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As comemorações do Día 
do Soldado

Este ano as 
comemorações do 
DIA DO SOLDADO, 
terão, um cunho de 
grande consagração 
dos feitos do incli- 
to Duque de Ca
xias, o Condestavel 
do Império e Pa- 
trono do Exército 
Brasileiro.

E ’ que, o exem
plo, o heroísmo, a 
abnegação, a bra
vura o o patriotis
mo do grande cabo 
de guerra, ficaram 
do saugue do sol
dado brasileiro co
mo uma herança 
sagrada que é ne 
cesBário conservar, 
afrontando, para isso, a própria morte, se preciso fôr.

Ainda na última grande guerra era que o Brasil 
tomou parte saliente, nossos pracinhas com Mascare- 
nh»s de Morais, Zonobio da Costa e outros, escreve
ram páginas gloriosas, em Monte Castelo e outrcs pon
tes da Italia, demonstrando ao mundo que o Exército 
do Brasi! soube cumprir o seu dever, porque levou 
consigo o espirito do seu patrono, Caxias, e o apoio de 
!õ milhões de brasileiros livres.

O Presidente da República instituiu a «Semana dc 
Patrono do Exércita> nomeando uma Comissão Especial, 
chefiada pelo Sr. Nereu Ramos, vice-presidente da Re
pública e composta de altoa titulares civis e militares, 
afim de dirigirem as festas comemorativas e a transla
dação dos restos mortais do grande Chefe, para a Igre
ja da Cruz dos Militares, cujo programa publioamos 
na págiua 7.

Primeira Semana de Ação1 
Gatól ca da Diocese de Lajes

De 23 a 26 do corrente rea
lizar-se-á em Lajes a Primeira 
Semana de Ação Católica da. 
Diocese de Lajes. Sob a presi- j 
dencia de Sua Excia. Revma. 
Dom Daniel Hostin, reuuir-se-ão 
todos os vigários da Diocese, 1 
afim de em sessões de estudo, 
organizar e estabelecer planos e, 
ditetrizes para uma ação con 
junta e eficiente em todas as 
paróquias.

Dirigirá os trabalhos da Se
mana de A. C. o revmo. Pe. 
João Weuceslau, que depois de 
ter feito estudos especializados ! 
sobre a A. C. foi nomeado pelo 
Exmo. Sr. Bispo, Assistente E- 
clesiastico Diocesano da Ação 
Católica.
Serão dias de intenso e profícuo 
trabalho em que esses dedicados 
e heroicos obreiros na vinha do 
Senhor trocarão idéias e assen
tarão planos para que a A. C. 
seja em nossa Diocese uma 
realidade, influenciando be
néfica e eficazmente a vida de 
todos os diocesanos.

Como complemento da Se
mana de Estudos da A. C. ha
verá duas sessões para todos os 
professores, professoras e cate- 
quistas de nossa cidade, que 
versarão sobre problemas atu
ais da vida estudantil e da pe
dagogia moderna.

As duas sessões serão nos 
dias 23 e 24 do corrente, às 
7 horas da noite, no Colégio 
Santa Rosa.

De «Guia Serrano»

Candidatura potencial
“ SE Nao FôR POSSÍVEL UM UDENISTA, NOSSO 

CANDIDATO SERá O Sr. NEREU RAMOS”

O Senador Georgino Avelino, mostrando-se confi
ante, declarou á “ Folba Carioca” que será escolhido 
um candidato pessedista capaz de conciliar, e acrescen
tou: E' notorio que o P S D tem uma candidatura 
potencial e naturai, que é a do Sr. Nereu Ramos.

O Sr. Nereu Ramos poderá vir a ser o candidato, 
pois tem 95 por cento do apoio do P S D.

Enquanto o senador Avelino assim falára á “ Fo
lha Carioca” , ura influente procer da U D N mineira 
declarou ao mesmo vespertino: “ Se nfto fôr possível 
um udenista, nosso candidato será o Sr. Nereu Ramos”

Até 15 de Setembro, o candidato!
O vespertino “A Noticia” informa, que os proceres 

udenistas declararam à sua reportagem que o nome 
do candidato comum dos partidos nacionais deverá estar 
escolhido no máximo até lõ  de setembro, ainda que 
para chegar a tal resultado as duas etapas finais dos 
entendimentos entre os “ três grandes” sejam atacadas 
concomitantemente, isto é.a elaboração do programa 
paralelamente as primeiras cogitações em torno de 
candidaturas.

No 2° Batalhão Rodoviário
*o Quartel do 2- Batalhão Rodoviário, aqui acanto- 

serão realizadas comemorações internas, obe- 
do a seguinte ordem:
Jela manhã — Alvorada — Ãs 8 horas Hasfea- 
1 da Bandeira Nacional. As 8,30 horas Compro 
dos recrutas e leitura do Boletim alusivo, do I en, 

'tbon Dutra Fragoso, comandante da referida uni 
ás 9 horas, entrega de prêmios, inicio das provas 
ti vas, no Campo de Aviação, ás 14 horas, torneio 
Qo de futebol, no Estádio Municipal e ás 18 horas, 
tD̂ nto do Paviihão Nacional.

“Através de 
Campinas e 

Matagais"
Do Rvdo. Frei Sebastião da 

Silva Neiva, autor de varias 
obras de real ralor e organiza
dor da conhecida “ Coleção Mi
ssionária” recebemos um voluine( 
de sen ultimo trabalho, dt nomi-j 
nado “ Através de Campinas 
e Matagais” .

Oportunamente daremos a 
nossa despretenciosa e modes
ta opinião sobre o interessantís
simo livro.

Agradecemos a oferta.

Edição de hoje: 8 páginas

DEDICADO AO VALOROSO 2• BATALHãO RODOVIÁRIO 
NO DIA DO SOLDADO

G U I A  L O P E S
Guia Lopes,
Vem cá;
Que rumo eu vou seguir ?
-  Segue os meus passos no sertão colosso,
Vem comigo através de Mato Grosso 
Ao rumo de um Brasil que há de vir:
Vejo ao longe o farol da Pátria una,
Vou guiando Camisão, vim da Laguna,
Não posso demorar-me na jornada

— E Antonio João não vem na retirada ?
— Não. Ficou lá uas ruinas de Dourudos, 
Protestando com a glória do seu sangue 
Contra a invasão do sólo abeuçoado.
Ficou com seus dezoito companheiros 
Nesta Copacabana do passado.
Ficou com a eternidade brasileira,
Lá nos confins azues de uma fronteira.

Adeus. O inimigo já vem perto,
E eu tenho por aliado só o deserto 
E a floresta sem fim de Mato Grosso.
Eu quero retraçar no mapa desta guerra 
Esta estrada de luz da minha terra 
Eu tenho de marchar de Cuiabá 
Bem para o fundo da alma do Brasil!
Eu guio a Retirada da Laguna.
Maior que a retirada dos Dez Mil.

Guia Lopes — meu nome americano...

Graça de Deus no instinto de um vaqueauo.

CLEMENCIANO BARNASQUE
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c U i l o A

Dia 21
O Sr. Celso Cordova, 

oriador em Borel.
O menino Arli Alaor, filho 

do Sr. João Prudente Viei
ra, fazendeiro em Painel, 

Dia 22
A menina Yara Koeohe, 

filha tio Cap. Lupercio de 
Oliveira Koeche, Oficial do 
Registro Civil desta cidade.

A Exma. Sra. D. Adelai
de Heusi, esposa do Sr. 
Evilàsio Heusi, do comercio 
desta cidade.

A  Exma* Sra. D' Ana 
Borges, esposa do Sr. Lau- 
rindo de Oliveira Borges.

Os meninos Samuel e 
Sueli, filhos, de Sr. Evilá- 
siu Heusi, do comercio des
ta cidade.

Dia 24
Arlene de Loudes, filha 

do Sr. Anisio Mortari, resi

dente em Capão Alto.
A Exma. Sra D." Vetiina 

da Costa, esposa do Sr 
Emiliano Rosalino da Cos
ta.

O Sr. Valáerairo Antu
nes Hildebrando, do comer
cio desta praça
— A Srta. Nilce Fernan
des, filha do sr Alfredo Jo
sé Fernandes, aqui residente.

Dia 2õ
Rute Silva, filha do Sr. 

JotJo Francisco da Silva, 
residente em Caru.
— A Exma. Sra.D. Etelvi- 
na Costa, esposa do sr. Ma
rio Costa.
— O sr Osmar Burges, do 
comercio desta cidade.
— O Sr. Luiz Coelho de Ávi
la, fazendeiro em Capão A l
to.

Dia 26
O menino Agnelo, filho 

do Sr- Agnelo Arruda, G e
rente do Banco ” ln co” fi
lial desta cidade.

N u m  A l b u m
A vida, na acepção da palavra é um complexo, no tocan

te a origem do primitivo homem.
Estudou abiologia, definiu o cientista, observou o médico e 

comentou o sociólogo.
No entretanto as pesquisas não fizeram luzes sobre a primeira 
vida do primitivo homem.

A vida no pensamento 'do poéta" É tudo que se agita, 
tudo que palpita.

Parafraseando Gonçalves Dias: “  E ’ a terra das palmeiras, onde I 
canta o sabiá.
E sentindo a literatura poética de José de Alencar: ‘ ‘E Irace
ma, a virgem de lábios de mél, sentada a sombra da carnaúba 
revivendo, os verdes mares bravios de minha terra natal.
A vida é a flôr que desabrocha sorrindo e pela madrugada re
cebe o beijo do orvalho:
Vida é a inspiração, gerada no cerebro e insculpida neste ál
bum, por um motivo, n sorriso de Beatriz, tão delicado e di- 
vinal, que só pode ser concebido por uma artista — isto mesmo 
em sonho.

ALCIBIADES MUNIZ

Um? criança de tenra i 
morta com certeiro tiro na 

boca
No dia desoito de Julho, no 

Município de Curitibynos, na 
residência de Jorge Correia de 
Freitas, em Butiá Verde, Serra
ria Renê Frey & Irmãos, cerca 
das 16,30 horas, o menor Leo- 
niro Correia, com oito anos de 
idade, apoderando-se de uma 
Winchester de sen pai bloquea
da para arma de caça calibre 36, 
com ela foi brincar junto com 
seu irmáozinho de tenra idade 
de nome Leonildo tendo ao que 
parece, feito um disparo aciden
tal na região labial deste, que 
morreu instantes depois.

Dr. Walter F- Cavalcante
A negocios esteve nesta cida

de o Dr. Walter F. Cavalcante, 
elemento destacado nos meios 
sociais e forenses de Curitibanos

Acadêmico Wilson Moura
Encontra • se nesta cidade, 

a passeio, o jovem conterrâneo 
Wilson Moura, acadêmico de 
Direito, cursando a Faculdade 
de Porto Alegre.

Ninon Locena
Mais um risonho aniversá

rio natabcio verá transcorrer em 
25 do corrente a graciosa me
nina Ninon Lorena, filhinha do 
Sr. Firmino P. Branco e de D. 
Eunice Paes Branco, ele funcio
nário da Agencia Municipal de 
Estatística.

|D. Maria Joaquina A. 
Ramos

Lajes, '  "La Reine de Ia Serre"
Em princípios do ano de 1942, em pleno reinado “ gege- 

tista” , o Instituto Brasileiro de Oeografia e Estatística instituiu 
interessante concorso de Monografias Municipais. Se bem nos 
lembramos, ao autor do trabalho porventura premiado, seria 
concedido 10.000$000, (Dez contos ), além do que, o I. B. G. 
E. compremetia-se à publicar, às suas expensas, o dito trabalho 
O dinheiro, cremos,-o vencedor o recebeu. O que, ainda, o po
vo ignora é se a Monografia foi ou nâo publicada. Um esclare
cimento, à respeito seria de capital importância, em consequên
cia, é o que, de quem de direito pedimos, por isso que interessa- 
nos sobremaneira, já que o estudo que obteve o primeiro lu
gar, entre mais de uma centena de concorrentes de todo o Pais 
intitulava-se:- Lajes - “ La Reine de La Serre”  sendo o sen au
tor o ilustrado geografo Dr. Antonio Vitor Pelluzo Junior. Quem 
teve oportunidade de ler os originais do trabalho em apreço, 
quaiificon-o, com justiça, como o melhor, o mais amplo e com 
pleto estudo já feito sôbre Lajes, em todas as fases de sua vida 
histórica, política, social e ecôr.omica, desde os seus primordios. 
Nele, causas e efeitos são interpretados com honestidade, com 
agudeza de espirito e criteriosa meticulosidade, constituindo-se 
repositório de vastos e preciosos subsidios para os anais histó
ricos da Princesa, digo, da -‘Reine de La Serre” . Esta boa e 
santa terrinha bem que merece uma foto...geográfica. A respec
tiva CHAPA está pronta, há anos. Por que então nào revelá-la? 
Certo, não seriam somente os lajeanos que enriqueceríam o seu 
ALBUM de conhecimentos.

Gérson

Cercada do carinho da famí
lia, completa hoje mais um fe
liz aniversário natalicio, a E x
ma. Sra. D. Maria Joaquina 
Antunes Ramos, digna esposa 
do nosso venerando amigo Sr. 
Manoel da Silva Ramos, abas
tado capitalista desta praça.

Dona Nóca, como lhe tratam 
na intimidade, é estimadíssima 
no seio da sociedade local, pelo 
seu genio bondoso e pelas be
las qualidades de caráter, o que 
constitue uma tradição de fa
mília.

A ’ distinta dama, os nossos 
parabéns.

Srta. lim a Corrêa
Acompanhada das exmas. 

sras. Conceição P. Vieira e El- 
frida Quadros, seguiu para Por
to Alegre, a Srta, Uma Corrêa, 
filha do sr. Camilo Alves Cor
rêa, do comercio desta cidade.

P E R F I L
A ’ Dulce Lisboa V. da Costa.

Seu nome é mavioso como a hra 
Chama-se Dulce a cândida donzela,
Da côr de jambo é a tez que meiga mspira 
Amor, encantamento, pois, é bela. . . ,

A  graça, a harmonia é o que admira, 
Num porte de rainha como o dela, 
Formosa, assim, jamais então se vira, 
É um anjo todo feito prá uma téla.

Seu riso tem encanto, tem magia,
Acordes de suave sinfonia,
Belezas tantas que Dão sei contar! , . .

Modéstia há em sua alma bondosa,
E o calido perfume duma rosa, 
Dulcíssima ternura em seu olhar! . . .

17 - 7 - 949. Flôr de Ipê.

Câmara Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

REQUERIMENTOS D ESPACH AD O S:
Hercilio de Lima.

Indeferido — Volte em termos, conforme art. 64* da Lei 
Orgânica dos Municípios.

Lajes, 18 de Agosto de 1949
Dr. A. S. Waltrick 

Presidente

A INFANCIA
A’ querida menina “ JWaria Aparecida”  filha do Cesal: Senhor 

Edmundo Arruda e senhora Juditb Arruaa.
Da rosa ao roseiral. A rosa amiuda - se a infancia

Belo raio de sol da existência,
Meninice fagueira e gentil,
Doce riso de pura inocência 
Sempre adorne teu rosto infantil.

Sempre tenhas, anjinho inocente,
Quem se apresse a teus passos guiar, 
c  uma voz que teu sono acalente,
E nm sorriso no teu acordar.

Embalada nos sonhos profundos,
Vóz celeste te venha falar,
E visão lá dos céns, dos aujinhos,
Venha amiga tua alma encantar.

Apreciada, benvinda e querida,
Travessuras cismando infantis,
Nos caminhos floridos da vida,
Vai mimosa, conciente e feliz!

E’- lhe a vida continuo festejo,
Sonhos de ouro só sabe sonhar;
Toda ela uma carícia, um desejo 
De outros jogos contente brincar.

Dorival M. Faroh.

Srta. Mariche Gomes
Em 22 do corrente transcorre o 
aniversário Natalicio da srta. 
Mariche Oomes, distinta profes
sora no G. E. Imaculada Cooei- 
Ção, desta cidade.

Completou dia 18 do oorren 
te seu primeiro aniversário na
talicio, o galante Antonio F e - 
lipe, filho do Sr. Ibrahiro Simào 
digno Coletor Federal nesta ci-

Antonio Felipe
dade e de Dona Nair Silveira 
Simão.

O lindo garotinho foi muito 
festejado em sua residência.

Mercado América
de a n t o n io  XAVIER p e r e i r a

1 raça Vidal Racnos Sênior —  Edifiçio do Hotel 
Sul América

Manteiga — Ovos —  Verduras 
Salames — Queijos — Massas 

Biscoitos — etc. etc.

Conservas
Frutas —
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Sociedade Hípica 
Lageana

a s s e m b l é i a  GERAL ORDINABTa
1 — A Diretoria da S. H. L. avisa v

que será realizada no dia 4 de ’ Setembro1 iq°vf3 associad°s 
séde social, uma Assembléia Geral Ordinária ' D 10ras’ t na s,u« 
seguintes assuntos: Para tratar dos

a) -  Leitura do Relatório do ano anterior e nroo  - ,contas; e prestações de
b) — Eleição da nova Diretoria que reo-erd j  .. 

Sociedade no periódo 1949/1950. h S desUnos da
2 — No dia 7 de Setembro, ás 12 horas nn tt- - j

Sociedade tomará posse a nova Diretoria seguido da
de churrascada oferecida às autoridades 'imprensa e = —  gra? ‘ 
s- H. u .  V .  14 horas teré M „,,„  p ,„ ~  £

S : S " d a.  f  h T ” 8 ^  IndePe“ dé" ' i“  H epdbl?» “
3 -  RESULTADO DA CORRIDA DE 14-8-1940 f m tr it

OS CAVALO S .FA IIO LE IR O . X  .OOBO PRIMoT
a) -  Mais uma vêz a Diretoria da S. H. L. toma público 

como ja fez amplamente pela Imprensa désta cidade que 
nas carreiras oficiais, com prêmios a partir de ( ’rS 
2 000.08, a obrigatoriedade do fotográfo oficial d*d Socie$ 
dade, cujo resultado técnico do «OLHO MECâNlCO* so
lucionará qualquer divergência existente do «OLHO HU 
MANO» como vem sendo feito em todos os hipódromos 
do mundo. Desta forma, a Diretoria colocou na chegada 
do referido pareo, os fotógrafos autorizados da Sociedade 
com maquinas de filmagem e fotográfica, Do resultado da 
foto tirada, a Diretoria da Sociedade reunida extraordiná
riamente com a Comissão de Corridas ás I7h,30 do dia 
15 do corrente, resolveu por unanimidade, julgar empatada 1 
a carreira entre os parelheiros FAROLEIKO x OURO 
PRIMO.

b) - Em cousequencia determinou dividir o prêmio entre os pro
prietários dos referidos parelheiros, estando as importâncias 
a diposição dos mesmos na Caixa Econômica Federal, e 
mandar fazer clichê da fóto que reproduz o resultado da 
carreira para ampla publicação nos jornais da cidade, a j 
fim de que todos tomem conhecimento e da isenção de 
animo na solução do caso, pela Diretoria e Comissão de 
Corridas da S. H. L.

Lajes, 15 de Agosto de 1949.
Wandyck Silva Cap. José Pinto Sombra
1* Secretário Presidente da S. H. L.

fl refinaria de 45 mil barris 
será localizada no Rio
RIO, 16 (C. P.) -  “ O O lobo” 

anuncia hoje com destaque, 
que depois de delongas que 
impacientaram a opinião publi
ca mas que fora» julgadas ne
cessárias pelos técnicos resolveu 
a comissão nomeada pelo go
verne, localizar a grande refina
ria de 45 mil barris de petroleo 
no Rio, isto é, dentro da região 
de maior consumo do pais 
qne é o eixo Rio São Paulo.

Hoje o Conselho Nacional do 
Petroleo deverá tomar conheci
mento do relatorio da comissão.

0 Dia de «Ação 
Graça»

de

SERA SANCIONADA PELO 
PRESIDENTE DA REPUBLICA 
NA PRÓXIMA QUARTA FEIRA

O presidente da Republica 
sancionará a lei que cria o dia 
de “ Ação de Graças”  com a 
presença dos srs. Cardeaes do 
Rio o São Paulo minis ros de Es
tado e representantes de institui
ções e Ordens Religiosas.

Ganho do causa de um jornal catari
nense fechado pelo D1P

0 proprietário de «Dia e Noite» vai ser indenizado 
em doi§ milhões de cruzeiros

Rio, 16 - (C . P.)- “ Dia e Noite”  era um jornal que se 
fdPava em Florianopoüs sob a direção e responsabilidade do 
Jornalista Menezes Filho seu preprietario. Em 1941, sem funda
mento legal, o DIP. fechou o jornal, recorrendo o seu pro
prietário dessa decisão- O  feito percorreu diversas instâncias 
jurídicas, sendo iniciado no Juizo da Vara dos Feito» da Fazen
da Publica Federal em São Paulo, onde 'fo i julgada procedente 
P<lo juiz Cantidiano G»rcia de Almeida. . D

Passando o caso à apreciação do Tribunal Federal de 
cursos, foi reconhecido unanimemente o direito do jorna is a 
Menezes Filho, que será indenizado de dois milhões d® cru*al" 
fospor perdas e danos. Foi o processo ao ministro Arthw; Ma
rinho, fazendo parte da segunda turma também 01 
Henrique D.Avila, com o revisor, e Mourão Russel, com g«

Faleceu a autora de 
“...E 0 VENTO IE1I0IT
ATLANTA, 16 (A. P.) -  

Faleceu, hoje, no hospital local, 
a consagrada escritora Margaret 
Mitchell, que, com seu livro "... 
E o vento levou”, obteve fama 
mundial. Seu romance constitui 
o segundo “  best-seller”  do 
mundo, sendo superado, unica
mente, pela Biblia. Foi editado 
em quarenta países e trazido 
para trinta idiomas. Calcula-se 
sua tiragem total, até hoje, em 
oito milhões de exemplares. 
Anualmente são vendidos, só 
nos Estados Unidos, sessenta 
mil volumes.

Os críticos literários conside
ram dificil ta reprodução do ca
so de Margaret Mitchell, no 
que, certamente, estão com a 
razão. Era ela uma pobre e 
desconhecida provinciana, que 
cooquistou a fortuna e a gloria 
ainda jovem, com a publicação 
de uma obra considerada à par
te na literatura romanesca: 
‘ ‘ ..Já o vento levou”

•omeçou a v ig o ra r no Brasil o decreto de 
excom unhão

Rio, 16 (C. P )  - Todos os prelados ^ ^ '^ r d i n a d a ^  e
'8|ram ás autoridades eclesiásticas que 1 contra em plena
0s heis em gerai notificando-se de qu excomunhão dos
xecução o decreto do Santo Padre dispondo a excomunna
‘ lolicos que transigirem com os ^ “ 'V^Heoisâo da Santa Sé. 

Começou, pois, a vigorar no Brasi der ijvr0s comu-
Nenhum catolico poderá comprar declaradamente

!'Stas- Participar de reuniões ou dc ass 0 Jo famoso Congresso 
■omunistas ou dissimuladas, como e o c sacramentos e de
rú Paz, sob pena de ficarem pnvados dos sacra
ofl0s os atos da Igreja. oroibe que elementos

A decisão vai mais longe, pois q p <je padrinhos em 
,er*encentes aos partidos comunistas sir
lamentos, balisados, confirmações, e t c _____________________

ájuj&ndo a SLAN, estás auxiliando ao teu Pr6luI

Gratifica-se com 
200 cruzeiros

A quem achou um molho de 
chaves perdido, possivelmente 
na Raia. Entregar na redação 
deste jornal.

HimonnaiDns

emoVirtus

U A Í  A P O M A D A  N O  I O C A I  t 
„ ( t *  AO Mf i M O  TIm PO O  l lOUlOO

OFICINA RA010LAR
Concertos em RÁDIOS e aparelhos eletricosl em geral 

Concertos e limpeza em Maquinas de Escrever 
Con:erto e regulagem em Balanças Automáticas 

Enrolamento em Dinamos para autos

Serviço Rápido e garantido

n’ A VOZ DA CIDADE

Forragens Provita Ltda.
Praça Vidal Ramos Sr. 25 — Lajes — S/Catarina

Rações cientificamente equilibradas e preparadas para:
Gado Leiteiro, Touros Reprodutores, Engorda 

de Bovinos, Bezerros e Novilhos — Galinaceos

Wolff & Lima Limitada
Rua Correia Pinto, 19 — Lajes — Santa Catarina

Representações em geral - Co
missões - Consignações e Conta 

Própria
Fogões econômicos Berta - Cofres blindados 

Berta - Panelas de ferro Berta - Camasde ferro 
Berta - Maquinas de costura em geral, das conhe
cidas marcas Singer, Pfaff, e Eusqvarna - Roupas 
prontas e sob medida Guasparl - Unhas para co
ser e bordar «Circulo» - Rádios «Invictus» orgulho 
da industria nacional - Balanças «-Santo Antomo» 
- Caramelos e balas finas «Siblí» - Camas «P a 
tente* - Cadeiras Colonial.

Dr. Hugo W . Camargo
E specialista do H ospital S ão L ucas de C uritiba 

Cursos Especializados no Rio de J aneiro e B uenos Ayres

OUVIDOS-NARIZ-GARGANTA
Cirurgia da Surdez por otoesclerose (Leropert). Plasticas de nariz, 

Pansinusites. Laringe, Processos modernos para operações de amígdalas. 
Esofagoscopia e broncoscopia, (para diagnostico e retirada 

de corpos extranhos)

C o n s u l t ó r i o ; P ra ç a  Z a c a r ia s  —  E d if íc io  João A lf r o d i  —  5 o  A ndar  
A p a r ta m e n to  501

CURITIBA — PARARA

L A J E S  B A Z A R
C. Montenegro & Cia.

C O M PR E  B A R A T O , V IS IT A N D O  A S E C Ç Ã 0:

Artigos do Dia

Chegou o seu Rádio!
Escolha entre as afamadas marcas:

Mullard — RCA Victor — Indiano — Clíper 
— Cruzeiro — Pilot — para luz e bateria 

Toca - discos RCA Victor

A m o ld o  H e id r ie h
___________ Rim Correia Pinto, 6S — LAJES
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FARMACIA POPULAR
Direção técnica do farmacêutico diplomado

A N T 0 N 1 0 M .  V . R I B A S
O maior'e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A sua Farmacia de confiança
Completo sortimento de perfumarias e artigos de toucador 

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A mais Barateira
Praça João Pessoa =-- Lajes

Fraqueza Nervosa Esgotamento Fisico
ê

(A stisia  no Homem e na M ulher)

quem solicitar, será enviado pelo correio a interessante 
obra do Dr. LOPES FERREIRA «ASTISIA SEXUAL» — 

Tratamento c l 'u' co e Dietico:

Junte ao pedido Cr$ 10,00 para despesas, dirigindo-se & 
F. S. NEVES - Caixa Postal n° 2398- Rio de Janeiro • Brasil

J. Tups |unior
Deposito dos afamados vinhos

TRENTINO
Distribuidor — representante dos produtos da

O r v e ja n a  Caçadorense
Cerveja*11 Polar" extra 
Cerveja Malzbier 
Laranjada — Guaraná 
Oazoza — Xarope 
Bitter — Agua mineral

Permanente estoque
ie:
LÍDguiça

Mortadela
Salame

Marmelada “ Pisani1

Rua Tiago de Castro esquina Hercilio Luz

COLETORIA ESTAOUAl
IMPOSTO DE INDUSTRIA 

E PORFISSÕES
De ordem do Sr. Coletor tor

no publico que. durante o mês 
de Agosto corrente, se procederá 
a cobrança do imposto acima 
referido correspondente ao 
2’ semestre do corrente ano.

Os coutribuintes que não sa
tisfizerem seus pagamentos den 
tro do referido prazo, poderão 
faze-lo no mês de setembro 
com a multa de 20°/o Termina
dos os prazos acima citados, 
serão extraídas as certidões de 
divida para a devida cobrança 
executiva.

Coletoria Estadual de Lajes, 2 
de agosto 1919.
José L. de Góss Waltrick. 

Escrivão Interino

ALUGAM-SE

SALAS
110

Edifício
Marajoara

Informações
com a gerência 

do CINE TEATRO
M ARAJOARA

Dr. J. Gualberto 
Ketto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

Cr.$ 275,00
Por este preço

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

nho Standart, couro legitimo.^

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

calçados, meias ctc. etc.

P R E Ç O S  B A R A T ÍS S IM O S ,  S O  NO

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

Cia. Catarinenss ie Força 
e Luz S. A.

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 nao 
cumprir as determinações 
constantes deste item.

a Gerencia

t

ii

Florista
Flôres —- Corbeilles’ - - 

jBouquets — Jogo$ comple 
tos para noivas — Para
vestidos -de baile — Grinal
das — Corôas de qualquer 
tipo — Riscos para bordar

jcom chapas perfuradas, etc
R. Quintino Bocaiuva 
(Mercadiaho de frutas)

VINAGRE FLORA
o melhor

C o n t a d o r
Devidamente registrádo no C R C, procura 

colocação nesta cidade.
Informação na redaçao deste jornal*

W 0 0 D S T 0 C K
A máquina de escrever que lhe dará completa 

satísfaçao, por suas qualidades insuperáveis.
Silenciosa — Facil de manejo — Eficiente

Dispomos para pronta entrega. Variedade de mo- 
dêlos: de 90 a 20õ espaços

Veja-a, experimente-a, com pre-a pelo seu real
valor.

C o m  f a c i l id a d e s  de p a g a m e n t o ! C o n s u l t e - n o s  a g o ra  m e s m o !

J. Wolff & Cia.
LAJES STA. CATARINA

Padaria e Confeitaria Carioca
de Ernesto Guidalli

Rua Correia Pinto, 54 — Fone 62 — Lajes

Reoebeu moderno e variadissimo sortimento de enfeites pa
ra bolos e dôces de vários estilos: Rosinha? - bonequinhas 
corações -  estrelinhas - velinhas, etc.

O  maior estoque de Chocolates e Borr.bons.

Pão — Biscoitos —  Cucas — Doces
Preparados com farinha de Ia. qualidade

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

Dr. João Costa Netto
Alta Cirurgia —  Doenças de Se*horas — Parto

UPEHAÇuES : de Estomago. Intestino, apendicie, Fígado e Vias BI- 
lares. Tiroide Bocio (Papo). Hérnias Varizes e Hemorroida. Ri» 
e Próstata Útero Ovários e Seios. Tumores em geral Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e ad
quiridos.

Tratamento Médico c Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar 
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Tt- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. 19$

Cônsultorio: Praça Cel. João Costa (br CifflJ dl Café Illllifl)

Joalheria Mondadori
d e  «MBSOZIO I .  M 0 H D I D 0 H I

Rua Mal. Deodoro, 35 — Enfrento ao Hotel Provezani
VARIADISSIMO SORTIMENTO DE RELOGIOS, 

JOIAS, BIJOUTERIAS E ARTIGOS PARA 
PRESENTES
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Expresso Grazz'otin ± de Transportes
Ltda.

LAJES -  V A C A /?M  - CAXIAS
LAJ® - V « S R i E K *

De Lajes ás 5 horas =  De V areio x ,
DE CAXImS. 3as e 6as ís  7 hom dT  5 ° " ! o .

C0" L 7 s d-° P°",' A ’ to* " «
° E  - : - - s h£ d e , a L E 0 « e ,

Informações nas Estações 
Rodoviárias

Mario Teixeira Carrilho
A-dvogado

( Desem bargador Aposentado)
Consultas e pareceres. Ações eiveis, Comerciais 

crimiDais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Residência — Rua C el. Qoxdova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 15 de Noverabro-Edificio J080 Cruz Jor. Fone 
.LAJES — Caixa Postal n° 19 — Sta. Catarina

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOOADO

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

R. 15 de Novembro n° 6, Io A. -  LAGES 
NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

Quer comer bom ?
Vá no restaurante do Clube 14 de 

i Junho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECIONADO 

Satisfaça seu paladar 
Cosinha brasileira e italiana - Adega sortida

Dr. Caetano da Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos * Ouvidos -  Nariz - G arganta
Consultório: Edif. Dr. Acacio - 2° Pavimento 

das 9 ás 11 e 8 ás 5 horas.

Da. C E C 1 R I B E I R O
Rua Cel. Emiliano Ramos, 66.

Costureira com longa pratica, ace.ta J ™ end* ' 
vestidos de acôrdo com os figurinos mais> «"o jw  _ 
de Paris, Londres e América do Norte, berviço per
feito e rápido. _________

iD W I C I I  • COBRANÇA • |l l , U * í £ ’ > : S I S J l t l í S '

Cine -  Teatro Marajoara, • .^ C OTeleçramaa: B L I B R A N C U  M

£ 3 Í r :  sí‘ •««.*.“ -  » « « “ ■
DRr ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOOADOADVü u a u l»
„ kfsta f. necessitamos

Rosa Limitada
Contabilidade • Comercio 
Rua 15_de Novembro, 13 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

E ncarrega-se
da compra e venda de 
casas, terrenes pinhais, 
surrarias, camros etc

Prefeitura Municipal de La je s
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
N* 1562 

|n - 15G8

Br. V a I e n ç a
CÜDica exclusiva de 

crianças
Consultorio: Io andar do edi

fício Marajoara 
Consultas: das 14 ás *17 

horas — Fone 67 
Residência: Rua Cel. Aris- 
tiliano Ramos -  Fone 14

N1 1470 

N̂* 1530

N- 1579
I
N* 1767

Theodocio Miguel
Atheriiio

ADVOGADO
Rua Hercilio Luz, 7 

Lajes

N. 1567 -

N* 1585 

N* 1586

Casa Nova
E

Casa Grande
Si desejas comprar nma 

casa proenre Silverio Len- 
zl, ele tem diversas, todas 
da material, e a preços de 
Galinha Morta.

Dia 10 de agosto de 1949.
Antonio Ozelame - Transferencia de terreno foroiro - 
Sim.
Belisário de Medeiros Ramos - Transferencia de lan
çamentos de uma casa - Prove que pagou o imposto 
de transmissão devido ao Estado.

Dia 11 de agosto de 1949.
Otacílio Antunes Oliveira - Licença para fazer au
menta em um prédio - Sim.
Osvaldo Schwiuden - Aprovação de planta e licen
ça para construir uma casa de madeira no Morro do 
Posto -  Sim.
Guilliermina Laurentina da Silva - Professora Muni
cipal • 90 dias de Licença - Sim.
José Benjamim Bertoti e sna mulher - Transferencia 
de terreno foreiro -  Sim.

Dia 12 de agosto de 1949.
Dr. João Pedro Arruda - Aprovação de planta e li
cença para construir um prédio para o Sr. Dirceu B. 
Pires - Sim.

Dia 13 de agosto de 1949.
Dr. João Pedro Arruda - Aprovação de planta e li
cença para construir um prédio para Erica Fontana - 
Sim.
Dr. João Pedro Arruda - Aprovação de planta e li- 
çença para construir um prédio para Senhorinha Ne
ves - Sim.

PORTARIA
*  de 10 de Agosto do 1949.

O Prefeito municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA
De acôrdo com os artigos 149 e 163, do D;creto-lei 
estadual n. 700, de 28 de outubro de 1942:

A Auzemir Sommer, ocupante do cargo de Professor, 
Padrão D, do Quadro Unico do Município (Escola mixti mu
nicipal de São José, no distrito de Anita Oiribaldi), de (30) 
dias, com todos os > vencimentos, a contar de õ do corrente. 
Prefeitura Mnnicipal de Lajes, em 10 de agosto de 1949. 

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Mun icipal

NEGOCIO DE OCASIãO
Permuta-se on vende-se o 

bom prédio situado á esquina 
das ruas Oetulio Vargas 
e mal.
Deodoro. Salão Cruzeiro do 

Sul
Tratar com J o ã o  Furtado 

rua Emiliano Ramos,56.

Vende-se
Uma pensão sita á rua Porto 

União, inclusive o prédio, tudo 
novo, por preço de ocasião. 

Localização ótima.
Tratar com o proprietário Sr. 

Amandio Oabriel de Souza.

PORTARIA
de 11 de agosto de 1949 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder Licença:
De acôrdo com o art.'l63, do Decreto-lei estadual 
n* 700, de 28 de outubro de 1942:

A Ouilhermina Laurentina da Silva ocupante do cargo de 
Professor, Padrão A, do Quadro Único do Mnnicipio (Escola 
mixta municipal de Rincão dos Albinos, no distrito de Car), 
de noventa (90) dias, com todos os vencimentos, a contar da 
presente data.
Prefeitura Municipal de Lajrs, em 11 de agosto de 1949. 

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal.

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

' ADVOGADO
RESlCENClA t ESCRITÓRIO 

(íua Hercilio LuS .,
%• LAJES ( '

Atende chamados para Al eo 
marca» de 5 Joaquim, Curifl 
bano», Bom Retiro e Rio doSui-

DECRETO
de 10 de agosto de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acôrdo com o art. 15, item V, do Decreto-lei es
tadual n° 700, de 28 de outubro de 1942.

Balbina Silva para exercer em substituição, enquanto du
rar o irapedimeuto do respeotivo titular Sra. Auzemir Sommer, 
o cargo de Professor, Padrão A, do Quadro único do Município 
(Escola mixta municipal de São José, no distrito de Anita Ga- 
ribaldi), percebendo s gratificação prevista em lei.

7 Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de agosto de 1949.
I Assinado. Vidal Ramos Júnior

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO
de l l  de agosto de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acôrdo com o art, 15, item IV, do Decreto-lei es- 
taduul n" 700, de 28 de outubro de 1942:

Juveliua Pereira Delfes para exercer o cargo de Professor, 
Padrão A, do Quadro Único do Município fEscoln mixta Mu
nicipal de Lajeado Grande, no distrito de Painel).
Prefeitura Municipal de Lajes, era 11 de agosto de 1949. 

Assiuado: Vidul Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário.
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‘‘De Qiiitandinha a Bogotá passando por Buenos Ayres"
Este é sugestivo titulo do livro com qug P. Nunez Arca 

enriqueceu a literatura nacional, editado pela conceituda “ Letras j 
Editora Continental Ltda.”  de São Paulo.

O autor deste livro dispensa comentários, pois trata-se de 
um escritor, literato e jornalista sulamericano de reconhecido 
talento e um autentico diplomata da bôa-visinhança, conheceder) 
profundo dos usos e costumes dos paizes da América pela sua 
destacada atuação em pról do iutercambio cultural desses paizes. 
lí membro do “ Comitê Cultural Argentino11 e colaborou em as- 
suntosjbrnsileiros na «Asapress» e «Brasil-Press» propugnando 
sempre pela aproximação inter-americana.

«De Quitandinha a Bogotá passando por Buenos Ayres» é 
ura livro com 278 páginas encerrando belíssimas reportagens so
bre as duas célebres conferências inter-americanas, com vários 
clichês em fotolito e conceitos interessantíssimos sobre o conti
nente.

Agradecemos a oferta do importante documentário sula
mericano, certos de que recebemos um livro de grande valor 
histórico.

Ministério da Guerra
5 * H e g iã o  M i l i t a r  e 5* D iv i s ã o  de  In f a n t a r i a
QUAIÍTEL GENERAL — ESCALÃO TERRITORIAL

Alistamento M ilitar
Classes de 1931 e 1932

Pelo presente, ch?ma*se a atenção dos cidadãos nascidos 
no ano de 1932, para a obrigação de se alistarem dentro do 
prazo legal - os primeiros seis mezes do ano civil em que completar 
dezessete anos de idade - até o dia 30 do mês de Junho.

Todo aquele que assim não proceder, será alistado à reve-; 
lia e considerado infrator do ALISTAMENTO MILITAR, su jei-; 
to às penalidades da Lei e á multa de - Cr$10,00 - dez cruzei
ros.

O Alistamento quando é feito dentro do prazo leg^l é gra
tuito recebendo o alistado, imediatamente o documento que 
constitui prova de estar EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES 
MILITARES, até completar 20 anos de idade, o que possibilitará-

a) ser nomeado funcionário público, extranumerario federal,! 
estadual ou municipal, ou ingressar como funcionário ou em 
pregado de institutos para-estatais, autarquias, associações ou 
empresas oficializadas ou subvencionados ou cuja existência e 
funcionamento dependam de autorização ou reconhecimento pe
lo poder público:

b) assinar contrato de qualquer natureza com o Governo Fe
deral, Estadual e Municipal:

c) obter passaporte ou prorrogação de sua validade:
d) obter carteira profisional:
e) obter licença para exercido de qualquer industria ou pro

fissão:
f) matricular-se ou prestar exame em qualquer estabelecimento 

de ensino.

SÃO ORGàOS AL1STADORES
— As Juntas de Alistamento Militar - J. A. M. • Nas Pre

feituras Municipais
— As Repartições Alistadoras - R. A. - Nos Quartéis sedi

ados no interior dos Estados do Paraná e Santa Catarina
Ao alistar-se o cidadão deverá exibir a Certidão de Nasci

mento
Os cidadãos que não tiverem sido registrados civilmente 

ou que não possuam provas desse registro, deverão comparecer! 
ás J. A. M. ou R. A., onde serão alistados de acordo com oi 
Artigo 25 da Lei do Serviço Militar.
Os orgãos alistadores funcionam diariamente e durante todo o

ano.
Cnritiba, 20 de Maio de 1949.
João Oualberto Oomes de Sá 

Ten. Cél. Chefe do Esc. Territorial

A Voz da Cidade
SOB NOVA DIREÇaO

Completa oficina de reparações e reformas de rádios e apa
relhos elétricos em geral

Montagens de amplificadores para todos os fins — Secção 
especialisada em enrolamentos de Dínamos, Motores elétri

cos e Transformadores,
Secção de Vendas, Rádios, Materiais elétricos em Geral. 

Rua 15 de Novembro, 21 — Lages, Santa Catarina

Edição de hoje: 8 páginas

Aviso
A Com panhia Catarinen

se de F ôrça  e Luz S /A . a v i
sa aos Snrs. Consum idores 
que não m ais fará  c o b r a n 
ça á dom icilio . Será cortada 
a ligação do contribuinte 
que estiver em atrazo de 
dois (2 ) m eses.

A QEREN O IA 

Lajes, 11 de A gosto  de 1949

Quem casa 
quer casa

Portanto si quiseres 
comprar uma casa, num 
preço modico, o bem lo
calizada, entenda-se com 
Silverio Lenzi.

0SM RECIS
ADVOGADO

Praca J o ã o  P essoa  
Edi[. Dr A cá cio  -  1:andar

IflJFS
«S^nta Catarina

CAMOMILINA
PARA À PEHTKÀO D,ASARIAS (AS

VITAMINA Da
- ( C A L C I F E R Ó L )
ANTl RA0UÍTIU-FIXADORA DO (AlUC

Compra-se
Uma casa em bom estado, 

na cidade e até Cr$25.00,00. ’ I
Informações nesta redação.

A T A Q U E S
Insônia, pa lp itaçõas, depres
são  moral, ag itação , angús
tia. M a ra v a l acalm a a irrita
ção, elimina o desassossêgo  e 
as crises nervosas e dolorosas.

M A R A V A L
Calmanto dos norvos

Construtora Imobiliária 
Copacabana Ltda.

Edificio Paulo Broering, Cx. Postal, 48 — End. Telegr.
“ COPACABANA” — Lajes — bta. Catarina

Procure conhecer o "Placo Copacabana,,
Adquirindo lotes e casas á prestações módicas, sem 

juros, à lougo prazo.

Lotes Das ruas Marechal Deodoro, João"de Castro, 
Benjamim Constant e na Estrada Federal.

Lotes desde CrS 5.000,00 com 20°/o de entrada^ e o restante 
em prestações mensais á começar de Cr$ 150,00. 

Informações no Escritório da:
Construtora Imobiliária 

Copacabana Ltda.

Serviços de engenharia em geral
Projétos, Cálculos, Concreto-armado e construções por admi 

nistração e empreitada, com aparelhamentos moderuos, 
Bitoneiras, Vibrador, etc.

Engenheiro resp.- Dr. Cleonea Velho Carneiro Bastos

Oficina Eletro Galvanica
(NÍQUEL AGEM)

C. WAGENFUHR & CIA.
Rna Tiago de Castro, (fundos) s/n — Lajes — S. Cat.

BANHOS DE NÍQUEL - COBRE - OURO - PRATA 
ETC. EM QUAISQUER OJBETOS DE METAL 

S e r v iç o  r á p id o  e g a r a n t id o

CASA EDUARDO
Belíssimo sortimeoto de 

Casacos de Peles - Nylon - Veludo - Casemira, ele.
CRETONE X X X  EM TODAS AS CORES

Mercadinho Central
D. G. DetofoI

Frutas - Verduras - Conservas - Frios - Doces 
Chocolates - Confeitos - e grande numero de ar

tigos de sua especialidade
ENTREGA A DOMICILTO —  TELEF. 148'

Rua Mal. Deodoro, 28 —  Em frente ao Cine-
featro “ Tamoio”

~-------- Advogado —
H .  R li B U L B O  10  S E '  S C U I K H

A O V O C A C 1 A  EM GERAL, especialmente questões de
TERRAS, INVENTa RKJS e COBRANÇAS 
Kua Barão do Rio Branco, 12 —  LAJES
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0  Teatro em Lajes
[p p a n h ia  B iB I FERREIRA
de parte de nossa matéria editorial? devido a o ^ 0 ÚltÍ h°  graM' 
ter oficial, inadiavel, deixamos de inserir em rviço.de Çdra- 
vos comentários sôbre a brilhante temporada de°Bibi D° ‘
realisada em nossa terra no Ciae-Teatro Marajoar* b Ferre,ra' 

Com os tres últimos originais apresentaria “ n „  
reira, ou sejam «A  Pequena Catarina». « D ia b in h o V ^ ' Fer' 
«Scampolo», teve a nossa platéia novas e excelente baias.>’ .e 
dades para apreciar, admirar e aplaudir todní n oportuui-
deste notável conjunto de valoresP do Teatro narioníl P0DenteS 

A Companhia Bibi Ferreira honra qualouer Telt 
quer público do mundo. E suas credenciais, e a ^onSr- 
naça® de seu alto prestigio e popularidade invulgares 
eIa conqu.stou_as Jár’ D0S S^ndea centros do Brasil- no T m - 
,ro Regmfl do R.o de Jane.ro; no Teatro Santana, da capital paS- 
lista, e daqui se irradiando até Curitiba. Florianópolis L a ^  e 
«gora, presentemente, na capital gaúcha, onde obteve’ os maio 
res triunfos em sua estreia recente
t nEKStp é coraeDtíf io- reflete a nossa opinião so
bre Bibi Ferreira e sua Companhia, e que consideramos tão 
respeitável, hoje, elogiando calorosamente este nu<»ilo de nrtis 
tas expoentes de verdade, do nosso Teatro, como ontem, den
tro do mesmo direito respeitável de critica, pela pena de um 
de nossos redatores, discordou da fórma como foi recomendada 
em Lajes um outro conjunto, ao qual não negamos relativo va
lor - porém, que julgamos muito longe daquele que uma pro
paganda exagerada e condenada pelo próprios artistas, apresen
tou como a melhor e mais cara do Brasil. . .

Exaltação em todo Brasil dos feitos do 
DUQUE de CAXIAS

INSTITUÍDA A SEMANA DO PATRONO DO EXER
CITO — 0 Programa de Festejos

Companhia ALBA GARRIDO
Ainda n3o se apagaram os ecos de um sucesso invulgar 

comas aphui iJas t enuradas  do ‘ Billet Qrete Wiesenthal”  
e de “ Bibi Ferreira e seus artistas”  que a nossa sociedade 
recebeu com tanto carinho e entusiasmo, e eis que o cartaz 
teatral nos anuncia para breve a presença em Lajes da mais 
popular artista de comedia do Brasil - Alia Garrido e sua 
Comphania do Teatro Rival, do Rio de Janeiro.

Conforme já está sendo anunciado pela imprensa e in
teressantes cartazes na sala de espera do Marajoara, Alda 
Oarrido deverá fazer sua estréia eu Lajes no próximo mês, 
no dia 9 de Setembro.

Fomos há dias visitados pelo representante desta Com- 
pahnia, o sr. José Alves Tenreiro, que nos comunicou a 
próxima estréia de Alda Garrido, e nos deu, também o elen • 
co que acompanha esta consagrada comediante. Com Alda 
Garrido estão os seguintes artistas, alguns nossos conhecidos 
de temporadas anteriores:
Cirmen Gonzalez, Cléa Suzana, (que há poucas Semanas fo i 
eleita a Rainha dos artistas) Hamilta Rodrigues e Marieta Fíld; 
Augusto Aníbal, Carlos Melo, Vicente Marchelli, Francisco 
Dantas,’ João Boavista, Geraldo GambÓa, Aiuérico Oarrido e 
Arlindo Netto.

Do repertório da Companhia fazem parte as seguintes 
comédias, todas com centenares de representações e enorme 
sucesso: “ Gostar e Fechar os Olhos” due ser  ̂ a es*r' '̂al y  
Barreto é o Candidato”  Agora Mando Eu” ; Mamãe Dormiu 
ni Rua” ; A Largatixa, A Franceza do Night and Day, A Ma r- 
queza de Campos, Um Beijo com Molho” além de outras.-

O presideute da Republica 
a fim de dar cunho verdadei- 
raraente 'nacional ao tributo 
que a Batria deve ao Duque 
de Caxias, patrono do Exerci
tô  brasileiro, vem de instituir a 
“ Semana de Caxias” , de 19 a 
25 d» corrente, e convidar as 
mais altas autoridades civis e 
militares pura, sob a presiden 

cia do vice-presidente da Re- 
. publica, sr. Nereu Ramos, cons
tituírem a Comissão Especial 
de Homenagens Nacionais ao 
Duque de Caxias, que terá a 
seu cargo a organização e exe
cução do programa geral das 
solenidades.

A COMISSãO 
Para integrarem a referida 

Comissão, o presidente da Re
publica convidou as seguintes 
personalidades: .ministro Laudo 
de Camargo, presidente do 
Supremo Tribunal Federal; ge
neral Canrobert Pereira da 
Costa, ministro da Guerra; ge
neral Ângelo Mendes de Mo 
rais, prefeito do Distrito Fede 
ral; Marechal João Batista Mas- 
carenhas de Morais, comandan
te da Força Expedicionária 
Brasileira; contra-almirante R e
nato de Almeida Guillobel, re
presentante da Marinha, briga
deiro do Ar Luiz Leal Neto 
dos Reis, representante da A e
ronáutica; sr. Herbert Moses, 
presidente da Associação Bra
sileira de Imprensa; o sr. Ben
to Carneiro| da Silva, represen
tante da familia do Duque. Pa
ra secretário foi designado o 
general Pacio Figueiredo, se
cretário geral do Ministério 
da Guerra.

O PROGRAMA
O programa a fser cumprido 

durante a “ Semana de Caxias" 
constará de '.duas partes: uma

de âmbito nacional, com a rea
lização simultânea em todo o 
território brasileiro, de festas 
civicas, pará ampla divulgação 
dos principais episodios da vi
la do grande vulto e a exalta
ção dos feitos do Patrono do 
Exército; a outra parte será 
executada nesta capital e cujos 
pontos mais importuntes sâo:

No dia 23 será feita a exu- , 
mação dos despojos do Duque 
e da Duquesa de Caxias, que 
se eucontram no cemitério de 
Catumbi. Ao £to assistirão di
versas autoridades civis e mili
tares, entre os quais represen
tantes do Exército, Marinha e 
Aeronáutica, da Academia de 
Letras, do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, do Insti
tuto de Geografia e História 
Militar do Brasil, do Museu His
tórico Nacional e todos aqueles | 
que, pela palavra escrita ou o- j 
ral, têm concorrido para a divul
gação dos atos e feitos da vi
da do notável brasileiro.

Será organizada uma guarda 
especial ás urnas funerárias, 
que ficarão na Igreja do cemi
tério de Catumbi até o dia se
guinte.

No dia 24 os despojos serão 
transladados para a igreja da 
Cruz dos Militares, em cortejo 
civico. coBstituido de tropas mo
torizadas. A Policia Militar do 
Distrito Federal formará em 
alas próximo á igreja da Cruz 
dos Militares, a fim de prestar 
mais uma homenagem ao cria
dor daquela milicia.

Na igreja da Cruz dos Mili
tares, que faz parte da antiga 
Ordem Imperial da Cruz dos 
Militares, da qual o Duque de 
Caxias foi provedor por duas 
vezes, será rezada missa solene.

“I  união dos cristãos é possível"
Este será o primeiro tema a ser desenvolvido era Por

to Algre pelo famoso pastor Marc Boegner

Sensacional !
Por motivo de seu 5- aniversário de fundaçAo a

casa

A C a p i t a l
está. fazendo uma formidável liquidação de 

o seu variadissimo estoque.

Meias “Lobo“

CASA EDUARDO

O pastor Marc Boegner, tal
vez o vulto de maior expressão 
do protestantismo francês, está 
sendo esperado em Porto A le
gre, no próximo dia 23 de agos
to, quando pronunciará a sua 
primeira conferência na Igreja 
da Trindade, sobre o seguinte 
tema: “ A União dos Cristãos é 
possível” .

No dia seguinte, a 24 do cor-1 
rente, o pastor Marc Boegner 
deverá falar, pela segunda vez 
na sala de conferências do Ins
tituto de Belas Artes, sobre ‘ O 
drama da civilização ocidentul”  
desta vez numa conferência sob 
o patrocínio da Associação de 
Cultura Franco-Brasileira.

Terminando o ciclo de confe
rências que deverá pronunciar 
na capital gancha, o pastor Marc 
Boegner realizará uma terceira 
palestra, na Igreja Central Me
todista, no dia 25 do corrente, 
sobre “ As Igrejas Protestantes 
na Vida da Frunça".

Nascido em 1881, o pastor 
Marc Boegner realizou a sua 
formação moral e espiritual uas 
cidades dc Orleans e Paris.

. Baoharelou-se, pela Faculda- 
[ de de Direito de Paris em 1'jOl,

e, em Teologia, na mesma ci
dade, em 1904, havendo defen
dido tese de doutor em Teolo
gia em 1926, na Faculdade de 
Teologia de Paris.

Foi, de 1909 a 1911, pastor 
da famosa Igreja Reformada 
d‘Aouste.

E’ educador, escritor de no
meada, destacando-se eutre as 
suas obras “ A Igreja em face 
dos Problemas Contemporâneos" 
e “ A vida Cristã” .

Ele é atualmente presidente 
da Igreja Reformada de Fran
ça, pastor da Igreja do Passy, 
presidente da Federação de 1- 
grejas Protestantes de França, 
e um dos vice-presidentes do 
Conselho Mundial das Igrejas.

Como homem de letras e es
tudioso dos problemas sociais, 
é membro de diversas acade
mias, entre as quais a Acade
mia de Ciências Morais e Polí
ticas, do Instituto de Frunça.

As conferências do Pastor 
Boegner, no Rio de Janeiro, se
rão patrocinadas pela Confede
ração Evangélica do Brasil e 
pelo Adido Cultural da Embai
xada de Fiança.

Monstruoso crime de morte 
em Curitibanos

A cidade de Curitibanos, 
em a noite de 30 de Julho 
findo foi teatro de uma cê- 

na de verdadeiro vandalismo, 
praticada por indivíduos tarados, 
Com almas de monstros, na 
pessoa de um infeliz velinho, 
muito doente, que vivia da ca
ridade publica de nome Ramu- 
aldo Alves Plácido.

Os selvagens individuos Ro
gério Rodrigues de Oliveira 
(reincidente) e seus comparsas 
de nomes Eugênio e João Ma
ria dos Santos, embriagados, 
invadiram cerca das vinte ho
ras da noite do dia acima apon
tado, o humilde domicilio de 
Ramualdo, nos airabaldes da Ci
dade, onde o serviciaram, pro- 
duzindo-lhe a pauladas, ferimen
tos cujos resultados finais vie
ram agravar o estado de saude 
do infeliz velhinho, o qual não 
poude resistir á gravidade dos 
ferimentos recebidos, vindo a 
falecer as 9 horas do dia 3 do 
corrente, vitima de hemorragia 
intra toraxica. Foi aberto rigo
roso inquérito Policial e S. S. o 
senhor Tenente Moisés Cordo- 
va de Oliveira já conseguiu 
capturar dois dos autores desse 
inominável atentado que se eu
contram recolhidos à cadeia pu
blica.

Morte Pavorosa
Em o dia 2 do corrente o 

senhor Nelson Almeida saiu 
de sua fazenda com destino a 
Tzquarussú afim de trazer mi
lho que lá comprara e no re
gresso, cruzando o váu de Ma
rombas, no lugar conhecido 
por Ressaca, numa Tapera lá 
existente, ouviu gritos lancinan
tes que partiam do dito local. 
Procurando certificar-se do o -  
corrido, aos seus olhos se lhe 
deparou um quadro horroroso: 
Um homem, sentado no chão, 
desgrenhado a ponto de meter 
medo a qualquer mortal, quasi 
carbonisado do umbigo para bai 
xo gritava pavorosamente. Reco
nheceu tratar-se de Euclides 
Francisco da Silva, homem ain
da moço, o qual a muito lhe 
contou que tendo feito um fo- 
guinho para se aquecer, teve 
um dos ataques que lhe costu
mava dar, de vez em quando, 
e ao voltar a si eucontrava-se 
naquele lastimável estado, todo 
queimado. O senhor Nelson, 
num gesto humanitário, man
dou seus empregados trazer 
«bóia» para o infeliz e provi
denciou sobre a remoção ime
diata do mesmo para Curitiba
nos. Entretanto, o infeliz, não 
podendo resistir à gravidade 
das queimaduras recebidas veio 
a falecer no dia seguinte ás no
ve horas tendo sido sepultado 
no cemitério local.

Café e Pastelaria
ir

No salão da esquerda do Ci- 
ne Teatro Tamoio, foi inaugu
rada dia 17 do corrente um 
bem montado Café expresso 
no balcão e uma pastelaria «a 
ia minuta» dispondo de maqui
nas e utensílios modernos,

A nova c isa chama-se 
«Café e Pastelaria Tamoio» da 
firma Atilio Travaglia & Cia. 
sendo um estabelecimento de 
primeira ordem no ramo.
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A iP o n ito i A casa que procura fer sempre as maio<c» novidades 
i t  b d jil lu l  em artigos para homens, senhoras e crianças

Grande liquidação por motivo de 5* aniversário

Grande cartaz, hoje e amanhã no MARAJOARA, com 
a Super—Produção da RKO-RADIO:

A Kua das Almas Perdidas
Mais um grande espetáculo de Cinema esfá anunciado pa

ra hoje e amanhã no Marajoara. E ’ a estupenda produção du 
RKO-Radio — “ A Rua das Almas Perdidas” , que Irving Pichei 
dirigiu magistralmente para esta famosa marca produtora.

Um elenco notável foi por este diretor escolhido para in
terpretar os personagens do drama emocionante, que hoje o pu
blico vai assistir s aplaudir sem reservas.

Robert Youug, Susan Hayward, Jane Greer, e Rita John
son são os principais astros.

Tudo neste filme, direção e interpretação, e mesmo os ce
nários e efeitos técnicos, foram orientados paru dar ao público 
um grande espetáculo dramático, emocionante, mas profunda- 
naente humano e dentro dos princípios: divertir aducando.

“ A Rua das Almas Perdidas”  é um soberbo filme, que por 
certo, agradará em cheio ao nosso publico.

Grêmio Esportivo 
Juveoil

Acaba de ser fundado nesta 
cidade, mais uma associação 
esportiva com base no futebol 
A sua primeira diretoria ficou 
assim constituída:

Presidente, Wantuil Samba- 
quy. Vice- Presidente, ^élio 
Schraidt. Secretário, Armindo 
Araldi, Tesoureiro, Nilson Mar
tins. Guarda - esportivo, Ario- 
valdo Caon. Técnico, Solon 
Amarante.

Colheita Selvagem UM FILME
COLOSSAL

A «Paramount» reuniu novamente no mesmo elenco os 
consagrados astros ALLAN LADD e DOROTHYL AMOUR em 
um filme de grande cartaz. “ Colheita Selvagem” , num cenário 
esplêndido de trigais imensos, onde a moderna agricultura meca- 
nisada entra em ação, é um dêstes filmes que pela sua ori
ginalidade agradam, prendem a atenção da primeira á última 
cena»

Aquela sociedade de trabalhadores na colheita do trigo, 
dentro de uma camaradagem e solidariedade edificantes no tra
balho e nas relações sociais, é uma página que merece ser es
tudada e meditada. E não fôra a presença, um dia, ali, entre 
■queles homens robustos e jovens daquela mulher diabólica -  
(Dorothy Lamour) e tudo se teria realisado diferente, sem ini- 
misades e ódios . . ,

“ Colheita Selvagem” e um grande filme, que o CARLOS 
GOMES anuncia para amanhã, domingo, ás 8 horas.

EVico De Nardi
Encontra-se entre nós, a ne

gócios, o jovem Erico De Nar
di, viajante comercial residente 
em Caxias do Sul.

Marcelino Pascoa!
A passeio encontra-se nesta 

cidade o Sr. Marcelino Pascoal 
do comercio de Caxias do Sul.

Vacaria

Anteprojeto do Codigo Rural
Emendas que serão apresentadas pelo sr Manoel 

Claro de Lima, em nome da entidade local

VACARIA 10 (C. P.) — Seguiu para Porto Alegre o sr 
Manoel Claro de Lima üder da pecuaria do Nordeste qUe s|i 
assistirá o 16° Congresso Rural representando a Associação des
te município. S.s. é portador de algumas emendas ^ ra  o ante 
projeto do Código Rural e de diversas teses a serem discutidas 
naquele conclave das quais destacamos a seguinte:

__ “ A Assooiação Rural de Vacaria necessita que a Fede
ração das Associaçções Rurais solicite à Secretaria da Agricultu
ra a criação de um posto de fiscalização sanitária para os ani
mais que se destinam ao Município de Vacaria a fim de pre
servar o seu rebanho — um dos mais sãos do Estado. Estes 
animais deverão penetrar no município somente quando porta
dores de atestado de sanidade, especialmente das seguintes mo
léstias. tuberculose, mal de bang e sarna bovina. Essas molés
tias foram constatadas aqui pelo fiscal de produtos de origem 
animal no matadouro, somente em animais procedentes das zo
nas baixas do Estado. No periodo de 1943 a 1949, foram cons
tatados três casos em animais dessas procedências — o que 
iatesta as excelentes condições de saDidade do rebanho bovino do 
Município. Nos matadouros e frigoríficos do Estado, onde foram 

[abatidos milhares de bovinos do Município de Vacaria, as pou
cas condenações, pnr tuberculose recaíram em animais proce
dentes de outras zonas, e que foram somente invernados em 
Vacaria. Urge que sejam tomadas providencias por parte das 
autoridades sanitárias, para a concretização dessa medida profi- 
lática".

O maior Filme brasileiro até hoje filmado, é a produção 
de ODUVALDO VIANA

QI I A S I  NO CEO
Finalmente, o grande produtor e diretor de “ Bonequinha 

de Seda“ , Oduvaldo Viana, novamente surge ante o publico bra- 
■ileiro com a sua mais recente produção: QUASI NO CéU.

Um dos maiores acontecimentos até hoje registrados em 
nossa vida artística, foi o reaparecimemto de Oduvaldo Viana 
com esta sua nova produção.

Somente na capital bandeirante, onde este filme foi pro
duzido e simultaneamente exibido em 10 cinemas, o sucesso 
foi de entusiamo.

Todos'queriam ver e aplaudir este notável trabalho de Ci
nema moderno, dirigido por mâo de mestre.

QUASI NO CéU, produção novíssima, de Maio deste ano 
- já está em Santa Catarina e será exibida em Lages a partir 
de 25 do corrente, no Marajoara.

ALUGA-SE
Uma sala, ótimo ponto para 

negocio com uma porta para a 
rua Marechal Deodoro. Infor
ma-se nesta redação.

Waldeck
Dia 25 de Agosto engalana-se 

o lar do Ten. Waldech Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Civel 
nesta cidade e de Dona Dinah 
Silva"Sarupaio, por motivo do 
aniversário de seu filhinho Wal
deck.

Enlace
Dia 27 do corrênte realizar se 

á, em Florianopolis, o enlace 
matrimonial do nosso jovem 
conterrâneo Dr, Francisco May 
Filho, cem a distinta Srta. Ma
ria Eloy Neves, da sociedade 
daquela cidade e filha do Sr. 
José Fernandes Neves do alto 
comercio da capital.

Silvio Pereira Telles
Seguiu para o Rio de Janeiro, a negocios, o Sr. Silvio 

Pereira Telles, conceituado comerciante nesta cidade, proprietá
rio do importante estabelecimento gráfico, “ A Pérola de Lajes.

Em benefício d<3

“Coleginho" »

Aguardem  no palco do San ta Rosa
o Grande Festival em benefiei o do

C O L E G IN H O
com o d ram a histórico

0 SANGl 
QUE ORA T®

IE
9

N o  M A R A J O A R A
Domingo e S é p i a -  feira

A Rua das Almas
N o  C A R L O S  G O M E S
Domingo, âs 8 horas

R n H iP ifa

N o  M a r a j o a r a  -  Dia 28  
Prodígio do cinematografia brasileira

Perdidas
Estupenda Produção da RKO — com
Robert Young\ - Susan Hay

ward - Jane Greer e Bita 
Johnson

UUlllullCl

Selvagem
Da PAcoAmMOUNT Alan Ladd e Dorothy Lamour

DO AUTOR DE:

‘ ‘ Bonequinha de Seda" 
ODUVALDO VIANA

QUASI NO CÉU
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