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o MOMENTO

Presidente Nerêu Ramos
Pela primeira vez na história do nosso país, cabe a um 

Catarinense exercer, ainda que em .carater de substituto even
tual, o cargo de Magistrado supremo da Nação. O sr. Nerêu 
Rnmos, preclaro Vice-Presidente, é, desde ontem, o Presidente 
interino da República, enquanto durar o afastamento do sr. gene
ral Eurico Gaspar Dutra, que viaja para o Exterior.

O acontecimento é excepcionalmente significativo para í

É  E L E  0  T A L
(S em  c o m e n tá rio )

Enfim, depois de peripécias 
varias, desagradaveis e bem in
comodas para o ilustre, verea
dor Dr. João Pedro Arruda, sa
be-se que o lider da U. D. N. 
em nóssa Câmara, ó o Dr. Cel
so Ramos Branco que, assumiu, 
por segunda vês, aquele posto

Santa Catarina, que acompanha com justificado contentamento 9ue lhe fo> conferido pelo pri- 
geral de seu povo, a brilhante atuação daquele seu ilustre ho
mem público no panorama nacional.

Na verdade, dentre os nossos grandes coestaduanos que 
mais relevo tiveram ua história política do país, o sr. Nerêu 
Ramos se distingue pelas especiais circunstâncias através das 
quais abriu a sua escalada vitoriosa aos mais altos postos da 
República. Homem cuja vida pública se definiu, de há muito, 
ao contacto das massas, sob os entusiasmos e anseios do povo, 
o atual Presidente da República se impôs, não pela conjunção 
fortuita de fatores estranhos a sua cousciencia, mas sim pela intervir indébitamente em assun 
egergia das suas afirmações de civismo e pela projeção larga e . t0 qç interesse privado da re- 
profunda dos princípios sobre os quais assentou a sua formação j presentação minoritátia como 
política. Dando á ação todo o seu empolgante interêsse pelas ‘ qUér fazer crêr a REGIJO SER- 
necessidades coletivas, não é um teorista afeito às questões d e ! Ra Na . O que motivou tal me- 
fórmulas, ao jeito e ao gôsto dos que pretendam escorar emiqida f0j a atitude assumida pe- 
frágeis dputrinas o pêso das realidades incontrastáveis e incon-' i0 £)r |0go Pedro Arruda

meiro em virtutie de sua re
núncia.

COMENTÁRIOS

A questão de ordem levanta
da na Câmara em torno da lide
rança da U. D. N. não teve co
mo origem uin simples capricho 
de verradores do P. S. D. e 
nem tão pouco por pretenderem

formáveis às superadas reprêsas conservadoras. Democrata por 
indole, por formação espiritual e, aiuda, pelos sentimentos hu- 
maDos, que se concretizam na sua maneira de praticar a solida
riedade social, o Presidente Nerêu Ramos subiu a tão elevadas 
culmiuâncias da vida pública no Brasil por fôrça de uma per
feita afinidade de sua consciência com as mais legitimas e 
naturais aspirações do nosso jfbvo.

Sobram-nos, especialmente a nós, Catarinenses, motivos 
para a interpretação dessa consagrada carreira política, jâ ago
ra em posição de triunfantemente exibir ao país inteiro um 
magnífico e edificante exemplo de predestinação histórica. E 
nem por outras razões se encheu de regosijo tôda a alma ca
tarinense, vibrando à emoção da glorificádora presença de um 
coestaduano na Presidência da República.

Aliás, todo êsse júbilo, em que comungou a nossa gente, 
indentificada no orgulho mais alto, repercutiu e se projetou, em 
nobVe expressão de dignidade dos representantes do nosso povo, 
na Assembléia Legislativa.

Ali, um voto de congratulações, excluindo divergências par
tidárias, reuniu, em bela espontânea unanimidade de sentimen
tos, todo o plenário, rendido à excepcionalidade do fato de ha
ver ontem assumido a Magistratura Suprema da República, o 
sr. Nerêu Ramos, nosso eminente coestaduano. E não poderia
mos ouvir, a respeito,' palavras mais acariciadoras da nossa lí
cita ufania do que as que foram proferidas, então, pelos ilustres 
chefes das bancadas minoritárias, aos quais, pelo modo airoso e 
digno como situaram a significação daquele acontecimento na
cional num plano de nobre espírito catarinense, cabe, sern dú
vida, uma participação muito legitima e saliente, na alegria ge
neralizada çom que o povo de Santa Catarina saudou o ato da 
nova consagração dos méritos dum grande Catarinense.

Resta-nos, a propósito, formular os votos, que são, temos 
certeza, os de todos quantos, neste momento historico da nacio
nalidade, querem a prosperidade do país: votos pelo êxito da 
viagem presidencial à rica Nação Norte-americana e pelu telici- 
dade pessoal do Presidente Dutra, nessa visita à grande Repu
blica; e votos por que, no exercício do cargo de Presidente, 
que ora, ocupa, em decorrência d» seu mandato de Vice-Presi
dente da República, seja o sr. Nerêu Ramos igualmente feliz e 
abençoado por Deus, como o tem sido em toda a sua vitoriosa 
carreira pública.

De “ O Estado”

Assuciacão Comercial de Lajes
Assembléia Geral

De ordem do Snr. Presidente, convido os senhores Sócios 
desta Associação^para a eleição d. nova Diretoria a r e . l ja r ,  
às 15 horas do dia 29 do corrente, na sede social, no Edifício
M arajoata". ^  ^  ^  M>|0 ]949

J A. Montenegro 
2* Secretario em exercício

que,
com surpresa de todos, decla
rou em plenário não ser o lider 
da sua bancada contrariando 
assim o que consta na ata da 
sua pósse como" vereador em 
reunião de Fevereiro p.p. 0 ’ra, 
si o vereador Ce^o Ramos Bran-! 
co já nào éra mais o lider de I 
sua bancada $or ter passado I 
êste posto ao seu coléga .Toãoj 
Pedro Arruda e, si este também 
declara não ser o tal é natural, j 

claro e mais do que justo 
que a Câmara pela sua Mesa 
ou pelos seus representantes, 
procurasse os esclarecimentos 
necessários, para que seus ser
viços não viéssem a sofrer, por 
qualqnér motivo, alterações em 
sua ordem e normalidade.

Isto se daria na primeira o- 
portunidade, como se deu, quan
do a Câmara precisou dos li
deres néla credenciados para 
desempenho de uma missão:

Por outro lado, não se justifi
ca que, num parlamento, uma 
bancada funcione com lider cre
denciado junto à sua Mesa di
retora e que, de repente, por 
um motivo qualquer ou mesmo 
por um simples capricho, êste 
declare não ocupar mais 'aquele 
posto, ficando assim soluciona
do o caso com tamanha simpli
cidade, sem que a Mesa ou 
mesmo qualquer membro da Câ
mara tenha o direito de promo
ver a sua normalização, colo
cando os pontos nos ii.

A verdade dos tatos é, quei
ram on não queiram, a seguin
te: o vereador João Pedro Arru
da foi de uma deselegância in 
qualificavel no caso da lideran
ça e agóra o orgão udenista 
procura amenizar aquele ato, 
negando à Mesa da Câmara o 
direito de pedir explicações pa
ra normalidade de sens serviços.

Lajes, 19 de Maio de 1949

VINAGRE FLORA
o melhor

A Companhia de Comédias 
não correspondeu

Mesquitinha e seus artistas, 
ruodésta Companhia de Comé
dias, digna, naturalmente, da 
nossa benevolência, não corres
pondeu. Fracassou pela manei
ra como foi lançada fnesta ci
dade, á revelia da imprensa e 
com cartazes dourados e ber
rantes que anunciavam a vinda 
da “ Companhia mais cara do 
Brasil”  com artistas “ de renome 
e grande mérito no teatro na
cional” .

Ora, sabe-se que o conjunto 
que nos visita vem de atuar 
em Curitiba, com fraca aceita
ção, num teatro de segunda 
ordem, o Pavilhão Carlos Go
mes. Nada teriamos a dizer se 
os responsáveis pela propagan
da dessa Companhia tivessem 
preparado o ambiente para o 
que estamos vendo.

Naturalmente a culpa não 
recai sobr% os artistas, que es
forçam-se para ser o que são e 
não o que exige a falsa propa
ganda. Um dever imperioso nos 
impõe dizer a verdade, pois, 
temos que defender os foros de 
cultura da nossa cidade, para 
que não se diga que ãomos 
uns botocudos em matéria de arte

Lajes que já tem apreciado 
grandes artistas uacionais e es
trangeiros, sabe julgar o mérito 
dos conjuntos que aqui apor
tara, independente dos coloridos 
da propaganda de purêde. En
tre os conjuntos teatrais que a-

qui estiveram, vêm-nos á lem
brança; Iracema de Alencar, 
Manoel Pêra, Delorges, Palmei- 
rim, Joracy Camargo, Renato 
Viana, Procópio Ferreira, para 
não citarmos companhias de 
outros generos, como a de O- 
peretas Cezar Fronzi, as de 
Variedades como China Circus, 
Dorian Cisters, Margarida Sperr, 
etc. etc.

Mesquitinha nunca destacou- 
se como astro de primeira grau 
deza no teatro nacional, entre
tanto, não negamos, é *um bom 
comediante. O seu elenco, em 
maioria para nós desconhecido, 
é fraco. Na peça de ôntem 
“ Uma vez na vida” vimos dois 
artistas conhecidos de nossa 
platéia, João Martins (Labí) e 
Francisco Dantas, (Fred) e que 
portaram-se bem em seus pa
péis. Na peça de estréia, pode
mos dizer que todos os artistas 
esforçaram-se para não decep
cionarem a assistência, á qual 
havia sido prometida a “ Com
panhia mais cara do Brasil” , 
(logo, deveria ser a melhor).

Enfim, não nos queiram mal, 
Mesquitinha e seus artistas, por
que a imprensa sempre foi 
grande amiga e incentivadora 
da arte e dos artistas, procuran 
do-lhes o convívio quando exis
te compreensão, de parte á 
parte.

PIERROT

0  F A Q U E I R O
F A N T A S IA

Quando ela mais um cravo perfumado 
Da existência colheu, em fevereiro,
Seu gentil, seu ditoso namorado 
De presente lhe deu lindo faqueiro.

Na presença do pai, velho educado,
A sorrir para o moço, então faceiro,
Ela pôs o presente desejado 
Sobre antiga mezinha de pinheiro

Mas abrindo o faqueiro tão bonito,
A mocinha, tremendo, desolada,
Num divan desmaiou, soltando um grito...

E’ que em cima de um cabo de colher,
Por descuido, deixaram colocada 
Uma luva de sêda, de mulher!...

CAflAMURÜ

AGRADECIMENTO
Abdon Siqueira e família, José Augnsto Paes e familia 

e demais parentes do sempre lembrado.

Jarbas S iqueira
vêm, por este meio, agradecer a todas as pessoas que os 
confortaram no doloroso transe por que ptssaram, e envia
ram flores, cartões, telegramas e acompanharam o querido 
morto até sua ultima morada.

A todos a nossa gratidão

Lajes, 20 de Maio de 1949
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Ê̂ jruxp e t
Pia 22

O Sr. Túlio Ribeiro, fun
cionário da filial do Banco 
Nacional do Comercio,desta 
cidade.

— O menino Carlos Or
lando, filho do Sr. Nicanor 
Antonio Cândido.

Dia 23
O menino Flávio, filho 

do Sr. Milton Wolff, do 
alto comercia desta praça1 

Dia 24
A Exma.*Sra. D. Clarice 

Machado Bianchini, esposa 
do Sr. Ivo Bianchini, fazen
deiro neste município.

—0 menino Nilton, filho 
do Sr.Alberto Eiueck. fun
cionário postal.

Dia 25
— O Sr. Valdir Andrade

Regueira, da firma Simon & 
Irmãos Regueira desta ci
dade

— 0  3* Sgto. João Ze- 
lacowski, do 21 Batalhao 
Rodoviário.

Dia 26
O Sr. Nery Carvalho, do 

alto comercio desta praça.
Dia 27

A Srta. Terezinha de Jesus 
filha do Sr. José Wolff, co- 
moroicinte aqui rsidente*

Dia 28

O Sr Ely Rosa Cabral, 
residentjp nesta praça.

— 0 Sr. Antonio A, Ron- 
caglío, do comercio local1 

—  A menina Eli Rosa, fi
lha do Sr. Aristides Cabral 

— O 21 Sgto1 Agenor Flo
res, do 2. Batalhao Rodo
viário.

A T O  DE C A R I D A D E

PARA VOCÊ
Pensar que estamos vivendo, 

que nossa vida ó utn rosário 
interminável de acontecimentos 
doces, amargos, sem sabor . . .

Pensar que sempre podemos 
ver o horizonte e que para a- 
lém dele existem outros mundos, 
outras flores, outras mulheres, 
outros romances . . .

Pensar que nosso soulio dc 
amor é tão calmo, tão intermi
nável como as aguas horizon
tais dos gi andes nos que co
nhecemos . . .

Pensar que temos olhos para 
ver e mãos para afagar a be
leza do nosso amor, e que 
nossa alma o pede . . .

Pensar que temos funções 
que nos animam a perpetuar 
os nossos sonhos mais íntimos 
e a não abandonar a luta por 
todas aquelas coisas que pede 
a nossa interminável sêde de 
ventura . . .

Pensar que podemos ver a 
onda espregifiçar-se na praia 
quente e que isto se assemelha 
á nossa vontade de espargir

Frei Bernardino Bortolotti CM
Transcorreu ôntom, dia 20 de Mai,, 

a data da Resta Onomástica do Uev! 
mo. Frei Bernardino Bortolotti, [)[, ■ 
Vigário Geral desta Diocese, e <|irp. 
tor^do nosso confrade “Guia Serrano", 

Jlá 16 anos passados o distinto 
sacerdote deixava o alto caigo ,iH 
Reitor do Seminário Seráfico de Rj0 
Negro, Paraná, para ocupar em La- 
je.ka honrosa investidura de Vigarjn 
Geral da nossa grande diocese, á 
qual vem dedicando toda ^ suH ativí

5*1
djí5

\ l f i .  Cj 
l"fo<

\í °

dade de sacerdote culto, zeloso.'em- 
preendedor e, sobretudo, dotado di;
grande virtuosidade apostólica, o quH 
fhe tem valido a grande estima que 

lhe devotam, S- Exca. o Sr. Bispo D.ocesauo, os Seus Revdo,. 
Irmãos e o povo lajeano.

Ao Revdo, Fiei Bernardino, os cumprimentos de Correio 
Lageuno” . ___________________  ,,

\ --i

I5H
tu»*,
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Mais uma Serraria no paique 
industrial de Lajes

Co
i f i* *
m n°s
JJlfíIlh

k r

O Sr. João Duarte Silva Jú- 
sobre você algo que a faça sen- |njor enriquece a industria lajea- 
tir uma sensação de repouso,jna com a aquisição de uma im- 
de segurança e sobretudo de ‘ portante Serraria, movida á va

por e com moderna maquinaria.amor

Dedicado á D. Julinha Furtado, ao dia de 
seu auiversáno, transcorrido em 18 deste mez.

Que eu faça o bem, e de tal modo o faça, 
Que ninguém saiba o quanto me custou.
— M&e, espero de Ti mais esta graça:
— Que eu seja bom sem parecer que o sbu.

Pensar que um dia podere- no distrito de Palmeiras, 
raos olhar o nosso túmulo e , ^ inzuguração do importante

_ dizer à nossa própria existência 1 estabelecimento do Sr. Jóca 
jaquela frase do poeta amigo: 'Duarte deu-se no domingo pró- 

— “ Viveu! Que mais queria?” ximo passado na presença de
São Paulo, 1949. 'grande numero de convidados 

e amigos do antigo e concei-

Que o pouco que me dês me satisfaça.
E se, do pouco mesmo, algum sobrou,
Que eu leve esta migalha aonde a desgraça 
Inesperadamente penetrou.

Que a minha mesa, a mais, tenha um talher, 
Que serà, Minha Mâe, Senhora Nossa,
Para o pobre faminto que vier.

Que eu transponha tropeçopf; e embaraços:
— Que eu nao coma. sózinho, o pão que possa 
Ser partido, por mim, em dois pedaços.

Djalma Andrade

Clube 1° de julho
A diretoria do Clube I o de Julho convida, seus associados 

para assistirem as soirées que serão realizadas nos dias 15 
29 do corrente mês, com inicio às 21 horas.

A DIRETORIA.

DECLARAÇÃO
GREGORÍO BERNARDES DA S ILVA ruralistn no lugnr 

denominado Tributo, distrito da cidade, vem de públi
co declarar que não é verdade ter afirmado que o Sr. JOAO 
GOMES, residente na mesma localidade, lhe tenha subtraído 
uina novilha. Dito animal desapareceu juntameute com uma 
tropa, não tendo aparecido até agora.

Lajes, 19 de Maio de 1949.

A rogo de GREGORÍO BERNARDES DA SILVA, por 
não saber ler nem escrever:

VASCO ADRIANO DA COSTA 
(Firma reconhecida com testemunhas).

César W  agenfuhr
e Anita Wagenfuhr

participam aos parentes e pessoas de suas relações, o 
nascimento de sua primogênita Maria Aparecida, 
ocorrido em 7 do corrente na Maternidade Tereza 
Ramos.

Lajes, 16 - 5 - 949

WILSON.
igos do antigo 

tuado comerciante, tendo com-

rarn, foi oferecido um sucolento 
e tarto churrasco e variedade de 
bebidas. Por essa ocasião usou 
a palavra o Dr. Olinto de Cam- 
pos, ilustre Pro'-iotur Publico 
desta comarca, que proferiu um 
belo discurso saudando os pre
sentes e inaltecendo a obra do 
estimado comerciante Sr. Jóca 
Duarte, citando as suas realiza
ções no comércio e na iuüus- 
tria de Lajes.

A festa terminou á tardinha,

Srta. Helena Lenzi
A 25 do corrente verá trans

correr sua data aniversária, a 
Srta, Helena Lenzi, da socieda-1 
de desta cidade e filha do Sr. 
llilurio Lenzi, fcapitalista aqui 
residente.

parecido á festa o Sr. Vidal j quando regressaram os convi
damos Júnior, Prefeito Munici-Uas, ainda sob a grata impres- 
pal e outras autoridades. A to- são das gentilezas recebidas na 
dos os presentes, como ás ex- inauguração da Setraria Joào 
mas. famílias que comparece- Duarte.
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Srta. Neosa Arruda

Dcna Jiilia Ramos 
Fartado

Transcorreu em 17 do corren 
te o aniversário da Srta. Neu- 
sa Arruda, da sociedade local 
e filha do Sr. José Maria Ar
ruda Filho, conceituado fazen
deiro neste município.

A distinta aniversariante re
cebeu muitos cumprimentos no 
vasto circulo de relações que 
p/jsue.

Srta. Iza da Costa Ribeiro
Em 17 do corrente transcor

reu o aniversário natalicio da 
Srta. Iza da Costa Ribeiro, fino 
ornamento da sociedade local 
e filha do sr. Edmundo Ribeiro 
fazendeiro neste município.

A graciosa aniversariante re
cebeu muitas felicitações no 
grande circulo de suas relações.

Lauro Antunes Bamos
Já encontra-se fóra de perigo 

e em convalescença da enfermi
dade que o levou á cama, o sr 
Lauro Antunes Ramos, proprie 
tario e iudustrialista nesta ci
dade.

O nosso estimado conterrâ
neo tem sido visitado por gran
de numero de pessoas de suas 
relações.

Transcorreu era 18 do cor
rente o aniversário natalicio da 
Exma. Sra. D. Julia Ramos 
Furtado, de tradicional família 
lajeana e Presidente da antiga 
e benemérita sociedade “ Asso
ciação Santa Izabel”  e grande 
protetora dos pobres desta ci
dade.
Pela piedosa atuação que de 
ha muitos anos vem exercitan
do em favor dos desprotegidos 
da sorte, D. Julinha, como é 
mais conhecida, bem merece a 
gratidão de todos os que conhe 
cem os árduos e espinhosos 
passos da sua vida, toda devo
tada ao bem dos seus semelhan 
tes. Foi de júbilo, portanto, pa
ra todos, o dia de seu aniver- 
sario, acorrendo á sua residên
cia muitas pessoas que lhe fo
ram levar cumprimentos.

“Correio Lageano” embora 
tardiamente, saúda a distinta a- 
niverseriunte, desejando-lhe mui
tíssimos anos em sua preciosa 
existência.

iN 0 1 V A D 0
Contrataram casamento ili» 

23 do proxirao passado, em Bo- 
câina do Sul, o jovem Fraucis- 
co Pereira kiuling, filho do Sr. 
Humberto Kauling Filho e D. 
Ana Pereira Kauliog, comerci
antes naquela localidade, eflm a 
distinta Srta Malvina Pereira 
Andrade, dileta filha do Sr. Al- 
tino Alves Andrade e de D. 
Zulmira Pereira Andrade, »le 
Escrivão e ela Escrevente jura
mentado do Cartorio de P i 
daquele distrito-

■  Del 

Uiohi

1

FL4VI0
Dia 23 do corrente festeja 

seu aniversário natalicio o tra
vesso Flavio, filhinho do Sr. 
Milton Wolff, da firma J Wolff 
& Cia. desta praça e de D. Aída 
Wolff.

Fi
I"

K b
P «eati

Te,
U

Altino Alves Andrade 
e Zulmira Pereira Andrade Huberto Kauling Filho 

v Ana Pereira Kauling

de casamento*0de°S s e ^ Dffn 6 °  contr" to
F R A N C Ixc o  PEREIRA K â U L IN O  L» PEHE!,BAJ!Abril p. fiudo. ^ A L D IxV j , ocorrido em 23 de

Bocaina do Sul, Maio de 1949 A l  t / .  I JXA p FHAXCISCO 
confirmam

t H

h
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Cine-Teatro Carlos Gomes
íssim. como era esperado, as suas amplas reformas Kura“ 00-

Foi um acontecimento de intensa repercussão popular 
comprovado pela enorme assistência que aíluiu á nossa mais an
tiga casa de diversões.

As duas Sessões marcadas para as 7,15 e 9,15 hora» fi
caram completamente lotadas. ’

O Cine-Teatro Carlos apresenta, hoje. um aspecto com- 
pletanente novo. Ótimas e confortáveis poltronas da grande fá
brica de Rio Negrinho - a fornecedora quasi exclusiva dos Cine 
mas de alta categoria, tecnicamente dispostas na platéia- um a 
parelhamento de projeção dupla, continua, com excelentes resu! 
tados de luminosidade e som; uma sala de espera ampla, confor
tável e elegante, além de uma pintura geral de todo o 'edifício 
interna e externa, eis os grandes melhoramentos introduzidos no 
Teatro Carlos Gomes.

Notamos no salão de espetáculos, apenas, como honrosas 
lembranças do seu passado de mais de dez anos de glorias as 
placas comemorativas dos grandes vultos do nosso Teatro e’ da 
nossa música.

Como atestados indestrutíveis ali estão ainda, eloquente», 
os nomes consagrados de Iracema de Alencar, Manoel Pera-1 
que nos trazem á memória Abel Pera, Antonia Marzulo e Diná | 
Marzulo, Rodolfo Arena e Policena, João Martins e Francisco 
Dantas, Jurema M galhães, Renato Viana e sua Escola Dramáti
ca, o grande Procópio e seus artislas, e ainda da grande famí
lia, recordamos a passagem pelo Carlos Gomes, de Joracy Ca-, 
margo com /timée, Mario Lago e outros, de Palmeirim e sua; 
turma, desse graude talento tão desperdiçado — Delcrges, e 
tantos, tantos outros, que saudosamente lembramos, e que leva
ram por todos os rincões do Brasil o nome de Lages-

E na galeria dos grandes músicos, aí estão as placas dej 
Alice Ribeiro e Silvio Vieira, a recordar-nos outra pleiade de lu-| 
minares Arnaldo Rebelo, Alceu Bochino, Nazira Mansur, Henry 
Joles, Maria Celeste, Déa Orsioli, e muitcs mais-

A Empresa M. A. de Sousa pode orgulhar-se de seu pas
sado de triunfos e de benefícios prestados á cultura "ta nossa! 
terra. E enquanto existir o Teatr" Carlos Gomes, pelo menos,! 
estas glórias serão lembradas.

Lages está de parabéns. Todos estamos de parabéns e or
gulhosos de possuirmos mais um Cinema que poderá ser colo
cado acima de muitos Cinen.as de grandes capitais.

Felicitamos por este auspicioso acontecimento a dinâmica 
Empresa M, A. de Sousa Ltda., por mais este notável empreen
dimento

Firmino Paes Branca
Dia 17 do corrente comple

tou mais um aniversário nata- 
licio, o sr. Firmino Paes Bran
co, alto funcionário da Agência 
Municipal de Estatística desta 
cidade, tendo recebido cumpri
mentos de grande numero de 
amigos, em sua residência.

Em vertiginoso progresso o Estado ds
São Paulo cfertce uma nova cidade ao

Brasi!
Bnnstiiia a cidaie da futuro

Newtan da Luz Macaco e 
Ary IM a

Estiveram nesta cidade os 
Srs. Newton da Luz Macuco, 
Presidente da Caixa Econômica ( 
Federal, deste Estado e o sr: j 
Ary Mafra, Secretário Geral, 
da mesma autarquia.

Vende-se
Uma casa de residência, de 

Material, com ótimo terreno á 
praça Joca Neves, pertencente 
aos herdeiros da falecida D. i 
Paulina Maria Moreira.

Tratar com Alzimiro Francisco1 
de Souza - Coleloria Estadual.

Clube 14 de Junho
A S S K M B L E IA  G ERAL

De ordem do Sr. Presidente convido os Srs. sócios para n 
Assembléia Geral a renlizar-se em 22 de Maio próximo futuro, 
às 10 horas, nos salões do Clube.

Assunto: —  Eleição da nova diretoria e Conselho Fiscal.

Lajes, 28 de Abril de 1949.

Menotti Borges 
Secretário

LOTES EM 
Protações

Fende-se lotes para cons
trução na rua Marechal 
Deodoro na Travessa San
ta Cruz Entradas módicas 
Tratar com o proprietário 
prof. Trajano Souza.

no Hotel Rossí =  LAJES

Por via aérea chegaram a 
esta cidade os Srs. Juracv Cor
rêa, Jaime Santos e Kogério 
Ferreira, respectivamente, Dire
tor Gerente, Secretário Geral e 
Inspetor Fiscal da grande- orga
nização imobiliária “ Alves & 
Corrêa poderosa firma que i- 
deaiizou e está construindo a 
nova cidade Dumontina, situada 
no Vale do Paranapanema, Es 
tado de São Paulo, entre as 
florescentes cidades Londrina e 
Presidente Prudente

Os distintos representantes da 
cidade Dumontina vieram aqui 
iustalar uma filial de vendas 
dos terrenos da referida cidade, 
tendo já iniciado, com grande 
êxito, a colocação de lotes ur
banos e suburbanos situados 
naquele local

Trata-se de uma excelente 
oportunidade para os que dese
jam empregar capital num em
preendimento de lapida valori
zação, pois os grandes lucros 
alcançados pelos compradores 
de terrenos em Londrina, auto
rizam a julgar do brilhante fu

turo que inegavelmente está re
servado aos compradores de 
terrenos em Dumontina.

Basta lembrar o que ultima
mente noticiaram os jornais e 
revistas, a proposito da fabulo- 

j sa valorização dos terrenos em 
I Londrina, onde há pouco tem- 
J po foi vendido, por um milhão 
j de cruzeiros, (mil contos de 
j réis) um terreno que 10 anos 
jantes havia sido comprado por, 
apena», seis mil cruzeiros (0 
contos de réis)
A firma concessionária dos ter

renos em Dumonbna já instalou 
diversas filiais no Estado de São 
Paulo, em cujas inaugurações 
esteve presente o Sr. Governa
dor daquele Estado, Dr. Ademar 
de Barros. grande incentivador 
do progresso daquela zona.

Reina entusiasmo entre os 
compradores desta cidade, on
de forara colocados, nos ultimo» 
dias, mais de 100 lotes, para 
uma próxima excursão á cidade 
Dumontina, que será proporcio
nada pela firma concessionária 
acima referida.

0r. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio: I o andar do edi
fício Marajoara

Consultas: das 14 ás ’ 17 
horas — Fone 67 

Residência: RuaCel. Aris- 
tiliano Ramos -  Fone 14

len . W aldeck Aurélio Sampaio
Foi promovido a 2® Tenente para a Reserva do Exército, 

>or decreto de l l  de fevereiro do corrente ano, do Exmo. Sr. 
3residente da República, o nosso amigo Waldeck A. Sanpaio.

Pertenceu ao 9° Btl- de Engenharia da F.E.B., -  que a- 
uou sob as ordens do 4* Corpo do 5° Exército Norte-americano,! 
io Teatro de Operações da Itália, na zona dos Apeuinos.

Teve o seu batismo de fogo na aldeia denominada Cava
la” , província de Porreta-Terme. Ao terminar a campanha se a- 
-hava na cidade Alessandria, já no norte da Italia, tendo torná- 
lo parte ativa do fulminante avanço, na primavera _ italiana de 
15, que culminou coma derrocada completa das divisões «lemaes 
8 italianas. Assistiu a rendição da 148a Divisão 1 anzer Ale- 
nã, na região se Collechio e Lornovo-

Ao Ten. Wraldeck Sampaio os nossos cumprimentos.

Ilm nome que se impõe! Um nemi que se eleva! 
Sabão Queluz

Um produto técnicamente fabricado —- ^ °  J(aPf ' ia n 
io corrompe a roupa e garante o perfeito estado de cnn-
rvação das mão» de quem o usa.

Prefiram Sabão Queluz
M a i s  d u r á v e l  —  m a i s  e c o n o m i c o  e  m e l h o r

R E PR E S E N TA N TE : H U M B E RTO  PASCALh

A M A D O R
Aproveite o máximo a# seu 
filme, mandando revelar tio

STUDIO KLING ER
Trabalhos entregues em 24 
horas:

Rua Correia Pinto -Edifício 
Haidrich, perto do Club 1° 
de Julho

Acautelem-se os deposítan- 
tes dos Bancos particulares

Pediu concordata o BANCO FLUMINENSE DE PRODU
ÇÃO, ocasionando prejuízos de grande vulto aos seus deposi- 
tantes. Foi pedido auxilio ao Banco do Brasil e á Superinten
dência da Casa da Moeda. Consta que em virtude da intromis
são dos diretores do referido Banco era questões políticas, o 
auxilio será negado.

A  conhecida Casa Bancaria, “ Investidora Brasileira S.A.”  
cerrou suas portas dando um prejuízo superior a 26 milhões de 
cruzeiros aos seus depositantes.

D e c l a r a ç ã o
Assistido por meu pai João Maria do Amarunte, venho de

clarar que o meu verdadeiro nome -é: JOAO AOELON DO 
AM ARANTE FILHO, conforme registros, civil e de batismo, e- 
xistentes no distrito de Painel, deste muoicípio.

Lajes, 18 de maio de 1949

João Acelon do Amarante Filho.
De acordo:

João Maria do Amarante.

Leia e assine  o Correio Lageano

CAMOMILINAPARA A D E N T g À O  DAS ( R I A H C A S

VITAMINA D2( C  A L C 1F E R Ó L  ) kHTI OAOUÍTKA-FIXAOORA DO (AlCIO

M & R U M B Y
A  MARCA QUE GARANTE UM PRODUTO PURO, 

CIENTIFIGAMENTE MANIPULADO

CONHAQUE -  KUNZ BITTER -  VERMUTE -  GIN -  FERNET 
WISKY -  MALTONE -  CAMINHA VELHA -  VINHOS TIPO 

BRANCO DO PORTO -  ETC,

Peçam sempre M ARUM BY
Distribuidor: — HUMBERTO PASCÀLE
R i a T iaoo dk Castuo — LAJES
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Associação dos produtores de madeira da região semana
Assemblea Geral Kxtraordinariii

Convocação
Ficam convocados os Srs. sócios e todos Madeireiros em 

geral, para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em 
29 do corrente, iis 14 horas em la. convocação e às 14,30 ho
ras em 2a. e ultima, a qual se realizará na sede da Associação 
Comercial de Lajes, gentilmente cedida.

ASSUNTO: — lo. Eleição e posse da Nova Diretoria 
e Conselho Fiscal.
2o. Diversos assuntos de interesse 
Geral ,da classe.

Lajes, 5 de Maio de 1949/

OSCAR SCWEITZER 
Presidente

E N S A I O S
linda sôbre férias

O que sôbre a Lei de Férias foi dito no penúltimo número 
dêste periódico, pelo autor destas linhas, provocou comentários 
os mais diversos.

Que confusão!
Aplausos daqui, censuras dali...
Sei até de um militar que entendeu dever ser castigado o 

“ tal de Arauto” pela insolência.
Onde estará ela, a insolência?
Por certo o referido soldado é partidário do provérbio: 

“Nem todas as verdades se dizem” .l
Cá por mim, o sou daquele outro:
“ A verdade deve ser dita até mesmo de cima dos telha

dos.”  Seja como fôr, a lei da compensação é um fáto. E para 
contrabalançar o desagrado de uns tenho a confortar-me a soli
dariedade de outros.

Refiro-me aos empregados em Obras da União.
Como eles gostaram
Sim, porque entre eles estão alguns com mais de dez 

longos anos de serviços prestados à União sem siquer um dia 
de férias!

— E’ isso mesmo, dizia um deles, como e porque a União 
está'desobrigada de dar ao seus servidores aquilo que ela mes
ma impõe às organizações civis dar aos seus?

Dois pêsos e duas medidas?
üu teremos que supor que u União tenha dito:
Façam o que eu digo e não o que eu faço:
E disse mais o entusiasta fun da crítica à Lei de Férias:
0 que se deve fazer é recortar o artigo do Arauto e en

via-lo a algum jornal da Capital, a alguma estação de rádio ou 
ainda á Câmara Federal...

Foi um verdadeiro discurso com gestos e tudo!
Ante tão vivas manifestações de solidariedade, tive ímpe

tos de dizer-lhe: Sou eu o Aiauto. Dá cá êsse abraço.
Contive-me porém ao pensar em “ insolência” , “ castigo” ...

A R A U T O

S . 3 . Publicidade

CASA EDUARDO
O grande empório de fazendas de todos os 

tipos e para todos os preços

Grande sortimento de tecidos para inverno

SEDAS -  COHFECÇÚES -  ARMARINHO -  MIUDEZAS

Breve. . .  muito breve, um gran
de e variado sortimento de 

Casacos para senhoras

Negócio  de Ocasião
Vende-se ótima cass de resir 

ciência á rua Cel. Fausto de 
Souza, com 4 quartos, SMa de 
estar. Escritório e demais de- 
oendencias, inclusive quarto de 
Banho completo com agua quen
te e fria, fogão, lareira e armá 
rios imbutidos. Terreno amplo 
com quintal, depósito de lenha 
e Oarage. Tratar <mm Joaquim 
Rao, na Casa Hoepcke.

Subindo a Avenida Mal. 
Floriano, n5o esqueça, faça 
uma visita ao

TEM DE TUDO !

Vende-se ou Petmuta-se
Um ótimo terreno com 90.000 

m2, 3 casas residenciais, 1 es
tabelecimento Comercial, um 
deposito, gado e diversas via
turas. Todas as casas com luz 
eletríca própria. No perímetro 
urbano, no distrito de Perimbó 
Mun. de Itupuranga.

Tratar com o sr. João Momm - 
rua 15 de novembro n‘ 6 - Cx. 
Postal 31 - Lajes.

Vende-se
Uma casa de residência, de 

Material, com ótimo terreno á 
praça Joca Neves, pertencente 
aos herdeiros da falecida D. 
Paulina Maria Moreira.

Tratar com Alzimiro Francisco 
de Souza - Coletoria Estadual.

VINABRE FLORA
o melhor

f a r m a c i a  p o p u l a r
Dirn-ao técnica do farmacêutico diplomado

A N T 0 N10 M. V. RI BAS

O maior e mais variado sortimento de medicamentos 
nacionais e estrangeiros

A sua Farmacia ds confança
Completo sortimento de perfumarias e artigos de toucador

Moderno e aparelhado labcralório de manipulação - Serviço

caprichado

A  mais B a ra te ira
Praça João Pessoa =  Lajes

Q u e r  c o m e r  b e m  ?
Vá no restaurante do Clube i4 de

Junho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECIONADO 

Satisfaça seu paladar 

Cosinha brasileira e italiana - Adega sortida

Padaria Confeitaria Carioca
de Ernesto Guidalli

Rua Correia Pinto, 54 — Fone 62 — Lajes 

Dirigida porjtécnicos especializados na manipulação de massas 

Pão — Biscoitos — cucas —  doces 

Preparados com tarinha de I a. qualidade

O unico grande estabelecimento no genero, adaptado aos ri
gores do Codigo Sanitário.

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

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

mande para o

Studio Klin°:er,, . j
s u c e s s o r e s

Agcia sob a direção do competente Fotógrafo russo 

SERQ10 KOLOSENKO

Humberto Pascale
C om ercio  e R e p re s en ta ç õ es

Rua Cel. Tiago de Castro — Caixa postal 28 — Telef. 103 
Uajes — Santa Catarina

Representante de:

F ó s f o m s  C ^ U Z ^ D E ^ M A L T t  W g °  N C } ? D E S T E  
RÜMBY -  Sabão Q »e ,u* -

Mantem deposito permanente

Dr,  Rubaldo José Schuch
Advogado

Rua Barão do R io B ranco. 12 -  LAJES

a c e i t a  C A U S A , n o s  m u n i c í p i o s  VIZINHO!
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i aDr. Caetano Cost;
Especialista em doenças dos

Olhos ■ Ouvidos -  N a r iz  -G a r g a n t a
Consultório: Edif. Dr. Aeacio - 2» Pavimento 

das 9 ás 11 e 3 ás 5 horas.

D r .  J o ã o  C o s t a  N e t t o
Alta Cirurgia - •  Doenças de Senhoras — Parto

urEHAÇÚES . ãe Estomago. Intest.no, apendicie, Figado e Vias Bi- 
lares, 'l.roide Boc.o (iapoj. Hérnias Varizes e Hemorroida. Ris 
e Próstata Útero Ovários e Seios. Tumores em geral Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e ad- 
quiridos. °

Tratam ento Médico e C irúrgico da Tuberculose Pulm onar
Atende no Hospital N . S. dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. 19b

Construtora e Imobiliária Copa 
cabana Ltda.

Casas e terrenos a prestações com Icngo prazo, sem juros 
Terrenos nas ruas Marechal Deodoro - JoSo de Castro 
Benjamim Ccnstant.
Lotes a começar cie CR$5.CG0,C0.
Procurem conhecer os nossos planos de vend3S, a vists e 
a prestações com 20°/0 de entrada.

Vdb<DEDORES AUTORIZADOS:
de Freitas Oóes.

Odilon Couto e Lauro

ESC/?lTORlO: - Em cima dos Correios e Telégrafos. 

LAJES — STA. CATARINA

Fraquesa Nervosa e Esgotamento físico
(Astisia nu Homem e na Mulher)

A quem solicitar, será enviado p«lo correio a interessante 
obra do Dr. LOPES FERREIRA «ASTISIA SEXUAL» — 
Tratamento Clinico e Dietico:

Junte ao pedido Cr$ 10,00 para despesas, dirigindo-se a 

F. S .  NEVES Caixa Postal n° 2398- Rio de Janeiro • Brasil

Depnsito dos afamados vinhos

T R E N T I N O
Distribuidor -  representante dos produtos da

C e rv e ja r ia  Caçadorense
Cerveja “ Polar” extra 
Cerveja Malzbier 
Laranjada — Guarauá 
Gazoza — Xarope 
Bitter — Agua mineral

Permanente estoque 
de:Linguiça

Mortadela
Salame

Marmelada “ Pisani”

Rua Tiago de Castro osquina Hercilto Luz

D. Ceei R ib e iro
Rua Cel. Emiliano Ramos, 66.

i __rra nípliffl 3CCltfl CnoOlTlCDflBS
Costureira com fC“ ’  r[n0S mais modernos
vestidos de acordo com os tigu Serviço Der-
de Paris, Londres e América do Norte, bervifo per

feito e rápido.

Consultorio: Praça Cel. João Costa (em cima do Café Cruzeiro)

Atenção... Menção
Vende-se um terreno de pro

priedade, coma área de 255.000 
m2, próprio para edificações, 
também podendo ser dividido 
em LOTES, sito nesta cidade, 
próximo á Avenida 3 de Outu
bro e ao novo campo de Fute
bol, terreno limpo, varzeado, 
com possibilidade muito fácil 
de prosseguir as ruas já em 
tráfego, próximo á cidade, numa 
reta de 80 metros.

Ver e tratar á rua Frei Ro- 
2, nesta cidade.geuo

V E N D E -S E
Duas casas de residências, 

com frente de material, bom 
terreno, com luz e agua, com
pletamente novas, na Chacara
Len7.i.

Tratar cora Clóvis Roça no 
mesmo local.
Negócio de urgência.

Goletoria Estadual
IMPOSTO TERRITORIAL

De ordem do «r. Coletor tor
no publico que, durante o mês 
de maio corrente, se procederá 
a cobrança do imposto acima 
referido correspondente ao 1° 
semestre ao corrente ano.

Os contribuintes que não sa- 
jtisfizerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
faze-lo no mês de junho com a 
multa de 20/o. Terminados os 
prazos acima citados, serão ex
traídas as certidões de divida 
para a devida cobrança executi
va.

Coletoria Estadual de Lajes.
2 de maio de 1919 

Alzimiro Francisco de Souza 
Escrivão

Livros extraviados
No trajéto de Fonte Alta a 

Ciiritibanos ou nas suas vizi
nhanças perderam-se alguns li
vros da firma “ Industrias de 
Madeiras Sauto Antonio S. A.” 

Pede-se a pessoa que os en
controu, entregar nesta redação 
ou no escritório da firma em 
Rio do Sul. Gratifica-se.

Ilr. .1. Gualberto  
Netto

Advogado

Rua Aristihano Ramos 7 
Caixa Pos*al 58

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RíSlDENCIA e ESCRITÓRIO

Rua Hercílio Lui
LAJES *

Afenda chamados para aí co
marcas de 5. J o a q u i m .  C u r i f i  
banos. Bom Retiro e Pio doSul.

Expresso Grazziotin
de Transportes 

Ltíia.
m s e s S i

LAJES - \ACAR\A - CAXIAS - PORTO a LEGRE 
LAJ/rS - VACARIA - DIARIAMENTE

De Lajes ás 5 horas =  De Vacaria á« 13 horas 
DE CAXIa S, 3as e óas ás 7 horas DE LAJES, 4as. e Sab, 

às 5 horas, combinando com P. Alegre, com lugares 
reservados. Lajes -  Porto Alegre
saida DE LAJES 2as e óas às 5 horas DE P. ALEG/?E, 

4as e Sab. às 5 horas

Informações nas Estações
Rodoviárias

F a rm s c ia  N. S . das  G ra ç a s
Sob a direção técnica do furviacentico diplomado GF.SSI D. si ACEDO

Rua Hercilio Luz esquina Benjamim Constant, enfrente 
ao Fórum — Fone 81

Completo e variado sortimento de medicamentos nacionais e 
estrangeiros — perfumarias — artigos sanitários — aces

sórios etc

VeDde pelos mais baixos preços da praça
Casa de inteira confiança

MARIO T E I X E I R A  C A R R I L H O
Advogado

( D e s e m b a r g a d o r  A p o s e n t a d o )
Consultas e pareceres. Ações eiveis, Comerciais 

crimiriais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

Residência — Rua Cel■ Cor d ova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 15 de Novembro—Edifício João Cruz Jor. Fone 88 
LAJES — Caixa Postal u“ 1Q — Sta. Catarina

Hotel Familiar
DE JOAO MARIA BORGES 

Praça Vidal Ramos Sênior — Lajes

Recentemente reformado, dispõe de 24 quartos com luz dire
ta, instalações sanitarias e banheiros com chuveiros nos dois 
pavimentos

COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM
Atendido pela familia do proprietário 

PREÇOS M0D1C0S

ESCRITÓRIO JURÍDICO COMERCIAL
ADVOCACIA - CDBDANCA - lOHAMfHTD - REPRESENTAÇÕES

Vendas de: Fazendas - pinhais -  Serrarias 
GRANJA AGRO-PASTORIL - MARCA: 54 

Cine -  Teatro Murnjoara, 8.” And., Ss. 28 á 25 
Telegramas: ELIBRANCO 
Telefone: - 54 - CAIXA POSTAL: 54 
LAJES -  Sta. Catarina -  BRASIL

DIRETOR :
DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO

ACEITAMOS RE PRESEXTAIt XFST .I F XKCFSS/TAMoS  
DE REPRESEXTAXTES EM OUTRAS /*/,’. 1/ _l.s’

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOGADO

Ações cíveis e comerciais (medição, divisão e demarcação 
de terras, usucapião, servidões, Cobrança», falências, etc.); 
inventários, doações, testamentos, contratos sociais c suas 
alterações, alvarás, etc.-, ações criminais.

R. 15 de Novembro n° 6, I o A. - LAOES 

NOTA: Aceita chamados para ss comarcas vizinhas.
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
1 'ia 12 de maio de 1949.

N 824 — Distribuidora Comerçial Lageana Ltda. — 
Licença para instalar uma Bomba do gasoli- 

na à rua Cel. Córdova * 8im - de acordo com 
a informação.

N. 836 — Maria José Carlos de Oliveira - Licença pa
ra construir um prédio no Morro do Ros
to - 8ím;

N' 874 — Leopoldo Casagrande - Transferência de 
terreno foreiro - Sim.

Dia 13 do maio de 1949.
854 —- Aurea de Oliveira - Concessão do um ter

reno no Cemitério - <Sira.
Dia 16 de maio de 1949

746 — Delcino Medeiros da Silva e sua mulher - 
Transferência de terreno foreiro - Sim.

N‘ 837 — Antonio Paes Benthien - Concessão de um 
terreno no Cemitério - Sim.

N- 865 — Mauro Rodolfo - Aprovação de planta e li-

A Odilon Outubrino de Oliveira Couto que e^erce O car COT! 3ll0 ' t BSjTVtStS 
e Administrador do Cembério, PadrSo M. do Quad r ^ gr .
o Município de trinta (30) dias, sem vencimentos, a con ( )  „,enor Erancisco da SilVa 

rnrreiite . Furtado depositou nesta redii.

N

go de 
co do
de 2 do corrente. . .qaq

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de maio oe 19
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

P O R T A R I A  
de 12 de maio de 1949 

O Prefeito Municipal de Lajes, rcsoive

A escala de férias dos funcionários desta Prefeitura, n 
parle que se refere ao Auxiliar de Agência Municipal oe s 3 
tística, Dadrão M, Srta. Mercedes Floriani, marcando as mesmas
para o mês de ago-to. . _ .n

Prefeitura Municipal de Lajes, err̂  12 de maio de íy+y. 
Assinado; — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal-

Carta Aberta

N

limo. Sr- Redator do Correio Lugenno.

Painel, lC de Maio de 1949.

publi- 
8 do

Tendo lido no jornal Região Serrana de 11-5-949 a 
cação de um fato ocorrido na séde deste distrito no dia 
corrente, como o mesmo não representa, IN TOTUM, a expres
são da verdade, passo a dirigir-lhe a presente a titulo elucidativo.

Não pretendo negar a oeurrencia que, infelizmente, como 
(tantas que se dão em diferentes partes de nosso paiz.

Por questões de pouca importância, entraram em discussão 
- j- „  o „ José Shutz e Fraucisco ('ordovu, Duma casa de negocio nesta

.. P P * séde, tendo como resultado, em virtude do estado de embria-
* I r. tilinto t ampos - bim. guez de amb»s, sido o primeiro alvejado pelo segundo, sem que

N ‘ S6G — Mauro^Rodollo - Aprovaçã.0 de planta e li- entretanto tenha sido atingido por este disparo que escolheu 
cença para construir um piédio para o Sr. como vitima o conhecido João Onofre que, sentado dentro dá 
José Stelfen - Sim Icasa de negocio, nada tinha que vêr com o caso. Este fato que,

N- 867 —  Mauro Rodolfo - Aprovação de planta e li- felizmente não teve maiores consequências, pois o ferimento da
...  0 vitima foi leve, se deu nesta casa de negocio na tarde do dia 8

cença para construir um prédio para o Sr. corrente e náo no Clube Io de Junho conforme foi noticiado, 
Adelino Sérgio Pereira - Sim. por ocasião de baile.

N 885 — Dr. João Pedro Arruda - Aprovação de plan-j Estou informado de que aquela noticia foi levada ao co
ta e licença para construir um prédio para uhecimento da Região Serrana, pessoalmente pelo Sr.̂  Antonio

o Sr. Hugo Brãscher - Sim.

MOVIMENTO DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE 
AB RIL  DE 1949

Saldo do mês de março do corrente ano. CrJ 296.339,90

RECEITA ORÇAMENTARIA

Cr$

çuo, a disposição de seu çIon„, 
uma Caderneta de Reservist!,’ 
pertencente ao Sr. Janir HPn’ 
rique Cesar, residente nesta ei- 
dude e 1 que foi encontrada Da 
via publica.

Ã LU G Ã M -S Ê
. Salas

nu
Edif cio 

M arajoara
Informações

com a gerência 
do CINE TEATRO

MABAJOAKA

Imposto Territorial Cr$ 94 918,00
Imposto Industrias e profissões 4.128,80
Imposto de Licenças 9.658,10
Taxas de Expediente 1.212,00
Taxas, Custas Judiciarias e Emolumentos 2.430,00
Taxas de Fi.-calização e Serviços Diversos 346,30
Taxa Rodoviária 1.200,00
Renda Imobiliária 19.392,10
Renda Geral de Cemitérios Públicos 476,00
Renda de Mercado Feiras e Matadouros 5.402,50
Alienação de Bens Patrimoniais 20.401,90
Cobrança da Divida Ativa 28.203,40
Contribuições Diversas 3.518,90
Multas em Geral   6.207,50

Total

DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral Cr$
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Pública e Assistência Social 
Educação Pública 
Saúde Pública 
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais 
Restos a Pagar

Vieira de Melo, presideute do diretorio local da U.D.N., o que 
lastimo sinceramente, como painelense pois não posso compre
ender qual foi sua intenção ao transferir o teatro daquela lamen
tável ocorrência O que de fato se deu no Clube Io de Junho, 
já á dias passados, sem que tivesse merecido publicação, foi 
um atrito que, quasi degenerou em pugilato, entre os senhores 
Celso Camargo, genro daquele informante e Herotides Vieira 
Lemos que jogando bilhar em horas de folga, desentenderam-se | 

‘ seriamente, POR PERUADAS, não tendo chegado á consequên
cias desagradaveis, por intervenção de amigos.

Ficar-lhe-ei muito grato, senhor redator, si merecer a pu
blicação desta, que não visa outra cousa õinão estabelecer a 
verdade dos fatos.

Receberei com imenso prazer uma explicação do Sr. Anto
nio Vieira de Melo sobre o fato.

Como painelense, cioso da probidade deste velho e queri
do clube é que faço esta representação esperaudo ser compre
endido.

Sem outro motivo, no momento, aqui fica ao seu inteiro 
dispor

UM PAINELENSE.

CrS 4Ç 3.8 35,40

41.164,80
9.498,60
8.634,00

30.387.50
36.822.50 

850,00
51.032.50 
89 395,50 
32,817,70
6 400,00 

23.042,00

Edição de hoje: 8 páginas

Depositado no Banco Nac. do Comércio e 
Caixa Econ. Federal.

Saldo na Tesouraria

Lajes, 30 de abril de 1.949.

Hildebrando Nilton Reis 
CONTADOR

CrS 330.045,10

110,000,00 
53 790 30

Gr» 493.835,40

Mario Lucena 
TESOUREIRO

P O R T A R I A  
de 12 de maio de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve,
Conceder Licença:

De acordo com o art. 167, do Decreto-lei estadual n- 
700, de 28 de outubro de 1942:

Cr.$ 275,00
Por este preço

o SAPATO CHIC
está vendendo Malas de fóles para viagens, tama

nho Standart, couro legitimo.

Grande o variado estoque de calçados, matas, chapeleiras 
pastas escolares, cintos, carteiras, guarda-chuvas, tintas para 

calçados, meias etc. etc.

PREÇOS BARATÍSSIMOS, Só HO

0 S A P A T O  C H I P.
A casa onde voce manda

Theodocio S i p n  
Al l l !  i*M|

ADVOGADO

Rua Hercilio Luz, 7 
Lajes

Cia. C atarinense de 
Força e Luz S. A.
Esta Cia. julga oportuno 
lembrar a<8 seus consu 
midores o artigo 5o. do 
contrato de cc ncessão que 
proibe aos consumidores 
fizerem instalações no
vas, modificação, aumen
to ou mudança da exis
tente, sem pedido prévio. 
0 seu não cumprimento 
faculta á Força e Luz 
interromper o fornecimen
to de energia sem prévio 
aviso

A Gerencia

R sst Limpada
Contabilidade - Comercio 

Rua 15 de Novembro, t3 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

E n c a r re g a -s e
da compra e venda d0 
casas, terrenos pinhais» 
serrarias, caninos etc

OSNIREdS
■ ADVOGADO
Praca João Pessoa 

Edijl Dr Acácio - Uandar

L f i J I S
< 5 < in ta  P c i l a n ln f l
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juízo de direito da comarca de lajes

Edital de protesto e revogação de 
mandato

O Doutor Ivo Guillion Pere> 
rn de Mello, Juiz de Direit< 
da Comarca de Lajes, Esta 
do de Santa Catarina, na for 
ma da lei, etc.
Foz saber a todos quantos < 

presente edital de protesto i 
revogação de mandato virem 
interessar possa ou dele conlie 
cimento tiverem que, por partr 
de Daria Furtado da Rosa, por 
seu advogado, o Dr. Rubaldo 
José Schuch, lhe foi feita a sc-

Juinte petição: “ Exmo Sr. Dr.
uiz de Direito da Comarca d< 

Lajes. Dona Daria Furtado d 
Rosa, brasileira casada, domés
tica. aqui residente e domicilia
da, vem dizer a V. Excia. pelo 
advogado abaixo, que a 2 de 
março do eoyenta*ano, em no
tas do 2o Tabelionato desta ci
dade, a fls. 10 e v. do compe
tente Livro n° 20. assinou a su
plicante uma procuração em 
que, induzida em êrro por seu 
marido, José Maria Osorio da 
Rosa, outorgou a êste os mais 
amplos e ilimitados poderes, in
clusive para vender e hipote 
car os bens do casal, na ilusó
ria suposição de que ditos po
deres se destinassem, tão só
mente, a permitir ao mesmo o 
recebimento duma herança que 
dizia ter no Rio Grande. Ago
ra, entretanto, já devidamente 
alertada a respeito, e sabendo 
que seu marido, de posse da
quela procuração, está tratando 
de alienar e gravar, ruinosa- 
mente, os referidos bens. preci
sa a suplicante revogar, de mo
do expresso, como de fato re
voga, mencionada procuração, 
consoante lh’o faculta o artigo 
1.310, inciso I, do Código Civil. 
Alem disso, como medida pre
liminar da ação de desquite a 
ser proposta, quer a suplicante 
ainda protestar, como efetiva- 
meute protesta, contra todo e 
qualquer ato de seu marido, 
que possa importar em diminui
ção ou prejuízo do comum pa
trimônio conjugal. Isso pôsto, 
para a salvaguarda e conserva
ção de seus mais legítimos di-

eitos e interesses, necessita e, 
espeitosamente, REQUER, se 
jigne V. Excia. determinar que 
la preseute revogação e protes- 
o seja pessotilmente notificado 
* n,aiido da suplicante, o qual 

proprietário, aqui também do- 
n ciliado, e, bem ussinr para 
conhecimentos de terceiros e 
■ventuais interessados, afim-de- 
que ninguém venha alegar ig
norância, seja esta petição trans
crita no edital a rer afixado no 
lugar de costume e publicado 
pela imprensa, termos êstes em 
que, com fundamento nos arts. 
DJO e seguintes do Código de 
Processo Civil, e dando à cau- 
>a, para efeitos fiscais, o valor 
de CR$ 500,00, pede u oportu
na entrega dos autos, indepen 
dente de traslado, e E. D. La
jes, 20 de maio de 1949. Pp. 
Kubaldo José Schuch” . Nada
mais nem menos se continha na 
petição supra transcrita, que es
tava devidamente selada e as
sinada pelo advogado e propu- 
rador, na forma du lei, haven
do a mesma recebido do MM. 
Juiz o seguinte DESPa CHO: 
“ A. Como requer. Lajes, 20-5- 
1949. (a). Ivu Guilhon” . E, para 
constar e ninguém possa ale
gar ignorância, mandou o Juiz 
que, nos termos do pedido, se 
passasse o presente edital’ e ou-1 
tròs de igual teor, para serem 1 
publicados na Imprensa Oficial 
do Estado e nos jornais locais 
Guia Serrano, Correio Lageano 
e Região Serrana, à pedido ver
bal do advogado da suplicante, 
e afixado no lugar público de 
costume. Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos vinte dias 
do mês de maio do ano de mil 
novecentos e quarenta e nove 
(20-5-1949). Eu, NValdeck Auré
lio Sampaio, Escrivão do Civel, 
o datilografei, subscreví e tam
bém assino. Selos afinal.

Ivo Guillion Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

0 Sr. Joaquim Woiff e o Se
nador Nereu Ramos

Publicamos abaixo os telegramas trocados entre o Sr. Joa
quim Woiff, da importante firma J. Woiff & Cia. Heaja praça e 
o «Senador Nereu Ramos, DD- Presidente da Republica, em e- 
íercicio:

Doutor Nereu Damos
Palácio do Catete — Rio de Janeiro

Na qualidade catarinense conterràueo e amigo tenlii. maxi 
'na honra e satisfação cumprimentá-lo pela sua ascençao 
mais elevado cargo supremo magistrado uaçuo, c.iui ionos 
Deus pela sua felicidade pessoal.

Respeitosamente

JOAQUIM WOLFF

Sr. Joaquín Woiff
Lajes . .

Muito agradeço no presado amigo os amavr is cumprira 
«“"viados minha investidura presidente Republica.

NEREU RAMOS

- Rau nn Rosa
Trap ooi)' u ónti n . dia 20 

o atuver rn. . a al ei«> do Sr. 
Rauliei i s . -.tc ça io Fiscal 
d£ ,FiiZ io >a In I ii, -ta ci
dade. O v '- ii i £inv rsanante 
recebeu n i tos o  > i rimentos 
de seus i " i  ti ; ii igov e ad- 
mir;d «.*-

W t t K  FlflR
o u.lhur

P R I S Ã O  D E  
V E N T R E

PKvlobll normallia o 
funcionamento do fíga- 
do* combate as cólicas, 
corrigindo a prisio d« 
ventre e as funções ln- 
testinais. Remédio vege- 

I v U q  tal em gôtas. Tome 20 
gôtas, 2 vezes ao dia.P H Y L O B I L

Diretono Municipal do Partido 
Social Democrátco

Em reunião ontem realizada, do Diretório Municipal do 
P.S.D., a-fim-de serem tratados assuntos de interesse do partido 
majoritário, após iniciada a reunião, o secretário, sr. Argeu Fur- 
tado, usando da palavra, disse que sendo aquéla, a primeira 
reunião do Diretóro, após o falecimento de um de seus mem
bros — o Sr. Virgilio Ramos qne tào relevantes serviços prestou 
ao Partido, desde o inicio de sua fundação, propunha fosse con
signada em ata dos trabalhos, a expressão d« saudade dos cole
gas do extinto e da sua homenagem à memória do inesquecível 
companheiro daquêle Diretório, o que obteve o voto unanime 
dos presentes.

Proposto, pelo Presidente, Sr. Vidal Ramos Júnior, o nome 
do Sr. Jaime Camargo Ramos, como substituto de seu saudoso 
pae, para membro efetivo do Diretório, fui a proposta aprovada 
por nnanimidade.

D E C L A R A Ç Ã O •
Por meio desta, tornamos público que não consentimos qne 

invadam os nossos terrenos a pretexto de caçadas, pescarias etc. 
Agiremos judicialmente defendendo nossos direitos.

Fazenda Grande, Painel, 15 de Maio de 1949.
Para os males do fígado Antonia Maria da Silva.

APREHDI Z ES
Paca compositor e impres- 
sor tipográfico, que tenham 
u curso primário, com o 
mínimo de 14 anos de ida- 
dade, admitem-se e ensi
nam-se n’A Pérola de Lajes.

Serafim Sebastião da Silva. 
)

Carlos Sell
Faleceu dia 18 do corrente, 

em Santo Amaro da Imperatriz, 
com a avançada idade de 75 
anos, o Sr. Carlos Sell, natural 
daquela cidade e figura tradi
cional do comercio dali.

O venerando cidadão gozava 
de grande estima e respeito 
naquela localidade, deixando a 
prantear-lhe a morte sua espo- 
su D. Laura Selmaun Sell e os 
seguintes filhos. Leopoldo Sell, 
casado com 11 sra. Tomasia Fer 
reira, Raul Sell, casado com la 
sra. Lili Sell, Fredolino Sell, 
casado com a sra. Ninita Costa, 
Erich Sell, casado com a sra. 
Nina Rambuch, Carliuhos Sell, 
casado com a sra. Nair Schmi- 
dt, Verônica S. Pilar, casada 
com o sr. Antonio Pilar, Otilia 

| S. Macedo, casada com o sr. 
Antonio Macedo. Guilhermina 
Westfal. casada com o sr. Car
los Westfal, Nair S. Wagner, 
casada com o sr. Oscar Wagner 
e Arlita S. Duarte, casada com 
o sr. Evaristo Duarte. Deixa 39 
netos, e 1 bisneto. O sôu sepul- 
tamento foi graudemeute con
corrido.

Ótimos negocios
em Joinvile

Vende-se na cidade de Join 
vile UMA* CONFEITARIA, si 
tuada em ponto central, com fa
bricação de bolacbinhas MARIA, 
com SORVETER1A e uma ca
minhonete. O motivo da veada

Um faquir nesta cidade
Procedente do Rio Grande 

do Sul encontra-se nesta cida
de o jovem ERACLIDES, dota- 
d<? de excepcionais qualidades 
de fakir, adquiridas com apri
morados estudos indianos.

Este notável fakir, vera em
polgando as cidades onde tem 
exibido sua arte, merecendo a 
critica favorave! da imprensa e 
elogiosos documentos forneci
dos pelas autoridades.

Nesta cidade fará ele uma 
exibição que emocionará a to
dos que quizerem visitá-lo de 
hoje ás 14 horas em diante, no 
edifício da Companhia Tele
fônica ,

A qualquer hora do dia, ro 
tno da noite o fakir poderá ser 
visitado.

Vende-se¥

Por motivo de doença, ven
de-se a conhecida e acreditada

p e Nsào  Sa n t a  c r u z .
Tratar na mesma

será explicado, facilitando o pa
gamento.

Vende-se nm excelente TER
RENO, na mesma cidade, com 
1(3x135, com uma casinha e tam
bém uma Chacara com 3l 
(Morgos) com casa nova e ins- . 
talaçOes, a 8 Kits. da cidade, 
boa varzea para plantação de 

4 arroz. Também permuta-se por 
I lutomovel. Tratar no Hotel Ros
ai qmrto 41 á qualquer hora.

A  C a s a  E d u a r d o  
acaba de receber um grande sortí- 

mento de
Casacos de Peles - Nylon - Veludo - Case- 

mira, etc.
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SAIOON PARIS DO ORIENTE E’ O PALCO 
GRANDIOSO DO MAIOR DRAM/i DE AVENTU
RAS DE TODOS OS TEMPOS!

A marca das estrelas — a Faramcunt-Films, não podia es
colher melhor historia para o seu gigantesco filme SAIGON, do 
que h sensacional novela de aventuras que serviu de base para 
a produção que amanhã, domingo, será exibida ao nosso publico.

SAIGON, a misteriosa cidade da Indo-China, é o palco i- 
menso desta emocionante novela- E desde as primeiras cênas o 
interesse do público é notado visivelmente, e num crescendo in
tenso se desenrolam todas as demais.

A figura, máscula o simpática do herói deste romance — 
interpretada pelo consagrado galan ALAN LADD, domina e em
polga qualquer assistência. Nt-uhura outro artista poderia dar tan 
to relevo ao seu papel de aventureiro impetuoso.

Ao seu lado, porém, roubando-lhe parte das glórias artísti
cas, destaca-se a formosa lour* e rutilante estrela VERÔNICA 
LAKE.

SAIGON tem ainda nos demais papéis os seguintes artistas: 
Douglas Dick, Wally Cassei, Morris Camowski, Luis van Roc- 
ten e Mikaail Rasumny.

Um grande, sensacional espetáculo, em exibição amanhã, 
domingo, ás 8 horas, ao MARAJOARA.

Mais Um Filme GfaDdioso em Cartaz no “ Carlos Gomes”
, Continua em exibição no Cine Carlos Gomes o grandioso 

espetacular filme da MET/ÍO, “ FRUTO PROIBIDO” , cujo su
cesso se repete hoje mais uma vezv e já se anuncia para ama
nhã, domingo, ás 8 horas, mais ura grande e sensacional filme, 
desta vez uma produção colossal da marca veterana — UNIVER 
SAL, agora associada á famosa produtora INTERNACIONAL.

Esta produção é um dos maiores romances dramáticos a- 
presentados até esta data. TEN7AÇAO, seu titulo define o en
redo uotavel e emocionante, a historia de uma formosa mulher, 
que depois de muito pecar e sofrer, provocando, nos outros, mui 
to sofrimento e pècados, acaba vencida, e convencida dos seus 
erros tremendos, sem perdão possível . . .

TENTAÇAO é filme de classe, e ao mesmo fempo, uma 
produção para o gost# e agrado gerai®. Drama da nossa própria 
geração, muito real e humano, todos sentem e compreendem o- j 
personagens que vivem este romance de amor, de sedução, dei 
tradução, e de vingança . . .
SINBAD. O MARUJO

Está sendo anunciado para a semana entrante, conforme 
vistosos cartazes expostos ao público, este filme portentoso, ex
traordinário e memorável. Filmado em tecuicolor deslumbrante, 
SINBAD, — O MARUJO «stá sendo aguardado com viva ancie- 
dade.

PHILCO

AMANHÃ • - Dom ingo, ás 8 horas • no MARAJOARA
UM FILME ANCI0SAMKNTE ESPERADO !'  UM EMPOLGANTE ROMANCE I)E AVENTURAS NO ORIENTE !

— — ——  ALAN LADD E VERÔNICA LAKE
N O  MAIOR E MAIS SENSACIONAL DE TODOS 03 DRAMAS DE MISTERRH F p p d , ^  T

c, t r.KÍQOS, IN T R IG 1
DESENROLADOS NA CIDADE MILENARIA I)A INDOSHINa

SAIGON
SIM8A1) - 0 MARUJO -  EM TECN1CQL0R MARAVILHOSO!

hHBHíM H H
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