bata 
Iháo itortoviánn, aqui acantonado.

Osni lires
Esteve iguns dias nesta cidade o 

Sr. O u i  Pires, socio principal da 
importai, e firma desta prava «Osni 
Pires & cia Lufa.» e atualmente re
sidindo em Curitiba.

Carnnvnl de 1348
A Diretoria d> Clube Io de Julho realizará em sua ^éde, 

bailes à fantasia, com início às 22 horas, nos seguintes dias Je 
carnaval; 8, 9 e 10 de fevereiro, havendo no dia 8, domingo, 
uma vesperal infantil, das 15 às 19 horas.

Distribuição de Ingressos — A todos ns sócios quites com 
a Tesouraria, serão entregues, pelo cobrador do í ‘lube, expedidos 
pela Secretaria, ingressos especiais para os Dailes carnavalescos 
deste ano. A apresentação dos referidos ingressos é obrigatória 
no ato da entrada, na sédt, por ocasião dos bailes, quando, pe
lo Porteiro, será destacada a parte picotada correspondente ao 
dia de realização de oada baile. Esse ingresso, na conformidade 
dos Estatutos, somente dará direito à entrada do sócio e de sua 
fam-lia. Ntsse Particular a Diretoria Agirá com o Máximo Ri
gor.

Quer para os bailes carnavalescos, quer para a vesperal in
fantil, não serã) expedidos convites, podendo, os srs. sócios 
quites com a Tesouraria, soiicitar ao Presidente, para pessoas 
ou famílias de suas relações em transito ou a passeio nesta Ci
dade, ingressos para todas or cada uma das festas carnavalescas, 
mediante o seguinte pagamento:

Ingresses para todas as festas — Cr$ 250,00 
Ingresso avulso porá cada festa C>$ J 00,00

A entrega de ingressos a pessoas não pertencentes ao qua
dro social do Clube e que estejam de passagem por esta cidade, 
Cessará Impreterivelmente às 12 horas do dia de realização de ca
da baile.

CRIANÇAS — E’ terminantemente proibida a entrada ou 
permanência de menores de 14 anos, depois das 20 horas, nos 
bailes carnavalescos.

VENDA DE MESAS — O preço para a venda de mesas, 
com direito a 4 cadeiras somente, ó de cr$ 120,00 para todas as 
festas. Para á vesperal infantil não haverá reserva de mesas 
Na Secretaria do Clube acha-se a phnta das mosas à escolha dos 
srs. sócios para a respectiva aquLição todos os dias, das 13 às 
15 horas.

Secretaria do Clube 1 • de Julho em Lajes, 28 de janeiro 
de 1948

E d u a rd o  A m ara l F ilh o
Io Secretário

Anibal Coelho
A passeio esteve em Lajes o Sr. 

Anibi-l Coelho, industrialistn resideu- 
tt no distrito de Ab-lon Batista mu
nicípio de Campos Novos, onde faz 
parto -lo Diretorio do P. S. D. .

Or. Osni Bogis
Regressou de Florianópolis o Dr 

Osni Lteiíis. Diretor da Escola Nor
mal Vidal Ramos e conceituado ad 
vogado no nosso foro.

Mario Sousa
R gressou de Florianópolis, 

onde foi a n:godos de sua em
presa, o Sr. Mario Souza, só
cio da Empresa cinematografi 
ca M. A de Sousa Ltda. pro
prietária dos One teatros «Ma- 
rajoara» e «Carlos Qo-nes des
ta cidade.

São Coisas do larnaval
o  Carnaval dê.te ano .«< »« 

contagia«». O mais i,.«restante e a alteta<JO <1
do em certos meios. -.iwacáo-

V. jnmos alguns tópicos d amigos que sua ma-
Certo moço comentava num. roda, de „

mãe não se cansava de cantar o balho>
La em casa todo mundo é do traoain ,
Do trabalho todo mundo sempre foi,
No entanto o papae continua
Dormindo na Son’br* d°ami°'ò " interrogou-o: - Escuta 

Ouvindo esta conversa u " ; ' " ^ ormlndo n» Sombra do 
Fulano, não seria melhor s F . respondeU: -  indiretaments 
Câmbio Negro? Ao que o mocinh I tapiação
ele vive, porque Dormir na Sombra' ' B do Câmbio Negra.
Esta expressão significa u a modajiaaa li

O Gualbertinho êste ano* cs*tá contente pois o Carnaval 
lhe proporcionou os dois tipo» de musu q r ^CPtjaC50
clássica e popular- Dizem que no Cartono e uma «cet.sçao. 
nem as partes ele atende e não quer oulra vida. O d.a todo vr-
ve a cantarolar:

Minueto,
Tu és do Municipal,
O maior sem igual #
Mas o samba não tem medo,
Só porque tu não és.
Tu não és,
de Carnaval, etc. .

Os amigos Lula e Darcy, com os ouvidos cheios de tanto 
minueto, perguntaram ao Boião se o Larnaval ia ter só um disco?̂  

Prontamente o Gualbertir.ho respondeu que não; mas, como 
duplo admirador da música clássica e popular, juutava o belo 
ao agradavel e não conseguia virar o disco.

• * .O maestro Ponce encontrando-se com um amigo, exclamou
muito triste: MA QUE COSA! Este Carnaval vai me arruinar, 
porque todos os domingos havia Banda no jardim e o danado 
do gato no melhor da melodia entra na tuba do Serafim.

Pergunta o amigo: -  MaesRo, porque não tira o bicho 
da tuba?

“ES UNA COSA IMPOSSIBLE antes do Carnaval”. Tal
vez na quarta-feira de cinza, com uma Cruz na tuba, tudo se 
resolva

— E’ Maestro, pode ser que seja, mas também, pode ser 
que nã» seja.

Como vimos, no “REINADO DE MOMO” tudo é possi%'el 
e d ep o is ... São Coisas do Carnaval.

Nila Mareia

Associação Comercial 
de Lajes

Desta antiga e conceituada associação, recebemos o 
guinte oficio:

‘ limo Sr. Diretor do Correio Lageano — Nesta 
De ordem do senhor Presidente, tenho o prazer de cou 

nicar a V. S., que nésta data foi empossada a nova Diretoria d 
MSSio G  tPafa ° tXerCÍCÍ0 de ficando assim constituiMario Grant 
Ur^el Camargo 
Erich Sell
Guilherme Souza Socas 
José Alfredo de Lemos Montenegro 
Longino Lehmkuhl 
Curt Fiúza de Carvalho

Comissão Fiscal
Joaquim Melim Filho -  Constantino 

Vargas
Certo de continuar a merecer n 

pensada p.,r V. S. a esla Associaejo ap„.s.n ,„ " nsid' ra: a° 1 
tes.es da orais elevada estima e dlstiòta e„n"idenç3°  ‘  1

Guilherme S. Socas 
Io Secretário

Presidente de honra 
Presidente 
Vice-presidente 
Io Secretário 
2o Secrefário 
1° Tesoureiro 
2o Tesoureiro

Bertuzzi — Ma

Prefe to Salemas Almeida
Procedente de Florianópolis, 

onde se encontrava a interesse 
do m:u município, esteve de 
passagem nesta cidade o Sr. 
Salomão Carneiro de Almeida, 
digno Pi efeito de Curitibanos.

Assinem o Correio Lageano

Agradecimento
Venho por meio deste agradecer a i„ « 

migos e especialmente aos Srs On«, os Paren
Batista, João Muniz Sobrinho, poéta 6d ilon\a,Vaíh° ’ S 
mas. esposas, residentes em São Paulo ™? ‘ T áo e 51 
ram quando alí estive internado nn ’w*6 ° . ln,ereSse qi 
Torno estensivo o meu agradecimento t ° Spital Santa ( 
de Ma.o pela gentileza d f £  dj r'toria do !
celebrar na Igreja do Rosario pelo r í ít íh  gra«*s- rS Utrt, to"« r°S' *Lajes, .10 de Janeiro de 194t>

OsvilJc
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Joalneria Gomes
de José da Silva Gomes

Rua Marechal Deodoro — LAOES =  Santa Catarina

Anéis de ouro. com ou sem b ilhantes,! — Re
lógios do ouro com brilhantes, para senhoras — 
Aparelhos de prata boliviana — Canetas Parker 
&5l» «Major* «Junior* e «Võ» em ouro e aço.

O maior e mais variado estoque 
de relogãos de puuso para ho

mens e senhoras
lü h ü E L ü ü l i l  í t M . Ü L !

E  a u t o m á t i c o  e  p o s s u i  a i n d a  a

' & > . . /n  .
f a m o s a  U J W 14M  W / M M

//

Com Omega Automático n3o 
foi apenas criado m notável 
relógio auton.ótico. Além de dar 
corda a sl mesmo, êste relógio 
possui um ponto cu nvnante da 
indústria relojoeira: a “Precisão

Omega” I E a “Precisão Omega“ 
é o resultado dos recordes ab
solutos que, desde 1923, Omega 
vem detendo nas provas inter
nacionais do Observnt rio de 
Teddington, na Inglaterra.

Í 1

§ • ! !" !  eáífcm àti'm
OMEGA "JI& Õ FMODUTO O* SOCIÉTÉ SUIS-‘e POUR (.'INDUSTRIE HOPl.OSÉRI GENEBRA'— SUÍÇA
Nãc compre o seu presente sem visitar a

Joaiheria Gomes

erâmica N. Sra. Aparecida
de Jorge Barroso

Deposito nermanente de TELHAS tipo Fraucezas 
TJOLOS DE DOIS TAMANHOS:

Tipo menor ifjuaI ao cias outras fabricações 
Tipo maior igual aos maiores existentes

Vendas em pequena e grande escala
/?ua Mal. Deodoro — LAJES — Ponte Grande

0  Sapato Chie
A sua sapataria

CONTINUA BEM SERVINDO A SUA DIS
TINTA FREGUEZTA

Com um grande, variado c moderno enfoque 
d e  calçados Para homens, senhoras e crianças, 
aos melhores preços da praça.
Rua 15 do Novembro, junto ao Café Cruzeiro

Delegado Agenor 
Faria

Causou profunda consterna
ção no seio de todas as classes 
sociais de Campos Novos e aos 
mnnicipios vizinhos, onde era 
muito estimado, a infausta no
tícia do falecimento de Agenor 
Faria, Delegado de Polícia des
ta Comarca.

Amigo intimo que fomos do 
extinto, em face de algumas no
tícias inveridicas que circularam 
a respeito do trágico conflito, 
estamos na obrigação de es
crever estas linhas, baseadas 
nas provas constantes do inqué
rito e das informações que co
lhemos no local.

Encontrava-se meu saudoso 
amigo em Capinzal, no exerci-; 
cio das suas funções, quando 
aos primeiros minutos de Novo 
Ano, hora em que todos os co
rações se enchem de jubilo e 
novas esperanças, ouviu alguns 
tiros disparados por indivíduos 
que, desse modo infracional, 
saudavam 1948.

Diligente como era e julgan-i 
do tratar-se de cousa mais gra , 
ve, Agenor saiu do Clube para 
o local dos tiros, interpelando 
o responsável e anotando o nú
mero de sua arma, retirando-se 
em seguida. Poucos metros t i
nha andado quando novos tiros 
quebraram o silencio da noite, 
estes disparados por Francisco 
Nora, temível valentão, dotado 
dê grande robustos tísica, egres
so da Penitenciaria do Estado, 
onde cumprir pena, homem 
que vinha pondo Capinz-1 em 
pânico com atos di viol a e 
brutalidade, conforme depoi
mento de todas as testemunhas, 
no inquerih-

Agenor encontrou Nora com 
o revolver ainda fumegante na 
mão, e com palavras calmas 
convidou a que entregasse a ar
ma e não a carregisse nova
mente. Nora retrucou que daria 
mais tiros, mesmo na cara do 
Delegado, que deu-lhe, então, 
voz de prisão, pt lindo, entre 
tanto, que nãu r-agisst, pois 
tinham família. Nora não aten
deu, chamando-o de c varde, 
dando-lhe as costas, ocas ão em 
que coIoíou 5 balas no seu pos
sante 38. Incapaz de fazer uma 
traição, embora diante do enor
me perigo, Agenor não quiz ati- 
rá-lo pelas costas e carregada a 
arma Nora virou queii-ando 
cartucho, travaudo-se cerra.io ti 
roteio, pois Agenor respondeu 
ao fogo. Com os tampares va
zios afastaram-se os contendo-' 
res: Nora, com um balaço na 
carótida que lhe determinou a 
morte alguns minutos depois, 
e Agenor, com um grave feri
mento ia região abdominal, per 
furada em mais de dez pontos, 
vindo a falecer no dia seguinte 
apesar da melindrosa operação 
a que imediatamente foi sub- \ 
metido.

Tombou, assim, no cumpri
mento do dever, o amigo Age
nor Faria, deixando inconsolá
veis a sua digna Esposa e 4 
filhos menores. Como uma ho
menagem á memória do extin
to. transcrevemos aqui, as se
guintes palavras do grande e 
impoluto magistrado catarinen
se, Dr. Marcilio João da Silva 
Medeiros, então Juiz de Direito 
da Comarca, na ocasião em que 
todos os correligionários polí
ticos do eminente Senadir Ne- 
rêu Ramos, foram afastados de 
seus cargos: “SINTO-ME no 
dever de, nesta oportunidade,

A ANTIGA

Fabrica de Bebidas “ OSA “
Dirigida por competente técnico contratado em 

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

Guaraná • Gasosas - Agua tónica
BIT TER BONEKAMP e RUSSO - XAROPES PA
RA REFRESCO — LICORES - VERMOUTE - CO

NHAQUE — ETC.

OSA - A MARCA D A S  BOAS BEBIDAS

De Carli & Cecconeiío
Exclusivistas RENNER

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

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

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

C APAS - PALAS - SA PA T ILH A S DE LÃ - CAPA
CETES - VENDAS POR ATACADO

Casa das Fabricas
Comprem tudo por monos, d ire ta n te  das fabricas
Completo sortimento de Casemiras - Sedas — 

Brins — Voiles — Chitas etc.

Únicos distribuidores dos afamados produtos de lin
gerie indesmalhavel VALlSÈRE

Varejo e Atacado
agradecer a V. S. os relevantes 
serviços que, como Delegado de 
Policia, prestou não só a êste 
Juízo como também ao bom no
me dêste rincão catarinense, 
limpando o município de nu
merosos e temíveis ladrões de 
gudo, capturando criminosos que 
viviam na mais clamorosa im- 
puni dade e executando com di
ligência todos os mandados dês
te Juizo dentro da mais abso
luta correção e honestidade.

Creia, Sr. Agenor Faria, que 
V. S. se fez credor do respei
to e da gratidão dos homens 
bons de Campos Novos.”

E, para finalizarmos, implo
rando a Deus o descanso eterno 
para a sua alma, transcrevemos 
mais olgumas frases, que pro
vam as grandes qualidades do 
falecido, de uma oarta cheia de j

emoção, escrita recentemente 
á pessoa da família, pelo no
bre Dr. Marcilio. honrosa ami
zade do morto: — «Foi ele o 
melhor e o mais eficiente De
legado com quem trabalhei e 
estou certo de que nfto 
encontrarei outro igual. Mas não 
é apenas a família, náo somos 
nós, seus amigos, somente os 
que sentimos sua morte.

E’ o próprio Campos Novos, 
é o povo dessa boa terra qu- 
há de por muitos anos, recor
dar seu nome com o respeito e 
a saudade que ele bem merece1 

Ele tombou como sempre es
teve: — alerta no cumprimento 
do dever».

ED1NO FERNANDES 
Campos Nopos, Janeiro de 

1948.

Dr. Cândido Ramos Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil
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Anexo ao orçamento da receita para ano

de  L a j e s
de 1948 j

Codigo
Geral D E N O M I N A Ç Ã O

I N C I D E N C I A
TOTAL 7.0 1 2 3 4

0-11-1 Imposto Territorial 75.000,00
0-12-1 Imposto Predial 200.000,00
0 17-3 Imposto s/ Industrias e profissões 480.000,00
0- IH 3 Imposto de Licença 110.000,00
0-25-2 Imposto s/ Exploração Agrícola e Industrial 420,000.00

Total dos Impostos 275.000,00 420.000,00 590.000,00 1.285.000,00 69,45*1,
1-21-4 Taxas de Expediente 10.000,00
1-22 4 Taxas e Custas judiciarias e Emolumentos 20.000,00
1-23-4 Taxas de Fiscalização e Serv. Diversos 8.600,00
1-24-1 Taxas de Limpeza Pública 5.000.00

Total das Taxas 5.000,00 38.800,00 43 800,00 2,37%
2-01-0 Renda Imobiliária 150.000,00
2-02-0 Renda de Capitais 2.000,00
3-04 0 Industrias Fabris e Manufatureiras 100,00
4 110 Receita de Mercados, Feiras e Matadouros 3.000,00
4 12-0 Receitas de Cemitérios 5.000,00
4 13-0 Quóta prevista no art. 15 § 2o da Constituição Federal (Combustíveis

e lubrificante^ 20 000,00
4 14-0 Quóta prevista no art. 15 § 40 da Constituição Federal (Imposto so-

bre a Renda) 90.000,00
6-12-0 Cobraufa da Divida Ativa 85.500,00
6-14-0 Receita de Indenizações e Restituições 120.000,00
6 16 0 Quóta de Fiscalizações Diversas 100 00
6-20-0 Coutnbnições Diversas 15.000 00
6-21-0 Multas 30.000.00
6-23-0 Eventuais 500,00

521.200.00 521.200,00 28.1«•/
521.200,00 280.000,00 420.000,00 590.000,00 38 .800,00 1.850.000,00 100%
28.18% 15.13 °/„ 22,70°/o 31,90°/o 2,09°/o 100° 0

%
Algarismos da receita - Incidência dos Impostos e Taxas

Sem classificação O Propriedade
Circulação da riqueza 2 Atividade do contribuinte

Resultado da Atividade do Município =  4

1
3

Lajes, em 22 dc dezembro de 1947

Oscar Amancio Kamos
Contador

Vidal Kamos Junior
Prefeito Municipal.

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

M A T R I Z

Lajes -  Santa Catarina
Roa Cel. Tiago de Castro, s. n 

aixa Postal, 41 — Fone 116

FILIAL
Rio do Sul - S. Catarina

Rua Tuiuti, 109
«Jaixa Postal, 41

endereço TELF.oRÁFico Matriz e Filial «JOWOLCO»

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

Représentantes : da CervejariaCatarinense S. A. - Joinvile
Revendedores: dos Produtos Firestone S. A. e da The 

Calorie Company
Agentes : da União do Comércio e Indústria» — Cia. 

de Seguros Gerais — Joinvile

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

onjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refregiradores Comerciais 
Artigos Domésticos Elétricos 

Baterias 
Motores —

Madeiras 
Cimentos 

Gasolina 
Gleos 
Querosene 

Peça De Soto, Dodge 
International, Ford, Chevro

let, etc.
Pneus e Câmaras de ar 
Seguros Gerais 

Rádios

Vende-se
Uma boa chacara situada 

no LagoAo, ao lado da Nova 
Xarqueada Sào Sebastia.o

0 ’ti'iio terreno oom 50,000 
m2. Tratar com o proprieta 
rio Jatir Varela.

í r  C E L S O  RAMOS 
B R A N C O

ADVOGADO
RESIDÊNCIA <? ESCRITÓRIO 

Rua Hercilio lu i
L A J E S  '

Atende chamados para as co
marcas de S. Joaquim, Curit,  

banos. Bom Retiro e  Pio doSul.

Estofaria 3 de Outubro
de Carlos Korb
Estofador diplomado 

ESTOFAMENTOS DE: Hpiesf f t á r r s i  a - s i s  i: sa* sim-
roU,0eafaxe“„ X !OS dC ‘UdOS 08 tamU,*h0S* i''»balhos\e^U % °anoZ

F ornece serv iço  ráp ido e  ga ran tid o  p e lo s  p r e ç o s  
mais baixos da p ra ça

Avenida 3  de Outubro -  LAJES _  Alem da poute do Cari

' ’Assinem o « Correio Lageano »

VENDE-SE
uma rasa de Material cora 5 

peças com Luz e agua, bom 
terreno situada à rua Florianó
polis esquina da Praça Joca 

l Neves ótirao ponto para ne gó- 
cio.

Tratar com Lauro Madruga 
Varela — (Costa) na mesma ca- J

Armazém Narcist
*«■ C o.r.i, «n tr, ,0  V "  MRu. Correia Pinto 33 _  Tele, „ 

Acaba d e  r c c cb cr  g r a n d , aartimento d c
cfu çaras, p ra to s e t c  * C ^ cr ,q s  -  AltU,  B„ '0U
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Regimento Interno da Ga
mara Municipal de Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA

Kesoiução N° 4
Eu Aristóteles Soeiro Waltrick, Presidente da Câ nara 

.Municipal de Lajes, faço saber que a Câmara aprovou e eu pro
mulgo a seguinte Resolução:

REGIMENTO INTERNO 
CAPITULO I 

Da Camara Municipal
Art 1- — No início do primeiro ano de legislatura, os diplo
mados à Câmara Municipal serão convocados e empossados na 
rorma determinada pela Justiça Eleitoral.
Art. 2* -- Constituida a Mesa, entram os trabalhos da Câmara, 
desde logo, na ordem deste Regimento.
Art. 3‘ — Os Vereadores não empossados no ato do instalaçao 
e os que forem convocados na forma da Lei, prestarão com
promisso perante a Mesa. proferindo os seguintes termos. «Pro
meto exercer fiélmeute, com honra e dignidade, as funções do 
mandato que o povo me confiou».

CAPITULO II
Da Direção dos trabalhos da Câmara

>EOÇÃO la.
Da Mesa

Art. 4' — A Mesa da Câmara compor-se-á de um Presidente, 
um Vice-Presidente e dois Secretários, qne servirão por uma ses
são anual.
Ar, 5 -  Nas sessões extraordinários e nas prorrogações servirá
a Mesa existente e, na falta de qualquer membro, se obedecerá 
a» critério das substituições pelas suplencias respectivas.

§ 1 — O mandato da Mesa terminará no ano seguinte com 
a eleição da nova Mesa, que será realizada na primeira terça-fei
ra do mês de fevereiro.

§ 2 — Os membros da Mesa , perderão os cargos que nela 
ocup;:m desde que faltem a 15 reuniões, salvo o caso do Pre
sidente na hipótese do artigo 30 da lei Organica dos Munici 
pios.

§ 3’ — Qualquer cargo vago na Mesa, em virtude de ince- 
dêocia no disposto no § anterior, ou por outro qualquer motivo, 
será •jreenchido mediante eleição na reunião subsequente.

§ 4 -  t eleição dos membros da mesa far-se á por voto 
secreto e pelo sistema majoritário, podendo realizar-se em 3 
turnos:

a) do Presidente;
b) do Vice-Presidente;
c) dos secretários.
Consideram-se suplentes dos Secretários, os dois ime
diatos na crdem da votação.

SECÇÃO 2-
Do presidente.

Art 61 — O presidente é o orgão da Câmara, todas as vezes 
que ela deva pronunciar-se.
Art. 7 — São atribuições do Presidente, alem de outras desig
nadas neste /Regimento;

1* Presidir as reuniões
2'abrir e encerrar as reuniões, manter a ordem e fazer 

observar o regulamento;
3- convocar sessões-extraordinárias e determinar-lhes a hora; 
4' receber os compromissos e empossar os Vereadores;
5 Conseder ou negar a palavra ao« Vereadores de r.côrdo 
com este regimento; interromper o orador, quando se afas
tar da questão, quando falar contra o vencido ou quando ha
ja número para as votações.6’ declarar terminado o discurso quando o orador tiver es
gotado o tempo regimental, ou quando tiver esgotada a 
hora destinada à matéria.
7* advertir o orador se este faltar à consideração devida 
aos seus colegas e em geral, a qualquer representante do 
poder público, retirando-lhe a palavra, se não fôr obede
cido.

8 ‘ submeter a discussão e a votação as matérias da ordem do dia, estabelecendo o ponto; eiu que devem incidir as discussões e as votações.9 - resolver, soberanameute, qualquer questão de ordem.
10‘ nomear as comissões especiais creadas por decisão da 
Câmara.ll*  Fazer a censura na publicação dos trabalhos da Câmara, não prmitindo expressões e conceitos vedados pelo Regimento:12- resolver, soberanamente, sobre a votação por partes.
13- organizar, do moao que achar mais conveniente, a ordem do dia.14* suspender a reunião, deixando a cadeira da Presidência, sempre que verifique não podei manter a ordem ou quando as circunstâncias o exigirem:15' assinar, em primeiro lugar, as atas das reuniões e todos os decretos, resoluções, mensagens e proclamações da Câmara.16: ser o orgão da proclamação das Leis do Município, nos casos previstos em lei:17* exercer o poder executivo no impedimento do Prefeito.

18 'assinar, pessoalmente a correspondência endereçada ao Prefeito. 
19 designar os Vereadores que devam substituir interina- 
mente, nas comissões os membros impedidos.

§1'- Em plenário o Presidente só terá direito de voto nos escru
tínios secretos, bem como nos casos de empate.

§ 2 - No caso de vacância definitiva de um mandato, o Presi
dente da Câmara convocará no mesmo dia, o suplente res
pectivo fazendo o expediente, dacumentado para a Justiça 
Eleitoral.

Art, 8 - As representações da Câmara aos poderes públicos, serão 
assinadas pda Mesa e os papéis de seu expediente pelo Pre

sidente.
Art. 9 - Compete ainda ao Presidente nomear, demitir licenciar os 

funcionários da Secretaria da Câmara.
SECÇÃO 3a.

Do Vice-Presidente
Art. 10- Se o Presidente não tiver chegado ao recinto, passa dos 15 

minutos da hora regimental, para o inicio dos trabalhos, o 
Vice-Presidente assumirá a Presidência e desempenhará to
das as fincões expressadas na sessão antecedente, cedendo 
porem, o lugar, logo qne chegue o Presidente,
0  mesmo se praticará, se o Presidente tiver de deixar a 
cadeira momentaneamente.

Art. 11- o  Vice-presidente substituirá o Presidente nos seus .impe
dimentos

SECÇÃO 4a.
Do Io Secretário

Art .12 - São atribuições do Io Secretário.
1* Ocupar a Presidência na falta do Presidente e Vice-Pre
sidente.

2' fazer a chamada pela lista geral dos Vereadores que tiverem 
prestado compromisso, antes de abrir-se a reunião, e em 
qualquer ocasião que necessário fôr;
3' fazer a leitura de tôda a correspondência oficial, memo
riais, petições, representações dirigidos à Câmara, assim 
como das Leis e resoluções que devam ser sanciouadas e 
publicadas.
4 expedir toda a correspondência oficial e assiná-la em no- 
me da Mesa, salvo nos casos expressos neste regimento 
quando da atnbuição do Presidente.
5' receber todos os ofícios das autoridades constituídas e 
dos Vereadores, as representações, convites, petições e me
moriais dirigidos à Câmira. dando conta em resumo do 
seu conteúdo, para se lhes dar desfino, na forma deste 
Regimento,
6' fazer imprimir, distribuir e guardar em boa ordem to
dos os projetos de lei, indicações, pareceres, emendas, re
presentações oficios, recebidos e informações, para dêles fa
zer uso quando necessários.
7‘ não admitir requerimentos ou representações que con
tenham falta de respeito, de consideração, ou qualquer 
termo, ou expressão de que possa provir desaire à Câma
ra ou a qualquer de seus membros, ou ainda aos poderes 
públicos,
8' anotar os nomes dns, Vereadores que pedirem a palavra, 
fazer a inscrição dêles pela ordem em que a solicitarem, 
e contar as vezes que dela fizerem uso.
9 assinar, depois do Presidente, as atas das reuniões, assim 
como todos os decretos e resoluções da Câmara.
10' dirigir e inspecionar todos os trabalhos da Secretaria 
fiscalizar as suas despezas, fazer observar o Regimento, 
interpreta-lo e preencher as lacunas respectivas, expondo 
ao Presidente, o que ocorrer, para este lhe dar provimento: 
11* tomar parte em todas as votações, inclusive nas nomi 
nais.

SECÇÃO õa.
Do 2o Secretário:

Art 13. -  São atribuições do 2o Secretário:
1' Fazer a minuta das atas e redigi-las narrando o que se tiver 

passado nas reuniões, fizer sua leitura e assina-las, depois 
d o  Io Secretário:
2' assinar, do mesmo modo, todos os decretos e resolu
ções da Câmara,
3 contar os votos, nas deliberações da Casa, havendo dú
vida, e anotar as votações nominais,
4 substituir « Io Secretário e desempenhar na sua ausên
cia. todas as funções expressas no artigo antecedente.

CAPITULO III
Das Comissões

Art 14 Para facilitar a expedição e estudos dos assuntos que se 
tratarem na Câmara, haverá comissões eletivas e especiais 

Art. 15 -  As comissões efetivas são:1 a Executiva, que é a comissão de polícia da Casa, e da 
qual sào membros nátos o Presidente, os Secretários e, na 
falta destes, os seus suplentes, pelos critérios das substitui
ções. .2' a de Constituição Legislação e J*s»iça, á qual compete 
o exame das questões em face das Leis vigentes, o estudo de ajustes e convenções, celebrados entre o Estado e o Município e, finalmente, o exame de todas as questões 
atinentes à legislação Municipal.3- a de Finanças, Orçamento e Contas do Municipio à qual incumbe o estudo do projeto orçamentário do Municipio, e o estudo de quanto impórte o aumento da despesa ou redução indiretamente, digam respeito ao crédito 
do Municipio.

Continua no próximo numero

« j»  lias

VENDI uma chaca
j * 0L com a área

4 milhões e meio distante 
qnilometros da cidade co 
boa casa galpões e uma olar 
pomar açude de carpas boi 
matos benfeitorias de pedrt 
ótimo terreno para criar.

Tratar ccm Antonio Waltric 
Vieira Rua Benjamim Constan 
nesta cidade.

R Á D I O S
Zuni!h - Mullard 

Philips
Amoldo Heidrich

i Correia Pinto, 68 — Anti
ga Casa Sào Luiz

Imobiliária "Ana Costa" Ltda.j
Venda de lotes e casas, den
tro du perímetro urbano zo
na A a vista e a prestações. [ 
Tratar com Clovis da Costa « 
Ribeiro e Darcy Ribeiro.

I

V E N D E - S E
f  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.

Contador
Formado e devidamente 

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

OSNI RECIS
ADVOGADO

Praca Jo ão  P essoa 
EdiJ. DrAcácio - Tandar

eSonto C a t a r i n a

Alugam-se quartos
Com pensão e fornece-se 

contida em marmitas.

Pensfto S. Antonio — 
sobrado junto ao Mercado 
velho.

Assinem «Correio Lageano;
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO D E S A N T A  C A T A R IN A

PORTARIA
de 22 de janeiro de 1048.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA

De acordo com o art. 163, do Decreto-lei es
tadual ir 700, de 28 de outubro de 1042 

A Üraldina Rodrigues Bitenaourt que exerce o car 
go de Professor. Padrão C, do Quadro U’nico do Muni
cípio (Escola mixta municipal de Araçá, no distrito de 
Caru) de noventa (aO), dias, com Iodes os vencimentos, 
a contar de 21 do corrente.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de janeiro de 1948.

mulher - Transfe-
acOrdo com o art. 103.

X 114 — Cesar Wagenfiihr e sua 
rência de terreno - Sim.

Dia 23 de janeiro de 1948.
Xo 89 — José Maria Ribeiro Chaves - Concessão do um 

te r re n o  no Cemitério Sim, de acório com a 
informação.

Xo 120 — Gabriel Crnzára e sua mulher - Transferen
cia de uma casa e ttrreno foreiro - Sim.

Assinado: — Vidai Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

PORTARIA
de 26 de janeiro de 1948 

0 Prefeito Municipal de Lajes, resolve: 
ALTERAR:

A eecala de férias dos funcionários desta Prefeitu
ra, na parte que se refere ao Escriturário, Padrão M ,! 
Zara Andrade de Ataide, marcando as mesmas para o 1 
mês de fevereiro
Prefeitura Municipal de Lajes, em 26 de janeiro de 1948.'

AssiDado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

DECRETO N‘ 1 '
de 28 de janeiro de 1548.

0  Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atri
buições,

DECRETA:
Art 1' — 0s estabelecimentos eom< rciais e indus-' 

triais ficarão sujeitos, nos dias úteis ao seguinte ho-í 
iário de funcionamento:

Das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, das 2as. às Gas. 
feiras, e aos sábados das 8 às ]■> hotas

Art. 2‘ • Farmacias padarias, barbearias, botequins, 
bares, confeitarias, sorveterias, restaurantes, casas de 
frutas, de chá, bilhares, cafés e aç. ugues, terão horário 
especial, mediante ato baixado peia prefeitura

Art. 3. — E’ permitido ao estabelecimento comer
cial ou industrial abrir depois ou f e c h a r  antes do horá- 1 
rio fixado neste Decreto desde que haja prévia licença1! 
da Prefeitura. >I,

Art. 4 — Aos infratores do presente Decreto será ( 
Imposta a multa de Cr$ 100,00 a f'r$ 500,00, e~o dòbro : 
nas reincidências.

Art. 5* — O presente Decreto entrará em vigor) 
na data da sua publicação, revogadas as disposições em í 
contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de Janeiro de 1948.

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Jairo Ramos 
Secretário.

Comérao e Transportes 
C. Ramos S. A.

Matriz: FLORIANOPOLIS
Filial. Rua Gel. Oordova s n — Lajes 

Caixa Postal 103 — Telefone 58 =  Telegr. SOMARC

Secção de Vendas e Oíicina Anexa
Peças e acessórios para caminhões INTERNATIONAL - 
FORD e CHEVROLET -  Pneus e camaras áe ar para cami

nhões e automóveis - Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HARVESTER

MAQUINAS SA.
Caminhões -  tratores -  maquinas agrícolas e para estra
das de rodagem -  Motores Industriais - Conjuntos Elétricos

Desuatadeiras

DISTRIBUIDORES DAS CASA PRATT S/A 
Vtaqumas de escrever - Maquinas de somar -  Miraiografos

DISTRIBUIDORES DAS INDUSTRIa S ,NEVE> 
Arquivos -  Fichários de aço -  Cofres etc.

Requerimentos Despachados j d r . j o ã o  c o s t a  n e t t o

Diu 21 de janeiro de 1948.
N° 85 — Francisco Guilherme - Alinhamento e licença' 

para oonstruir um gradil • Sim.
Dia 22 de janeiro de 1948.

N° 98 — Organização Contábil e Comercial Ltda-
Licença para fazer um aumento no prédio do 
Sr. José Boanerges Lopes - Sim.

N° 104 — Ozório Lenzi - Transferencia de um terreno - 
Sim.

N° 108 — Oraldina Rodrigues Bitencourt - Professora 
Municipal • 90 dias de licença - Sim, de

Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Pá-tos
' Q »4 .4 * i ,. • i !•* Jt , I ,

Operações: de Estomago Intestino Aoíudicite Figado e Vias Biliares. Tireoide Bocto (papo/ Hérnias Varizes e lie  inonoidas. Rins e Próstata Utero Ovários e Seios Tumo re> em geral. Cirurgia doa Ossos o Articulações Fraturas Cirurgia das Defeitos Congênitos e Adquiridos.
Tratamento Médico e Clrargico da Tuberculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres -  Residência

Rua Correia Pinto, 3 — Tel. 195 
Consultório: Praça João Pessoa (u cila dl Clfi Clllliri)

Vende-se
3 casas sendo duas de ma. 

terial e uma mixta à praça Si
queira Campos.

Informações nesta redação.

V ende-se
Em ponto central deata ci- 

idade, próximo ao Hospital, 
um terreno com casas neces
sitando reformas, medindo 
25 x 40 mt. ou em partes.

O terreno teça existência 
legal exigida para emprésti
mo na Caixa Econômica.

Informações nesta reda
ção.

T in tu r a r ia  C l ú c
Tinge e lava chapéos ternos^ 
costumes artigos de lã meia 
lã e algodão

SERVIÇO GARANTIDO 
Tintas de côres firmes 

Praça Vidal Ramos Sênior 
Edifício Hotel Sul América

A O rganização Contábil e Comercial Ltda.
SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

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

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

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

Av. Alberto Bins 318, Porto Alegre

VENDE-SE
Bons lotes de terrenos à 

Avenida 3 de Outubro.

A Tratar com Waldir Re
gueira

Wíncharger
Cataveotos 

6 12 32 e 110 Wats

Baterias de vidro
para todos os tipos

Amoldo Heidrich

Correia Pinto 68 — Anti
ga Casa São Luiz

Dr. J . B. TEZZA
Advogado

Rua Afonso Ribeiro s n 
LAJES — Sta. Catarina

GE L ADE I R A
Croslev—

Norge
Am oldo Heidrich 

Correia Pinto, 68 — /  
ga Casa São Luiz

Assinem Correio Logoino
»
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Mr

torra:) Lageano 7a PAGINA
- •-- j to .

Rua Coronel Cordova s|n. 
End. Telegráfico “OZIRO”

VENDENDO,
Peças e a c e s s ó r i o s  para 
automóveis de todos os tipos 
Oleos — Graxas — Correias 
Ferragens - Máquinas Motores 
A c u m u l a d o r e s  «DUREX> 
Tintas famósas «CHI - NAMEL»

GARANTE:
A QUALIDADE DE SEUS ARTIQOS E A 
HONESTIDADE DE SUAS TRANSAÇÕES

OZY RODfêlGUtS
COMERCIO ESPEC IALIZAD O -  REPRESENTAÇÕES -  AGECNIAS

PROCURANDO,

SEMPRE SEIIVÍR

E SERVIR BEM 

Orgulha-se
EM APRESENTAR UMA ORGANIZA
ÇÃO MODELAR PARA SERVIR B COO

PERAR COM SEUS FREGUEZES

Caixa P. 97 - Fone 107 
Santa Catarina Lajes - Brasil

REPRESENT ANDO,
Cia. Cimento Brasileiro. «CIMENTO GAÚCHO» 

Cvpriano Micheletto S/A: Tornos «MllTÜ»  
L. Lúoio & Cia. Ltda. Eogões «CRUZEIRO* 
Import. Antônio Fortis: Ferros em Geral 
Diet, de Máquinas e Materiaes Lld. Maqui 

nas e Motores 
ASSEGURA:

VENDA DIRETA -  PREÇOS UNIFORMES — RES
PONSABILIDADE PELO MATERIAL VENDIDO

C f u ß e  1 4 3 c  hm íw
Carnaval de 1948

C O N V I T E

A Diretoria do Clube 14 de Junho, na conformidade dos 
convites que fez publicarjem deversas edições deste Jornal, 
tem a imensa satisfação de renovál-as, convidando seus distintos 
associados com suas Exmas* Familias, para os grandiosos bai
les burlescos que terá o prazer de apresentar nos dias de Car
naval; 7, 8 e 10 de Fevereiro, respectivamente Sábado, Domiu- 
go e Terça-Feira, reservando a tarde do dia 10 de Fevereiro para a Vesperal Infantil em homenagem aos filhos dos senhores 
sócios.

Esperando contar com -a presença de todos para o maior 
brilhantismo das Festas, que tudo faz crer, serão noitadas de ale
gria, bom gosto, elegância e confraternização, sente-se, honrada 
em anunciar o seguinte

P R O G R A M A  
Io Baile — Sábado - 7 de Fevereiro 
Início: 22 Horas 
BAILE DAS FANTASIAS:

a) Desfile dos blocos de moços, moças e 
casados, cantando suas músicas predilétas.

b) Elegante Coroação da Rainha do Car
naval de 1948. Snrta MARIUZA RA
MOS LISBOA

c) Triunfal entrada e festiva recepção á Sua 
Majestade, o REI MOMO (LALÃO)

2'* Baile — Domingo 8 de Fevereiro
Inicio: 22 Horas
BAILE DAS MASCARaS.

a) Todos os blocos apresentar-se-ão cora 
máscaras, ou mcia-máscaras, sendo no 
entretanto facultativo á outras pessoas. 
Esta, será sem durida mais uma das 
noitadas gigantes de originalidade e bom 
gôsto que fará época nos anais da Socie
dade.

3o Baile — Têrça Feira — 10 de Fevereiro 
Inicio. 22 Horas 
BAILE DOS BLOCOS:

a) Serão diplomados cora Taças. 
l u — O Bloco mais animado.
2o =  O Par mais alegre das três noites; 
3o — A Fantasia mais bonita.
4° O mascarado mais original.

b) Estejam á postos pois, todos os foliões.

Para a boa orientação das Féstas e harmonia dos interes
sas de todos, faz o seguinte

A V I S O
VENDA D/: MESAS: Os preços para a venda de mêsas 

numeradas, obdecendo a disposição da planta exposta na séde 
do Clube, serão os seguintes:

Assinatura para todos os bailes Cr$ 120.00 
» » cada baile 50,00

A venua das mesas, será feita das 10 horas da manhã em 
diante, do dia Io de Fevereiro, Domingo, na Secretaria do Clu
be.

INGRESSOS: Quer para os bailes, como para a Vesperal 
Infantil, não serão expedidos convites especiaes, podendo entre
tanto,, os senhores sócios quites com a tesouraria, requerer a Di
retoria. para pessoas ou familias de suas relações, em trânsito 
ou a passeio nesta cidade, ingressos para todas ou cada 
uma das testas Carnavalescas, mediante os seguintes pagamen
tos;

Assinatura para todas as féstas Cr$ 250,00
Ingresso avulso para cada fésta 100,00 

Na entrada da séde do Clube a apresentação do ingresso 
é obrigatória por ocasião de cada baile, uma que sem o mes
mo, será vedada a entrada de pessoas extranbas á sociedade, 
de acordo com os Estatutos do Clube. N este p a r ticu la r , sem  
ex ep çâ o , a D iretoria  a g irá  com  o máximo r ig o r .

A procura de ingressos cessará, impreterivelmente, às 
18 horas do dia da realização de cada Fésta

A Diretoria

‘ Momentos Musicais Ford“
AGORA DAS 20,30 A’S 21,00 HORAS i

Aqui eetá uma noticia que, por certo, repercutirá agradávelmente en- ’ 
tre os apreciadores da boa musica: atendendo ao grand i sucesso desper- j 
tado pela primeira série de audições, “ Momentos Musicais Ford” -  um 
programa exclusivameute musical -  continuará a ser transmitido pela > 
Rêde lpirauga, ^através de suas ondas habituais: Rádio Tupí,| em 
ondas longas ('1.040 kca) e Rádio Difusora São Paulo, em ondas longas 
(960 kcs) e curtas 49 22m, 6.095 kcs e 25,50 m -  XI 765 kcs;.
Em consideração às sugestões dos seus ouvintes, “ .Momentos Musicais 

Pord” passará a ser apresentado agora em novo horário, que melhor 
atende n comodidade geral: das 20,90 às 21,00 horas.
Como não podia deixar de ser, o insigne Maestro Leon Xaniefsky con

tinuará dirigindo a Grande Orquestra Ford, de 40 professores produ
zindo os seus magistrais arranjos das mais belas músicas do mundo, o 
que significa, sem dúvida, a continuação da preferência e da grande 
satisfação do publico* ouvinte.

Companhia Catariaease de 
Transportes Aéreas ( Citai j
Está realizando viagens 
esptci&is para'todo o Es
tado. A partir de Lajes
Informações com:

Godinho & Socas
Correia Pinto, 23 — LajesAtenção

Vendem-se 3 motores Ford 
para Caminhões, comple
tos, tipo 47 - 59 T - 6.000 
- 100  H P.

Godinho & Socas

VENDE-SE
Uma casa de madeira com 

instalação elotrica, e bom 
terreno medindo 750 m2, si
to á travessa da rua Sfto 
Joaquim.

Tratar com Joao  Carlos. 
Leão Filho, na mesma casa

Declaração
Pela presente, declaro que em data de 23 do cor

rente mês, retirei-me da firma Joao Lam & Cia., da qual 
fazia parte.
Declaro ainda que retiro me da dita firma, paga e satis
feita.

Lajes, 27 de Dezembro de 1947.

Daura Furtado da Silva Detófol 
Confirmo: João Lam.

ATENÇa O
Precisam-se de pedrei 

ros Para Reboco.
Local de Trabalho — | 

Ponte do Rio Canoas | 
Tratar - no 2o. Batalhão 

Rodoviário I
Assinem Correio Lageano

M atriz :
FLOR1ANOPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

Carlos hoepcke S. A. Lomércio e Indústria
FILIAL EM LAJES; — LAGUNA — BLUMEN AU —JOAÇABA — JOINVILE — S. FR AN CISO DO SUL

ENDKKEÇO TELEGRÁFICO H O E P C K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

A gen c ia

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS

F azendas nacionais e estrangeiras, Algodões, Morins e Jambraia* Caasuiiras, Teci
do* para Cortina* e Tapeçaria*, Colcha*, Cobertores, Acolchoado*, Pano* para 
mesa, Lona*, Tecido* rayon ltsos eestampados, Linhas para bordar e sermr, Lã 
para bordar, Perfumarias, Armarinhos, Charutos, etc.

Ferros em barra* para ferreiros e canstraçõos, chapas de ferro, folha* de flandr > ca
nos galvasadosi e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidro* para vidraças, 
obras de vidro e cristal, louça* sanitários, cama* <ie ferro o mnleira, Tintas a 
oleo e em pó, sorra para engenho, conservas em gorai, vinhos aa io/ is e

estrangeiros
M otocicletas, Bicicleta* a motor, trieíeleta*. brinquedos. ■
M aquinario em geral para oficina* meoanioas, fundições, etc. Tila*, Guinchos, Maca

cos, forr.imontas para todos os fins. cofres e caixetas da aço, fogões, cu-nple- 
to sortimento de material para instalaçqe* elotncas, arado*, maquina* is  bene
ficiar madeira, motores eletricos. etc.

Drogas em geral, por atacado
Agentes da General U  tors do brasil S. 4.
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Â f> A D I T  A I A casa que procura ter se.npre as maiores novidades U A l  11 A L  em artigos para homens, senhoras e crianças
Bua Correia Pinto, 80 =

^rOiT^io L d -g c a n o
Lajes, 31 de janeiro de 1948________

N o iv ad o s

GRANDE ESPETÁCULO DE CINEMA 
EM «TECNICOLOK

O nosso paiácio Marajoara vai oferecer ao publico de La
jes, arranhã domingo, ás 8 horas, um grande e delicioso espetáculo 
em maravilhoso colorido, para o qual temos notado, mormente em 
nosso alto meio social, vivo e simpático interesse.

Muito tem contribuído para despertar este interesse, o ma
gnífico elenco desta notavei produção E os nomes cnnsagrados 
de Joan Benett, George Raft, Vivian Blaine e Peggy Ann Gard
ner, figuram no cartaz como protagonistas, o que vale dizer, 
que o seu diretor, Henry Hathaway, soube escolher o que de 
melhor havia nos estúdios da poderosa companhia 20Th Century 
FOX

BEIJOS ROUBADOS, é, por sua vez, um belo título mui
to sugestivo, que nos traz á lembrança parte da vida romântica 
e aventurosa do querido galan - George Ratt. que, neste no
vo drama musical tera a sorte de pos-uir, como companheira de 
triunfos, a formosa e grande estrela - Joen Bennett,

BEIJOS ROUBADOS, quer em seu romance de vibrante 
drimatici Jade, ou em seus números de música e baile, é um 
espetáculo dedicado á sensibiliuade e bom gosto do nosso pú
blico, e principalmenie, do nosso belo sexo.

Eis o cartaz esplêndido que o seu palácio Marajoara lhes 
oferece para amanhã, domingo, e Segunda-feira, ás 8 horas.
« VENCE A CORAGEM”

O cine CARLOS GOMES vai acrescentar aos seus inúme
ro* triunfos, mais ê»te, e dos mais notáveis: a exibição em sua 
tela do grande filme da METRO. “Vence a Coragem”.

Todos os admiradores do incompatavel WALLACE BEERY, 
que em todo o mundo tormam verdade ras multidões, estarão, 
amanhã domingo, no CARLOS GOMES, para apreciar este for
midável artista num dos seus trabalhos mais perfeitos e ad 
miráveis.

E desta vez, para rr.aior brilho desta pr«dução estupenda 
da METRO, Wallace Beery tem com,o sua namoiadinha, a ge
nial pequena - MARGARET O’BRIEN, num papel para o qual 
irão grande parte dos aplausos do nosso público

VENCE A CORAGEM á cartaz para grandes públicos. 
Romance e aventura, «moções puras e recheiadas de ódio, trai
ções revoltantes e gestos de sublime renuncia, ou de inocente 
amisade!

Tudo é belo e tudo tmpolga!
Eis o cartaz de amanhã no Carlos Gomes, que será repe

tido segunda-feira.

0  jovem Engenheiro Álvaro 
Raxos Vieira, filho do Sr. Ál
varo Vieira e de D. Mltina 
Ramos Vieira, contratou casa
mento com a distinta Sita, Ma
ria de Lourdes Ra nos, filha do 
Sr. Cel. Aristiliauo Ramos e de 
D. Guilhermina S. Ramos.

— Realizou-se nesta cidade o 
contrato de casamento dn Sr. 
Jarbas Burger >le Castro, alto 
funcionário da firma Carlos 
Hoepcke S. A. de Florianópo
lis e filho do nosso amigo Sr. 
Thiago Vieira de Castro, com a 
distinta srta. Eunice Callado Cal
deira, fino oruamento da socie
dade florianopolitana e filha do 
Dr. Alcmo Caldeira, ex Juiz de 
Direito da Comarca de Porto 
União, já falecido, e da ex ma. 
sra. d. Laura Callado Caldeira, 
residente em Florianópolis.

Consorcio
Realizou se nesta cidade o 

enlace matrimonial do jovem 
Jaime Gomes, do comercio des
ta praça co:n a distinta srta. Ana 
Lniza Pires; filha do Sr. Inda- 
licio Pires, comerciante local e 
e de D. Aurora Pires.

O jovem casal seguiu para 
as praias em viagem nupcial.

Deciaraçâo
Pela presente decla ro que não me respousabiliso por con

ta:» contraídas pelos meus filhos ou por qualquer outra pessoa. 
Lejes, 2 de janeiro de 1948

Ass. — Gomercindo P. Andrade

Cesar Gastello Ko^che
A passeio encontra-se nesta 

cid?de ccmsua exma. farailia. o 
nosso conterrâneo Sr. Cesar Cas
tello K<?eche, resident:- há lon
gos anos no Rio de Janeiro on
de é alto funcionário da impor
tante organização comercial 
«Atlas Importadora Ltda,

Cibel de Oliveira Couto
Regressou de su.i viagem ao inte

rior do Estado, o Sr Cibel d>- Oli
veira Como, do comercio desta ci
dade.

E s c a la  N o rm a ! < V :d a l R a m o «  >
• « „ ev a mos de Admissão ao Curso

EXAMES: Ginãsúol^de Segunda*época, de admissão ao Curso 
Normal e do artigo 91 da lei organ.ci do Ens.no 
Secundário, estará aberta de 2 a lo de março.

DOCUMENTOS: Admissão ao Curso 9 ,n“ 'a! ,Q48 \  At,.stado
idade) 11 anos até 30 de junho de 1948 ). Atestado 

médico (s, útle geral e da vista ) Atestado de Vacna. 
ÃÜmissão ao Curso Normal -  Cert.f.cado de conci
são do Curso Ginasial. Certidão de idade.
Atestado médico. Atestado de vacina.
Artigo 91 da lei orgânica do Ensmo Secnnoário — 
Certidão de idade (18 anos até 30 de junho de 
194b/ Atestado de vida e residência. Recibo do pa- 
gainenlo da Taxa Escolar

MATRICULA: A matricula para os cursos Ginasial. Fundamen
tal e Normal deve ser requerida de 20 a 29 de fe
vereiro.

Agradecimento
Viúva Generosa Faria e Filhos, Josè Osório de Faria e 
Família, esposa, filhos, pai, mãe, irmãos, sogra, cu
nhados e todos os parentes do inesquecível

AGENOR FARIA

tragicamente morto no cumprimento do dever, quando no 
desempenho das funções de Delegado de Policia, enfrentou, so 
zinho, temivel valentão egresso da Penitenciaria, ainda profun
damente abalados com tão doloroso golpe, agradecem, de coração, 
aos Revdmos. Padres Vigários de Capinzal e Campos Novos, ao 
primeiro pelo conforto espiritual que proporcionou ao extinto, 
ao segundo pelas cerimonias de sepultamento e comovedoras 
palavras proferidas; ás Revd na». Irmãs do Hospital, aos Drs. 
Mario Pilotto e Cristiano Meyer. pela melindrosa operação que e- 
fetuaram, ao Sr Prefeit« Manoel Antunes Stefanes, ao Deputado. 
Cel Oasparino Zorzi. Presideute do Ditetório do P.S.D.. organi
zação a que pertencia o falecido, ao Dr. João Rupp Sobnr.hi 
e demais elementos da ü . D. N. que embora adversários políticos 
compareceram a todos o» atos, nurabelo gesto de fraternidade cris
tã, á população de Capiuza! e Ouro, pela dedicação que dispen 
saram aos últimos tnumentes do querido AGENOR, às represen
tações de todos os distritos; aos bons amigos e amigas da ci
dade de Campos Novos, pelos sentimentos manifestados de ma
neira reconfortante e inconfundível, ás Exmas. Autoridades, e, 
de um modo geral, aos que expressaram seu pesar enviando 
flores, cartões « telegramas, aos que acompanharam, comovi
dos, o extinto á última morada e rezaram, contritos, pelo des
canso eterno de sua alma.

A todos, a imonrdoura gratidão da Família AGENOR FA
RIA, morto heroicamente no cumprimento do dever e na manu
tenção da ordem

Campos Novos, jrneiro de 194S.

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

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

Rua Cel. Aristili&no Ramos, 8

Declara cão
Declaro que vendi ao Sr. Antouio Fraga, em 27 do corrente 

,a minha casa comercial denominada MfRCADlNHO I h f í NiV 
Isito á rua Mal. Deoloro. nest* cidade, assumindo o Sr Antomo 
Fraga, dessa data em diante, a responsabilidade do acerco da 
'espectiva cass de especialidades

Lajes, 30 de Janeiro de 1948r
de acordo 

Antonio Fraga
Walter Qrueter

Amanhã - Domingo, às 8 horas
A <FOX» apreaenta ao publico de Lajes;

= = = = =  Gearoe ía f i t Joan Bennett =
No seu esplendido TECNICOLOR

B E I J O S  R O U B A D O S
Um Ürande e* Belo Espetáculo! — Um Filme Dedicado ao Belo - Sexo!

_ _ _ _ _ _ _ Amanhã, no sen Palacio Marajoara

no Carlos Gomes
I niii Produção Estupenda da Metro !

Vence a Coragem
com WALLACE BEERY ^

e M a r g a r e t  o b r i e n

biibesso Colossal !
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