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DR. CÂNDIDO RAMOS
Longe, bem longe da sua 

terra e da sua gente, descança ho
je, n» quietude sombria duma se
pultura, o corp" inerte de Cândido 
Ramos-

Muito alem destas campinas 
verdejantes, que preguiçosamente 
5e extendem pela vastidão do pla
nalto, entrecortadas de taipas se
culares e matizadas de capões es
curos, baloiçaudo na suave ondu
lação das coxilhas, sucedem-se vi
larejos e cidades.

Muito mais longe ainda, de
pois do oceano largo, surge um 
continente velho e experimentado, 
onde vicejaram civilisações que, 
depois de periodos áureos, tomba
ram pela ação erosiva do tempo, 
deixando marcas indeleveis das suas 
conquistas em todos os campos da 
atividade humana.

Ao Sul desse ativo continen
te existe um pedaço de terra, 
imortalizado pelo grande coração do seu povo — que é a 
França — simbolo glorioso da luta dos povos, pela Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade.

Onde a França é acariciada pelas aguas do Mediterrâneo, 
está a aristocrática Caunes, recanto encantador procurado pelos 
que buscam repouso.

Foi aí, nessa joia da Europa, que um grande homem - ilu
minada cultura e nobre coração lajeano - encerrou uma exis
tência preciosa entre os mortais, no dia 29 de agosto findo.

Brilhou na medicina, integrando a missão médica brasileira 
na Grande Guerra de 1914, participando ativameute da retirada 
da Servia, e recebeu a gratidão da França, quando condecora
do com a LEGIãO D E HONRA.
No Iioipital Necker, serviu ao lado de Legueu, uma das maiores 
sumidade* da cirurgia mundial daquela época, e houve-se tão bem, 
com a sua técnica impecável, que mereceu do iusigne ̂ mestre a hon
ra de o substituir na direção do grande Hospital da Lidaae Luz .

De volta ao seu paiz, ingressou na política, onde se sali
entou como paladino das liberdades catarinenses, e nas lutas que 
enfrentou, em defesa do povo barriga v e r d e  permaneceu sempre 
de pé, cercado da admiração, da estima e do respeito dos seus

concidadãos  ̂ modegto e desprendido, foi eleito Senador

da República, em 1935, tendo renunciado seu maad“‘° ’. <sm® urí  
dirigida ao chefe do partido que o elegera, num g . 
de quem não ambiciona postos elevados, coisa rara nos tempos

1116 Grande e belo talento, extraordinário * " “ ter,a“ J ” ^nteí . '  
“ .descendente ue tradicional família catarinense, amou enter'j U c S C c U í l c u l C  i r d U * v  u  , fo i
ecidamente a L ajes, seu querido berço a ' , , fulirurante

Jornalista de escól, orador primoroso, dotadode 
iteligência. focalizava e discutia qua^uer assunto, prendendo 

iditório com a sua pulavr» {ac^ « con  ̂ ^  do gover_
Logo apos a Revolução de 1 • > Secretário da Fazen-Logo após a Revolução de í  • Secretário da Fazen

p Washington Luiz. assumiu o ca K vezes como Inter
a, tendo lovernado o Estado, por diversas vezes,
entor Federal- O sa r  Ramos, filha do raa-

Foi casado com Dona Julieta ' d#jr0 neste Município, 
>r José de Melo Cesar, co n ceitu ad  da Aparecida,
ujo consórcio realizoU-se na j e:jicada esposa, percor
ra São Paulo. Em companhia de su de estu(]0s, pois
*  os principais paizes da apostolado.
,Zla de sua ',r0 ‘ST  p* o tíd id o  Ramos, perde o Estado de Oom a morte do Ur. osuu f;ii s 
anta Catariua urq dos seus gran morto, ao Estado

A’ exma. fara ilia d0 ÍlU1tr! n V aao Município de Lajes, que 
? Santa Catarina e, especialm • , eQ1 prol da sua gran-
teve sempre como um forte batalhador ea P 

eza, apresentamos sentidas guarde o corpo ineite de
Que a terra longínqua da França e re,spe,to com

« p . Rr S  -

Luto Oficial no Estado
» Sr. Vidal Ramos Júnior re-, imenso peZar comunlco-
ebeu o seguinte VOs h*ver falecido na França

PREFEITO MUNICIPAL ‘ vos

1 !lOSSo eminente coestailuano 
Dr. Cândido Ramos, que pres-j

(tou ao Estado como Interven
tor Interino e como Secretário 
Fazenda, assinalados serviços. 
Governo acaba decretar luto 
oficial em todo território Cata
rinense dias 31 corrente e I o e
2 setembro próximo. Saudações.

Armando Simane Pereira -
Secretário da Justiça, Educação 
e Saúde.

Na Assembléia Legislativa
PREFEITO MUNICIPAL 

LA.TES
' Comunico que, a requeri
mento fundamentado pelo De
putado Ribas Ramos, apoiado 
Deputados Souza Cabral, Saulo 
Ramos, [Imar Correia e Pinto 
de Arruda, na Sessão Legisla- 

l tiva ontem se rendeu homena
gem memória eminente Dr. 

i Cândido Ramos, constando re
gistro voto pezar alta e levan
tamento sessão. Cordiais Sau
dações.

Alfredo Campos - 2o Secretário

Em São Joaquim
PREFEITO MUNICIPAL 

LAJES
Ao ter conhecimento falecimento 

eminente catarinense Dr. Cândido 
Ramos, ex-Secretário da fazenda e 
exlnterventor nosso Estado, em cujo 
posto prestou assinalados serviços à 

I terra barriga-verde, mamiei hastear 
!a  Bandeira Nacional no edificio da 
) Prefeitura e fechar o expediente. A 

morte de vosso ilustra conterrâneo 
consternou profundamente o povo 
desta cidade, que tinha pelo grande 
morto expressiva e real admiração. j 
Era nome do Govêrno e do povo de j 
meu A/unicípío sinceramente conster
nado, apresento a V. S., às autorida
des em geral e ao povo lageano, 
sentidas condolências. Saudações.

Domingos Albino -  Prefeito em 
exercício.

i s  homenagens nesta cidadi
O Sr. Vidal Ramos Júnior, Pre

feito Municipal ao ter conhecimento 
do infausto falecimento do Dr. 
Cândido Ramos, decretou luto ofici
al em todo o município, durante 8 < 
dias, mandando hastear o Pavilhão' 
em funeral no edificio na Prefeitura 
e tomando outras providencias.

NA CâMARA MUNICIPAL
ATa 2o Reunião do Legislativo 

Municipal foi prestada uma homena
gem ao Dr. Cândido Rainos, falando 
os T ereadores Srs. Solon Vieira da 
Costa e Celso Ramos l iranco, tra
çando ambos o perfil e a bio
grafia do venerando morto.

Presidente da Camara Dr. Aristo- 
te/es WaltricK propôs um minuto 
de silencio, o que foi feito de poé e 
o lançamento em ata de um voto pu
xar, comunicando o ocorrido ao Sr. 
Henrique Ramos Júnior, irmào do 
saudoso conterrâneo.

OUTRAS DEMONSTRA
ÇÕES DE PEZAR

A infausta noticia do falecimento 
do Dr. Candinho causou consterna
ção na' cidade, sendo o assunto obri
gatório nos clubes, cafés e locais de 
reunião, o que demontra o alto 
graú de popularidade que gozava o 
extinto em todas as classes sociais.

Os Clubes 14 de Julho, T de Junho 
Associação Comercial e AssociaçAo 
Rural, hastearam suas bandeiras em 
feneral: associando -se ao pezar do 
nosso Estado e principalmente da 
nossa cidade, berço do graude ex
tinto.

Romalino Garcia 
e Terezinha Arruda Garcia

participam aos parentes e pessoas de suas relações 
o nascimento de seu filho, ocorrido em D do cor
rente.

Lajes, 3 de Setembro de 1949

C a s a  V i e r o
de João José Viero

A mais nova Loja de Fazendas 
de Lajes

Rua Hercilio Luz, 27 — enfrente ao «Novo Armazém»

COMPLETO SORT1MENTO DE TECIDOS 
PR0PRI03 PARA A ESTAÇÃO

Voiles - Sedas - Cretones - Morins - Algodões 
Brins - Perfumarias - Miudezas, etc.

A mais ba rateira

A maior liquidação de todos 
os tempos

Casa Santa Catarina
de Verissimo Duarte & Filhos 

Praça Vidal Ramos Sênior — Lajes

LIQUIDAÇãO COMPLETA E DEFINITIVA DE 
TODO 0  ESTOQUE, PARA TERMINAR COM A 

SECÇaO DE TECIDOS.

Preços abaixo do casto
Mais de 300 ternos para torrar 

Sedas — Tafetás - Veludos - Astracans - Cretones 
Casemiras - Camizas - Casaoos de Senhoras etc.

Oscar Wagner
De sua viagem ao interior do 

Estado, regressou o Sr. Oscar 
Wagner membro da diretoria da 
Assooiação Comercial de Lajes 
e proprietário do grande empó
rio de calçados (( O Sapato 
Chie.”

Dia 11 grande festa na
Vila Vicentina
em beneficio do Azilo

Enlace
Consorciaram-se em 25 do 

p. passado, o Sr. Rubens Viei
ra Borges, conceituado comer
ciante nesta cidade e a Sra. 
Osmarina Silva, filha do Sr. 
Gervasio Mariano da Silva, 
criador no distrito de Painel. 
Foram testemunhas; por parte do 
noivo o Sr. Outubriuo Vieira Bor
ges e exma. esposa e por parte 
da noiva o Sr. Jorge Barroso 
e e*ma. esposa.

Convite-Míssa
Irmãos, cunhados e sobrinhos do

Dr. Cândido Ramos
recentemente falecido na França, convidam os arai^os e 
pessoas de suas relações para a Missa que, em sufrágio 
de sua alma farão celebrnr no dia 5 do conente mês, se
gunda-feira próxima, ás 8 horas, na Catedral faltar-mór). 

Antecipam agradecimentos 
Lajes, Io de Setembro de 1949
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D ia 5
A Srta. Maria E. Wolff. 

filha do Sr. José Wolff, do 
comercio desta praça.
— A menina Zeli Cordova, 
filha do Sr. Manoel Valde- 
vino de Cordova, fazendei
ro am Capão Alto,
— Reinaldo, filho do Sr. 
Leopoldo Dias Braescher. do 
comercio desta cidade,

Dia 7
0 Sr. Olivio Pereira de 

Sousa, funcionário do 2o 
Batalhão Rodoviário,
— 0 menino Enio Tadeu. 
filbo do Sr. Otávio Ramos, 
do comercio desta cidade.
— Aldo, filho do Sr, Joa
quim Melim filho, comerci
ante desta praça.
— Sr. João Waltrick Coe
lho, fazendeiro em Capão 
Alto.

Dia 8
O Sr; Otávio Cordova Ramo» 
1. Tabelâo nesta cidade.

Exma. sra. D. Maria de 
Lourdes Sousa, esposa do sr. 
Alzemiro Francisco de Sou

za.
— O jovem Ditnas Cândido, 
filho de sr. Ditnas de Oli
veira Waltrick, fazendeiro 
em Capão Alto.

Dia 9
Vilma, filha do sr. Cirilo 

•Tosé da Luz. do comercio 
d9tas cidade.

Dia 10
0 menino Cólio, Filho do 

sr. Luis Coelho de Avila, 
fazendeiro neste município
— Leni, filha do sr Hor 
tencio Alves Rodrigues, de 
Correia Pinto.
— Gilberto, filhinho do sr. 
Nelson Braescher, do comer
cio desta praça.

Dia 11
A Exma sra. D. Viima 

Luz, esposa do sr. Cirilo 
José da Luz.
— jovem, João Pedro, filho 
do Sr. Jeronimo Xavier de 
Oliveira' fazendeiro envAn- 
tonio Inácio.
— ASrta Joceli Antunes, 
filha do Sr. João B. Lemos 
Cordova, fazendeiro em 
Borel.

Clube dos 13
Realizou-se domingo último, 

dia 28 de agosto, mais uma 
das costumeiras reuniões do 
já  consagrado Clube dos 13 
Especinhnente convidado, com
pareceu o Rev. Pe. João, di
gno assistente eclesiástico da 
Ação Católica desta diocese. 
Após o almoço, que, como 
sempre, deoorreu na maior 
cordialidade, falaram os Drs 
líubaldo José Schuch, Homero 
Prestes Miller e Oliuto Campos 
tendo êste último saudado, em 
brilhante discurso, o ilustre vi
sitante, Pe. João, o qual, de 
sua vez, em belíssimas e co
movidas palavras, agradeceu a 
homenagem de que foi alvo.

Na ocasião, passou o Dr. 
Schuch a presidência do Clube 
aop restigioso Cel. Vitorio Uaon, 
que, em breves palavras, agra
deceu a presença de todos os 
companheiros e declarou encer
rada a reunião.

Ficou ainda deliberado que 
a próxima reunião será no dia 
7 de setembro, em comemora
ção à magna data nacional, ten
do sido designado o companhei
ro Dr. Homero Puim para fa
zer o discurso oficial alusivo à 
efeméride.

Agradecemos o convite rece
bido para participar dessa so
lenidade.

NOIVADO

JOALHKPIA MONDA DOR]
de um ill I. MONOAOOm .

Rua Mal. Deodoro, 35 — Enfrento ao Hotel Provezani

VARIA DISSIMO SORT1MENTO DE RELOGIOS, 
JO IAS, BIJOUTERIAS E ARTIGOS PARA 

PRESENTES

Contrataram casamento em 
Curitiba o Sr. Ives Moura, Ins
petor da Aliança da Baia Capi
talização e filho do Sr. Julio 
Joaquim de Monra, aqui resi
dente e a distinta Srta. Leonor 
Santana, da sociedade daquela 
cidade e filha do Sr. Acioli 
Santana, comerciante ali e de D. 
Madalena Santana.

Ação Católica Diocesana
Realizou-se de 23 a 26 do mês próximo passado em a nos. 

sa cidade de Lajes, importante conclave de mais de trinta sa- 
cerdotes, os vigários das trinta paróquias da nossa amada Dio- 
cese Reunidos com o fim de estabelecer as bases mínimas dos 
trabalhos da Ação Católica, não pouparam esforços para o bom 
êxito da semana de estudos, esmerando se em frequentar assí- 
duamente as reuniões e tomando parte ativa nos debates. Presj. 
diu as reuniões o nosso preclaro antistite, 1> Daniel Henrique 
Ilostin, acompanhando com sumo interesse todas as explonaçõig 
do conferencista e diretor técnico da semana, 1 e. João Vences- 
lau Zelesuy, assistente geral da Ação Católica da Diocese. Igual- 
mente, aos debates subsequentes á exposição da materie, S. 
Excia. assistiu eom igual interesse e satisfação.

O primeiro dia abrangeu dois temas palpitantes. 0  que po
dem os sacerdotes esperar dos leigos e, vice-versa, o que é que 
os leigos esperam dos sacerdotes da Igreja. — No segundo dia, 
tratou-se largamente do ensino da Religião ou seja da Cateque
se. Foram elaborados planos concretos para a doutrinação da, 
crianças, como também para a instrução religiosa, maximé apolo- 
gética, dos adultos. Ao terceiro dia, focalizaram-se os assunto< 
referentes á Metodologia Catequética Moderna, principalmente 

| nos Círculos de estudos dos diversos ramos da Ação Católica. 
Foram fornecidos programas para Cursos de Catequistas e ou
tros semelhantes destinados a Semanas Catequéticas e demais 
reuniões da Ação Católica. — A realização das Semanas (>ate- 
quéticas em todas as paróquias servirá de preparação para o Con
gresso Catequética Diocesano em nossa cidade de Lajes, em abril 
próximo vindouro.
Com o fim de ficilitar a volta dos Revdos. Padres vigários para 
as respetivas sedes paroquiais, encerraram-se os trabalhos dia 
25 á noite, com a sessão soleue em homenagem ao príncipe da 
Igreja que é S . Excia. D. Daniel Henrique Hostin. O Salão No
bre da Cúria Diocesana engalanou-se para este ato festivo. Os co- 

i rações dos filhos palpitaram de gratidão para com o pai espiritual 
e amigo bondoso, nos cânticos, nos discursos e no óscalo final 
do anel episcopal. As palavras de agradecimento de Sua Pa
ternidade, o Sr. Bispo Diocesano, calaram fundo na alma dos 
sacerdotes e demais pessoas presentes da Junta e Diretorias Dio
cesanas da Ação Católica. Por fim todos receberam de S. Excia., 
como recordação, uma medalhasinha do Divino Espirito Santo 
e nma fotografia do grupo de todos os sacerdotes presentes ni 
Semana.

J . D.

João Maria Anselmo e Yclita Croda Anselmo
participam aos parentes e pessoas de suas relações o nasci
mento de seu promogênito SÉRGIO, ocorrido em 19 de Agos

to, na Maternidade Tereza Ramos.
Lajes, 3 de Setembro de 1949.

Dr. João Costa Netto
Alta Cirurgia — Doenças de Seahoras — Parto

U P E R A Ç uE S  : de Estomago. Intestino, apendicie, Figado e Vias Bi- 
lares. Tiroide Bocio (Papo^. Hérnias Varizes e Hemorroida. Ria 
e Próstata Útero Ovários e Seios. Tumores em geral Cirurgia dos Os
sos e ÂrticulaçSes. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e ad
quiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar 
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Te
reza Ramos - Residência Ruu Correia Pinto, 3 -  Tel. 19b

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

Padaria e Confeitaria Carioca
de Ernesto Guidalli

Rua Correia Pinto, 54 — Fone 62 — Lajes

Recebeu moderno e variadissimo sortimento de enfeites pa
ra bolos e dôces de vários estilos: Rosinhas - bonequinhas 
corações -  estrelinhas - velinhas, etc. '

O maior estoque de Chocolates e Bombons.

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

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

Oricimbo Caetano da Silva
Esteve alguns dias nesta cida

de, o Sr. Oricimbo Caetano da 
Silva, conceituado Oficial do 
Registro de Imóveis e Anexos, 
da comarca de Curitibanos.

Heurique f.oiiinek Jor.
Regressou para Curilibanes, 

onde reside, o Sr. Henrique 
Coninck Júnior, destacado fa
zendeiro, naquele município.

D r. lu iz  Carlos Niemeyer
Após alguns dias entre nós, 

regressou para Curitibanos o 
Dr. Luiz Carlos Nicmeyer, con
ceituado advogado naquela 
cidade.

Alberto Eineck e Jurema Paes Eineck
participam aos parentes e pessoas de suas relações o contra
to de casamento de sua filha ARACY, co.t . o Sr. Eduardo 
Daum Walter.

Lajes, 3 1 - 8 - 4 9

Cia. Tecelagem Carvalho S. A.
Citeca

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLE!/
g e r a l  e x t r a o r d in á r ia

Convido a todos os acionistas désta Sociedade, compare
cerem á Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia lr 
do corrente mês, ás 10 horas da manhã, nos salões da “Escoli 
Normal Vidal Ramos”, a-fim de tratar-se da seguinte ordem.

1) -ltelató'io do exercício de 1948.
2) Demonstração da atual situação da sociedade.
3) -Forma de liquidação da Sociedade e outros assnnj 

tos atinentes ao sinistro ocorrido em 31 de dezembro de 1 948J

Lajes 1 de Setembro de 1949

João de Deus da Costa Carvalho 
Diretor Presidente

Luiz Carlos Allgayer
Encontra-se entre nós vindo  ̂

de Porto Alegre, o jovem Luiz 
Carlos Allgayer, cunhado do 
nosso amigo Dr. Rubaldo José 
Schuck, e pessoa do alto co
mercio daquela capital.

“Meias Lobo“

CASA EDUARDO
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------  CORREIO LAQEANO

Anita Garibaldi - a heroina
nos dois mundos

HOIÍENAGEM d a  CâMARA FEDERAr í RD
— O DISCURSO DO DEPUTADO orTAFríí'|íí A DESANTA CATARINAI  ADO OCT ACTLIO COSTA —

3* PAGTNA

entre as
Na sessão de 4 de Agosto a na 'táüa. Hoie Sr *.

Gamara dos Deputados prestou es,‘2m° s «memorando no C° r  V '65
merecida homenagem á m em ó-lSl1 e " a Itália,* o centenário d a ' Alhnn lmperiabs,?s Qü '-°/onei

morte da heroina brasil™ ' - Ajbuq rerque Melo e as forçasria de Anita Garibaldi, poi mo- ira, es- 
u matiro do 1- centenário de sua mor- posa de José Garibaldi 

te. Transcrevemos abaixo o vi- das mulheres mais famosas da 
brante discurso do nosso ,lus- h,s,° ria-
tre conterrâneo, Major Octacilio Anita er& filha de um tropei- 
Costa, exaltando os feitos d a iro dos arredores de minha ci- 
heroina catarinense: dade natal, que foi Bento Ri-

Sü. OCTACILIO COSTA -  
Senhor Presidente! Uma das pá
ginas mais formosas de Ruy foi 
h sua conferência, conhecida 
sob o nome de Regresso à Ter
ra Natal. O exordio, diz Batis
ta Pereira -  Coletênea literária, 
e de peregrina beleza: a sauda 
ção e a recordação dão-se mãos

beiro da Si'va, - conhecido com 
o nome de Bantão da Silva e 
sua esposa Maria Antonia de 
•Jesus. Tiveram diversos filhos, 
uns nascidos em Lages outros em 
Laguna.

Aqui ocorre uma circunstân
cia digna de mencionar. Um ou
tro nome igual ocorre na histo
ria de minha terra uatal. Gove;-

farroupilhas do Coronel Teixei-i

Garibaldi e as fôrças de Teixei
ra Nunes aí proclamando a Re
pública, já então desfraldada a 
bandeira da “Igualdade, da L i
berdade e da Humanidade”.

Anita Garibaldi tem boje sua 
memória perpetuada em belo 
monumento em Roma - estátua 
equestre, notando-se om volta o 
jardim tropical recordando o 
Brasil e em Ravena, em Belo 
Horizonte e Santa Catarina.

Na localidade de Morrinbos, 
outrora Município de Tubarão, 
em 30 de agôsto de 1821 nas
ceu Anita donde passou a habi
tar com seus pais em local pro

ra Nunes - conhecido pelo no- ximo a enseada da laguna.

para evocar o passado “ao pri- nava a Capitania de São Paulo 
rnciro sorriso da minha terra, em 17õõ, o Capitão General d ’ 
na curva azul da sua enseada”. } Luiz Antonio de Souza, Morgado 

Os primeiros sorrisos longin-ide Matheus. 
quos da sua terra, êle via pen-j Foi por ordem dêsse gover- 
durar-se do Céu, estremecer o nador que o Capitão Mor Re- 
ninho onde cantou Castro Al-, gente dos Sertões de Curitiba 
ves, "verde ninho murmuroso ao Sul Antonio Correia Pintò
de eterna poesia, debruçado en
tre as ondas e os astros” .

Sr. Presidente, nesta hora, em 
qne^evocamos o nome do gran
de Ruy, tenho o meu pensamen
to também voltado para a mi
nha terra, para a verde ilha en
cantada onde nasceu Cruz e 
Souza - o grande poeta neg; o

-  organizou e dirigiu a bandei
ra que em 1766 foi fundar um 
povoado para fazer testa às 
Missões Castelhanas e fortificar 
o Rio Pelotas em território ca
tarinense, na paragen deno
minada Lages, onde chegou a 
22 de novembro de 1766. Jo r 
nada heróica da bandeira de

me de Coronel Gavião, notavel
mente pelas valorosas retiradas 
dos seus lanceiros e José Gari
baldi.

Conseguimos então de um 
descendente do Coronel farrou
pilha, Muniz de Moura - bravo 
farroupilhe dos combates de Va-

Os farrapos em guerra com 
o Império desde 1835.

Os navios de Garibaldi que 
estavam a serviço dos ideiais 
revolucionários do Rio Graude 
ancoravam em Laguna. Gari
baldi conheceu aí essa menina; 
êle também ainda moço, - me-

caiia. Laguna e Marombas - que nina de 17 anos.
oferecesse à neta da heroina ita- 
lo brasileira uma das lembran
ças dos farrapos - uma banda 
encarnada e um képi-bonet para 
o Museu Garibaldino em Roma. 
Dali a neta da heroina rumou 
para o Rio Grande, após visitar

O chefe da esquadra enamo
rara-se perdidamente da more
na bela e gentil, e ei-la que 
daí emdiaote acompanha o guer
rilheiro também perdidamente, 
diz o historiador Lucas Boiteux 
com dedicação e carinho nos

os lugares dos combates no rio transes mais difíceis da sua vi- 
Marombas e Pelotas, onde, reza da tormentosa,
a história morreu bravamente, 
dentro de um quadrado - o co 
mandante dãs forças imperialis

que foi tão grande como M al-! Correia Pinto, rompendo a ma- 
larmé na França e Eugênio de taria brava, pGo sertão embas
Castro em Portugal -  o poeta 
de quem Nilo Bruzi disse que 
tir.ha o sol dentro do coração: 
nasceu para não morrer na lem
brança daqueles que, enamora
dos da beleza, guardam um ver
so na memória, como quem não 
esquece uma oração aprendida 
em criança. Dêle, do poeta ne
gro catarinense, disse Adelmar 
Tavares, que glorioso e infeliz, 
com seu gênio e a sua dor, ilu
minou de uma luz de eternida
de as letras do Brasil.

E, com o pensamento e o co- 
raçào voltados para o meu do-

tido, pelo dorso das montanhas, 
vadiando rios caudalosos ao ru
gido das águas que no sertão 
silencioso e ignoto confundia-se 
com o rugido das feras. Ao la
do de Correia Pinto, conduzin
do uma imagem de Nossa Se
nhora dos Prazeres, seguia sna 
esposa, a valorosa companheira 
paulista que nunca desanimava 
D. Maria Antonia de Jesus. Bra-

Em 1848 na Itália a popula 
ção revoltada contra os austría
cos que a dominavam vrncidos 
na Lombardia e ploclamada a 
República Romana, chefiada por 
Mazzini e defendida heroica
mente por Garibaldi, sitiado pe
los franceses, na hora amarga 
do sitio ao lado de Garibaldi 
estava Anita porque corria sem
pre para a luta como heroina 
que era. Quando seu esposo 
com n cabeça posta a prêmio 
teve de fugir, Anita ainda co
mandou a retirada da legião - 
grávida e devorada pela febre, 
pela sêde e pela fome!

Lm grande amige - grande c 
dedicado, cónduziu Anita até 
Ravena, onde num agreste des
campado, na fazenda'do Mar
quês de Guiccioli, em Mandrio- 
lia, faleceu a 4 de agosto de 
1849. Assim viveu esta heroina 
brasileira. Lutou pela liberdade 
da sua Pátria e pela nobie cau
sa dn unificação italiana. E essa 
catarinense e brasileira, filha do 
meu Estado poude ser cogno- 
minada “a heroina dos dois 
Mundos" como Teresa Cristina, 
filha do Rei de Nápoles foi cog- 
nominada “a Mãe dos Brasilei
ros” fNotas de André NetoTa- 
dasso, no jornal «O Estado de 
Florianópolis» de 4 de Agosto 
de 1948).

Valentim Valente escreveu re 
centemente e brilhantemente a 
história de Anita -  “lima histó
ria de amor e de lutas de he- 
roes verdadein s através dos 
quais o Brasil e Italia se ama
ram na auréola do mesmo ideal”

Dois ilustres oficiais das nos
sas classes armadas -  historia
dores notáveis - o general Leite

O SR. DARCI GROSS -  De
vo lembrar ao nobre orador que 
na capital do Rio Grande temos 

tas o brigadeiro Xavier da Cu-'uma praça chamada Garibaldi 
nba- I e nela se ergue um monumen-

Nessa ocasião já  em balsasl to a este Herói e a sua digna' 
ou barcas a neta teria transpos-l esposa, a heroina de dois muir 
to os Rios Canoas e Pelotas, aos: Anita Garibaldi. 
onde em 1839, a sua ascenden-l q  SR. OCTACILIO COSTA 
te Aüitâ havia atravessado a . Registro corn satisfação o a-
nado nos dias tormentosos da ! parte que constitui um subsidio
guerra dos farrapos para alcan-(ao modesto estudo que estou de Castro e o almirante Ileu- 
çar Garibaldi em retirada, em fazendo (não apoiados) sôbre' r'9ue Boiteux em suas o- 
Vacaria, í a pessoa de Anita Garibaldi. |bras fizeram desaparecer in-

Na retirada do Marombas, só,' 15 de novembro de 1889 ■ compreensões levantadas em
através dos sertões, Anita al- 1 procluma-se a Republica Brasi-|torno da heroina passando a o- 
cançou a vila de Lages onde iejra> mas cinquenta anos antes cupar o lugar mereeidameute
em 25 de dezembro de 1940 Qa yj[a Bages como em grande ' conquistado pela bravura e es-
havia assistido a Missa do Ga- parte de Santa Catarina 'já ha-^t°ioism° na história do Brasil, 
lo na Igreja de Nossa Senhora via sido implantada a Repúbli-, Pois 9ue a Ifália Íá. de há 
dos Prazeres. . 1 ca de Piratmim ! Foi ao tempo m̂ui,0> a tinha consagrado.

Na retirada dormiu uma noi
te em casa de uma das irmãs 
solteironas e na manhã pela
madrugada segui», assustadas 
as irmãs que lhe deram pousa
da -  pelos caminhos êrmos ao

sil Gerson, sem duvida, já ago-|alcance de Garibaldi - guiada, 
ra historiador e escritor citando sem dúvida pelo seu graudeainor 
obras dos irmãos Boitenx, d ejao  condotieri mas sem dúvida 
Santa Ca'arina, do almirante Hen pelo amor ao ideal libertário que 
Hque Boiteux. diz que após'agitava a baudeira dos farrapos,

—  f  G °° p ê !o
» rsu tlibúrm 0C'°" 1  ' lv« talecia o l»g»»"° B tntlo , «mor à causa p elaqu al Anita

e a minha terra natal, o meu 
glorioso e pequenino Estado -  Para crlaF e casar, Manuela e

a terra formosa a que referindo- Ana Ma[ia» A.Iinhís ’do
se o».i dos seus filhos mais ilus dade pelo
«es, cnltor do direito e  i n t e r n a -  Bentão- prPsidente - é
tlonalista -  A ^  S É S »  - -

frase semp gm estátuas em Roma, emPinto, pronunciou 
evocada e por isso mesmo ínes- 
quecida. Dizia que sua terra até 
tio nome era Santa. Filho de 
Santa Catarina que somos, evo
cando o nome <la Santa -  le r 
ía Santa - 0 íazemos com pro
funda emoção, para recordar 
RUe há cem anos, na data que 
hoje passa, falecia na Itália, es- 
s» mulher extraordinária que 
tfaçon páginas fulgurantes da 
história da nossa Pátria. Foi a 
heroina Italo-Brasileira, a heroi
na dos dois mundos.

Desapareceu Ana de Tesus 
Ribeiro ou melhor Ana de J®’ 
sus Ribeiro Garibaldi, no dia 4 
«gosto de 1849, numa casinha 
humilde do feitor de uma fazen
da do Marque/, de Guiccioli, 
em Santo Alberto, em Ravena,

Ravena, em Belo Horizonte e
Floríanopolis.

Recordando a terra dos pais

Aí a formosa e encantadora 
Anita batera-se ao laao do 
guerrilheiro Garibaldi, que co
mandava a expedição marítima 
na tomada de Laguna onde em 
39 os farrapos proclamaram a 
República Juliana.

Vencidos pelas forças imperia
listas ao mando do Cãpitão de 
Mar e Guerra Frederico Muriath,

terra guardada, entretanto, ficou a

o tropeiro
to e agigantado gmete 
redores de Lages.

Não há muitos anes, br. ^re
sidente, recebíamos em nossa 
O s a  modesta de interior - ter 
L Pais de Anita a visita de

ner.l mecioll, «

„  S . r  na ReíU» S e .» . .
lugares onde » - « « « ■

dos ar-lbnldi caiu Anita sobre um mon
tão de cadáveres - ferida Gari
baldi acudiu-a julgando-a morta 
- viu-a, logo, de pé sorridente 
leouinamente brava retornundo 
ao combate.

Após, Garibaldi incendiando 
seus navios, com a heroina e 
seus comandados seguiu para a 
Serra.

Foi por êste tempo que che-
s memória, »j»«» *  «
M a r o m b a s  •  P e í õ ü * t r » v ã r a r n - s e 'g o u  à  'v il»  d e  L a g e s  e m  1339. « ( p o s o

da graDde invasão das forças 
de Bento Gonçalves sob o co
mando de David Canubarro e 
Jo>é Garibaldi. Depois da vitó
ria dos imperialistas em Marom
bas voltam ao Rio Grande os 
Farrapos! A intrépida e glorio
sa Auita acompanha Garibaldi e 
toma parte em todas refregas e 
combates, nunca deles fugindo 
transpondo montanhas, vadean- 
do rios caudalosos à nado, pene
trando pelas florestas embasti- 
das, na escuridão da mata, 
mesmo em noites tempestuosas 
e agora, já  uesta altura, devo 
dizer em estado de gravidez, 
trazendo no Ventre o filho pri
mogênito que depois foi o in
trépido General Menoti Gari
baldi !

Depois veio a Paz e Garibal
di já se encontra em Montevi
déu, perdida tôda a esperança 
da conservaçáo da República de 
Piratinira - ao lado de patriotas 

integrando a nação que se 
viu ameaçada por Onbe prote
gido pelo tirano Rosas.

Aí em C março de 1842 Ana 
ile Jesus Ribeiro contrai seu ca
samento com Garibaldi na Igre
ja de S. Francisco em Monte vi 
déu, conforme documento de 
irrecusável autenticidade.

Mais tarde Anita com seus fi
lhos Menoti e Ricioti, Generais 
mais tarde, famosos, com seu 
seu pai, e sua filha Teresa, em 
1847 seguiu para Nice, instalam I 
do-se em casa dos pais dü seu j

Anita Garibaldi, famosa he
roina dos dois mundos, desa
parecida há um século. Curio
sos depoimentos sôbre uma das 
mulheres mais famosas da his
toria. Comemorações em Roma 
Revena, Gênova e Milão por 
Brasil Gerson, no “O Jornal" 
de 31 do mez findo. Neste dia 
Sr. Presidente, dia do primeiro 
centenário do falecimento em 
Ravena, da heroina dos dois 
mundos, em nome da bancada 
do Estado de Santa Catarina c 
solicitação do sen lider - vimns 
requerer conste da ata dos nos
sos trabalhos um voto de sau 
dade e um preito de grande ho
menagem ã memaria imperecivA 
de Anita' Garibaldi - a catari
nense e brasileira - a heroina 
italo-bra8Íleira que passou a 
historia com o cognome de he
roina dos Dois Mundos (Muito 
bem. muito bem. Palmas. O o ra 
dor é cumprimt ntadr).

1’IHâGBE F
o melhor

LOHA

Quem casa  qusr casa
Portanto si quiseres 

comprar uma casa, num 
preço modico, e bem lo
calizada, entenda-se com 
Silverio Lenzi.
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Centro C. Cruz e Souza
s

A diretoria desta sociedade convida os sens associado 
para uma Assembléia Oeral a realizar se no dia 4 de Setembro 
próximo, ás 14 horas. (2. h. da tarde)

Assunto: Eleição para a r.ova diretoria.
Nota -  Não havendo numero legal para a 1* sessão ás 14 

horas, será realizada a 2* sessão logo após, proce
dendo-se a eleição com os socios que comparecerem. 

Lajes, 27 8-949
João Celestino 
Io Secretario

Delegacia Regional de P o lic ia '  Serviço de Transito  Público
Ficam intimados a comparecer nesta Delegacia Regional 

de Policia, dentro do prazo de 15 dias, a contar desta data, os 
proprietários ou motoristas dos veículos abaixo descriminados:

Veiculo placa n' 2-45-00 — infrator do Artigo n' 123, item 
]I, letra a, do C. N. T.

Veiculo com Licença especial no parabrisa, n. 102, iofrator 
do Artigo 156 Cap. no Art. 222 do R. G. T.

Veiculo de placa n- 2-44-71 <— Art. 222, Cap. no Art. 224 
do R. G. T.

Veiculo de placa n' 6-78-41 — Art; 123, letra a), item V, 
do C. N. T.

Veiculo de placa n' 6-79-68, — Artigo VIIo, do Decreto 
n‘ 14, do R. G. T-

Veiculo de placa n' 6-78-28 — Artigo VIIo, do Decreto 
n‘ 14, do R- G. T.

Delegacia Regional de Policia '  Inspetoria de Veículos
.1

O Senhor Primeiro Tenente Delegado Especial, responden 
do pela Regional de Policia, neste Município, torna público' 
que de acordo com o Regulamento Gera! do Transito, é expres. 
samente proibido, caminhões de Carga conduzirem passageiros 
sem estarem devidamente licenciados (só em casos excepcionais) 
Adverte mais uma vêz, ésta Regional de Policia, que serão ri- 
gorosaraente punidos, os infratores. Outrossim, a Delegacia R e 
gional de Policia espera obter a colaboração das linhas de ôni
bus devidamente legalisadas, para que seja trazido ao seu co
nhecimento toda e qualquer infração deste Edital.

Lajes, 23 de Agosto de 1949.

Aliança da Bahia Capitalização S. A.
Extraviou se o titulo de Cr$ 30.000,00 de n* de 

ordem 4587 e de sorteio n, 12862, pertencente ao Snr. 
Pedro Jo io  Schweitzer.

|. Tups Júnior
------------- ----------------------------------------

Deposito dos afamados vinhos

TRENTINO
Distribuidor — representante dos produtos da

Cervejaria Caçadorense
Cerveja “ Polar” extra 
Cerveja Matzbier 
Laranjada — Guaraná 
Gazoza — Xarope 
Bitter — Agua mineral

Permanente estoque
de:
Linguiça

Mortadela
Salame

Marmelada “ Pisani1
Rua Tiago de"Castro esquina Hercilio Luz

A Voz da Cidade
SOB NOVA DIREÇaO

Completa oficina de reparações e reformas de rádios e apa
relhes elétricos em gera!

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

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

Rua 15 de Novembro, 21 — Lages, Santa Catarina

Edição de hoje: 8 paginas

a t a q u e s  í
insônia, palpitações, depres
são moral, agitação, angús
tia. Maraval acalma a irrita
ção, elimina o desassossêgo e 
as crises nervosas e dolorosas.

M A R A V A L
Calmantm do» nervos

ALUGAM -SE

S A L A S
110

Edifício
Marajoara

Informações com a gerência do CINE TEATRO
M A R A J O A R A

Expresso Grazziotin 
de Transportes 

Ltda.

Dr. J . Gualberto 
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

Cia. Catarinense it Força 
e Luz 3. 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 n5o 
oumprir as determinações 
constantes deste item. 

a Qerencia

L A J E S  -  V A O A /?I A - CAXIAS - PORTO ALEGRE 
L A JE S  -  VACARIA - DIARIAMENTE

De Lajes ás 5 horas =  De Vacaria ás 13 horas 
DE CA XU S, 3as e 6as ás 7 horas DE LAJES, 4as. e Sab, 

às 5 horas, combinando com P. Alegre, com lugares 
reservados. Lajes -  Porto Alegre
saida DE LAJES 2as e 6as às 5 horas DE P. ALEOflE, 

4as e Sab. às 5 horas

Informações nas Estações 
Rodoviárias

M ario Teixeira Carrilho
Advogado

( Desembargador Aposentado)
Conaultas e pareceres. Ações eiveis, Comerciais 

crimiDais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Residência — Rua Cel. Cordova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 15 de Novembro—Edifício João Cruz Jo r. Fone 
L A JE S  — 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, etc.); 
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 bem ?
Vá no restaurante do Clube 14 de

Junho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECIONADO,' 

Satisfaça seu paladar 
Cosinha brasileira e italiana - Adega sortida

Florista
Flôres — Corbeilles’ -  - 

Bouquets — Jogos comple 
tos para noivas — Para 
ve&tuios *de baile — Grinal
das — Corôas de qualquer 
tipo — Riscos para bordar 
com chapas perfuradas, etc

R. Quintino Bocaiuva
(Mercadinho de frutas)

VMtIZESt  Hímonnoíons
emoyirtus

Dr. Caetano da Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos • Ouvidos - Nariz • Garganta
Consultório: Edif. Dr. Auacto - 2o Pavimento 

das 9 ás 11 e 3 ás 5 horas.

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

costureira ccm longa pratica, aceita encomendas de 
vestidos de acôrdo com os figurinos mais modernas 
de Paris, Lond e» e América do Norte. Serviço per
feito e rápido.

i-< .11 XV. *■ 1 •• '
U S E  A P O M A D A  N O  I O C A L  E

' BE 8A AO  MfSMo'- TEMPO O  UOÚlOC

Advogado
DA. A U B t l f i O  J 0S £’ SC' HUCA

ADVOCACIA EM GERAL, especialmente quesiões de : 
TERRAS, INVENTÁRIOS e COBRANÇAS 
Rua Barão do Rio B ranco, 12 —  LAJES
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Pppfsifuríi Municipal dp Laiss
ESTADO D E SANTA CATARINA^

Requppimentos Despachados
N' 1645 

N' 1648

Nelson C.Dm , ™ dB , X to ??  ,94«- 
ficações em ura prédio - S im 'CtnÇa P3ra faZer modi' 
Marino :Malinverni e sua mulher r  t ,  .
terreno foreiro - Comolete ae , Transfereocia de 

N- 1651 - Cecilio Inácio da Cruz e sua f°ih ‘,ç0e?;
de terreno foreiro -  Complete IcU'hf r * 1 ransferência 

N- 1653 - Hilário Lenzi - Licenca P t ,nformaÇões.
e«i seu prédio sito à rua GÍtuíio “ v ' melhocramen,os

*■1656 • n / r s r *  - s a u  p,é.
vista da in fo rm a çã o " Jo * ,ulm ‘ lr,dtf' rido » 

Dia 30 de agosto de 1040
N- 1677 -  Oentil Waltrjck Branco e sua mulher - Transferência 

de terrreno foreiro - Sim. «encia

foreiro ^ s lm  6 *“ * mUlher Transferência de terreno
NÉ 1678 * 

N' 1682 -

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

Cone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

Encarrega-se
da compra e veiada de 
cas&s, terrenos pinhais, 
serrarias, campos etc

Forragens Provita Uda.
Praça Vidal Kamos Sr. 25 — Lajes — S/Catarina

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

de Bovinos, Bezerros e Novilhos — Galinaceos

Heleodoro Aureo de Campos e sua mulher - Trans
ferencia de terreno foreiro - Complete as informações.

D E C R E T O
de 31 de agosto de 1949.9 p>re[e',° Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições 

Considerando os relavantes serviços prestados a este Município 
pelo Dr."Cândido de Oliveira Ramos,

^  . D E C R E T A :
Artigo Umoo -  São considerados de lato oficial, em todo 

o Município, os dias 31 de agosto e lo e 2 de setembro, por 
motivo do falecimento do Dr. Cândido de Oliveira Ramos

Prefeitura Municipal de Lsjes, em 31 de agosto de 1949. 
Assinado: - Vidal R^mos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.

L E I  N 61 
de 30 de agosto de 1949.

Eu, Vidal Ramos Júoior, Prefeito Municipal de Lajes, Faço 
saber qua a Câmara voton e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. Io -  Fica doado ao Hospital Nossa Senhora dos Pra

zeres, desta cidade, um terreno do Patrimônio Municipal, sito 
no local denominado Várzea com • área de 17.714,3250 m2, ccn- 
fontando: ao norte: terrenos de Marcos Prudente Lima e do Pa-| 
trimooio Municipal, • com 142 m; ao sul. uma rua projetada 
eom 140,30 m; a leste, uma rua projetada, com 134 m, ao oeste 
com a estrada que conduz à ponte Õucilio Costa, com 117 m.

Art. 2o - A doação a que se refere o art. 1* se destina a 
uma lavoura para o cultivo de hortaliças para prover consumo 
do mesmo estabelecimento.

Art. 3o -  Esta concessão vigorará enquanto o concessioná
rio satisfizer suas finalidades.

Art. 4* Esta Lei entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disposiçõ es em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de agosto de 
Assinado: ■ Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.
L E I N - 60

de 29 de agosto de 1949. -
Eu, Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lajes» F 

ÇO saber que a Câmara votou e eu sanciono^a seguinte

Art 1- - Fica doalo à S ociedade Lagean.i de Assisteada
»os Necessitado? fSLAN). P-ra 0 seguintes terrenos
cisas demoradia para os seus so-orridos, - g Várzea:
do patrimomo Municipa!. sitos na .o^ l d- ■ rontando ao

a) - um lote com a área de 6 900 mA co^ ^  riljelada 
noMe: uma ma projetada, com 84 m. a0 ^  
com S8.50 m, a IcUe: uma ruma P",»e* tJj;MPent0 dal 'esuadas 
■< estrada qne segue em d ireção nr:libanos com 8 )  m,
L»)es . Florianópolis e Lajes * C ' 2 ’ confrontando ao

b) - um lote com a a e a  d e b W i m i  - -

Dr. V a l e n ç i
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio: Io andar do edi
fício Marajoara

Consultas: das 14 ás ’17 
horas — Fone 67 

Residência: RuaCel. Aris- 
tiliano Ramos -  Fone 14

Theodocio Miguel 
Atherino

ADVOGADO
Rua Hercilio Luz, 7 

Lajes

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

1949.

Casa Nova
E

Casa Grande
Si desejas comprar uma 

casa procure Silverio Len- 
zi, ele tem diversas, todas 
ds material, e & preços de 
Galioha Morta.

Dr. Hugo W. Camargo
E - pecia lista  do H o spita l  S ão L ocas de C c r it iba  

C o rso s E specializado s no Rio de  J aneiro  e  B uenos Ay r e s

OUVIDOS -NARIZ-GARGANTA
Cirurgia da Surdez por otoesclerosa (Lempert). Plasticaa de nariz, 

Pansicusites. Laringe, Processos irodernos para operaçôe* de amígdalas. 
Esofagoscopia e broncoscopia, (para diagnostico e retirada 

de corpos extranhos)

Cusiltérii; Priçi Zacirias —  Mificii i i i i  Alfreda —  5o lidai ipirtiiiiti SOI
CURITIBA —  PARAM

NEGOCIO DE OCASIãO
Permuta-se ou rende-se o 

bom prédio situado á esquina, 
das ruas Getulio Vargas' 
e mal. '

Deodoro. Salão Cruzeiro do 
Sul

Tratar com João Furtado 
rua Emiliano Ramos,56.

Vende-se

—  sul uma rua projetada
norte: uma rua projetada, com 84 , direção á char-

8$,50 m, a leste: cs,' ada Uaia rua projetada]
queada Bianch ni. com 'OBianchin:, 
vom 80 m80 n -Jerá  ser utilizado para fms di-Art. *>• - O terreno não p-Jcra antcfl0r e, revertera ao
»ersos dos mencionados no a r / \  forem iniciadas
Aonlcipio. Se ,S « t e U »  '“ j S * Ç® Í u d M  d . í . »  d . P«- 
dentro do prazo de doze (12) meses,

f e O o  d. f 1,|S' ”,i Uénlr ..i  «  * * »  » » .* '*  da “ *
*«30, re.oK.dis ts disp.siÇdr* de «gosío de 1949.

Pre,e„o M .n .a p .l  - J f c »  « * .
P f f e i t u r a  M u nicipal.

Uma pensão sita á rua Porto 
União, inclusive o prédio, tudo 
ü.-vo, por preço de ocasião. 

Localização otima.
Tratar com o proprietário Sr. 

Amandio Gabriel de Souza.

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

COMPRE BARATO, VISITANDO A SECÇÃO:

Artigos do Dia

Ja irc

Prefeitura 
Ramos - Secretário.

0SM RECIS
■ ADVOGADO
Prace !cao P c ssoa

Cd-f Dr Acác'*> -  1:andar 

C atarina

Chegou o seu R a d io !
Escolhí entre as afamadas marcaB:

Viullard — RCA Victor — Indiano — Cliper 
— Cruzeiro — Pilot — para luz e batería 

Toca - discos RCA Victor

Àrnoldo Heidrich
Rua Correia Pinto, 68 — LAJE&

Lajeauos auxiliem a SLAN
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Prefeitura Municipal de Lajes ebímimíIH
ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I  N" 62 
de 31 de agosto de 1949.

Eu, Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lajes, Fa
ço saber que Câmara votou e eu sanciono a seguinte L E I :

Art- r  Fica permitido o pagamento sem multa aos deve
dores da Taxa de Indenizações e Restituições (Calçamento), 
que satisfizerem seus débitos dentro de trinta (30) dias, a con
tar da vigêQcia desta Lei.

Art. 2 - As dívidas a que se refere o artigo anterior, já 
ajuizadas, ficarão também dispensadas da multa, cabendo ao 
beneficiado o pagamento das respectivas custas.

Art. 3 ‘ -  A presente Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de agosto de 1949. 
Assinado: Vidal Ramos júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos '
Secretário.

Ilonorina Antunes, vem por 
meio deste agradecer aos dis
tintos médicos Ors. Carmosino 
Camargo Araújo, e João Costa 
Neto, pela feliz operação que 
lhe praticaram e ás reverendissi- 
mas irmãs Superiora e Vitalia- 
na e enfermeiras do hospital 
Nossa Senhora dos Prazeres, 
pelo carinho com que a trata
ram e aos srs- farmacêuticos 
João Guimarães Silva e Orival 
Batista, proprietários da farma- 
cia Nossa Senhora das Graças 
e as demais pessoas que lhe 
auxiliaram e visitaram.

A todos, a sUa eterna gratidão.
Lajes, 29 de Agosto de

H949.

A Participação dos Municípios ao Imposta de Renda
O ano de 1949 reveste excepcional significado para as fi

nanças, pois foi no corrente exercício que teve inicio o cumpri
mento integral do mais importante dispositivo constitucional para 
os Municipios de pequenas receitas, ou seja, o parágrafo 4o do 
artigo 15 da Constituição Federal.

Em obediência á Lei n° 305, que regulamentou aquele dis
positivo, a Diretoria da Despesa Pública da Ministério da F a
zenda já  distribuiu ás Delegacias Fiscais nos Estados o crédito 
destinado ao pagamento, a cada um dos 1.679 Municipios do in
terior, da quantia de Cr$229.029,90. Posteriormente, será autori
zado o pagamento, a cada Município, do duodécimo restante, 
na importância de cr$20.820,90, uma vez que a quantia total 
devida pelo Govêtno Federal a cadaMunicipio.no atual exercicio, 
é de Cr$ 249.85»,00.

Melhor será avaliada a importância do pagamento dessa quo
ta parte às administrações locais ao verificar-se que de 1.650 Muni
cípios existentes em 1947, no interior do Pais, 84 arrecadaram me
nos de 50 mil cruzeiro; 202 arrecadaram receitas entre os limites de 
51 mil a 100 mil cruzeiros e 494 tiveram orçamento de 101 mil a 250 
mil cruzeiros. Quase a metade, por conseguinte, arrecadou em 1947, 
quantia total inferior à quota-parte, devida no corrente exercício.

Para os devidos fins, a Associação Brasileira de Municípios, 
entidade que, em cooperação oom o I.B.G.E., vem dando vigo
roso impulso ao movimento municipalista no país, está comuni
cando a todos os Prefeitos do interior que podem, de acordo 
com a Lei n° 305, providenciar imediatamente o recebimento, 
nas Coletorias Federais a cuja jurisdição perteuça o Município, 
da quantia referente a onze duodécimos da quota-parte que lhes 
cabe na arrecadação do imposto de renda no atual exercicio.

Agradecimento
Àurino Delia Roca e Senhora, vêm por meio deste agradecer 

aos conceituados Médicos, Drs. E. Valença e Jo ão  Costa Neto, 
pela atenção dispensada durante a enfermidade de seu querido 
filho Joel. Agradecem também a todas as pessos que os confor
taram, visitaram, enviaram flores, cartões e acompanharam o 
pequeno feretro ao Cemitério.

A todos sua eterna gràtidão.
Lajes, 3 de Setembro de 1949.

CAMOMILINA
PARA A DEHTIÇÃO DAS .(RIAM

VITAMINA Ds
( C A L C I F E R Ó L ) 'ANTI RAQUÍTICA-FIXADORA DO CÁLCIO
Compra-se

Uma casa em bom estado, 
na cidade e até Cr$25.000,00. 

Informações nesta redação.

Aviso
A Companhia Catarinen 

ae de Fôrça e Luz S/A. avi
sa aos Snrs. Consumidores 
que não mais fará cobran
ça á domicilio. Será cortada 
a ligação do contribuinte 
que estiver em atrazo de 
dois (2) meses.

A GERENCIA 

) Lajes, 11 de Agosto de 1949

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 todo 

o seu variadissimo estoque.

Mercado América
de a n t o n io  X a v ie r  p e r e i r a

Praça Vidal Ramos Sênior — Edifiçio do HoteJ 
Sul América

Manteiga — Ovos — Verduras — Conservas 
— Salames — Queijcs — Massas — Frutas — 

Biscoitne — etc. etc.

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

' ADVOGADO
R ESIC ÈN CIA  e ESCRITÓRIO  

l?ua Hercífio Lu*
* LA JES *

Afend® chamado* para AS eo 
marcas de S. Joaquim. CuriN 
banos. Bom Refiro e Rio doSul.

Oiim o negocio
Vende-se 7.500 000 rnt2. de 

Campos e Matos, situados em 
Correia Pinto, a 20 quilômetros 
desta cidade, com 5 a 6 mil 
pinheiros e Serraria com Regis
tro de consumo local.

Tratar com Ager.or Varela ou 
nesta redação.

Construtora Imobiliária 
Copacabana Ltda.

Edifiçio Paulo Broering, Cx. Postal, 48 -  End. Telegr.
“COPACABANA” — Lajcõ — ata. Catarina

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

juros, à longo prazo.

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

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

Informações no Escritório da:
Construtora Imobiliária 

Copacabana Ltda.

Serviços do engenharia em geral
Projétos, Cálculos, Ooncreto-armado e construções por admi 

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

Engenheiro resp . - Dr. Cleones Velho Carneiro Bastos

Oticína Eletro Galvanica
(NIQUELAOEM)

C. W  AGENFUHR & CIA.
Rua Tiago de Castro, (fundos) s/n — Lajes — S. Cat

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

Serviço rápido i  garantido

CASA EDUARDO
' Belíssima sortimeats de 

Casacos de Peles -  Nylon • Veludo -  Casem iri, etc.
CRETONES X X X  EM TODAS AS CORES

Mercadinho C entral
D. G. Dctofel

Frutas - Verduras - Conservas - Frios • Doces 
Chocolate» - Confeitos » e grande numero de ar

tigos de sua especialidade

ENTREGA A DOMICILIO — TELEF. 148
Rua Mal. Deodoro, 28 — Em frente ao Cine-

featro ‘‘Tacnoio”

COMBBIE CZIAS. CÕLICÍS ENJÕOS E TOOSS »S P t|!
TURBACOES oo estOmigo 

.U 6HD0 E INTESTINOS
5. S, Publicidade

do estômago 
com

'A BASE DE PUCHURY
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3 9 -4 9

Um belo discurso sobre Anita 
Garibaldi

Na sessão de 4 de agosto corrente, na Càraara dos Depu- 
s jedicada ás comemorações do 1» Centenário do faleci- 

1,d°tò de Anita Garibaldi, um dos oradores foi o deputado Oc- 
#'tn. Oos,a) sem duvida um do mais brilhantes integrantes da 
t*c1' j a Catàrinense naquela casa legislativa. E vale acentuar 
b,ncaoUC, s vezes terá a Câmara ouvido discuiso tio  formoso, 
Que pa forma como na essência, que c desse parlamentar da gleba 
»ntJ sa e Civica de Cruz e Souza. Dono de esplêudida cul- 
jortnot r̂ r̂ip, fS Û(j : 0s0 da nossa história, o deputado Octacilio 
|ara. * nrendèu a atenção de seus pares, traçando um magoifico 
c°* , ^  heroina, iiotávei pela beleza, pelo patriotismo, pelo fas- 
Pel" qUai Se juntava uma bravura, que também era bela e 
C'n ° nte Com profundo conhecimento de todos os detalhes 
®,TCS 'aram a existência gloriosa de Anita Qaribaldi, o Sr. 
qut m.io QoSta prendeu a atenção de seus parus oferecendo-lhes 
0c,aC1 deiro estudo sobre a heroina dos dois mundos,
U1“ víva na memória de ---------______________ ___  a uuroina dos dois mundos, sem-

vlva na memória de quantos se voltam para o pretérito e 
Pflumbram a visão das grandes figuras, como essa admirável 
*!: do Estado de Santa Catarina. Página digna de antologias, 
1 ^scurso do deputado Octacilio Costa h* - " — -----

uu v j i u u  v^aiarina. Página digna de antologias,
discurso do deputado Octacilio Costa dá-nos uma amostra 

°uto expressiva da oratória clássica e sóbria do representante 
m tirinense, como do amor por eis

u OAH, tao.»o u« uiaioria ciassica e sóbria do representante 
catarinense, como do amor por eis dedicado ao estudo das 
orandes figuras de sua terra, tão fecunda em grandes valores, 
m expressões excepcionais em todos os setores da atividade

hamana
Do “Diário do Povo” Rio

Sociedade Hípi
ca Lageana

1 - A Diretoria da Sociedade Hípica Lageana leva ao conhe
cimento dos Senhores Associados, que «era realizada no dia 4 
de Setembro ás 11 horas na sua Séde Social, uma Assembléia 
Geral Ordinária para tratar dos seguintes assuntos:
a) -Leitura do Relatório do ano anterior e prestação de contas: (
b) -Elèição da nova Diretoria que regerá os destinos da Socie-1  
dade no periodo de 1949/1950.
2 - No dia 7 de Setembro, ás 12 horas no Hipódromo da 
Sociedade tomará posse a nova Diretoria, seguido de uma 
grande churrascada oferecida as autoridades, imprensa e sócios 
dã S. H. L . .
A’s 14 horas terá início o programa de corridas em homena
gem a data magna da Independência da Republica e aniver
sário da Sociedade, com a grande oarreira entre os parelheiros 
«Bico Branco» c/ 60 kos. de propriedade do Sr. Alfredo Men
des e «Andorinha» c] 46 kos. de propriedade do Sr. Hortencio 
Vieira — C r$ l0.000,00 de prêmio ao vencedor em 400 metros.

As 15 horas — GRANDE PAREO enire os parelheiros 
«Zaininha* c] 60 kos. de propriedade do Sr Mila Arruda e 
«Cervo» c] 60 kos. de propriedade do Sr. V ilarino \ ieira, com 
C rjl2 000,00 de prêmio ao vencedor em 400 metros.

Cap. José Pinto Sombra Wandyck Silva
Presidente 10 Secretário •

NAO JOGUE

BIBLIOTECAS
Tendo em vista a cultura de 

seu povo, o número de seüs 
estabelecimentos de ensino com 
os respectivos corpos docentes. 
Lajes, e uma cidade sem biblio
tecas. E’ verdade que vários 
desses educandarios possuem 
bibliotecas próprias e algumas 
delas com bom acervo de livros 

I didáticos. Acontece, porém que 
- Lajes ja não se classifica como 
cidade - aldeia, como á maior 
parte de nossas urbs interioranas.

Lajes, não! aqui vjvem mais 
de 15.000 almas com seu comer
cio, seu conforto, seus poetas! 
a intelectualidade lageana pesa 
na balança nacional- Porque 
Lajes não lê, não tem bibliote
cas? não justifica essa indiferen- 

j ça pelos livros, fundemos, pois, 
bibliotecas públicas; há muita gen 
te pobre que não pode comprar 
livros, ajudemo-la, a Prefeitura 
Vlunicipal vai instalar uma opti- 
ma Biblioteca Publica, mas não 
basta; precisamos de muitas.

A Agência de Estatística reor
ganizou a Biblioteca “Zaira Pin 
to” e registruu-a no Institut< 
Naciouai ao Livro, o qual ven 
oferecendo grande numero d 
obras literárias de real valor 
o IBOE dotou-a com belissim; 
estante e forueceu-lhe grandi 
nnmero de obras interessante 
assim, conta mos ja com un 
acêrvo de 650 obras a disposi
ção do público ledor e temo; 
grande honra em receber con 
sultas de todos. Ontrossim, ape 
lamos aos Lajeanos que possu 
em livros disponíveis que façam 
doação dos mesmos a Bibliote 
ca “Zaira Pinto” onde eles 
serão uteis a terceiros.

Espero que o bom Lajeano 
não negará seu apoio a esta 
iniciativa da Agência de Esta
tística.

Benedito Machado

GANHE NA CERTA

C0MPPAND0 UM

Nesta cidade um alto 
Funcionário da “ Ita tig ", 

Petroleo Nacional
Encontra-se nesta cidade o! 

Sr. Raul Goelzer Engelsing al
to funcionário da importante e 
poderosa Companhia “Itatig” 
— Petróleo, Asfalto, Mineração 
cora campos de exploração de

()etróleo em Sergipe, São Pau- 
o e Minas Gerais e usinas de 

Asfalto e jazidas de Manganez.
Esta antiga e conceituada 

Companhia já  produz 30,000 
litros de gasolina, querozene, 
óleo Diesel, 'óleos lubTificantes, 
graxas, mastig e asfalto, com 
7 poços perfurados, num total 
de 6.662 metros.

Por Decreto de 14 de Agos
to de 1946 está a “Itatig” ha
bilitada ‘a explorar petróleo 
nas jazida» de Perimbó, neste 
Estudo, o que fará brevemente.

São Agentes da "Itatig” em 
Lajes a conhecida e acreditada 
firma C. Montenegro A: Cia. 
desta praça.

Falec imento
Faleceu nesta cidade o me

nino Joel de 5 enos de idade, 
filho do Sr. Aurino Delia Rocca 
e de D. Celecina VVolff Delia 
Rocca, aqui residentes.
O imfortunado menino foi mor

dido há cerca de 6 meses por 
um cão hidrófoho, vindo a fale
cer em virtude desse lamentável 
acidente. O seu enterrnmento 
realizou-se din 30 p. passado 
com grande acompanhumento.

FARMACIA POPULAR
Direção técnica do farmacêutico diplomado

ANTONIO M. V. RIBAS
O maior'e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

j A so a  F a rm a c ia  de c o n fia n ç a
Completo sortimento «le perfumarias e artigos de toucador 

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A mais Barateira
Praça João Pessoa =  Lajes

Calçados - Calçados - Calçados
Para todos os tipos, preços e qualidades 

Os mais modernos modelos para homens, senhoras 
e crianças, só no:

0  Sapato Chíc
A sua casa de confianca

■9

Oficina Mecanica
A LBERTO HERMANN 

(Germano)

Comunica a sua distinta freguezia, que, reiniciou 
os seus serviços de torno, com sua oficina de conser

tos, á Praça da Bandeira s. n. 
onde aguarda com prazer a preferencia dispensada.

Lajes, 24 de Agosto de 1949.

Atenção*

J E E P  U N I V E R S A L
ULTIMA REMESSA DESTE ANO

Se V. S. deseja adquirir um, faça, sem demora, 
seu pedido, para entrega em Setembro ou Outu

bro próximos. Preço de tabela.

Por intermédio da firma:

Tito Ramos & Cia.
Lajes — Santa Catarina

Fraqueza Nervosa Esgotamento fisico
(Astisia no Homem e na Mulher)

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

Tratamento Cliuico e Dietico;

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

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

£ ( r t ,t £  tu

' p g e t i S iu m * '
U S A N D O  A V A C I N A

DO INSTITUTO PINHEIROS
INDICADA PARA USO

INTRADÉRMICO E INTRAMUSCUIAR. CONfORMl 
DOSAOENS FEITAS PELO INSTITUTO BIOLÓGICO 

DE SÀO PAULO

I N S T I T U T O  P I N H E I R O S
F L O R I A N Ó P O L I S

DISTRIBUIDOR DROGARIA A CATARINENSE S/A 
R U A  9 O  € M A R C O .  6 3 Í  • l O l N V I l í
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A casa quí! procura ter sempre as maiores novidades em artigos para homens, senhoras e crianças
Grande liquidação por motivo do 5" aniversár io

Uma Noite na Opera
Os Irmãos Marx, famosos comediantes, mais uma vez to

mam conta deste filme estupendo da METRO, a produção ex
cepcional que recentemente empolgou o Rio de Janeiro — UMA 
NOITE NA OPERA.

A marca do Leão colocou nas mãos de seus técnicos e di
retores todos os recursos para que, ne^te filme extraordinário 
nada faltasse para o agrado geral do público. E assim aconte
ceu, pois, UMA NOITE NA OPERA, em todos os seus aspetos 
é. sem favor uma das mais robustas produções da grande Com
panhia americana.

UMA NOITE NA OPERA é o cartaz anunciado para a - 
manhã, domingo, no Marajoara.

AMOR CIGANO
Eis um grande e belo filme argentino, ou melhor, hispano- 

americano, pois, embora produzido na Argentina, este filme nos 
conta uma história galante desenrolada na Espanha, com seus 
costumes, sua musica, sua graça e vivacidade.

AMOR CIGANO é um belo espetáculo musical, possuindo 
para maior realce a arte e a graça da consagrada estrela IM
PÉRIO ARGENTINA, bem combinadas com um romance deli
cado, em que o amor, a aventura, o ciume se entrelaçam e se 
completam para nos dar um desfecho agradavel - como todos 
gostam.

Este filme será exibido na próxima terça-feira, dia 6, após 
a exibição, no palco, da grande cantora espanhola PE TT Y  
SULLIVAN, em seu primeiro e unico recital para o público de 
Lages.

S rs . M i a  H . da Liz
Dia 4 do corrente completa 

mais um feliz aniversário nata- 
licio, a Exma. Sra. D. Rosaüa 
H. de Liz, digna esposa do Sr. 
Dimas Daniel de Liz, industria- 
lista nesta cidade.

No mesmo dia transcorre o 
primeiro aniversário da graciosa 
Dilcemira, filhinha do casal.
Ero ação de graça será celebra
da uma Missa na igreja de S. 
Judas Tadeu e á tarde, na resi
dência da familia Daniel de Liz 
será entronisado o Sagrado Co 
ração dc Jesus.

T E A T R O

Petty òulhvan

Arnaldo Budal Arins
Esteve nesta cidade, a pas

seio, o Sr. Arnalao Budal Arins 
conceituado comerciante em 
Joinvile.

Maria Helena
Completa mais um risonho 

aniversário natalicio em 4 do 
corrente, a menina Maria Hele
na, filha do Sr. Sebastião Ra
mos, funcionário da Escola Nor
mal Vidal Ramos.

A G R A D E C I M E N T O
Venho, por meio das colunas do Gorreio Laeagno”, ex

pressar o meu mais profundo e sincero reconhecimento a to
das as pessoas que colaboraram para o bom êxito da SE- 
MANA DE AÇàO C aTOLICA do clero da nossa Diocese de 
Lajes Agradecimento especial merecem as tamílias que abriram 
as portas de suas moradas para hospedar os sarcedotes qUe 
nSo acharam hospedagem no Convento ou Cúria Diocesana. 
Nem todas tiveram ocasião de ver satisfeito o seu espirito de 
hospitalidade. Porém a todas fica aqui o mais cordial ‘ MUITO 
OBRIGADO- merecem menção honrosa, as Reverendas 'rmàs dj 
Hospital e do COLÉGIO SANTA ROSA, que deram refeições a 
dez sacerdotes. Que Deus derrame sob^e estas generosas fami- 
lias e Irmãs, as mais copiosas graças e bênçãos celestes.

Pe. João Venceslau Zelesny 
Assistente Diocesano da Ação Católica.

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

satisfação, por soas qualidades insuperáveis.
Silenciosa — Facil de manejo — Eficiente

Dispomos para pronta entrega. Variedade de mo- 
dêlos: de 90 a 205 espaços

Yeja-a, experimente-a, compre-a pelo seu real
valor.

Com facilidades de pagamento! Consulte-nos agora mesmo!

J. Wolff & Cia*
LAJES STA. CATARINA

Aracy Heineck '
Transcorreu dia 31 de Agosto 

o aniversário natalicio da Srta. 
Aracy Eineck, filha do Sr. Al
berto Eineck, funcionário da A- 
gencia Postal Telegráfica desta 
cidade.

procedente de 
Buenos Ayres 

com destino a S.
Paulo, onde vai 
cumprir contrato 
com a Radio Tu-

Íy, deve estar em 
«ages na próxi

ma terça-feira, 
dia 6, a aplaudi
da artista cantora 
Petty Sullivan, 
que se apresenta
rá no Teatro Ma- 
rajpara em uma 
unica exibição, 
com um programa 
esplêndido de mú
sica espanhola.

Entre os núme
ros selecionados 
para este festival, 
destacam-se: «La 
Lima Enamorada»
«Patio Moro»,
«El Gitano Jesus» 
e «Verde Limon».

-Encerrará a 
Sessão o magni- 
fico filme: *• AMOR CIGANO”.

um a linlta de ônibus 
pura Vacaria I

A importante organização 
rodoviária, Expresso Grazziotin 
de Transportes Ltda. que tão 
assinalados serviços vem pres
tando no trafego de passagei
ros e cargas entre o Rio Gran
de e Santa Catarina, acaba de 
inaugurar mais uma linha diá
ria, ligando Lajes a Vucaria e 
vice-versa. Os ônibus dessa li
nha saem de Vacaria ás 8, 15 
horas e de Lajes ás 14, 30 
horas. I

Srta. Ilma Corrêa
Transcorre dia 6 do corrente I 

o aniversário natalicio da Srta.' 
lima Corrêa, filha do Sr. Ca-| 
milo Alves Corrêa, residente 
nesta cidade.

A G E N T E S  G E R A I S

COM . E IND. W A L T E R  S C H M I D T S . A .
MATRIZ: BLUMENAU — C«i*« Poital, 63

f i l i a i s : J O I N V I L E  E  R I O  O O  S U L

Alda Garrido e  s u a  c o m pa n h ia  do  t e a t r o  RIVALDO r io  d e  j a n e i r o  

Estréiam no MARAJOARA -  em 9 de Setembro
i e popular temporada de Teatro de Comédia, iniciando-se com *  _____
aüsuiciuixa nu -  em y de Setembro —

Grande e popular temporada de Teatro de Comédia, iniciando-se com a aplaudida comédia em 3 atos:

_ _ _ _ _ _ _ _ GO STAR... EFECH 4R OS OLHOS
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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