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0  Sr. Vidai Ramos e o 
ciclo da Pecuária

A «Revista do Instituto His
tórico e Geográfico de Sauta 
Catarina» acaba dc divulgar, 
em separata, valiolo trabalho do 
Sr. Vidal Ramos, modestameu- 
te destinado à contribuirão pa
ra a história da fundação de 
Lages.

Em verdade, porém, o antigo 
homem público e paciente pes
quisador de assuntos históricos 
brindou a inteligência brasileira 
com inestimável subsidio ao es
tudo de um dos ciclos econômi
cos mais discutidos em nossa e 
volução, — o ciclo da pecuária

Partindo, como partiu, do par
ticular para o geral, em metódi
ca e concienciosa distribuição 
da matéria, abordou fatos deci
sivos na fundação de Lages, 
como coDsequência do ciclo a 
que nos referimos, à época in
tensa da ligação terrestre de 
São Paulo cora o Rio Grande 
do Sul.

O período fixado pelo ilustre 
historiador, abrangendo quase 
vídU anos, de 1766 a 1783, -  
ae prende ao periodo em que 
n pecuária atingia, noa quadros 
da economia colonial, à sua ida
de áurea.

O gado, àquele tempo, antes 
da revolução industrial, decor
rente da descoberta da máqui
na, representavu importante fun
ção civilizadora, pois, além de 
se constituir o tipo básico da 
alimentação, era éle o agente 
motor e o meio de transporte 
por excelência.

Importado da Ilha de São Vi
cente, pela esposa e procurado
ra de Martim Afonso de Souza,
— D. Ana Pimentel, — o ga
do bovino foi introduzido entre 
nós pelo donatário da Capitania 
de São Vicente, depois que o 
primeiro governador-geral fez 
outras importações du.. mesma 
procedência, chegando, para 
tanto, a usar de uma caravela,
— a «Galga».

Os jesuítas incrementaram a 
incipiente criação, mas, segundo 
os crouistas Gandavo, Gabriel 
Soares, Fernào Oardira e Frei 
Salvador, citados pelo inesque
cível Roberto SimoDsen, foi a 
zona que originou a primeira 
fase da pecuária em grande cb- 
cala.

Os labores dessa indústria 
consumiam grande quantidade 
de gado, dada a natureza dos 
trabalhos Engenhos e trapiche» 
eram movidos por bois, assim 
como as carretas para transpor
te de lenha e nçiicar, de sorte 
que, conforme o depoimento do 
padre Estevão Pereira, S. J* 
em «Descrição da Fazenda que 
o Colégio dc Santo An tão tem 
no Brasil e seua rendimentos*, 
a faina dos engenhos exigia nú
mero de cabeças de gado idênti
co ao de escrovos.

BENATO BARBOSA

Antouil, citado pelo velho Oa- 
pistrnno de Abreu, observo que 
não é difícil avaliar em mais de
1.500.000 o número de cabeças 
de gado existente«, nessa época 
no Brasil, sem contar o gudo 
bravio da Colônia do Sacramento

Os currais variavam de 200 «
1.000 rezes e as fazendas, mui
tas das quais se compunhum 
de elevado número de currais, 
c h e g a v a m  a dispor até de
20.000 cabeças.

O preço alcançado no merca
do, no uiclo da mineração e. do 
açúcar, foi tão elevado, quase 
inacces8Ível em várias regiões, 
sobretudo do uorte e das Minas 
Gerais, que determinou, conse
quentemente, a instalação de 
currais em Ooiaz e Matto 
Grosso e na oarte sulina de 
Minas.

A coroa portuguesa não dei
xava de afagar o souho da o-
cupação da Colonia do Sacra
mento, empurrando as fronteiras 
da Colônia até o Rio da Prata, 
de maneira que, ao lograr obje
tivar essa vocação de conquista 
incorporou à sua jurisdição re
gião rica de gado, no nosso 
extremo meridional.

Era 1715, consoante Contrei- 
ras Rodrigues, em «Traço* da 
Economia Social e Política do 
Brasil Colonial», quando come
çou a ocupação do Rio Grande, 
João Magalhães e Francisco de 
Brito, procedentes de Laguna, 
já  encontraram a região povoa
da de gado vacum e cavalar, 
sobretudo un campanha perten
cente à Colônia do Sacramento 
e nas estâncias e vacarias, li
gadas aos Sete Povos.

Na caça ao gentio, as ban
deiras, de»de o inicio do século 
dezessete, palmilharam a região 
da Lagôa dos Patos, passando 
à história a bandeira de Ara- 
cambí, em 1635.

Um quarto de século após, 
funda-»e a vila de São Francis 
co, e, ocupada em 1675 a Ilha 
de Santa Catarina, Domingos j 
Peixoto funda Laguna, em 1676

Simoneeu explica que a ocupa 
çao dêsaes portos se deve, priflr 
cipahnente, á neessidade da ex
pulsão definitiva dos flibustei
ros, que se haviam instalado em 
uma faixa da costa não policia
da, quer por espanhóis, quer* 
pór portugueses.

Acentua em seu valioso traba 
lho o Sr. Vidal Ramos que a 
estrutura econômica do sul bra
sileiro foi levantada pelo pecuá
ria e pela valorização do boi, 
provocada pelas contingências da 
mineração, primeiro; e, depois, 
pela expansão do comércio do 
couro.

Essas regiões foram os mer
ca* los fornece* lures de gudo, 
que, partindo dos campos do 
Sacramento, invernava nas iuie

«Reg'ão Serrana»
Voltou a circular quarta-feira 

á tarde, o nosso confrade ‘‘Re
gião Serrana” jornal bi-sema- 
nal que toi o orgâo da UDN 
nas campanhas eleitora;s pas
sadas.

Sob a direção do Sr. Romeu 
Sebastião Neves e Oerência do 
velho colega Anibal Athayde, 
“é?egi3o Serrana” será mais um 
jornal a serviço da cultura e 
do engrandecimento de Lajes, 
si os fados não o desviarem 
dos propositos com que reini
ciou sua circulação.
Os nossos votos de felicidades 
e boa sorte.

Ü incêndio da “ lliteca"
Continua o inquérito aberto 

pelas autoridades para apurar 
as causas do sinistra que des
truiu a fabrica de tecidos “Ci- 
tec>” na noite de 31 de Dezem
bro último.

Sabem os que o seu Diretor 
comercial Sr. João de Deus 
Carvalho aguarda a terminação 
do referido inquérito afim de 
convocar os acionistas, para 
tratarem do reerguiroenro da fa
brica.

A mensagem de JNatal do 
Papa Pio XII

CIDADE DO VATICANO, 24,
(U. P.) — O Papa Pio X II diri

giu boje ao mundo, através do 
rádio, sua an u nciada  Mensagem 
de Natal intitulada «Confirma 

frates tuos» (fortalece a teus 
irmftos), a qual diz textualmente 
o seguinte:

«As palavras do Divino Re
dentor ao seu primeiro vigá
rio na terra — «confirma frates 
tuos» — foram graves e ao 
mesmo tempo ternas como um 
testam ento e uma saudação de 
despedida de nosso amado 
Pai. Fortalece a teus irmãos !
Essas palavras jamaia cessaram de repetir-se em nosso 
coracão desde o dia om que F.le, em seu inescrutável 
desígnio, desejou colocar era nossas debeis mãos o t i 
mão complexo da Barca de Pedro.

Oz: Rotfnbues
De Curttib», onnr s*- encon- 

tra*a a négocies, rrgresscu pelo 
av*3o da carreira «Tal», o Sr. 
Ozi Rodrigue*, 0*«-*nt>- <•■ im
portante org»niz*ç)u * rcial; 
Comrrcio # Transportes ( Ra
me* S. A., Fili»l fjrrt» 'idade.

Sociedade Hípica Lajeana
A V I S O

A diretoria da S. H. L. 
comunica aos interessados, 
que as carreiras programa
das para 9 do corrente, fo
ram transferidas para n dia 
16 deste mês.

diações do Rio Graude e de 
Pelotas e nas cercanias de La
guna, de onde subia |>eln estra
da de Aruranguá e alcançava 
o» campps gerais, antes de che
gar ás movirnentadissiuias feiras 
paulistas e mineiras.

Percurso dificil, loDgo, urgia 
abrir-se caminho mais curto, li
gando fornecedores e consumido 
res, razão por que o paulista 
Bartoloroeu Pais de Abreu pro
pôs ao govôrno ligar São Pau
lo ao Rio Grande.

O governador Rodrigo Cesar 
de Menezes duo acolheu a pro
posta e somente em 1727 foi 
feita a pleiteada ligação pela 
estrada construída por Francis
co de Souza Faria, aob o govêr

Continua no proximo numero

Telegramas recebidos pelo Presidente 
do Diretório do P .S .D .

‘‘Presidente Diretório PSD — LAJES 
DE FPOLIS.

Peço acolher e transmitir demais membros Diretório votos 
boas festas e feliz ano novo

' elso Ramos 
Presidente”

“Presidente Diretório PSD -  LAj ES 
DE RIO

Envio prezado amigo demais companheiros meus votos 
feliz Natal ano Novo

Joaquim Ramos

><Construção do Exercito para o Brasil"
Do Sr. comandante e oficiais do 2‘ Batalhão Rodoviário 

recebemo* um pequeno album de bolso, Impresso em fina car
tolina, contendo 9 vistas fotográficas de trecho*, curvas, pon
tas da estrada de rodagem Passo do Socorro-Lsjes-S. Cecília.

O pequeno album demonstra, pela nitidez de sua* gravu
ras, a importância dos trabalhos executados pelo 2' Rodoviário 
e que honram a engenharia militar do nosso pais.

Agradecemos e retribui mos as felicitações contidas na re
ferida obra.

Romeu Vieira da Costa 
e Edith Paim da Costa

participam aos parentes e pessoas amigas o contrato de ca
samento de sua filha Zulmira Da/via, com o Sr. Luiz Car
los Silva.

Álvaro Silva e 
Ines Rocha e Silva

participam aos parentes e pessoas de suas relações qu*« 
seu filho Luiz Carlos contratou casamento com a Srta. 
Znlmira Dalvia.

Luiz Carlos e Zulmira Dalvia 
participam o seu noivado 

Lajes, 24 - 12  -  948
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Dia 9
A Exma. Sra. D. A ida 

Vioira, esposa do sr, Nelson 
\  ieira

— Laélio, filho do sr. 
Osni P ires, do alto  comercio 
local.

— O Sr Dorval da Silva 
Ramos, fazendeiro neste 
municipio.

Iná e Inalda. filhas do 
sr. Ervino de Oliveira Borges 

Dia 10
O sr. Edmundo Kibt-iro,- 

ruralista residente nesta ci-1 
dade.

— A menina Célia, filha

A Exma. sra. D. Clotilde 
M ontenegro, esposa do sr. 
Alfredo M ontenegro, do co
m ercio desta praça.

- Ivan, filho do sr. Al
fredo M ontenegro, comer
ciante local.

lh a  13
A menina Terezinba, filha 

do sr. Aureo Ramos l.isboa 
rnralista neste municipio. 

Dra I4
Lucia, filha do sr. Ennhano 
Ramos Branco.

O sr Ambal \ th a y d r  
G erente d. jornal K ^ ia  
t-errana.

<> sr Acelino do Valle, 
com erciante nesta  cidade

P a r a  V o c ê
Onda um tem a sua maneira 

especial de dese jar bons acoute 
cimentos aos outros, antes ou 
nos primeiros dias de cada auo 
que se inicia.

Muitas vezes, também, um 
sorriso largo da pessoa que a- 
mnmos quer dizer tudo o que 
se escreveria em centenas de 
bilhetes de felicitações.

Como você que me está len 
do talvez jamais me encontrasse 
como talvez jamais eu . .. Pen
sando bem, nada mais direi se
não que desejo muito sincera
mente a resbzsção do seu so
nho de atiii.r durante 1949, e 
nisto se rezumirá toda a Mia fe
licidade.

Que >eja real comi) você o 
idealizou no fundo de seu eora- 
çãoztnho jovem, tão real que 
nada mais reste a você fazer 
senão batei palmas ao Destino.

Com o meu Hileii'. «penas is
to desejo «PARA VOCE».

Oliveiras de Sá
e Alzira liamos ba

i . ,  p npccnas de suas relações,

r s s s  sr e s e »  £  « * •  k u za b et e
com o Sr. Antomo Aquino.

Antonio Aquino

participam o seu noivado 
Lajes, 31 - 12 948

Prudente Daniel Vieira
participa aoa parentes e pessoas 
lie suas rplações o contrato ile
casamento de sua fillia ALAIDE, 
com o Sr. Sebastião Hercilio 
Neves.

Lajes, 4 - 1 - 949

Herculano Xavier Neves 
e Ibrantina Antunes Neves
participam aos parentes e pe9- 
soas de suas relações que seu fi
lho SE/MSTI.IO contratou casa
mento com a Srta* Alaide Vieira 
Andrad»

Alaide e Sebastião 
noivos

do sr. Agnelo Arruda,
— A Exma. sra. D Ro- 

salina Schumacker, esposa 
do sr. André Schum acker, 
de Bocaina do Sul.

— Srta H ulda Macedo 
Ramos, filha do sr. Otávio 
Ramos.

Dia 11

Dia 15

O menino R enato Jo sé  
Ramos, filho do sr. José  
Autuoes Ram os, residente 
nesta cidade.

— O menino Nilton. fi
lho do sr. Nelson Braescher 
do comercio desta praça.

Ociosidade
Verão. No ar, paira o perfume discreto de fruto sazonado. 

As abelhas procuram o néctar das flores, com um zunido doce ' 
e alegre.

Lá longe, sombreado pelas árvores que o margeiam, o 
grande rio desliza sinuoso, acompanhado pelos trilhos férreos | 
tiue mais parecem uma gigantesca serpeute adormecid» sob os 
i aios solares. '

A cidade parece tomada de intenso letargio. Um ou outro 
ruído quebra a monotonia da tarde que dorme ao sabor da 
■esta.

As plantas quasi tisnadas pelo calor, mendigam uma gota 
dágua que a atmosfera não lhes quer conceder. O ar está pa
rado, nem • mais leve brisa murmura por entre as folhas.

As h aa arntatam-se. Dir-se-i« que trazem itrás de ai, 
praados grilhões que lhes tolhem os passos.

Uma grande ociosidade se estende por toda parte.
K’ a tarde de verão . . .  a tarde morta ! . . .

Dezembro de 1948.

MARA REGINA

M o d é s t i a
>' Zeila Ramos

Nau sei si haverá no h-unem ou na mulher, maia 
Leia virtude que a modéati».

Deataca-ae no homem culto  como espelho reful
gente !

E ’ a glória doa simples e desprotegido«!
E’ sinOnimo da simplicidade santa do caboclo!
E’ a grandeza dos humildes!
É a rutilância que realça a mulher.
E é ainda:
“ ... Uma página branca em rmssa vida 
A pureza de nossos sentimeotoH,
Uma violeta para o cbao pendida 
Batida pelos ímpetos dos ventos...”

K A’ T 1 A

Edição de hoje: 10 páginas

Osny Pires e
Senhora

Lajes, (> - 1 49.
WP SON

Srta. Ita Regina Gui- 
Ihoo

Dia 15 do corrente verá pas
sar mais ura risonho aniversário i 
natalício, * distinta Srt». Ita 
Regina, fino ornamento da so- • 
ciedade local e dileta filha do 
Dr. Ivo Guilhon P. de Melo, 
integro Juiz da Comarca de 
Lajes.

Hilário Lenzi
e Senhora

participam aos parentes e pes
soas de snas relações o contra
to de casamento de sua filha 
HELENA, com o Sr. Gilberto 
Neves Pires.

Lajes, 31 - 12 - 948

participam aos parentes e pes
soas de «uas relações qne seu fi
lho GILBERTO contratou ca
samento com a Srta. Ilelena 
Benzi.

Helena e Gilberto 
confirmam

Lourival Lisboa
Encontra-se nesta cidade o 

Périto Contador .Sr, Lourival 
Lisboa, que aqui v«i fixar resi
dência, par» desempenhar o 
cargo de chefe da secção de 
contabilidade da conceituada fir 
ma Rosa Limitada, desta praça, 
:ujo Diretor é o nosso presado 
am igo Sr. Victor G. Rosa

S O LA N G E
Dia 10 do corrente com

pleta mais um aniversário nata
lício a greciota menina Sotan 
ge, filha do Sr. EvílfRL Heusi 
do comercio tenta praça

Felicitações
Recebemos, agradecemos e 

retnbuimoa, felicitações de Boaa 
Festas e Ano Novo que recebe 
mos de: Colégio Diocesano, Es
coteiros de Lajea, Wolff & Cia. 
Bureuu de Informações Polone- 
zat, Teu. Arruda Câmara, Dele
gado de Policia, Àngecia Maria 
na, Silveira Filhos & Cia. Ltda. 
Manufatura Ind. Grafica S. A., 
Paulo Rosai, Studio Klinger,’ 
Cap. José Pinto Sombra, Padre 
Ludovico Kuck, A Capital, Prf. 
Antonio de Souza Cunhn Junior, 
Prof. Evaldo Pereira Hencke- 
maier, Walmor Teixeira de Frei
tas, Tertulino Alves de Oliveira, 
Senhoritas: Zenaide Costa A’vi- 
la, Ada de Castro Silva, Wilma 
Carrilho, Ita Moema Valente, 
Mara Regina, Alba Strugo, Iva 
nyr Montenegro, Kda Waltrick, 
Elizabeth Discher, Celony Mo
reira, Acadêmicos Wilson Antu
nes e Nildo Souza.

Danle Marino Marotto 
e Joana De Carli Marotto
participam aos parentee e pes
soas de suas relações o contra
to do caaamento de sua filha 
NEUSA, com o Sr. Hugo de 
Castro Brãscher.

João Dias Brãscher 

e Natalia de C. Brãscherj
participam aos parentes e pes
soas de sua* relaçõee, que seu 
filho HUGO contratou casamen
to com a Srta. Neusa Marotto.

Lajes, 31 - 12 - 948 Neusa e Hugo 
noivos

Octavio Rafaeli For tuna to 0 . A. Muniz
Tim o prazer de participar aoa 
parente* e peeeoae de suas rela
ções o contrato de casamento de 
sua filha EONICE, com o Sr. 
Milton Muniz.

Lajes, 1 - 1 - 9 4 9

e Horizontina C. Muni.
Têra o prazer de participar ao« p 
rentes e pessoa* de euaa relaçíi 
que eeu filho MILTON contratoi
casamento com 
Furtado Rafaeli

a Srta. Èuni

Eun;ce e Milton 
Noivoa

k ii t Assim e Carreia lagtam

Sonhos de mulher! 
Quando:

« s r - = r , a,ian* *
^ W « ma7 ? .;3 £ rneta

0 Armazém Narciso tem todo 
qoe d bom
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•  C A M I N H Õ E S

e m t odos  #s s cus detalhes
fundamen talmente

de cons t rução ,
novos !

D a t i l ó g r a f a
PRECISA-SE de uma moça 

ompet.ente para r«•«•»itórío de 
movimento que saiba escrevei 
bem a maquina e redigir cor- 
etameule em português. Pro- 
ostas para este jornal dizendo 
dade, curso - experiência e 
rdenado desejado, em carta 

de próprio punho e datilografa
da para «DAT1LOORAFA»:

Os novos modelos de caminhões DP SOTO 1918, através dos notáveis característicos técnicos que apresentam, 
virão certamente elevar, ainda mais, o alto conceito já firmado por esta vitoriosa marca. Destacam-se como 
principais:
O NOVO ESTILO — rigorosamente moderno, formado por linhas elegantes em combinação com sua cons
trução reforçada.
A NOVA CABINA — espaçosa, de amplas dimensões, com assento corrediço e ajustável.
AS MENORES DISTÂNCIAS ENTRE EIXOS — sem diminuição do espaço para carga, permitindo manobras 
em espaços muito menores.
NOVO CONJUNTO DE DIREÇÃO — de desenho diferente, exigindo menor esforço físico devido à suavi
dade de funcionamento.
N O V O S  F R E I O S  _  N O V A S  M O L A S  — M A I O R  C A P A C I D A D E  DE C A R G A

Pinheiros á. venda
Próprios para serraria 

vendem-se de 3 a 4 mil pi
nheiros, situados á margem 
da estrada de Santa Tere- 
zinha do Salto, próximo á 
Usina da Força e Luz.

In»' rmaçOes nesta redaç&o.

E UM PRODUTO DA "CHRYSLER CORP.", COBERTO POR UMA GARA.«iia DE FÁBRICA
Vende-se

COMPLETO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PEÇAS

<s(4a/

Concessionários:

) .  W O L F F  &  C I A .  -  L A J E S

Faculdade de Farmácia k Odontologia 
de Santa Catarina

Reconhecida. |ielc finvêrnn Federal
EDITAL N° 2o

4*
Baixa instruções to  <' r;t« <■< de liablHUçáo para 
matrícul* nat piimeir í. séfe- los ’urs»a de 
PMiuaci» Odontologia.

Do ordem, d<> senhor oovor sgripp* ae Caatr Faria, Di
retor daata Faculdade, e de c m rmldad com o qu* preceitua 
o Decreto-lei n 9.154, de S le abril te 194\ faço publico e a 
quem interessar puana que s<> acha'* aberta* na N» etaria da 
Faeuldada de Farmácia e Odontologia .te >ama 1 •tarma. em 
Florianopolis A rua Esteves lúr *i 1 até 20 (vtnie) rle Janei
ro da 1949, aa inscrições ao Concurso d« llabilitaçt« para ma
tricula naa primeiras aéries dos Cursos de Farmácia e Odontologia.

Os candidatos deverUo apresentar pau  a mtcriçlo ao re
ferido Concurs», os seguintes documeu.or

1 ) Requerimento de inscriçlo, selado na fôrma da iei,
2) Prova de conclusão do corso secundário comp eto (1* 

e 2* ciclos),
3) Carteira de identidade e atestado de idoueidade moral, |
4) Atestados de sanidade fisica ementai,
5) Certidão de Nascimento passada por Oficial do Regia-1 

tro Civil,
6) Pror» de quem astá em dia com as obrigações relativas 

ao serviço milhar,
7) Prova de pagamento de taxa de inscrição.
Nis será admitida a inscrição de candidatos quo aprese* 

Um documentação incompleta, bem como nHo serAo conside
rados válidos certificados e atestados com asvinaturas egívels,' 
nrvt públioa-fóma de qualquer documentos.

O Concurso de Habilitaçlo versará sobre Fiaica, Química I 
e Biologia, constando da provas escritas e oreis.

Para quaisquer Informações, queiram dirigir-se -tir «men
te s Secretaria desta Faculdade, em Florianopolis, à rua Fgtevea 
Júnior nr 1

Secretaria da Faculdade de Farmácia e Odontologia de! 
Santa Catarina, em Florianopolis, aoa 22 de Dezembro de 1948

Nilson Carioni - Secretário

Um ótimo prédio de constru- 
lo nova, com 2 pisos e depo- 
ilo para comercio, situado em 

uma esquina da Avenida 
Marechal Floriano. Facilita-se o 
»gamento ou troca-se por um 

pinhal.

Ver e tratar no mesmo pre- 
io, com o proprietário jo io  

Neves da Silva ou com OdilOD, 
Couto (Balão),

Rosa Limitada
Contabilidade - Comercio 

Rua 15 de Novembro, 13 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

l ajes — S. Catarina

Euca iTega-se
da compra e venda de 
casas, terrenos, pinhais, 
serrarias, campos etc.

Brevemente
'g rande concurso de a- 
madores da arte foto- 
gráfioa.

6 valiosos prémios I

informações no Studio 
Klinger.

Dr CELSO  RAMOS 
B R A N C O

ADVOGADO
»rSiÕtNOA t eSOflTÓQIO 

•?ua Hereíllo Luá
L A J E S

Atendi chamados para at <0- 
marçai de S Joaqvim. Curiti 
banoi, Bom Retiro e Pio do$vi.
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DG SANTA CATARINA

P O R T A R I A
de 29 de dezembro de 1948.

Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

APROVAR

De acordo com os artigos 139 a 144, do Decreto-lei es
tadual n* 700, de 28 de oulnbro de 1942:

A Escala de Férias dos FonrioDários desta Prefeitura para 
o exercicio de 1949, anexa a esta Portaria.

Prefeitura Municipal de Lajes, cm 29 dr dezembro de 1948.

Assiu. dn - Vidai Ramos Júnior -  Prefeito Municipal

E s c a l a l e  f é r i a s
para o • xercício de 1949

NOME CARGO ETOCA
|

Ahtíde Sommer Aux. Estatística Maio
Alfredo Floriam FiscalJAuxiliar Setembro
Celso Osmundo dn S íIvh Motorista Abril
Darcílio Amaral Contínuo Julho
Diogo Duarte da Silva Porteiro Março
Firmino Ribeiro da Silva Zelador Cemitério Novembro
Francisco Furtado Ramos Fiscal Geral Janeiro
Germano Magaldi Aimox.- Arquivista Fevereiro
Hermes de Atuíde Furtado Administ. Mercado Maio
Hildebrando Nilton Reis Contador Setembro
Ivannyr Montenegro Escriturário Janeiro
Jairo Ramos Secretário Março
João da Costa Neves Escriturário Julho
João Rodrigues da Costa Fiscal Auxiliar Janeiro
José Luiz Rosa Motorista Setembro
Léo Antônio Batista Ribeiro Escriturário Janeiro
Mário Ramos Lucena Tesoureiro Junho
Mercedes Floriani Aux. Estatística Junho
Nicanor Batista Ribeiro Fiscal Ajudante Junho
Odilon Outubrino O. Couto Administ. Cemitério Maio
Oacar Amâncío Rumos Guarda-Livros Janeiro
Tadeu Andrade Agente Florestal Novembro
Zenaide da Costa A’vila Escriturário Fevereiro

Lajes, em 29 de dezembro de 1948.

| Negocio ü Ocasito j
Vendem-se á vista ou praso 

15 lotes juntos aos terrenos da | 
sooiedade ANA COSTA LTDA. 
á rua Correia Pinto, 1, por 
170.000 cruzeiros.

Tratar com Rudolfo Doss no 
Hotel Rossi.
(Vendem-se também separada
mente).

H o te l F a m ilia r
d e  JO/ÍO MARIA BORGES

Praça Vidal Ramos Senior — Lajes

Recentemente reformado, dispõe de 24 quartos com luz dire- 
la, instalações sanitarias e banheiros com chuve.ros nos do.s

P*vimen,uScoslN H A  DE PR|m E!RA ORDEM

Vendem-se PREÇOS MODlCOS

Cinoo lotes de bons ter
renos á rua Sao Joaquim 
Tratar com Odilon Couto 
Lalão. )

V E N D ^ S E
Uma parte de terra» de cam

pos e matos, ótima terra para 
agricultora, com a area snper- 
ficial di* 300.000 rr>2. inclusive 
mais ou menos 100 pinheiros 
de comercio, uma casa de ma
deira e benfeitorias, situada no 
distrito de Carú, anexa á Fa
zenda dos Vincents.

Preço a tratar nesta redação.

ilugrst
A sala onde funcionava a 

Escola de Datilografia i  rua 
Coronel Cordovs n° 44. Tratar 
á rua Frei Rogeiro n° 13

Cimpra-se
CYLINDRO UNIVERSAL
(Viradeira Dobradeira) 
Propria par» Funilebo

Leia e Assine o Correia Lageano

Expresso Grazziotin 
De Transportes 

Ltda.
LAJES - V a c a  A M  - C A X u S  PORTO a LEORE  

LAJfS - VACARIA D IAR IA M ENTE

De Lajes á» 5 horas De Vacaria ás 13 horas 
DE CAXImS, 3as e óas ás 7 horas DE LAJES, 4as. e Sab, 

ás 5 horas, combinando com P Alegre, com lugares 
reservados. Lajes -  Porto Alegre
saida DE LAJES 2as e 5as às 4,30 horas DE P. ALEGtfE, 

4as e Sab. à» 5 horas
Informações nas Estações 

Rodoviárias

O r. Helio Ramos
Comunica aos seus constituintes a mudança de seu 
escritório de advooacia para a R. 15 de Novembro 
n.o 6, 1® andar.

(Edf. Construtora Comercial Ltda)

DECRETO N» 32 
de 29 de dezembro de 1948.

O Pttfeito Municipal dr Lajes, no aso de suas atribuiçóes,
D E C R E T A

Art. 1® — Ficam transferidas das dotações 2-04-1 e 2-94 5 
par* ootação 2 94-4 as importâncias de Ci$ 3oo,oo e Cr$ 
C$ 2oo,oo respectivimente.

Art. 2? — O pr a ser te Decreto entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Mui icipal de Lajes, em 29 de dezembro de 1948.
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Muni:ipnl.
Jatro Ramos 
Secretário

Requerimentos Despachados
Dia 28 de dezembro de 1948.

N° 965 José l/uciano Gutttner -  Transferência de 
terreno foreiro • Sim.

N* 1560 — Vtax Beims e sua mulh<»r - Transferencia 
de terreno foreiro - Sim.

Dia 29 de dezembro de 1948.
N® 987 — José Luciano Gutthier - Transferencia dej 

terrenos sim.
L»a 31 de dezembro de ! 948. r

F* 1913 — Mauro Rodolfo - / provação de planta e 
licença paru construir um prédio para o Sr. 
Luiz OJiveúa - Sim.

N' 1912 — Edilia Arruda Ramoa - Licença para refor
mar uma garage • Sim.

N 1272 — Hugo Ramos Arruda • Transferem ia de 
terreno foreiro*- Sim.

Melhores informações neste 
Jornal

U l M l l

O Acordeonista DEDÈ’ avisa 
seus alunos e demais interessa
dos, que a partir do dia 10 de 
dezembro encerrará suas aulas 
deste ano prometendo abrir no
va matricula dia 10 de Feve
reiro de 949.

Venrtsm-se
2 lotes arborisados, sendo um 

de esquina, situados na parte 
calçada da avenida Floriano 
Peixoto (Chácara Lenzi). Preço 
de ocasião. Tratar com Joaquim 
Rau, aa Casa Hoepckè.

Negócio de ( H s iã .0
Vende-se ótima c».- de resi-J 

dfcneia a rua Cri Hausto de 
Souza ti 4 quartos, Sala de 
jasitar Escritório e d- mais de- 
pedfncias, inclusive quarto fle 
1B nhc completo con- »gua qoen- 
te e fri •, fogão, Iiren® e armá
rios imbutfdos Terreno amplo 
com cuintal, depós*t -> de lenha 

Oange. Tratm 'M  Joaquim 
Rua, na Case Hoepcke.

0  Sapato Chíc
Uma sapataria diferente

Compra diretamente nae fabricas, artigos de alta
classe

Vende barato para vender muito
* alçados de fcodos os tipos para todos os preços 

Rn* 15 de Novembro — Lajes

• * *•! • I.
Dirsçlo técnio» do íerm.ceutico diplo,

H u m  h  l i m

...................« Â & s r - i
A sita Farmacia de confiaoca

Complelo -orUmento «e p.,f„m, ti„  ,

Modf.no e aparelhado laboratório d . „ . „ i p ^ . .

espricbsdo

A mais Bar ateira
Pra«a J °a°  Pessos Lsjes
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PREFEITURA M UNICIPAL 
_____ DE LAJES

ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I  N.  A U *
De 8 de dezembro de 1.948

Eu, Dr. Arislóteles S. "Waltrick, presidente da Catrara, no exercido do oarg» de Pre
feito Municipal de Lajes, faço saber que a Camara votou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. D — O Imposto de Licença será cobrado de aoor-to com «s _< guintes tab it

T A B E L A  1 l ■ li'
Impute ri» licença »bi» tstabilecimanlos Comarciais, Indusluais e PíBÍissionais Localizados

D I S C R I M I N A Ç Ã O ABERTURA Continuação 
ou Trnnsf.

- - 1 1 • ’ * ; * .
— Trabalhando só e nâo vendendo peifumaria Cr$ 36,oo Cr$ 18,00

Barro -  Figuras de -  Veja Figuras
— Louças de -  Veja Louças

Baú - Fabricante de - Veja malas 
Bebidas alcoólicas - Fábrica de

— produzindo mais de 6 000 litros p/ ano 4c - 00 3oo,oo
-  Idem de 4.000 a 6.00 litios p/ ano 24-> 00 180,00

— idem de 2.00 a 4.00 Its. p ano excl. l í  00 lo5,oo
— idem menos <te 2.000 IK p/ ano 12o,00 60,00
=  Veja licores 
= Veja Cerveja 
— V»*ja Qiosque

Biciclétas, acesfórics, etc. • Mercador varegista de 18',00 135,00
Biciclétas -  Armador cu conserador de 08,oo 51,oo
Bicos de borracha para mamadeira - Fábrica de 80,00 60,00
Bilhar, snocker ou automático - mercador de lo4,oo 78,oo
Emprezário de casa de - Com uma mesa 72,00 36,oo

— Cada mesa além da la- 36,00 18,00
— Consertador de 4o 00 3o,00
— Fábrica de 2-4 ,00 180,00

Biscoutos - Mercador de 72.00 54,oo
Fábrica de -
la. Classe - Cap. de mais de Cr$ 100.000,00 72o ,00 54o,00
2n. classe - Cap. de $-50.000,60 a $-100.000,00 in
clusive 48o,oo 36o,00
— 3a. classe - Cap. de $-10.000,00 a $-50.000 00 

i exclusive 32i>,oo 24o ,00
— 4a. classe -  Cap. de menos de Cr$ 10.o00,00 180,00 135,00

BoIhj d^ borracha - Fábrica de 
Bombeiro - Veja maquinas ‘ 
Bombons ou caramelos - Mercador de

80,00 60,00

72,0.. 54,oo
Fábrica de
— la. classe - Cap. de mais de C rí 100.060,00 72u,oo 54o,oo

2a. classe - Cap. dc $50.000,00, a $-100.000,00 
inclusive 48o,00 36o,00
— 3a. classe - Cap. de $-10.000,00 a $-50.000,00 
exclusive 32o,oo 24o,oo
— 4a. classe - Cep. Inferior a $ 10.000.00 72,oo 86,00

Bonets - Mercador de 36.00 27,oo
Fábrica de ' 48,00 36,oo

Borboletas Mercador de artefatos de 120.00 90,00
Bordados - Fábrica de - Veja rendas ou boidados 
Bordador com estabelecimento 88.00 66,00
Borracha - Veja saltos ou sola de borracha 

— Veja goma elastica 
Butrquim — 120 ,0o 60,00

Veja Quiosque cu botequim 
Botões de osso - Fábrica úe 80,00 60,00
Brinquedos • Mercador de 80 00 60,00

Adornos -  Fábrica de 80,00 60.00
30.00Bronzeador - Com estabelecimento 4o 00

Cabelereiro • Veja barbeiro 
Cabelo - Mercador de objetos de 48,oo 36,oo

Objetos de - Fubricante de 80.00 60.00
15.00Cadeiras de Palha bruta - Fábrica de 24,oo

Café - Mercador por grosso ou em grande escala de - (Serão 
lançados né*fa classe os qne negociarem exclusiva
mente com café) 2oo,oo 15o,oo
Empreíario com estabelecimento de despolpar ou 
limpar 56,00 42,oo
— Cisa onde é servido preparado com ramo de 
negleio:
Cap. de $ - 5.ooo,oo cu m»i- 24o,00 18o,oo
Cap. de $ - 2.ooo,oo ou mais 12o,00 00,00
Cip. menor de $ -  2.ooo,oc 60,00 3o,00
— Moído -  Fabricante de: 
Cáp. de mais de 5 000,00 24o ,0o 18o,00
Cap. de mais de $ - 2 ooo.ce u $ - 5.000,00 mcluv. 14 0,00 lo5,oo
Cap. até $  - 2.000 op 60.00 3o,oo

Moido - Mercador de 72,oo 54,oo

* (Continua no proximo numere)

F o r  Dictivu dd m udança
Vendem-se duas propriedades

Uma ótima casa de moradia, grande, toda de material, ten
do anexa uma Fabrica de Ladrilhos e Azulejos Sintéticos, no 
centro da cidade, á rua Mal. Deodoro N° 59-

Outra casa com terreno medindo 48 mti- de frente, sita á 
/tvenida Mal. Floriano. esquma João de Castro.

Tratar com o proprietário á rua Marechal Deodoro, 59.

i). CECI RIRjElRS
*4 '

Rua Cel. Emiliano Ramos,66.
• * ' - c

Costureira com longa pratica, aceita encomendas de 
vestidos de acôrdo com os figurinos mais modernos 
de Paris, Londres e América do Norte. Serviço per
feito e rápido. • y

----- — . . .  . . . .  ■ ■■ -  ■ ■■ « . ’

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

mande para o

Studio Klinger

AgCra sob a direção do competente Fotógrafo rasso 

CEROIO KOLOSENKO

Quer comer bem ?
Vá no Restaurante do Clube 14 de

\t i •

Junho
COMIDAS APETITOSAS - AMBIENTE SELECIONADO 

S a tisfa ça  seu  paladar  

Cosinha brsialeira e italiana - A dega sortida

L iii  i  A itín i g Ci m io  lig e a m
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJES

ESTADO DE SANTA CATARINA

D ecreto N' 26
de 21 de novembro de 1048.

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. 1.* — A cobrança das rendas constantes da lei orç mentiria, para o exercicio de 
1949, far-se-á nas época» estabelecidas em lei, e de acorri •• co n a legislação em vigor.

Art. 2° — As tabelas explicativas da despesa, fixadas paia o exercicio de 1049, de acordo 
com a lei n 0 28, de 21 da novembro do corrente ano, • âo que com este baixam.

Arti 3.* — Este Decreto entrará em vigor no dia 1 ° d pnn ro  Je 1949, revogadas »s dis
posições em contrári».

Vidal Ramos júnior — Prefeito Municipal 

Publicado o presente Decreto n° 26, em 26 de novembro >'e 1948.

Jairo R mos — Secretário

Tabelas Explicativas o* Despesa
Codigo

D I S C R I M I N A Ç Ã O Dotações T O T A I S
Local Sub-Divisío

Servino» Serviços

O

0-1

ADMINISTRAÇÃO OERAL 
LEOISLATIVO 
CAMARA MUNICIPAL

O-IO 
o-lo 1

Pessoal Fixo 
Snhsidie dos Vereadores 1 Cll. «00,00

0-11
0-11-1
o - lt-2

Pessoal Variável 
Oratificação ao Secretário 
Extran umeráriot-Ci ntr atados

6.01.0,00
3-Ôoo,oo

0-12  
0 -12  1

Material Permanente
Aqnisiçlo de móveis, máquinas e utensílios 2 0 .000,oo

0-19
0-13 1

Material de Consumo
Material de Expediente, livro», etc. 5.ooo,oo

0-14 
0-14 1 
0-14-2

Despesas Diversas
Serviço postal, telegráfico e telefónieo 
Assinaturas 4r jornais oficiais e revistas

2.ooo,oo
5oo,oo 137.1oo,oo

. .

<i-2
EXECUTIVO
OOVERNO

o- 2o 
o 2^ -1
0-2*2

Pessoal Fixo 
Sabaldio do Prefeito 
Representação do mesmo

36.00» oo 
18.ooo,oo

0-22 
o 22 1

Material Permanente
A quisição  de  veículos, móveis e utensílio» 71.ooo,oo

0-23 
0-23 1

Material de Consumo 
Aquisição de eombustivais para o auto
móvel 4.0!>o,oo

0-24 
o 24 1 
0 24 2

Despesas Diversas
Cu»teio de Veículos, móveis e utensílios 
Despesas de transporte de Prefeito quan
do *m viagem administrativa

2o. ooo,oo 

l.ooo,oo 150.000,oo

•>-3 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

o-3 o 
o 3-1 
o-3o-2

Pessoal Fixo 
Secretário - Padrão T 
Escriturário - Padrão M - (doit-;

15 .600.00
19.200.00

0-33 
o 33-1

Material de Consumo 
Aquisição de utensílios, impressos e ma
terial d e  expedieD te 14.92'.,V’,.

0-34 
0-34 1 
0-34 2 
o 34 3
0-34 4 
0-34-5

Despesas Diversas 
Serviço postal 
Serviço Telefônico 
Serviço Telegráfico 
Publicação do expediente 
Assinatura de jornais oficiais

300.00 
l,4oo,oo

6oo,oe 
9.000,co

5 0 0 .0 0 61.52o,oo
0-4 SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALI

ZADOS

o-4o
o-4o-l
o-4o-2 
o4u-3 
o-4o-4 
■ -4<>-5

Pessoal Fixo 
Contador - Padrão S 
Ouarda-livros Padrão R 
Fiscal Oeral - Padrão R 
Escriturário • Paririo P 
Escriturário • Padrão O

14.400, f)o 
13.2oo, io
13.2oo,oo
11.400. 70 
lO 800, 70

A

(Continua no proximo numero)

P a d a r ia  C o n fe it a r ia  Carioca
de Ernesto Guidalli

R u, Correia Pinto, M  -  Fone *2 -  Lsjes 

Dirigida por técnicoi especializados na manipulação de massas 

Pão — Biscoitos — cucas — doces 
Preparados com tariD ha de I a. qualidade

O unico grande estabelecimento no geriero, adaptado aos 
gores» do Codigo Sanitário.

ri-

PHEÇOS DA TABELA OFICIAL

Escritório Jurídico Comercial
Telegrama«: EUBRANCO • Telefone: 54 =  C aixa Postal: 54 

I.AJES Santa Catarina — Braaii

DIRETOR:

Dr. Eiisiirà de Cinirpa Inieo
ADVOOADO

Advocacia  —  Representações —  Loteamentos

Aceitamos repreteatar nesta praça e necessitamos de 
representantes em outras.

Liii I t a i n  I
tirn ii lig tan

fíiquiii Nemsi i  bgitiaento Fi ics
(Astisia no 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 Ct$ 10,00 para despeaas, dirigindo-se a 

F. S. NEVES Caixa Postal a° 2308 • Rio de Janeiro • Brasil

0 R .  J O Ã O  C O S T A  N f c T T O
Alta Cirurgia - •  Doenças du Senhoras — Parto

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Praxeres e r .
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  77/ 19b
Consulíorio: Praç. Cd. J«ao Costa |„  ,j........... .. ^

U O Ü O
AÜADOG

! d*

g c h a d o
M * J040 Cf CASfRO.aO

LCATARINA

Fotografias para documentos em 30 miout
-  Ampiiaçõe» -  Reproduço,. de ^  novo| e

Trabalhos coloridos -  Cópias etc*
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F r e f e i t m a  M u n i c i p a l  d e  L a j e s  

Edital de Concorrência
De ordem do Sr. Trcfeito Municipal levo ao Jcunhecimento 

dos interessados que fica aberta concorrência publica, pelo pra
zo de 10 dias, a contar da presente data, para exploração de 
um bar-rcstaurante a sar construído na praça do Tanque, nesta 
cidade.

As propóstas deverão conter a obrigação de construir um 
prédio, no local, de acordo com a planta que se encontra à dis
posição dos interessados nésta Prefeitura, bem como o tempo de 
exploração, findo o qual, revertrrão ao Patrimônio Municipal, 
srm onus para o» teus cófres, o prédio e suas benfeitorias.

A Prefeitura Municipal se reserva o direito de rejeitar to
das &s propóstas, caso sejam julgada* inconvenientes aoa inte
resses do Município.

Aa projóstas deverão ser seladas com um adecivo estadoal 
de CS 2,oo e uire taxa da saude, também eatadoal, e, em en
velopes ferbtdos, entregue*, aié ás 15 horas do dia 18 do cor
rente n. Secretaria oést* Prr feitura. No mesmo dia e horà, pe
rante o» mteif«*ado>, serão bertas pr'o St. Prefeito Municipal 
qne as julgará.

Laje-, et» 8 de janeiro de 1940.
J iro <•« — Sn retino

A M O  CLUBE DE LAJES
tiiciiiríi i Ui ciji pnjifi fti li iiln» ii OipylUt linUir Piris Firriira

Lei No 438.DE 18 OUTUBRO UE 1948, TORNA RESERVISTAS 
OS PILOTOS CIVIS.

O Presidente da /frpublicA:
Faço saber que o Congreaso Nacional decreta e eu sanciono a j 
seguinte lei:

Art. Ia — Oa aviadores civia brasileiros serão incluídos 
ns reserva de 3a. categoria da Fôrça Aérea depois de registra
dos os seus bravets no Ministério de Aeronáutica.

§ lo — Os que houverem satisfeitos a» condições previstas 
no artigo lo3 da Lei do Serviço Militar (Decreto-Lei n° 9 5oo, 
de 23—VII 1946,), ou as satisfazerem depois da inclusão, passa
rão a reservistas de 2a. categoria.

§ 2a — O disposto neste artigo aplica-se também aos pilo- 
- tos de planadores.

§ 3* — A critério do Ministério d t Aeronáutica, ficam os 
reaervistas de 2e. eai-gori* sujeitos a um estágio, que não exce
derá de s««aenta dias.

§ 4» Durante o período de eatágio terão os reservistas di
reito a alimentação em espécie.

Art. 2* - O Ministério da Aeronáutica comunicará o regis
tro d ■ brevet, conforme o caso, aa Ministério da Querra ou da 
Marinha, afim de que o nome do aviador civil ou piloto de 
planador >ejs cancelado das relações de alistamento militar.

Art. 3a — Oa aviadorea que registrarem os teus brevets até 
1950 ficarão inserm > de pena pelo atrezo na sua apresentação 
ao serviço militar.

Art. 4a — Esta Lei entrará em vigor na oata de sua publi- j 
cação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Jsnriro, 18 de Outubro de 1948, 127° da Indepen
dência e 6o* da Republica.

(Publ. D. Oficial • 23 • lo  - 948)
EPRICO OASPAR DUTRA, Armando Trompo.vr-ky, Sylvio 

de Noronha, Conrberto P. da Costa

Vende-se
por preço de ocasião um ca

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

Tratar com o proprietário 
João José Viero á rua Qercilio 
Luz.

Vende-se
Vende-se uma boa casa de 

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

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

RefHgeracàt
Comercial

Spnnger
Refrigeradores -  Balcões -  
vitrina • Sarveteiras para Ba
res. Huteia, Restaurastes, Ar
mazéns, etc.
ftua 15 de Novembro, 13 —

Representantes: - ROSA 
LTDA - Contabilidade, 
Comercio.

Fone 77 — Caixa postal 31 
— Lajea — S. C.

I.ia. HatariiiPiisedp 
Força p Luz SA.

Esta Cia. ju lga oportuno 
lembrar a«>s aeus consu
midores o artigo 5a. do 
contrato de concesafto que 
proibe aos conaumid*re» 
foaerea instalações no
vas, modificaç&o, aum en
to ou mudança da exis
tente, sem pedido prévio. 
O seu nfto cumprimento 
• ao ui ta à Força e Luz 
interromper o fornecimen
to de energia sem prévio 
aviso.

A Gerencia

Pelo Espiritismo ■ Natal
CONFRATERNIZAÇÃO Para melhor servir aos nescessita- 

tados e num gesto nobre de confraternização, a Loja Maçónica 
Luz Serrana e o Centro Espirita Allan Kardec, este último, re
presentado pela Sociedade Feminina Thiago de Castro e Juven
tude Espírita Lajeana. reuniram se afim de sinultaniamcnte pro
porcionar relativo conforto material aos que dele precisam.

PREPARATIVOS Com antecedência, Maçonaria e S. F. T. 
C: angariaram donativos que consistiram em dinheiro, gêneros 
alimentícios e roupas. A J E L , por sua vez, levantou • Cam
panha do quilo, nas casas particulares Felismente toda* estas 
três instituições foram bem recebidas em s-us alevaniad»« pro
pósitos,

DISTRIBUIÇÃO A’s 7 horas da manhã 25, na £sr*l» Nor
mal, gentUmente cedida paio seu diretor Dr. Osni Regia come
çou farta distribuição de gêneros alimentícios, doces e roupas 
a mais de seiscentas pessoas. Quando terminou t  repartição 
um grupo de senhorita*, acompanhao*» pelo Snr Anibal Ramos, 
visitou os Asilos, enfermarias e Ckdrta, fazendo shandante dis
tribuição de doces. Na enformaria da* crianças, o* JeUnoa de
ram brinquedos á petizads.
Na Cadais, o Snr. Ambal Ramoa transmitia sua pr-«o* *ua pa
lavra smlga e acalendador». dsado ânimo e conforto espiritual 
quelas míseras criatnrss que com ovias e atentas n -sculavam.

E D I T A L
Concurso para Escriturário

De ordem do Sr. Prafeito Municipal, levo ao conhecimento d«a In
teressados que o soucurso para Eacrlturario desta Prefeitura será realizado 
dia 20 do próxima mès de Janeiro, ás 9 horas, no Instituto de Educaçào.

Os interessados já inscrito deverlo procurar n cartlo de identifica
ção até O dia 15 do mes vindouro, na Seeratarla desta Prefeitura.

Lajes, 30 de dezembro de 194b
Js iro Ramos — Secretario

Aero Clube de Lajes
«A predestinação histórica da Pátria será realisa- 

da quando todos os brasileiros perceberem a necessida
des da fonnaçao do espirito aviátorie, auxiliando o de
senvolvimento das esool&s de pilotagem indispensáveis 
á segurança e ao progresso d*» Brasil».

LaGEANO — AUXIL1K O TEU AERO CLUBE

D r. Caetano Costa J o r .
Especialista em doenças dos

Olhos - Ouvidos -  Nariz • Ga rga titn
Consultório: Edif. Dr Acacio - 2° Paviaento 

9 ás 11 e 6 ás 5 boras.

b Ü l T A L
De ordem do «nr. Prtiidontc 

<1.  CONFERENCIA VICENT1- 
NA de Lages, convoco tonos os 
contribuinres pars s reunião de 
Assembleia Qorsl á realizar-se 
no dia 9 d* corrente mês, As 
15 hora* na sala de reuniões 
da Cutia Diocesana, para a a- 
presemaçAo e aprovação da re-, 
forma «loa Estatutos. t

Lages. 3 de janairo de 1940.1 
Maur* Rudolpho - Ia Secretário]

L O T t S  E M  
P r e s t a ç õ e s

Vendem-ne lates para cons
trução na Rua Marechal Deo- 
doro e oa Travessa Santa 
Cruz. Estrada* modita». Tra
tar com o proprietário prol. 
Trajatto Souza,

no Hotet Rossi - LAJES

A Fam iü» de

Simeão Cesario M o ritz de Carvalho i
Convida os parentes e pessoa* de anu* reluções parn 

asswlirem a missa de mez que em ^ufragio de *uu «Ima 
neiá celebrada nos 3 altarea da Catedral no die 10 do cor
rente às 7 horas (segunda - feira).

Antecipa agradecimentos.
Lajea, 4 de Janeiro de 1949.

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA.
Contabilidade — » Assistência Fiscal

Rna 15 de Novembro s/na — Lajes - Saute Catarina 
('Edif. Oonatntara Comercial Ltda. 1 andar) Caixa postal, 100 — Telgr: Conde

Direta* Técnica: Teimo Ra» os Arruda -  Antonio P. Castro Andrade - Adelmar Burger d* Castro

E s c r i t u r a ç ã o : ‘*f‘ re,ntil
Industrial
Agrícola e pastoril 
Transportes

Escrituração dos livros fiscais federais 
e estaduais

Orgsaizaçl», baixa e transferencias de firmas

Declara(0*s do Imposto de Renda

Patentes de Registro

Serviços com assistência às Repartições:

JUNTA COMERCIA/. DO ESTADO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

COLETORIA FEDERAL 
OOLETORIA ESTADUAL 

PREFEITURA MUNICIPAL 
INSTITUTOS

Balanço : Levantamento 
T Analises 

Periclas

Contratos — Distrato* 
AltsraçBes

Organlaaçlo de toda e qualquer 
aapecie de sociedade

Contador devidamente registrado - apto 
para assumir qualquer serviço do ramo

Competente« escriturários 
com longo tempo de serviços.
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ALUGAM-SE

Salas
110

Hdificio
MARAJOARA

Informações
com a gerência 
do CINE TEATRO

MARAJOARA

Cia. Catarinense de Força 
e luz S ; .l .

Esta Cia. lembra aos 
seus consumidores que o 
pagamento do forneci
mento de energia deverá 
ser efetuado até o dia 5 
de cada mês. Será desli
gado, sem aviso prévio, o 
consumidor que não 
comprir as determinações 
constantes deste itera.

a Gerencia

A M A O O R !
Aproveite o máximo de seu 
filme, mandando revelar tio

STUDIO KLINGER
Trabalhos entregues em 24 
horas:
Rua Correia Pinto - Edifício 
Heidrich, perto do Club 1° 
de Julho

Itr. J . Gualberto 
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

S I i .  V a l e n ç a
Clinica exclusiva de 

crianças

ConsultoriO: 1° andar do edi- 
ficio Marajoara

Consulta» da» l i  á» *17 
hora» — Fone 67 

Residência: Rua,Csl. Aris
tiliano Ramo» -  Fone 14

CORREIO LAGEANO

R f l ï O R  F i R I
fiara acelerar seas fraiiafhos agrícolas

CO N TRÔ LE AU TO M ÁTICO  
PV O FU N D ID A O I —

a «aperfíc le  do  to lo  
1 èr  a t U  ou rneno i plana, 

Atla gr a doar o t  contrôle«. 
O« la p le o ie n to s  pcnmuuc- 
c e r io , a u t o s  á t ic a  m e n te , 
ua p ro fu u áld ad o  d e ie jad a .

C O N T R Ô L E  H I O R Á U U C O  
FORD, I X T R A  SEN S ÍVEL  -
O C ontrô le  H idráu lico  Ford  
lev an ta  on abaixa  o t  Im ple
m ento«, com  um  sim ples 
toque na a lavanca  !

J L

i-1 --?■

tv

C O N T r ÓLE  A U T O M Á T IC O  
D i  O N D U L A Ç Ã O  —
Em terreno«  de cond ições 
n n lfo rm e t, o« Im plem ento« 
«áo m antido« na p ro fu n d i
dade escolh ida, m esm o que 
a «upet flclo do solo seja  
Irregular.

T r a b a l h o s  com arados, grades, cultivadores 
ou ceitadelras... tõdas as suas tarefas agrícolas 
serão mais fáceis e mais rápidas, com o novo 
Trator Ford. Cste possante e resistente trator 
possui muitos aperfeiçoamentos, como o Controle 
Hidráulico Extra-Sensível, que diminui as horas 
de trabalho. Os que Já o conhecem sabem que 
trabalhar eom o Trator Ford significa menos 
trabalho e maior rendimento por alqueire.

Lembre-se, também, de que existe uma Unha 
completa de Equipamento Agrícola Dearborn. Im
plementos de qualidade construídos especial- 
mente para trabalhar com o novo Trator Ford, 
eaa tõdas as tarefas agrleolaa.

Procure oouhecer o novo Trator Fo«d. Obser
ve, por si mesmo, por que significa £le menos 
trabalho e maior rendimento por alqueire, 

e
22 novos aperfeiçoamentos, incluindo trans

missão de 4 velocidades, breques “Duo-Servo”, 
direção do tipo de rolamentos esféricos. . .  e o 
Coatrôle Hidráulico Extra-Sensível. Peça-nos 
iuformaçOes.

R evendedo re s netto c idadã:

Comércio de A u t o mó v e i s  J oão Buatim S. A.

Escola de Moral Evan-|‘/0 S S  d.Sí‘ ”
’ ’Frederico 

Rola”
gélica

cola presenteou àa crianças com 
brindes e bombons.

* * 
*

o s M i t m s
ADVOGADO

^ a c â  Jo io  Pessoa 
Cd*j. 0r Acacio -  1;*ndar

IflJFS
«Sxinta Oatorina

Comemorou condiguamente o 
Nmeimento do Salvador, dia 
25, ás 10 horas, no Centro Es
pírita «Allan Kardec», realizou- 
»• iiiteiesiante festinha iofantil, 
litero-espiritualista, na qual to- 
marum parte diversos alunos. 
É digno de nota a abnegação 
du professora, Srta: Zenaide 
Costa, que não poupou esforçoí 
em proporcionar aos seus discí
pulos meios que facilitem uma 
formação moral sólida. O pro-

1 gi una bem organizado constou 
id ' poesias salecionadas e alo
cução, portadoras de graudes 
en-inamentos, de aoordo com os 
postulados evangélicos. Pelas 
palavras amigas, conselheiras e 
animadoras transmitidas pela 
professora e pelo ar- Virgílio Go- 
dinho aos pequeninos, verificou- 
se o zêlo e cuidado dispensados

AGRADECIMENTO
A Maçonaria e a Diretoria 

do Centro Espírita «Allan Kar
dec», agradecem a todas as 
pessoas caridosas e de bôa von 
tade que contribuiram para o 
êxito do Natal Dos Nescessita- 
dòs. Rogara a Deus benção pa
ra todos, com votos de felicida
des no decorrer de 1949.

Folhinhas
Bnniiarum-no» com lindas fo- 

Ihmhas e cromo«, que agrade
cemos, as legu nles firmas- Cia. 
Rosario Abaatecedora Ltda., J. 
Wolff i t  Cia., Poslo de Serviço 
Caloric, C. Montenegro & Cia. 
Gei sou liuceitu & Cia., Silveira 
Filboa & Cia. Ltd»., Perola de 
Lajes, Cia Wetzel Industrial e 
Cia. Sul América de Seguros.

Clofae 1° de Julho 
k r r e iM t iflo  d i

Comunico ao«, senhores secioe, cumprindo o que dispõe 
o artigo 51 dos E«tatun>». que está aberta a concorrência p» 
arrematação dv bufet ucst» sociedade, devendo as propost 
serem apresentadas »té o dia 30 do corrente mez de janeir 
atlns serem julgada» em »ess3o.

Os interessa In« drverao procurar o senhor Presidente, pa 
os devido» esclarecimentos.

L»jes, em 3 de Jtneiro de 1049.
Emtides Qodinho de Oliveira 

1 * Secretário.

0ESPE0IU&
Impossibilitado de deapedir- 

m* pessoalnienle doe parentes 
e amigos, o faço por este meio 
externando o« meu* «ineeros a»

fradecimento* pelas atenções 
e que fui alvo e oferéoendõ os 

meus préstimo* em São Paulo, 
ã rua da Gloria 877.

Lajes, 6 de janeiro de 1949.
Nildo C. Souza

Vende-se
A' rua Correia Pint 

uma boa casa residência 
para família de trato , tod 
de material u com instai) 
ções completas, bemfeflori« 
terreno de 17x80 mtá. ooi 
fundos ua rua Emiliano Ri 
mos. Preço de ocasiáó. Tri 
tar com Lauro Antunes R 
mos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Bolsa de Estados - Faculdade de Medi
cina Veterinária

Magnífica oportunidade para os estudantes catarinenses — 
Oferta da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 
da S3o Paulo —• 4 anos de estudos, com uma bolsa de Ct$ 
1.500.00 mensais — A Secretaria da Viação, Obras Públicas e 
Agricultura aguarda a apresentação dos interessados.

A Faculdade de Aíenicina Veterinária da Universidade de 
São Paulo «caba de fazer, ao Governo do Estado de Santa Ca
tarina, interessante e valios» oferta, que consiste em uma bolsa 
de estudos de Cr$ 1,500,00 menaais para am estudante catari
nense cursar, durante 4 anos, aquele estabelecimento de ensino 
superior, ob'endo o diploma de veterinário. E’ uma oportunidade 
sobremodo preciosa que »e oferece aos jovens de nosso Estado 
para sem < nus financeiro, seguiren uma carreira que, dia a dia 
n el> te valorise, pela in portincia qar apresenta, na defesa da 
nqueza pecuária nacional. E’ o aegum e o texto do oficio pelo 
qual o Prf. Milton de Souza Piza, Vice-Diretor em exercício da
quela Faculdade, dá noticia da valiosa concessão:

Senhor Ooverntdor do Estado
A F«cuUade de Mejjcina Veterinária da Universidade de 

Sàr Paulo, devidamente «nU.riz.da pelo Ooverso do Estado con 
c d r  • um citudante di fitada  oe Sent. Santa Catarina, uma 
bolta de estados deC r$  1.500,00 mensais, afim de qne o mes- 
ao , aprovado em concur»« de habilitação, curse êste estabeleci
mento de entino, obtendo ao fim de 4 anos, o diploma de vete
rinário.

Não preciso encarecer a V. Exa. o valor da oferta, que 
visa tão «ómente dar »o* estudantes brasileiros de outros Es
tados. a oportunidade de adquirirem uma profissão de acentua
do valor econômico e científico, com * criaçAo de am núcleo de 
especialiatss que irá aperfeiçoar e defender a indústria animal 
do País.

São condições essenciais: 1*) que o candidato tenha o cur
so secundário completo (cientifico ou clássico), 2*) que possua 
tods • documentação exigida para inscrição ao concurso de ha
bilitação, 3*) que seja enviado pelo Oovêruo d* V. Exa. 4a) qneque
esteja em São Paulo, na primeira quinzena de janeiro de 1949 
p.ra proceder a inscrição e submeter-se às provas.

Em anexo, encontrará V. Exa. um programa »para o aludi
do concurso e, bem assim, uma relação dos documentos exigi
dos para matricula. Aguardando uma comunicação de V. Excia., 
aproveito o ensejo para reiterar-lhe os protestos de minha esti
me e slts consideração, (ass.) Prof. Milton de Souza Piza Vice 
Diretor, em exercido.

A S. Excia. e Sr. Ooverntdor do Estado de Santa Catarina 
Florianópolis.

Considerando ser necessário esteja o candidato ao referido 
curso, ni cidade de São Paulo, ainda na primeira quinzena do 
corrente Mês de janeiro, a Secretaria da Viação, Obras Públi
cas e Agricultura do Estado convida a todos os interessados a 
entearem em imediatos entendimentos com a mesma, diretamen
te ou através das Associações Rurais localizadas nas sedes dos 
nvinicipios, afim de obterem melhores esclarecimentos quanto 
4s concições, concurso de habditação e documentos exigidos.

E sta é uma oportunidade excelente para seguir uma cer
re ta útil e valiosa, n por certo nãe será despresada pela moci
dade estudiosa de nossa terra.

7 0 0  mil cruzeiros para o 
Parque da Exposição Agro- 

Pecuária de Lajes
O Sr. Vidal Ramos Júnior, digníssimo Prefeito do nosso 

município «cuba de receber alviçareno Radiogrema que transcre
vemos abaixo :

«Prefeito Vidal Rumos — Lajes 
De Fpolia. — Tenho grande satisfação informar eminente 

nmigo que de acordo com a Lei orçamentária do exercício de 
194!) que acaba de chegar as minhas mãos, foram consignados 
setecentos mH cruzeiro* pera a Associação Rural de L»jea, des
tinado» á construção do Parque da Exposição Agro-Pecuária.

< !oogratulo-me eminente amigo por esse grande benefício 
seu município, devido era parte, ao seu alto descortino e inte
resse pelas aspirações legítimas dos lajeanos. Cordiais aaudaçõee.

AFONSO VEiOA
Chefe do Serviço de Fomento Agrícola»

CINE • BOLA
Desta vez os cinemas de La

jes, opinam sôbre a situação 
política do paiz. A coisa tornou- 
se tão séria que até mesmo os 
filmes se fizeram ouvir á res
peito. Assim, u coluna Cine-bola 
que, francameutc, nada tem 
com a política, mas que depen
de exclusivamente dos títulos dos 
filmes, foi obrigada a estampar 
estas opiniões, embora muito a 
contra-gosto. *

•  *

Fala o Tamôio: Não ha justi- 
ficutivn para o aumento de su
bsídios dos congressistas. E o 
cinismo foi tal, que após a a- 
provação do projéto alguém 
gritou no recinto: «Alegria ra
pazes*. Francamente, «Débil é 
a carne», mas *0 bandido» que 
teve esta idéia de enriquecer 
as «Caveiras do terror», está 
enganando a nação assim como 
de boa fé foi enganada «Soror 
Angélica».

*
*  *

Sete novos municípios em Sta. 
Catarina

A deputada Antonieta de Barros, presidente da Comissã-. 
E,-|» ciai de Divisão Territorial, apresentou á Aaaembléa o proj^ 
to de criação de sete novos municípios, a saber: TURVOS, consti
tuído pelos distritos de Turvos, Medeiros, Jacinto Machado, 
Pr»i» Grande e Timbó, ficando jurisdicionado á comarca de A- 
mranguá, CAPINZAL, ficando jurisdicionado á Comarca de Joa 
çab»; PIRATUBA, originário de Concórdia e Campos Novos, 
constituído dos distritos de Piratuba, Eateves Junior e Uruguai, 
jurisdicionado á Comarca de Concórdia; MASSARANDUBA, o- 
riginário de Joinvile, Blumenau e Itajai, constituído dos distritos 
de Massaranduba, Guanamirim e Luiz Alves, pertencendo á Co
marca de Blumenau; TANGARA’, originário de Videira, «-onati- 
tuido dos distritos de Tangará, Maraci, pertencendo á Comarca 
de Caçador; 1TUPORANGA, originário de Bom Retiro e Rio do 
Sul, contituido dos distritos de Ituporanga e Perirabó, pertencen
do á Comarca de Rio do Sul; e finalmente TAIO', originário de 
Rio do Sul. constituído do distrito de Taió e pertencente á Co
marca de Rio do Sul,

A vóz do Marajoara: Reina a 
escuridão e ba «Silêncio nas 
trevas». A desconfiança impera 
assim como no longínquo «Cal
cutá». De vez em vez a nação j 
móve oa lábios descorados e 
tenta dizer: «Tenho direito ao 
amor». Mas permanece envolta 
no «Deseapêro», como si fôra u’a 
«Mulher caluniada».

O paiz devia ser conduzido 
pela «Rua do Delfim verde» . . .

*•  *

f t n  o P m  l i r i n
Irg in izitíe s  Iw liitriiis

Soubemos ontem, em circuloa 
bem informados, que serão trans 
feridas grandes fábricas e in
dústrias italianas para o Brasil. 
Deverão ser localizadas, segun
do se afirma, no município de 
Itaguaí, Estado de São Paulo. 
Entre elas figuram fábricas de 
casas rurais e maquinário 
agro-pecuário. Ao que se adian 
ta ainda, virão os técnicos espe
cializados paro atacarem imedia • 
tamente os trabalhos das insta
lações e inicio dessa* indústrias»

Manifesta-se o Carlos Gomea: 
Creio eu que o Brasil atravessa 
«A rua do perigo». Em vez de 
termoB um movimento moraliza- 
dor como aquele das «Garçone
tes de Harvey», entregamo-nos 
a um box renhido em conquista 
da prata, fazendo do paiz «O 
rei do ring». Realmente, a ga-( 
nfincia supera «A paixão de 
Andy Hardy». Acho que pas
samos por esta «Prova fatal» 
devido a «Penumbra do passa
do»- »» *

P. S. -  Seja lá como fôr, o. 
fato é que o Brasil poderá cair 
em poder dos «Bandidos Fron
teiriços», a não ser que nas pro 
ximas eleições surja «Um ver
dadeiro homem».

ARNO

Pela pecuária La-1  
jeana

Segundo fomos seguramente 
informado* • t»zend» «Bela Vi* 
ta», de propriedade do Dr. In 
dalecio Arruda e filhos acaba 
de reoeber uma cart* de pessoa 
reaideiite em Araxá, no Estado 
de Minas Gerais, propondo • a- 
qufsiçãa de um lóle »1« repro
dutores d* raç* Caracú, criados 
neste estabelecimento p»storil.

E’ uma noticia qu# tran«miti- 
moi com satisfação aos no»sos 
leitores, por isso que esse fato 
engrandece não só os criadores 
deste gado. mas também este 
município, onde a pecuár » é 
ainda a sua priaeipal fonte de 
riqueza.

CR$ 2.ooo,oo
Gratifica-ae com essa impor

tância •  qu»m encontrar uma 
pa»ta grande, de couro preto, 
cunrendo objéto? de valôr, do
cumentos e os livro? fiscais da 
firme JO SE ’ ANTONIO DE 
CAMPOS, perdide uo trajeto 
Lajea-Borel.

O proprietário

Perdeu-se
Uma carteira com dinhei

ro, no trajéto da rua Mal. 
Doodoro, entre o Café Bra
sil e Bilhar Freitas. Pode-se 
á, pessoa que a enonDtrou 
entregar nesta redaçfto.

VENDE-SE

Um tiníssirr-o «Bungalow» si
tuado na A vnida 3 de Outu
bro, todo de material, com duas 
salas, dois quartos, disprnsa, 
btnheiro completo com agu» fria 
r quente e pie inclusive fogão.

Tratar com Waldir Regueira, | Maria 
ou aesta redação.

Viaçãu Aérea
Pissiiiirt; u i tiijiiii Mit HL il 

21 dl Diziibri ii 1941 i 4 il lioiiri 
U 1941

Aderbal Neve», K»ul de Cas 
tro Arruda, Ozi Rodrigues, Jzcr 
Gordon e ChenicV Jachmovicz, 
Gustavo de Sá Filho, Saul Oli
veira, Dr. José Klorvzt. Theo- 
docio Atherino, Srt*. Sony Broc 
ring, Aldo Marcou, Prof. Epa- 
minondas do Vale, José Marron 
dea, Wilibaldo Vier, Pedro Vier. 
Pedro Grnnzotto, Antouio Su- 
torato, José Ribeiio Borges, 

• Dr. Osmar R. do Vale, Alcides 
Fialho, Moacyr Benvenuti, Os
car Cardozo, D- Cecilia Andra 
de, D. Judith Santos, Dr. Do
mingos Valente Junior, Ulderi- 
co Canali, Dr. Ruy Soares, D. 
Ilza Almeida, Dr. Antonio G. 
Almeida, Dr. Homero Ribeiro, 
D. Anita Ribeiro, Menina, Ruth 

Ribeiro, Emilio Furman, 
Ivon Godinho

Prefeita Selomão Almeida
Esteva alguns dias nesta cida 

de o Sr. Salomão Carneiro de 
Almeida, prestigioso Prefeito do 
futuroso município de Curitibsnos

da ts tftaa ia
COB

causait mas. cenas 
m eat I rtaac at rie- 
isaiacltt aatcieaass. 
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__________
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P  A D i T A l  A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
u m l  1 A L  em artigos para homens, senhoras e crianças

-------------——=  Correia Pinto, 80

Correio Lageano
Lajes, 8 de Janeiro de 1949

Dl*. Armando Carvalho
Acompanhado de sua exma. 

familia, regressou de Curitiba- 
nos o Dr. Armando Carvalho, 
conceituado médico aqui resi
dente.

CINEMA E TEATRO
MAJA KASSEL -  a linda Voz de Viena !
MR. I3R0NY - o cómico e musico dos 20 instrumentos!
O grande cartaz dc domingo, amanhã, no MARAJOARA, 

além do super-Wme da WARNER INSPIRAÇÃO 1’RA’OIOA, j 
do quul são principais interpretes oa ■ usagrado« setros - 1IUM-
P1ÍRE1 BOGART. BARBARA STANWICK, E AuEXIS SMIHT, 
além deste notável espetáculo d*- Oiu«-ina, foi grandenmiite en
riquecido com .1 unica apresent» ç i-• em Lages, doe famosos ar
tistas intern noiiais: MAJA KASSEL, cuutora insuperável das 
lindas Valsus vienenses e outra« celebres melodias, e - MR. 
BRONY, o impagável comediante e musico dos vinte instru
mentos exóticos.

Após a exibição do filme estupendo INSPIRAÇÃO TRA- 
GICA, sucesso colossal em todos Cinemas do R o r  8. Paulo, 
teremos, no palco do MARAJGARA. uma esplendida hora de 
arte musical, pela consagrada cantora, e pelo coniico famoso 
dos instrumentos mais extravagantes do mundo!

Reina vivo interesse, por paite da nossa cidade, para as
sistir aos deliciosos numeros de musica v enen» pela notável 
soprano, e bem assim, pelos nume ,»s de comicidade eontagiante 
do incrível MR BRONY.

Amanhã, pois, no Marajoars. espera--' um grámle publico 
para assistir a este espetáculo formidável.

0  grande concurso de beleza
3. apuração em 6 - 1 -49

NOMES VOTOS 1 Jdlma do Vale 11
Divalda 10

Dulce L. V. da Costa 1.428 Mansa B W.dff 10
Cleusa A. Araujo 1.121 L**da Lu- na 8
Inezita R. Neves 581 Elizabeth Sabatmi 8
Zaira Borges 988 Ita Moeiní Valente 8
Zeile Ramos 38« Ceh Mrl 8
ZemtH Ramos 72 Vera Likb» 7
Dorvalina Braescher 54 Marilu Cam, u- 6
Yara Camargo 51 Ivalda Montenegro 5
Carmen Hoescbl 49 Elizabeth Velho Ramos 5
Neusa Moura 49 Helena Lenzi 4
Neide Castro Andrade 47 Eda Castelo Waltrick 4
Flora Pinho 33 Joana Shirley Schmidt 4
Ana Emilia Barroso 30 Sulamitfi Hewii 4
Ada Castro Silva 23 Tarezinha Eudete Borges 3
Maria Helena Camargo 23 Heluistt Rafaeli 3
Neusa Sousa Silva 23 Carmelita Sabatini 3
Lia Andrade Sousa 20 Helena Ramos Flariani 3
Esteia Castro Krebs 20 Mariene Vieira Borges 3 iNilce Ladwig 20 Hulda Neves Specht 2 I
Vera Terezinha Batista 18 Eunice Rafaeli 2 1
Eda Arruda 17 Magaly Megali 2 í
Luisa Ramos Rosa 17 Juçá Ribeiro, 1. Neusa Ribeiro
Tereza Furtado Ramos 15 1. Deaisf Almajda, 1. Amelia
Neusa Bianchini Arruda 15 Arruda, 1. Lia Bleyer, 1 Cata-
Leda Araujo 14 rina Olinger, 1. Dalcy Machado
Lucia Regina Arruda 11 1. Rosa Silva, 1.

Gel. Octavio da Silveira Filha
Em gozo de férias encontra-se 

nesta oidsde, o Cel. Ociavio da 
Silveira Filho, Inspetor Federal 
do ensino em Florianopolis.

Desembargador Al
fredo Trompowski

Acompanhado de sua rxma. 
familia estev* m-sta cidade o 
Desembargador aposentado Al
fredo Trompowvki, figura des
tacada nos meio» jurídicos de 
Santa Cat rina.

Wilson Antunes
Ragressen para Curitiba, onde 

cursa a Faculdade de Direito, 
o acadêmico Wilson Antunes, 
nosso inteligente colaborador e 
filho do sr. Vi dal Antunes, ru- 
ralistd no distrito de Capão Al
to, neste município.

Ela voltou. . .
“ Kepiao Serranu” está em circulação novamenfe. 

Mas. paroce que oão ba r ^ g 0 iminente de choques
com o simpático «Correio*.

Ela reapareceu risonha e plena de promessas, tra
zendo na sua primeira página o raminho da paz.

Promete que nRo descerá mais ás retaliações vio 
lenias, que nâo mais usará o desforço pessoal, que li 
miUr-se-á a auxiliar o fiscal da Prefeitura, apontando 
os buracos do calçamento, defenderá o povo da ganân
cia dos «tubarões*, forçará a baixa dos generos de 
primeira necessidade, fará chover (já o tez) para auxi
liar a pecuária e a lavoura enfim, fará critica cons
trutiva . . .

Que Deus a conservo com seus propósitos pacíficos.

Corisco

Ivo Selva
Regressou de Florianopolis o 

Sr. Ivo Selva, Chef« da Agen
cia do Instituto de Aposentado
ria e Pensões dos Õomerciarios, 
nesta cidade.. <

Plácido Gomes
Regressou a Flsrianopolís o 

nosso colega Plácido Gomes, 
diretor da conceituada revista 
«Transito» que se edita naquela 
capital.

Helf Marotto
Em visita ao seu irmão Sr. 

Dante Marotto, esteve nesta ci
dade o Sr. Heíi Maroto, socio 
da firma Eberle & Coqnembor- 
ges, de Caxias do Sul, impor
tante fsbrica de joias do sul 
paia.

O Sr. Helí Marotto em couta- 
to com as joalherias desta cida
de, efetuando grande* negodos 
com os produtos manufaturados 
no seu importante estabelecimen 
to.

Ten. Gel. Otlion Dutra 
Fragoso

Regressou do Rio de Janeiro 
onde ae encontrava em gozo de 
férias, o Ten. Cel. Othon Dutra 
Fragoio, comandante do 2° Ba
talhão' Rodoviário aqui acanto
nado , ___

Wilson Ribeiro
Continua guardando o leito, 

em virtude da grave enfermida
de que o acometeu, o jovem 
Wilson Ribeiro, filho do sr. Ed
mundo Ribeiro destacado ruralis- 
ta aqui residente.

Mimoso Ruiz
Do nosso distinto colega de 

imprensa e destacado homem 
de letra» Sr. Mimoso Rüiz, di
retor da Agencia Nacional, se
cção de Florianópolis, recebe
mos amavel telegrama de Boas 
Festas e feliz Ano Novo.

Agradecemos e relribuimos 
com votos de feliz Ano Novo.

. Mario Bertoiti•
e Cremilda Bertoiti

participam aos parentes e peísoas dé suas relações 
o nascimento de mais um robusto garoto QUeĈ a  
pia batismal recebera o nome de Olimpio Jua?ez.

Lajes, 8 de Janeiro de 1949

AMANHA - no MARAJOARA - is 1,31 Herts
Humphrey Bogart

e Alexis Smhli
NA PRODUÇÃO ESTUPENDA DA «WARNER» :

Barbara Stanwick

Inspiração Trágica
üm dos maiores e mais empolfjanies filmes desta Temporada de Cinema '
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