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Santa Catarina Kedação e o f ic in a s :  Kua Hercilio l uz esq. Tiago de Castro

Nereu Ramos perante a 
história

Lages

Uma nova Loja] 
de Fazendas

I
Não pode passar sem refe

rências especiais a muueira co 
nio a imprensa carioca, no que 
tem de mais represeutativo da 
opinião esclarecida e generali
zada do pais, noticiou o trans
curso da data de aniversário do 
eminente coestadnano sr Nereu 
Ramos, preclaro Vice-Presiden
te da República. Jornais como 
o «Correio da Manhã», (para 
citar especialmente uma fôlha 
de tendencia udenista^ não re
gatearam à pessoa do grande 
Presidente do P.S.D. nacional 
as mais francas expressões de 
admiração e apreço, fazendo-lhe 
justiça ao passado de homem 
público e aos traços marcantes 
de sua fidelidade aos princípios 
democráticos por que se bate.

Tão grato nos é, a Catari
nenses como nós, registar o sig
nificativo fato desse realce dos 
méritos do ilustre filho de 
Santa Catarina, que não nos 
furtaríamos ao prazer muito le
gítimo de transcrever, como o 
fizemos em edição de 7 do cor
rente, o que escreveram dois 
matutinos do Rio — o «Correio 
da Manhã* e «A Manhã». Por 
idênticos sentimentos os nossos 
prezados confrades do matutino 
«A Gazeta», desta Capital, re
produziram o que, também a 
respeito do sr. Nereu Rumos e 
a propósito do aniversário dês- 
se nobre e alto vulto da políti
ca nacional, escreveu outro jor
nal udenista da Capital Federal, 
o «Diário Carioca».

Vale, porém, comentar alguns 
conceitos em que coincideute- 
mente e por natural flagrante 
da persoualidad® do insigne 
Catarinense, aqueles três jornais 
focalizam as qualidades invul
gares de estadista que lhe mar
caram a carreira no seu Estado, 
nata! e lbe valeram a sobrevi
vência vitoriosa ao regime que 
se extinguiu com a deposição

Inuagurou-se nesta cidade, á 
do ®r. Getulio Vargas, tendo rua Hercilio Luz, quase esqui- 
merecido ainda «alcançar a p<>-. na dl® roa Marechal Deodoro, 
Mção proeminente que ocupa uma n°va Loja de Fazendas, 
nos quadras políticos». ,denominada CASA VIERO. de

Frisa o jornal «A Mauhã» ! propriedade do antigo e con- 
que o sr. Nereu Ramos se tem ! ce*tuado comerciante, Sr João 
credenciado à admiração de '^osf  Vieiro.

Este novo empório de fazen-quantos militam em nossa vida 
política por sua exemplar cor
reção de atitudes e sua indefec
tível lealdade1*. Já o «Correio 
da Manhã» lhe salienta que “um 
dos traços marcantes da sua 
personalidade é o que secaracteri 
za pelo esforço desenvolvido com 
prudência e tacto, compreensão 
e fidelidade", para conservar 
“unido, coeso e disciplinado, o. 
seu partido dentro do programa 
de âmbito geral qae se traçou”. 
Por seu lado, o «Diário Cario
ca» acentua que o sr. Nereu 
Ramos “deve a posição arbitrai 
que desempenhou em muitos 
dos acontecimentos da história 
política dos nossos dias ás suas 
excepcionais qualidades de po
lítico e de homem de Estado".

O povo catariuense, que lhe 
consagrou o nome nas urnas 
livres pelas quais se restaura
ram as instituições democráti
cas no pais, não se enganou no 
solene exercício daquela prer
rogativa de civismo: escolheu o 
seu verdadeiro homem público 
para a função que projetaria no 
amplo cenário da política nacio

nal a influencia duma esplendida 
formação moral, sustentada por 
uma energia ferrea a serviço 
das legitimas aspirações da naci
onalidade. A conciencia política 
de Santa Catarina pode conti
nuar tranquila e segura de ha
ver-se naquele passo histórico, 
exaltado ao nivel dos capitais 
destinos da nossa Patria, digm- 

sentimentos

das, confecções e miudezas es
tá localizado no novo edifício 
próprio recém construído, ocupan 
do toda a parte terre», com 
duas grandes vitrinas e ótima ins 
talação interna.

A CASA VIERO dispõe de 
grande e variadissimo estoque 
de mercadorias próprias para a 
nova estação e adquiridas nas I 
fontes de origem,razão porque ! 
poderá vender aos menores 
preços da praça. O lema da' 
nova loja é: VENDER BARATO, 
PARA VENDER MUITO.

O Sr. João José Viero propri
etário da Nova Loja de Fazen- ! 
das CASA VIERO convida, 
por nosso intermédio, as exmas. 
famílias a fazerem uma visita 
sem compromisso ao novo esta- ,' 
belecimento comercial.

Vitorioso o P.S.D.
A Resposta de Turvo

O PSD ELEGEU O PREFEITO E SEIS VEREADORES, E A  
UDN UM VEREADOR

Araranguá 13 (O Estado) — Pela espetacular diferença de — 
1492 votos contra apenas 466, o Partido Social democrático ele
geu, nas ele.ções de Domingo, no município de Turvo, seis 
vereadores cabendo um à UDN. O candidato pessedista ao car
go de Prefeito foi eleito por 1650 votos, apesar das explorações-

Fm Ituporanga
PSD 1006 votos — UDN 918 votos 

Venceu o PSD por 88 votos

Em Taagará

Juçara

De O ESTADO

Dia 20 do corrente festejará 
seu 7* aniversário natalicio a 
menina Juçara, filha do Sr. Al- 
do Athayde e de D. Maria da 
Gloria Mattos Ath ayde.

A graciosa aniversáriante ofe- 
rece-rá ás suas amigninhas e 
admiradores nma mesa de dô- 
ces e líquidos-

Uma Exposição
M aravilhosaficando também os

da galharda gente barnga-verde. .
u 8 Do senhor engenheiro Euch-

des Rosa tivemos a honra de 
receber um Convite para assis- 

jlirmos á sua Exposição de Mi-j 
.niaturas Portuguêsas, que deve' 
Iser inaugurada hoje, ás 14 ho- 
«ras, no Instituto de  Educação, 
pelo senhor Prefeito Muni- 

o i. _ Nereu Ramos, dignis- cipal, com a presença de todas 
O nosso ilustre conterrâneo, oen ao Sr. Vidal Ramos as autoriaades locais.

s>mo ViceiPresidente du República env Não conhecemos os trabalhos
Júnior, o seguinte telegrama: n p  _  -ra jE S  !q u e  o insigne artista e enge-

VIDAL RAMOS JUN*uk  telegrama 3 nheiro português vai apresentar

0 Senador Nereu Ramos aos amiios b  lajes

Tangará 13 (O Estado) — o resultzdo do pleito de domingo 
neste município — UDN 744 — PSD 659.

Vitoria do PSD em Piratuba
ELEITOS PELO PARTIDO O PtfEFEITO E 5 VEREADORES 

Concordia 13 (O Estado) O PSD acaba de registrar explendiaa 
e retumbante vitoria, elegendo o Prefeito Frederico Poy 
Filho e cinco vereadores que integrarão a Camara. Essa vitória 
demonstra eloquente compreensão dos propósitos que levaram o 
Ooverno a dar emancipação ao prospero município de Piratuba.

Chapa com pleta em C apinzal
Capinzal 13 (O Estado) O PSD deste município por 952 votos 
elegeu o Prefeito e todos os Vereadores.

VITÓRIA ESPET'ACULA8 NA LACUNA
Laguna 13 (O Estado) O PSD venceu esmagadoramente as 

eleições de Domingo obtendo 2092 votos contra 577 da UDN 
e 211 do PR. Foram anulados 40 votos e regi$tr«ram-se 18 bran
cos. Na cidade a votação foi a seguinte: PSD 892 - UDN 321 
PR - 126. Pleito decorreu máxima ordem e cordialidade.

Venceu o PSD em Taíó»
Rio do Sul 13 (O Estado) O resultado final do pleito de Tsió 

foi o seguinte, para prefeito: PSD 628; coligação UDN - PR PTB 
531. Também na votação da legenda o PSD suplantou os coliga
dos por 636 votos contra 523.

Espetacular Vitoria em Guaramirim
Jaraguà 13 (O Est.idoJ No município de Guaramirim. o PSD 

venceu com enorme diferença as eleições de 11 do corrente’ e- 
legendo o prefeito por 1924 snfragios em oposição a 651 dados 
a UDN. Para a chapa de vereadores a votação apresentou 1896 
votos do PSD contra 694 da UDN.

Peço transmitir a todos quantos j s ainttVeis
fc .on.D t, meu» .gr.decim .nU. muito "ceros P 
l.licitações euviud»9 motivo» meu uuiv

Abr‘ 5° “ n e r e u  r a m o s

SouzaCentro C. Cruz e ^ e Soui>i re.
_  ................. conceituado Cen, r° 4 do próximo pas-

c«bemos comunicação de que e°° reregerá os destinos da oC‘e 
•“do foi .eleita h nova diretoria qu ^  agsim con>»tituida.
Jide uo prriodo « « -^ 'o V .v u i r . ,  ^ .eleito) Seore„rio: Nicnoor

Fern.ndo rf ; S e M«oud; Te»ou«ir»a 
r t S l r f E S r S i l v - ,  O i .d o ,  Eeonida»Al;

•es

Do veterano e '

ao nosso publico. Entretanto, 
por noticias da imprensa dos 
grandes centros, onde já foram 
expostas as famosas miniaturas 
de Euclides Rosa, e ainda por 
amigos nossos, qne tiveram, já, o 
prazer de admirar o trabalho ar
tístico deste escultor sem par, 
dizem-nos verdadeiras maravi
lhas.

Temos verificado, que existe 
em toda a cidade grande expec
tativa e viva curiosidade pori 
conhecer as famosas miniaturas' 
de Euclides Rosa, sobre as quais | 
falaremos cm nusso proximol 
numero.

Aguardem para breve a abertura da loja da
Construtora Comercial Ltáa.

Rua 15 de Novembro N°G
Vendas a «arejo e por atacado de materiais de construção em geral

Sanitários, torneiras, azulejos, artigos de cerâmica, 
material elétrico, canos galvanizados alemães e a- 
m«TÍoanus, canos de chumbo, chapas de oobre e 
de ferro galvanizado, maniihas, pregos, cimento, 

ferro, etc. etc.
Preços reduzidos - Descontos 
Especiais para revendedores
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Dia 19
A srta. Nair Souza, filha 

do Sr. José  Paulino de S ou 
za, residente nesta cidade
— O jovem  O rlando Paa- 
sold, filho do sr. Alfredo 
Pasaold, com erciante  nesta 
cidade.

Dia 2U
A Exma; sra . D. Petro- 

nila Duarte Ribas, esposa 
do sr. Ulisses Ribas, do a l
to  comercio desta cidade.
— Sr. J o i o  R ibeiro B ra n 
co, capitalis ta  resid nte 
nesta cidade.
— A Eyina. sra. D 1 Alzira 
Ramos de Sá, esposa do 
sr. Oliveiros de Sá, indus- 
trialista em Curitibanos
— A m en ina  M aria dos 
Prazeres, filha do sr. Glo- 
rocindo Paim, residente no 
distrito de Palmeiras.
— A Exma. sra. D. Noe
mi Koeehe, esposa do Cap. 
LuDercio de Oliveira Koeche4
Oficial do R egistro  Oivel 
desta cidade.

Dia 21
0 sr. J o rg e  Barroso. In- 

d u s tr ia l is ta  nesta cidade.
— 0  sr. Albino G ranzo tto  
com ercian te  nes ta  cidade.

— O menino João  Gilney 
Vilho do sr Jo sé  AVolIf.
— U 'menino José  Eiueval 
filho do Sr. Uctacilio Conto.
— O 1* Ten. Carlos Vital 
B andeira  de Melo, do 2" 
Batalhão Rodoviário

Dia 22
A Exm a. sra. D. Irene 

Boldo, esposa do sr- 'A nge  
io Boldo, com ercian te  nes
ta  cidade.
— 0  menino Cid Otacilio 
filho do sr. Octacilio C ou
to.

Dia 23
A Exma. Sra. D. Maria 

Inês Bertuzzi, esposa do 
sr. Constantino Bertuzzi do 
alto comercio des ta  praça  

As meninas Irene  e íve  
te filhas do sr. Jo sé  P a u 
lino de Souza.
— 0 Sr. Bernardino J o sé  
Correia, comerciante no 
distrito de Painel.
— A Exm a. Sra, D. Aimé, 
Dib Antunes, esposa do Sr. 
Dariu Antunes de Medeiros 
do comercio local.

Dia 24
A m en ina  Lélia T ere  

zinha, filha do Sr. Cienro 
Neves, do alto comercio 
desta cidade.
— Tadeu, filho do Sr. Eu- 
raquio F iúza de Carvalho.

luiio Joaquim de Moura 
e lygia de Moura

Participam aos parentes e 
pessoas de suas relações o 
contrato de casamento de 
sua filha NEUSA com o 
Sr. Osmar Nunes.

Lajes, 12 -  9 - 49.

Osmar
Nunes

Participa aos parentes e 
pessoas de suas relações 
que contratou casamento 
com a Srta. Neusa Moura.

Lajesi 12 - 9 - 49.

NEUSA e OSMAR 

C o n f i r m a m

Curitibanos
I Pródiga em gentilezas, Curiti- 
bancs recebeu a Caravana de 

: Estudantes da E^crla Técnica de 
iComercio desta Cidade, que f<d 
! àquela bela cidude vizinha d3r 
liuíoio à campanha para a eleição 
| da ”Mais bela Serrana" - mag
nífico conciuso que também já 
conta com a colaboração v j I i o - 
sa dos próspeios município* de 

1 São Joaquim e Campos Novos. 
Após a chegada, a caravana 

entrou em contacto Com as di
retorias do tradicional 7 de Se
tembro e do novel t-lube Gua
nabara, que receberam com in
vulgar simpatia a ideia do mag
nífico certame emprestando des
de logo seu honroso e indispen
sável prestígio à campanha que, 
de inicio, já se mostra vitoriosa 
pelo seu aspecto original e al- 
conce de sua finalidade social.

Ao mesmo tempo qne vai dan
do vida à Escola Técnica de 
Comércio, a caiopaiTha vai es
treitando cada vez mais, os la
ços de fraternal amizade que 
unem os mumcipios serranos, 
congregando mais os povos, 
estimulando o intercâmbio cul- 
'ural social, e preparando as
sim um bloco homogêneo na 
serra, para esperar o gigantes
co progresso que já rasga as nos
sas froiqenas oferecendo-nos ex
traordinário tuluro,

A comissão organizadora des
te concurso, a-pezar-de conhe
cer a tradicional hospitalidade 
da gente Curitibanse, mesmo 
assim surpreendeu se com a ca
valheiresca acolhida -virtude 
inata do sen ano — E é por es
se motivo, dando um cunho de 
gratidão * reconhecimento, que 
salientamos aqui, num gesto de 
sincera e merecida homenagem, 
os momes de Heraclides Borges, 
Presidente do 7 de Setembro, 
Wilmar Oitigari e Evadi Almei- 

jdo, do Clube Guanabara, Ana- 
icleto Antunes de Souza, Carlos

Lmda Batista

João Crippa, Francisco Farias,

da

Cia. T ecelagem  Carvalho S. A.
C 1 T  E C A

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇüO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORD1NARIA

Convido a todos os acionistas désta Sociedade, compare
cerem à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 
24 qo corrente mês, às 14 horas, nos salões da «Escola Normal 
Vidal Ramos”, aíira-de deliberar-se sobre a seguinte ordem do 
diir:—

a) — líelatorio e balanço do exercício de 1948;
b) — Demonstração da atual situação da Sociedade;
c) — Forma de liquidação e nomeação do liquidatario;
d) — Assuntos atinentes ao sinistro ocorrido em 31

de dezembro de 1948.

Lajes, 1 de setembro de 1949

João de Deus da Costa Carvalho 
Diretor Presidente

do concurso para eleição 
”Mais Bela Serrana”

Assim, iniciamos esta h.otne- 
nagem uma série de publicações 
dedicadas aos municípios de 
Curitibanos, São Joaquim, Cam
pos Novos e Bom 
estão colaborando 
leal e valiosa-

Ao povo bom e amigo de 
Curitibanos, oferecemos estas 
palavras que encerramos com 
o nosso muito obrigado.

A Comissão

Sélio M elim
Acompanhado de sua jovem' 

espoSa regressou de Porto Ale
gue o sr. Sélio Melim, comerci
ante nesta praça e membro da 
D i r e t o r i a  da Associação Co
mercial de Lajes. O casal Sélio 
Melim - Yolanda Brãscher econ 
trava-se na capital gaúcha em 
viagem denupcias.

D E SPE D ID A
JOÃO WALTRICK o familia, 

retirando-se para Caxias do Sul, 
onde vão residir, despedem-se 
por este meio, por não poder 
faze-lo pessoalmente, dos seus 
parentes e pessoas de suas re
lações, oferecendo seus presti- 
raos naquela cidade.
Lajes, 16 de Setembro de 1949

I -

II

Linda Batista esteve ern Lages. Foi uma visita p«ra todos 
eucantadora. Rapida, fugaz, porém inesquecível. Apesar do frio 
inclemente, roubando-a, durante o dia, á multidão de fan3 qne 
pretendia solicitar-lhe um autógrafo, ou nm sorriso de simpatia. Fo
ram trez dias deliciosos, em que o «Brasil brasileiro, terra do 
amor e pandeiro inebriou de ritmos caboclos a nossa alma ver
de - amarela.

Linda Batista já voltou para a terra linda da linda carioca. 
E a natureza serrana, num pranto imenso, derramando copiosas 
lagrimas, despediu-se saudosamente de Linda Batista - o sarnba- 
canção feito mulher...

— o-O-o —
Com uma assistência seleta e numerosa lotando o vasto

__ _ _ ___  _ salão do Marajoara, fez sua apresentação em Lages, terça-feira
Salomão Uarneirn de Almeida, • dia treze a graciosa e popular artista da Radio Tupy do Rio de 
digno Prefeito Municipal, Walter í Janeiro - Linda Batista, voltando ao palco do Marajoara no dia 
Cavacanti, e tantos outros, enjos I seguinte, numa segunda exibição de» despedida. Não podendo 
nomes não nos ocorem maisjseguir até São Joaquim, devido ao mau tempo onde Linda Batis- 
que muito fizeram para o êxito ta era aneiosameote esperada. — De combinação com

a "Emprêza do Carlos Gomes foi promovida aqui uma nova 
e ultima apresentação, obtendo, como era de esperar, um retum 
bante sucesso, maior ainda que os anteriores no Cine-Marajoara. 
Verdadeira legião de admiradnres de Linda Batista procurou du
rante o dia, em seu hotel, esta querida estrela do nosso Radio e 
Cinema, solicitando-lhe autógrafos e retratos, pedidos que soli- 

Retiro, que citamente atendeu.— 
de maneira

5.a Região Militar - 5. Divisão de Intentaria
Q uartel G eneral

ESC ALãO  T E R R I TO RIAL  
Iospeçáo  Geral de Saude  de Convocados 

E N T R E 21 A 80DE NOVEMBRO DE 1949 
L oca l:— L A  J E S
e d i t a l

D i v e r t o  comparecer na séde deste Município, entre os dias acima 
mencionados, afim de se submeterem á Jnspeváo de Saude para ef-i- 
to de incorporação, em execução de P lano  Geral de Convocaçãa 
do Contingente  a incorporai iio ano de 1950 na 5* Região Militar 
(I arana e Santa Catarina). os cidadãos abaixo.
a) - Os nascidos no ano de 1931, residentes em todas ss localidades 
deste Município;
bi -  Os nascidos no ano de 1930, procedentes de outros Estados q“» 
hajam mudado o seu domicil io  para os Estados integrantes desl* 
Região Militar;
c) -  Os ex-atiradores dos Tiros de Guerra (T.G..1 desta Região su
je i tos  á incorporação em Corpos de Tropa em 1950 na forma dos § 
® J  ®  ̂ .4° j r t - 55 da Lei do Serviço ã/i l i ta r ;
a) -  Os ciuadâos pertencentes as classes anteriores á de 1931 cuj» 
incorporação se acha adiada e não tenham renovado êsse adiamento: 
e -  Os insubmissos classilicados no G rupo  “ C” na Inspeção a» 
,  * ‘l ue se submeteram e igualm ente  os insubmissos da
de 1930 que se apresentaram depois do dia T de Julho de 1349 - 
1 urma e foram notificados para  incorporação no ano de 1950 Boi. 
Reg. n° 154.de 4 .VIÍ- l 94t., item A1II 

tsclarece.se  que, em igualdade de condi-Ses, serão p r e f e r e n c i a d o *  
para incorporação os convocados de InapeçSo de Saúde mais recente

a Heitor Antonio de Mendonça 
Coronel Chefe do Escalão Territorial
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Edital
João Oualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos em Qerai 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei etc.
Faz sab-r, que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova sem numero 
para ser protestada, por falta de 
pagamento, uma duplicata no 
valor de Cr# 6.108,40 emitida 
por Saturnino Flores contra te
cidos Ltda.

Pelo presente intimo Tecidos 
Ltda. a pagar o valor da da re
ferida dup'icata, ou dar as razões 
de recusa, nolificando-o desde 
Jà do protesto, caso não compa
reça no prazo legal.
Lajes, 11 de setembro de 1949 
O Of-cia! de Protestos em Geral. 
João Gualberto da Silva Filho!

Edital

E dita l
João Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Geral 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei etc
FAZ saber, que está em seu 

Cartorio, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova sem nu
mero, para ser protestada por 
falta de pagamento, uma Dupli
cata no valor de Cr$ 1,959,30 
emitida por Ind. e Com. Teci
dos Atlantida S. A. contra 0 
sr. Raul Andrade Kuster.

Pelo presente intimo o se
nhor Raul Andrade Kuster a 
pagar 0 valor da referida Dupli 
cata, ou dar as razões da recu
sa, notificando-o desde já do 
protesto, caso não compareça 
no prazo legal.
Lajes, 11 de Setembro de 1949 
0 Oficial de Protestos em Geral 
João Gualberto da Silva Filho

ího n ?Ua b" t0 da Si,va F>*
Q e r a ?  r ' d e  Pro,estos em 
E < 2 ’ a" £ ° marca de Lajes,
for .de,s *uta Catarina, nà torma da lei etc.

cafinr Saber> que está em seu 
ciüade de Lajes, 

rua r  de ,Santa Catarina á 
mem r0nel Cordova sem nu- 
u  °- .para ser protestada, por 
falta de pagamento, u-ia du- 
pi-cata no valor de Cr$ 2.500 00 
eimttda por Augusto Bedu-

contra 0 senhor Belisario Mot13,
Pelo presente intimo 0 senhor 

Belisario Motta.
a pagar o valor da referida du
plicata, ou dar as razões de re
cusa, notificando-o desde já 
do protesto, caso não compa-! 
reça no prazo legal 
Lajes, 12 de setembro de 1949 
O Oficial de Protestos em Qe- ‘ 
ral.
João Gualberto da Silva Filho.

EDITAL
J°J°  Oualberto da Silva Fliho 
Oficial de Protestos em Geral 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei etc.
PAZ saber que està em seu 

cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á 
ma Corouel Cordova sem nume
ro, para ser protestada por fal
ta de pagamento, uma Duplica
ta no valor de Cr# 294,00 emi
tida porJulio Malinverni, contra 
o sr. Aristiliano Paes de Farias 

Pelo presente, intimo o se
nhor Aristiliano Paes de Farias 
a pagar o valor da referida Du
plicata, ou dar as razões de re
cusa, notificando-o desde já do 
protesto, caso não compareça 
no prazo legal
Lajes, 11 de setembro de 1949, 
O Oficial de Protestos em Gera. 
João Gualborto da Sdv a Flho

luizo de Direitc da Comarca de Lajes Estado de S. Catarina
Cartório do Civel e do Comércio - Falência de ARGEli ÂMARANTE 

A V IS O  AOS IN TERESSAD O S

Edital
EDITAL

E dita l
João Gualberto da Silva F i
lho, Oficial de Protesto^ em 

Geral da Comarca ,de Lajea, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.

Faz saber, que está em seu 
cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova sera numero, 
para ser protestada, por falta 
de pagamento, uma duplicata no 
valor de Cr$2.114,00 emitida por 
Industria de Oalçados Gosch Ir
mãos S/A contra a senhora 
Maurina Izabel Nunes. Pelo 
preseute intimo a senhora Mau- 1 
rina Izabel Nunes a pagar Oj 
valor da referida duplicata, ou j 
dar as razoes de recusa, notifi-' 
cando-a desde já do protesto, 
caso não compareça no prazo 
íegal.

Lajes, 12 de setembro de 
1949.
O Oficial de Protestos em
Geral. _...
João Gualberto da Silva rillio

Joao Gualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos em Geral, 
da Comarca de Lajes, Esta
do de Sauta Catarina, na for
ma da lei etc.
FAZ saber, que está era seu 

Cartorio, nesta cieade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova sem nu
mero, para ser protestada, por 
falta de pagãmento, uma Dupli
cata no valor de Cr$ 1.575,00, 
emitida por Industria de Calça
dos — Gosch Irmãos S.A. con
tra 0 sr. Felipe Gerber.

Pelo presente iujuuo o se
nhor Felipe Gerber a pagar o 
valor da referida Duplicata, ou 
dar as razões de recusa, notifi
cando-o desde já do protesto, 
caso não compareça no prazo 
legal
Lajes, 12 de Setembro de 1949 
O Oficial de Protestos em Geral I 
João Gualberto da Silva Fdbo.

João Gualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos em Ge
ral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber, que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes 
E«ta1o de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova sem nu
mero, para ser protestada, por 
falta de pagamento, uma dupli
cata no valor de cr# 469,40 
emitida por Julio Malinverni 
contra o sr. Aristiliano Paes de 
Farias

Pelo presente intimo o senhor 
Aristiliano Paes de Farias 
a pagar o valor da referida 
duplicata, ou dar as razões de 
recu»a, notificando-o desde já 
do protesto, caso não compare
ça no prazo legal:
Lajes, l l  de setembro de 1949 
O Oficial de Protestos em Ge
ral.
João Oualberto da Silva Filho.

Publicação da sentença qne 
abriu a falência do comerciante 
Argeu Amarante, estabelecido 
na sede do distrito de Campo 
Belo do Sul, desta comarca, na 
forma abaixo:

O Doutor lvo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Direito 
do Comarca de Lales, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faço saber aos que 0 presen
te edital virem que, a requeri
mento da firma “ Distribuidora 
Comercial Lajeana Lida. “su
cessora de’, Valente, Werner & 
Cia Ltda., devidamente instru
ído e depois de preenchidas 
as formalidades legais, foi, 
por sentença dêste Jnizo, de 
dez do corrente mês de setem
bro (10- IX-1949), às onze horas, 
aberta a falência de Argeu 
Amarante, comerciante estabe- 
lecido na sede do distrito de 
Campo Belo do Sul. desta Co
marca.
O Têrmo legal da falência foi

fixsdo em sessenta dias (60), 
anteriores, contados do primei
ro protesto, ou seja a data de 
cinco de agosto do corrente 
ano.- Foi marcado o prazo de 
vinte (20) dias para os respec
tivos credores apresentarem as 
declarações de seus créditos. 
Ficam notificados os credores 
para apresentarem em cartório, 
no prazo de vinte dias, acima 
mencionado, as declarações dos 
seus créditos, em duas vias, com 
as formalidades do art. 82, do 
Decréto - Lei n° 7. 661,de 21 de 
Junho de 1945. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos dez dias do 
mês de setembro do ano de mil 
novecentos n quarenta e nove 
(10-IX- 1949). - Eu, waldeck Au
rélio Sampaio, Escrivão do C»vt*l 
e Comércio da Comarca de Lajes 
o datilografei, subscreví e tam
bém assino. Selos afinal.

Ivo Guilhon Pereira de Melo 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel e Comercio

Edital

EDITAL
Ajudando a SLAN, estás auxili- 
an 10 ao teu próximo

E FLORA
0 melhor

João Gualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos em Geral, 

da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei etc.
FAZ saber que está em seu 

Cartorio, nesta cidade de Lajes 
Ealado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova, sem nu
mero. para ser protestada por 
falta de pagamento, «ma Dupli
cata no valor de Cr.S J0<,90 
emitida por Companhia llem- 
mer -  Industria e Comercio, 
contra o sr. Leanadro Subtil de
Oliveira . .

Pelo presente, intimo o se
nhor Leandro Subtil de Olivei
ra a pagar o valor da referi-a 
Duplicata, ou dar as razoes da 
recusa, notificaudo-o desde já 
do protesto, c^o mio compare-1

Laj™ í í T e  Setembro de 1949.
O Oficial de Protestes em Geral 
João Gualberto da Silva Filho.

Leia e Assine Correio Lageann

João Oualberto daSilva Filho, 1 
Oficial de Protestos em Ge
ral, de Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.
Faz saber, que está em sei 

cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Senta Catarina, á rua 
Coronel Cordova sem numero, 
para ser protestada, por falta de 
pagamento, uma duplicata no 

, valor de Cr# 2.078,00 emitida 
jpor Industria de Calçados Qo- 
' sch Irmãos S/A contia 0 senhor 
Felipe Oerbej.

Pelo presente intimo o senhor 
[Felipe Qerber a pagar o valor 

da referida duplicata, ou dar as 
razões de recusa, notificando-o 
desde já do protesto, caso não 
compareça no prasc legal.
Lajes, 12 de setembro de 1949. 
O Oficial de Protestos em Qerai 
João Gualberto da Silva Filho.

EDITAL
João Gualberto dn Silva Filho 
Oficial de Protestos em Ge
ral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartcrio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á 
uta Coronel Cordova sem nu
mero, para ser protestada, por 
falta de pagamento, uma du
plicata no valor de cr# 834,60 
emitida por Carlos Hoepcke S. 
A. Comercio e Industria, con
tra os Srs. Anisio Alves & Ama
rante.

Pelo presente intimo os Snrs 
Anisio Alves & Amarante a 
pagar 0 valor da referida du 
plicata, ou dar as razões da 
recusa, notificando-os desde já 
do protesto, caso não compa
reçam no prazo legal.
Lajes, 14 de Setembro de 1949. 
O Oficial de Protestos em Ge-j 
ral.
Joào OuabeHo da Silha Filho

EDITAL
João Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos eui Ge
ral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei etc.- 
Faz saber, que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova sem numero, 
para ser protestada, por falta 
de pagameuto. uma duplicata 
no valor de Or$ 9.489,00 emiti
da por Carlos lloepcke S/A 
Comercio Industria contra os se
nhores Anisio Alves & Amarante.

Pelo presente intimo os senlio- 
ses Anisio Alves & Amarante 
a pagar o valor da referida du
plicata, ou dar as razões de re
cusa, notificando-o desde já 
do protesto, caso não compare
ça no prazo legal,

Lajes, 14 de Setembro de 1949 
O Oficial de Protestos em Geral. 

João Gualberto da Silva Filho

Quem casa 
quer casa

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

Lajeano!
Para elevar mais alto o nível 

cultural da Rainha da Serra, coo
pera p^ra o desenvolvimento da 
biblioteca pública >ZAIRA PIN
TO,» a tua biblioteca; Oferece 
hoje mesmo o livro de que uão 
tens nscessidade em tua estante, 
ou adquire obras útes para a tua 
ofer*a.

A biblioteca <ZAIRA PINTO,» 
na Agência d6 Estatística, aguar 
da a tua visita e 0 teu apoio

EDITAL
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos ein 
Geral, da Camarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
FAZ saber, que está em seu 

Cartorio, Desta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova sem nu
mero, para ser protestada por 
falta de pagamento, uma Dupli
cata uo valor de Cr? 892,90 e- 
rnit'da por Comercio e Indus
tria Salvador Rangel Ltda. con
tra os senhores Ary Andrade At 
Cia.

Pelo presente, intimo os se
nhores Ary Andrade Cia. a pa
gar 0 valor da referida Dupli
cata, ou dar as razões da recu
sa, notificando-o desde já do 
protesto, caso não compare-ça 
no prazo legal.
Laje9, 12 de Setembro de 1949 
O Oficial de Protestos em Cerni 

jjoão Gualberto da Silva Filho.

F a r m a c i a  Nossa Senhora das Oraças - Venda-se pelos menores preços da Fraça.
Sob a direção técnica do farmacêutico 6ECI D MACEDO

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



30 anos de serviço ao Brasil
A indústria nacional comemora, em 1949, o 30° aniversário 

da instalação da primeira linha de montagem de automóveis, 
no Brasil: a da Ford Motor Corapany. Desde êsse ano, mais 
de 200.000 veicidos motorizados já foram postos em circulação 
pela Ford, representando uma extraordinária colaboração para 
o progresso do nosso país.

A primeira linha de montagem da Ford, no Brasil, estava 
instalada no saudoso Palácio de Patinação, o chamado “Skating 
Palace” situado ua Praça da República, em São Paulo. A pro
dução de carros naquela época atingia 30 unidades por dia, o 
que era considerado um colosso. E ura carro custava mais ou 
menos “3 contos de réis”, e não era tão fácil de vender. Au
tênticos “guarda louças” como eram conguominados, os primei
ros Fordécos, foram desbravando os sertões da nossa terra, fa
zendo circular a riqueza do país.

Muitas vêzes antecedendo as próprias estradas, os primei
ros Fords foram um importante^fotor do nosso desenvolvimento. 
Hoje, o seu papel ainda é o mesmo. O aparecimento do auto
móvel, como elemento constante da paisagem brasileira, incen
tivou a melhoria das estradas. E mais carros e caminhões vi
eram. Os modernos caminhões Ford continuam sendo um símbo
lo da nossa produtividade. Transportam mais de cada vez, com 
maior velocidade, pari, mais lugares. A primitiva linha de mon
tagem se transformou por várias vezes para atender às necessi
dades do progresso. Milhões de cruzeiros foram gastos em ma
téria prima nacional, incentivando outras indústrias do país. 
Hoje, em qualquer canto do Brasil, onde quer que haja uma 
estrada, é certo que haverá um Ford, é certo que haverá 
progresso.

Expresso Grazziotio | 
de Transportes 

Ltda.
LAJES -  VACAflM - CAXIAS - PORTO ALEGRE 

LAJfS -  VACARIA - DIARIAMENTE

De Lajes ás 5 horas =  De Vacaria ás 13 horas 
DE CAXIa 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. ALEO/?E, 

4as e Sab. às 5 horas

Inform ações nas E stações  
R odoviárias

0SMIRECIS
ADVOGADO

Praca João Pessoa  
EdiJ. DrAcácio - 1:andar

- J o n la  C a t a r i n a

Dr. V a I e n ç a
Clinica exolusiva de 

crianças

Consultorio: Io andar do edi- 
ficio Marajoara

Consultas: das 14 ás *17 
horas — Fone 67 

Residência: RuaCel. Aris- 
tiliano Ramos -  Fone 14

Compra-se

_̂_ —  A dvogado — —̂ =

O R .  f i ü  B A  I D O  J 0 8 E S C H U C H
ADVOCACIA EM GERAL, especialmente questõesde ; 

TERRAS, INVENTa RIOS e COBRANÇAS 
Rua Barão do Rio B ranco, 12 —  LAJES

Dr. João Costa Netta
A lia C irurg ia  - -  Doenças de Seahoras  — Parto

U P E R A Ç u E S  : de Estomago, Intestino, apendicie, Fígado e Vias Bi- 
lares. Tiro ide Bocio (Papo). H érn ias  Varizes e Hemorroida. Ris 
e Próstata  Utoro Ovários e Seios. Tumores em gera l  Cirurgia dos Os
sos e Articulações. F ra turas .  C iru rg ia  dos Defeitos Congênito* e ad
quiridos.

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

Consultorio: Praça Cel. João Costa (em cima do Café C llllli l i)

Dr. Caetano da Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos ■ Ouvidos - Nariz -G arganta.
Consultório: Edif. Dr. Acacio - 2o Pavimento 

das 9 ás 11 e 3 ás 5 horas.

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.

Mario Teixeira Carrilho
A dvogado

Quer comer bem ?
Uma casa em bom estado

na cidade e até Cr$25.000,00. 
Informações nesta redação.

Vá no restaurante do C lube 14 de
Junho

t

COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECIONADO AvisoSatisfaça seu paladar
Cosinha brasileira e ita liana  - A dega  sortida A Companhia Catarinen 

se de F ô rça  e Luz S/A. avi-
sa aos Snrs. Consumidores
que nâo mais fa rá  co b ran -

“ M eias Lobu“ ça á domicilio. Será cortada 
a  ligação do contribuinte 
qus estiver em atrazo  de

CASA EDUARDO dois (2) meses.

A G EREN CIA1 ‘A
Lajes, 11 de Agosto de 1949

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

crim inais, de ac iden tes  no traba lho  e traba lh is tas

Residência — Rua Cel. Cordova n° 40 -  Fone 88
Escri tó r io  — Rua 15 de Novembro—Edifício Jo ão  Cruz Jor. Fone 88 

L A JE S  — C aixa Postal n° 19 — Sta. Catarina

A Voz da Cidade
SOB NOVA DIBEÇSO

Completa oficina de reparações e reformas de rádios e apa
relhos elétricos era gera!

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

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

Rua 15 de Novembro, 21 — Lages, Santa Catarina

Oficina Eletro G alvanica
(NIQUELAOEM)

C . W A G E N F U H R  &  C IA .
Rua Tiago de Castro, (fundos) s/n — Lajes — 5. Cat.

BANHOS DE NÍQUEL - COBRE - OURO - P R A T A  
ETC. EM QUAISQUER O B JE T O S  DE METAL

Serviço rápido e garantido

Otim o negocio
Vende-se 7.500000 mt2. 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 Agenor Varela ou 
nesta redação.

ESCRIT01I0 JURÍDICO COMERCIAL
ID K IC II .  COBRANÇA - IDÜAMENTO - REPRtSENTAÇÕES

^  : ^ azpn<lps - Pinhais -  Serrarias
GRANJA AGRO-PASTORIL - MARCA: 54 

Cine -  Teatro Marajoara, 3.» And., Ss. 23 á 25 
Telegramas: ELÍBRA NCO  
Telefone: - 54 - CAIXA POSTAL: 54

D IRETO R : L A JE S  "  S U ’ Catari:;a ~ BRASIL

D R . E L IS IA R IO  D E  C A M A R G O  B R A N C O
ADVOGADO

ACEITAMOS REPRESEN TAR  
DE REPRESEN TAN TES EM

NESTA E NECESSITAMOS 
OUTRAS PRAÇAS

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



Prefeitura Municipal de Laies
ESTAD O  D E S A N T A  C A T A R IN A

Requerimentos Despachados
N- 1717

N 1731

N' 1748 

N- 1749 

N 1752

N‘ 1714 

N- 1750

li-
0

- M . m o R Í d o I f f / A o T o v S ã ^ '949-
ra construir um prédio piÇ„  0 ' Srplu',la P*-
Sim. ** 0 ^r. Mario Oraziotin -

João Pedro Arruda * _
cença para reformar o p r é d i o ^  s deFplan*la e 
Oliveira - Sira P 60 0 do ^r. Er°tides

“ *rdeHüc"S t? ' - s f “ ;  ' ‘to,essora - “

s i s s í a r j r -  ■ * “"^•1 - 6»
f r . u ^ í o ' . 5^ - " ’"  -  Transferência do c .s .  
r. . j Dl a ® de Setembro de 1949
r  i t u o ' : 0SiA„rmdl - Tr“ ' " ' ê"«» *« 0
OsUUo S ü n  e outros Tr.uslerência de ierreno loreiro 

Dia 10 de setembro de 1949
N- 1759 - Alziro Batista Lucena e sua mulher - Transferência 

de terreno foreiro - Sim c a
Dia 12 de set6mbro de 1949

N- 1771 - Almeida, Broering, Melo S.A. - Transferência de ter
reno foreiro - Sim.

N‘ 1772 -  Olinto Campos e sua mulher - Transferêucia de ter
reno foreiro - Sim.

Dia 13 de setembrb de 1949.
N' 1688 - Avelino J. Troiam - Licença para construir uma casa 

de madeira na zona Brusque • Sim.
N' 1758 - Mauro Rodolfo - Licença para reforrr.ar um prédio 

sito à rua Frei Rogério - Sim.
N',’1777 - Nelson Vieira do Amaral e sua mulher - Transferên

cia de terreno • Sim.

D E C R E T O  N» 40 
de 6 de se*embro de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso desuas atribuições,
DECRETA:

Art. I o - Fica transferida da dotação 2-24-4 para a 2-24-3 
a importância de Cr$ 3.000,00.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 6 de setembro de 1949. 
Assinado - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretario.

D E C R E T O  
de 8 de setembro de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acordo com 0 art. 15, item V, do Decreto-lei es
tadual n* 700, de 28 de outubro de 1942.

Brandina Oliveira para exercer, em substituição, enquanto 
durar o impedimento do respectivo titular Srta. Maria Helena 
Oliveira, o cargo de Profes»or, Padrão D, do Quadro Uoico do 
Município (Escola mixta municipal de Conta Dinheiro, no distrito 
da Cidade), percebendo a gratificação prevista emJ ; eir 1

Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de setembro de 194J. 
Assinado: -  Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 

Secretario.

P O R T A R I A  
de 8 de setembro de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolv .
CONCEDER LICENÇA:

700| de 28de 

outubro de 1942- de p rofessor,
A Maria Helena Oliveira ocup /Escola mixla muni-

ladrão D, do Quadro Unico do cidade), de sessenta (60)
cipal de Conta Dinheiro, no d.st.r d poent e  data. 
dias, com todos os vencimentoos . ^  g de setembro de 1919.

Prefeitura Municipal de L J j
Assinado: Vidal RaÇOS; “n ° r 

Prefeito Municipal.

P O R T i 4 R l A n de 8 de setembro de 1949.
O Prefeito Municipal de La)eS£oNC EDER LICENÇA:

155 e 157, do Decreto-lei 
De acordo com 0  ̂ 3r*'20S outubro de 1942: 
estadual u° 700>„demoS Qdue exerce 0 cargo de Professo 

A Sebastião Córdova Ramos que

Padrão A, do Quadro Unico do Município (Escola mixta muni
cipal de Bandeirinhas, no distrito de Correia Pinto), de sessenta 
(60) dias com todos os vencimentos, a contar da presente data. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de setembro de 1949. 
Assinado -  Vidal Rames Júnior 

Prefeito Municipal.

Movimento da Tesouraria, durante 0 mês de agosto do 
corrente ano.
Saldo do mês de julho do corrente ano C t$  300.429,00

RECEITA ORÇAMENTARIA 
Imposto Territorial Cr$
imposto Predial
Imposto sobre Industrias e Profissões 
Imposto de Licenças
Imposto Hobre Exploração Agricola e Industrial 
Taxa de Expediente
Taxa Custas Jd. e Emolumentos .
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 
Taxa de Limpeza Pública 
Taxa Rodoviária 
Renda Imobiliária
Renda de Mercado, Feiras e Matadouros 
Renda de Cemitérios Públicos 
Alienação de Bens Patrimoniais 
Cobrança da Divida Ativa 
Contribuições Diversas 
Muitos ém Geral

T o ta l

20,00
22.447.00 

190.932,50
10.209.00 
9.848,90
1.316.00
2.139.00
6.290.60

627.00 
39 550,00
2.754.00 
7.412,20

530.00
20.954.00 
15.422,10
3.725,70
7.420.60

642.027,60

DESPESA ORÇAMENTARIA 
Administração Geral 
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Pública e Assist. Social 
Educação Pública 
Saúde Pública 
Fomento
Scviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

C t$ 64.672.40 
10.756,50

505.00 
37.348,90
5.421,30

450.00 
25.419,80
99.065.40 
35.723,70 
57.765,60

Depositado no Banco Nac. do

Na Tesouraria

Hildebrando Nilton 
Contador

Com.
Ecou.

e Caixa 
Feder.

Cr$ 337.128,60

Cr$
C f$

200.000,00
104.899,00

Lajes,
Reis

31 de agosto de 1949
Cr$ 642.027,60

Mario Lucena 
Tesoureiro

Joalheria Mondadori
de M ira |. MONDADORI

Rua Mal. Deodoro, 35 — Enfrento  ao Hotel Provezani

VARIADISSIM0 SORT1MENTO DE RELüQIOS, 
J0 IA S , B IJO U T E R IA S E ARTIGOS PARA 

PRESENTES

P a d a ria  e C onfe itaria  C arioca
de Ernesto G uidalli

R us Correia  Pin to , 51 — 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 I a. qualidade

P R E Ç O S DA TABELA OFICIAL

CGMBKIE B l I f l S ,  CÚLI tSS,  
ENJOOS E TODAS BS PER
TURBAÇÕES OSESl OMAGO.  

#  Fl  G A 0 0 E I N T E S T I N O S

5. S. Publicidade

do estOmago 
com

A BASE DE PUCHURY

rsriMOMILINA
RABA A DEHJRÃO OAS (RIAHCAS

VITAMINA D2
. (C A L C IF E R Ó L )
ANTI-RAQUÍTICA - FIXADORA DO (AlCIC

ALUGAM-SE

SALAS
nu

Edifício 
. Marajoara
Inform ações

com a gerência 

do CINE TEATRO

M ARAJOARA

Cia. Catarinense de Força 
e Luz S. A.

E sta  Cia. lem bra  aos 
seus consumidores que o 
pagam ento do forneci- 
m«nto de energia deverá 
ser efetuado até o dia 5 
de cada mês. Será  desli
gado, sem aviso prévio, o 
consumidor que nAo 
cumprir as de te rm inações  
constantes deste item. 

a Gerencia

Florista
Flôres — Corbeille» -  - 

Bouquets  — Jo g o s  com ple 
tos para noivas — P ara  
vestidos 'de baile — G rin a l
das — Corôas de qualquer 
tipo — Riscos para bordar 
com  chapas perfuradas, etc

R. Quintino Bocaiuva 
(Mercadinho de frutas)

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADV0CAD0
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercfílo Lu*
LAJES *

Afende chamado: para as co
marcas de 5 Joaquim, Curifi- 
banos, Bom Refiro «RiodoSul.
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Pintura Moderna
1° de uma série de 914 artigos)

A nossa cidade de Lages tem progredido bastante.
A parte referente ao progresso intelectual já se mostra 

bastante promissora. É no seio da classe estudantil que se tem 
notado ur.ia grande inclinação para o setor artístico e literário.

Nos jornais já aparecem colaborações sôbre arte.
A mocidade já escolhe para temas de conversa os valores 

mais em voga nas belas artes.
Falando-se de pintura os grupos cindem-se automáticamente 

•m dois: adeptos da pintura moderna e da antiga. Há os raros 
que aceitam uma sem desprestigiar a outra -  o que seria, a 
meu ver, a atitude mais razoavel.

Eu sou pela pintura moderna. Apezar disso não pretendo 
convencer ninguém (passei um trabalhão para convencer a mimi 
mesmo!) a abraçar a minha ideologia.

Admite-se que as opiniões divirjam. Não compreendo, nol 
entanto, a intolerância de muitas pessoas que são irrevogável-' 
mente contra a nova pintura, além de usarem, para qualificá-la,' 
de adjetivos afoitos como bobagem, monstruosidade, charada e 1 
quejandos. j

Ora, sejamos mais compreensivos ! Est udemos a arte mo
derna, suas diversas manifestações, seus valores, sua razão de 
ser.

Estamos na época da bomba atômica e da saia comprida 
(embora o redator queira que minha colaboração saia curta) em , 
que novos estilos e novos modos de expressão se fazem necessários 

Muitos conhecem a pintura moderna unicamente por in
termédio das charges dos jornais e revistas. As piadas prolife
ram tendeudo a humilhar a pintura contemporânea. Veja-se, por, 
exemplo, aquela que atribue uma tela moderua a um burro comj 
tinta a seu lado e um pincel amarrado à cauda( aliás, essa 
é boa ) .

Apezar de ser simpatizante da escola moderna, n&o des
moralizo a clássica. Cada época tem as manifestações cultu
rais características; a àrte pictórica é, sem ouvida, das mais 
significativas. Mesmo agora, com o surto de inovação na pin
tura e no desenho, ainda há pintores acadêmicos cuja obra 
há de permanecer por se tratar de legitima criação artística.

Verdade é que entre os modernos há os pintores maus, 
sem nenhum valor. Esses passarão pela peneira do tempo e ficarão 
esquecidos como ficaram muitos ‘artistas’ dos chamados clássicos.!

Justifiquemos, pelo menos, esse movimento renovador nasi 
maneiras de pintar- Lembram-se da reação que sofreram, no 
fim do século passado, os pintores impressionistas? Garanto que 
não.

Os críticos de arte, mesmo os mais conservadores, reagem 
sob a forma de dúvida e raramente negando seu valor catego
ricamente, duvidam, porém, n&o negam o valor da corrente 
modernista. O tempo nos dirá se a arte moderna ficará ou não. 
Eu acho que ficará.

Sou obrigado a fazer uma pequena concessão à questão 
do gôsto. “De gustibus disputandum non est" (que tal o meu 
latim?). Há pessoas que cão gostam do Chaplin.

N. O.

NOTA DO AUTOR: Conta-se por aí o caso daquele indivíduo 
que queria ser retratado por um pintor célebre. Perguntou o 
preço. O pintor pediu 50.000 cruzeiros. E o freguês, surpreen
dido, pechinchou:

-Escuta. Eu entrando com a tinta o senhor não faz uma 
difeiencinha?

Â m a io r  liq u id ação  de todos  
os tem pos

Casa Santa Catarina
de Veríssimo Duarte & Filhos 

Praça Vidal Ramos Sênior — Lajes

LIQ U ID A Ç ãO  COMPLETA E D EFIN ITIV A  DE 
TODO O ESTOQUE, PA R A  TEH M IN A tt COM A 

SECÇaO DE TECIDOS.

Preços abaixo do custo
Mais de 300 ternos para  to rra r  

Sedas — Tafetás - Veludos - Astracane - Cretones 
C asem iras - Camisas - Casacos de Senhoras etc.

Edição de hoje: 8 páginas

Rosa Limitada
Contabilidade - Comercio 

Rua 15 de Novembro, 13 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

E n carrega-se
da com pra e venda de 
casas, te rren cs  pinhais, 
serrarias, campos etc

u i  E A P O M A D A  N O  L O C A I  f 
31JA AO MfSMO TEMPO O I IOUIDC

Casa Nova
E

Casa Grande
Si desejas comprar uma 

casa procure Silverio Len- 
zi, ele tem diversas, todai 
da material, e a preços de 
Galinha Morta.

NEGOCIO DE OCASlaO
Permuta-se ou vende-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
Uma pensão sita á rua Porto 

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

Localização otima.
Tratar com o proprietário Sr. 

Amandio Gabriel de Souza.

A T A Q U E S
insônia, palp itações ,  depres
são  moral, ag itação , angú s
tia. M araval  acalm a a irrita
ção, elimina o d e sa sso ss ig o  • 
a s  crises nervosas e dolorosas.

M A R A V A L
Calmante dos nervos

Sensacional I
Por m otivo de seu 6 ’ an ive rsá r io  de fundação a

casa

A C a p i t a l
e i t á  fazendo uma formidável liquidação de todo 

o seu variad issim o estoque.

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

R epresentações em  gera l - Co
m issões - C onsignações e Conta 

Própria
Fogões econômicos B erta  - Cofres blindados 

Berta  - Panelas de ferro  B er ta  - C am as  de ferro 
Berta  - M aquinas de costura  em geral,  das conhe
cidas m arcas  Singer, Pfaff, e K u sq v a rn a  - Roupas 
prontas e sob m edida G u asp a r l  - Linhas para co
ser e bordar «Circulo» - Rádios «Invictus»  orgulho 
da indus tr ia  nacional - Balanças «S an to  Antonio» 
- Caramelos e balas f in a s  «Siblí» - C am as «Pa
tente* - Cadeiras  Colonial.

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

CO M PRE B A R A T O , VISITAN D O  A SECÇÃO:

Artigos do Dia

Chegou o seu Radio!
E scolha entre as afam adas marcas:

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

Toca - discos RCA Victor

Amoldo Heídrich
Rua Correia Pinto, 6S — LAJES I

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

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

Tratamento Clinico e Dietico:
Junte ao pedido Cr$ 10,00 para despesas, dirigindo-se a

|F. s. NEVES Caixa Postal n° 2398- Rio de Janeiro • Brasil
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D E AGOSTO DE 1940

N K H
HMO

Todos os titulos contemplados serSo
L I Q U I D A D O S  I M E D I A T A M E N T E

AGRACIA KM LA.)A’S — Rua Atai. Deodoro, 18

f a r m a c ia  p o p u l a r
, t a i “  d ip t a * .

I I I I I 1 0 H . | .  11 |  j j

O m " or' e m t ó , ; ^ r í ^ r ,- n . o .

A sua Farmacia dç confianca
Completo sortimento ,le perfumarias e , , ,*  " 7 "

Moderno e aparelhado laboratório ,le mai! 8 ,S d,e toucador
c .p t , " ; . d.  ■ «««is»

A u n is  Barateira
Praça Jo3o Pessoa =  Lajes

Calçados
P a ra  todoa oa tipos, preços e qualidades 

Os mata modernoa modêlos para homens, senhoraa 
e criançaa, aó no:

0  Sapato Chíc
A sua  casa de confiança

A tenção9

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

Se V. S. deaeja adqu irir  um, faça, sem demora, 
seu pedido, para  e n t re g a  em Setem bro ou Outu

bro  próximos. Preço de tabela.

Por interm édio da firma:

T íto  Ramos & C ia .
Lajea — S a n ta  Catarina

a g e n t e s  g e r a i s

, E IND. WALTER S C H M I O T S . A .

'm a i»  « T - - “ - J t L_ _ B,o 00 sou
f i l i a i s : J O I N V . U E  E R>______________

Jnalheria Mondadori
de ilIllOllO I. MONDADORI

Rua Mal. Deodoro, 35 — Enfrento ao Hotel Provezani

VARIADISSIMO SORTIMENTO DE RELOGIOS, 
JOIAS, B IJO U TE R IA S E ARTIGOS PARA 

PRESENTES

P a d a ria  e C onfe ita ira  C arioca
de Ernesto Guidaíli

Rua Correia  P in to , 54 — Fone 62 — Lajes

Recebeu 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 Bombons.
Pão —  Biscoitos —  Cucas —  Doces

Preparados óom farinha  de I a. qualidade

P R E Ç O S  DA TABELA OFICIAL

, quer reflexos idividuais, nem, 
tampouco, servirão para supri
mir, ou cercear, sua liberdade 
de culto, pois esta se acha as
segurada em preceito constitu
cional. h

Católicos, protestantes, espi
ritas, budistas, xintoístas, israe
litas, etc. devem, sem constran
gimento. declarar sua verdadei
ra religião. () Recenceamento 
é um retrato do País. Fugir ã 
verdade seria concorrer para o 
desfiguramento do quadro de 
realidades que se procura con
figurar, para beneficio do País.

D. E. E. - 2 3 3

C a s a  V i e r o
dc João José Viero

A m ais nova loja de fazendas de 
- L A J E S _ ---- -----

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

CO M PLETO  SORTIMENTO DE TECDOS 
PROPRIOS PARA A ESTAÇÃO

Voiles - Sedas - Cretonea - Morina - Algodões 
Brins - Perfumarias - Miudezas, etc.

A m ais barateira

Ivon Godinho
Em visita aos seus progenito- 

res, encortra-se nesta cidade o 
nosso distinto conterrânio Sr. 
Ivon GodiDho, do alto comercio 
do Rio de Janeiro.

Nomeado Juiz de Paz em C. Alto
Pelo Governo do Estado aca

ba de ser nomeado Juiz de Paz 
no distrito de Capfto Alto, neste 
Município, o sr. Vidal Antunes 
dos Santos, antigo ruralista e t- 
lemento conceituado em todo o 
planalto Catarinense.

CAMOM
PAR* A DENTKÀ0

VITAMINA 0 2
(C A L C IF E H Ô L )

ANTI RAQUÍTICA - FIXADORA DO (ÀUlO

0 iw n s e a m e n to  e aj
K eligião

Um dos quesitos que figura
ram no questionário do Recen- 
seamento Geral de 1940 e que? 
constará, também, do boletim" 
do próximo Censo, a realizar- 
se, como é sabido, no próximo 
ano, é o que diz respeito à 
religião.
Através dêle. ter-se-á a noção 
definida da predominância des
te ou daquele culto nas diver
sas Unidades Federadas, o que 
permitirá, pelo confronto com 
os resultados do Censo anterior 
conhecer-se, mais de perto, a 
e volução religiosa do Pais.

Em 1940, ficou apurado que 
do total da população do Brasil, 
90,01°/° eram católicos romanos 

-2 61°/° protestantes, 1,12°/° es- 
t piritas, 0,30°/° budistas, 0,14°/° 

israelitas, 0,09°/. ortodoxos, 0,0 
10/° maometanos, 0,01°/o xinto
ístas, 0,2G°/° de outras religiões 
0 25°/° de culto não declarado 
e 0,21°/° sem religião.
I lá ’pessoas que, por ocasião do 
Recenseamento. ficam, por va
rias razões, indecisas quanto à 
declaraçfto de sua religião.

É preciso que essas pessoas 
compreendam que as informa
ções prestadas, além do caráter 
sigiloso, não produzem quais-
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A Capitai A casa que p ro c u ta  íe r  sem pre as m a io res  novidades 
em a rtig o s  para hom ens, senhoras e crian ças

Grande liquidação por m otivo de seu 5* aniversário

D esfile De Atletas

0 Arco do Triunfo
Basta citarmos, nesta crônica, trez nomes de artistas, que 

são INOR1D BERGMAN, CHARLES BOYER, e CHARLES 
LaUGHTON, para que es^e grande filme da Metro desperte a 
maior simpatia e entusiasmo.

De facto, O ARCO DO TRIUNFO nào precisa de outras 
referências elogiosas. Resta-nos apenas acrescentar, que se trata 
de um livro de enorme sucesso, do autoi de «Sem Novidade 
no Front» «E Depois» — Erich Maria Remarque.

O ARCO DO TRIUNFO está anunciado para amanhã, do 
mingo, ás 8 horas, nc Cme MARA.IOARA.

Quem leu um dos orgãos da digno de menção porquanto, 
imprensa local em sua edição de ! como parte integral e principal, 
domingo passado, deparou por I deveria merecer os aplausos pe-

■la maneira brilhante com que

Meu Filho Professor
Uma história simples, humana, comovente, que é uma li

ção que impressiona, faz meditar.
Aquele pai humilde, simples porteiro, desejou ardentemen

te ver seu filho numa elevada posição social E depois de sa
crifícios imensos conseguiu fazer de seu filho um professor.

Como retribuiu seu filho, professor, esta dedicação pater
nal, comprovada por tantos sacrifícios?

O protagonista desta produção da Lux Film, é o fa
moso ator Aldo Fabrizi, cujo nome conseguiu impor-se ao con
ceito universal, destacando-se hoje em dia como um dos maiores 
artistas de C inema da atualidade.

MEU FILHO PROFESSOR, é um filme notável, digno dos 
maiores elogios- E’ o cartaz para a próxima terça-feira, dia vin
te do corrente, no Marajoara.

certo com um pequeno artigo 
sôbre as comemorações do 
«DIA DA PáTRIA», era nossa 
cidade. Desconhecendo o autor 
a quem me ref'io, porquanto o 
artigo nâo se achava assi
nado, trata-lo-ei como presado 
desconhecido. Não quero, nem 
po>- sombra, atacar ou criticar o 
orgâo da imprensa que publicou 
o artigo, mas procuro colocar 
os devidos pontos nos iii.

Teudo o presado articulista 
desconhecido, feito um resumo 
« R E S U M I D I S S 1 M O »  
do que foi o desfile de 7 de 
setembro, tomo a liberdade de 
frizar certos pontos que o mes
mo, talvez por um lapso, ou 

[então, por livre e espontânea 
vontade, deixou de comentar 

De inicio o presado desconhe
cido declara que a população

precedeu as outras entidades, 
iniciando assim o desfile. As 
escolas primárias mereceram do 
presado desconhecido uma sim- 
pies anotação de que haviam 
comparecido ao desfile.

Não se recordou o nosso ar
ticulista o sacrifício feito por 
aquelas criancinhas, ostentando 
seu uniforme, desafiando o ri
gor do frio que, marchando 
garbosamente, demonstraram 
seu amor pela Pátria. Não fri
sou o sacrificio dos dirigentes 
de nossos estabelecimentos pri
mários que lutaram pela unifor
mização dos mesmos. O O. E. 
São José, Imaculada Conceição 
e Vidal Ramos, sâo educandá-

rios onde a maioria dos alunos 
são paupérrimos e que muitas 
vezes vão para a escola sem 
qualquer alimeotação, a não ser 
uoia chicara de café, quando 
suas familias lhe podem propor
cionar este prazer. Fiizo istu 
porque, só no O.E. Vidal Ra
mos, 45°/0 da sua matricula são 
alunos beneficiados pela Caixa 
Escolar e esses estiveram no 
desfile, ern sua maioria, osten
tando seu uniforme cujo custo 
foi patrocinado pela associação I 
acima.

Meu presado amigo desco-| 
nhecido. V,S notou em tudo 
isto, somente o novo uniformei 
do Ginásio e o Qarbo de seusl 
alunos, mas seria imteressante,[ 
ter notado o que acima frizei.

Julgue meu presado amigo. 
Julgue, sim, mas 0 faça con 
imparcialidade.

Um ex-aluno do I. E.|

Enlace Geraldo Montenegro-Elísabetli Velho Games

Aguardem Os Próximos Sucessos
Estão sendo anunciados para a próxima semana os seguin

tes Filmes: ESCRAVA SEDUTORA. VENDAVAL DE PAIXÕES, 
AS CRUZADAS, O AGUIA, A ILHA DA MALDIÇàO, O FIM 
DO RIO, MURO DE TREVAS, A CHAMA DO PECADO.

foi acordada por uma alvorada 
Quem a executou e a que Realizou-se dia 10 do corrente o enlace matrimonial do Sr.1
horas teve inicio foi o primeiro Gera'do Montenegro, do comercio do Rio de Janeiro, com a| 
lapso havido. E até parece cau- Srta. Elisabeth Velho Ramos, figura destacada da sociedade local| 
sualidade êsse esquecimento e filha do Sr. Henrique da Silva Ramos, abastado fazendeiro 
porquanto o articulista elogiou neste município e de D. lzaura Velho Ramos, 
excessivamente o Qinasio Dio-I No ato religioso foram paraninfos, por parte do noivo, 
cesano o despresou por com-ISr. Henrique da Silva Ramos e exma. Senhora e por parte da 
pleto o Instituto de Educação, J noiva o Sr. Nicanor Andrade e exma. Senhora, 
que foi o patrocinador da alvo-' No civil, foram paraninfos, <por parte do noivo, o L)r:| 
rada. Seus guapos rapazes não
titubearam frente ao frio da ma
drugada para prestarem sua ho
menagem i  passagem da data 
magna.

Prosseguindo em seu artigo i
n K r n i i  *

Ehsiário de Camargo Branco e exma. Senhora e por parte d 
noiva, o Dr. Acacio Ramos Arruda e exma. Senhor».

O jovem par seguiu em viagem de núpcias para o 
de Janeiro, via Porlo Alegre.

Rio

João Manoel Silva e 
Venina Siqueira Silva

Tem o prazer de participar á V. 
S, e Exma. família o contrato de 
casamento de sua filha T E R E - 
ZIXHA com o sr .  Alzerino 
H'ebber Almeida.

Viuva
Emilia França de Almeida

Tem o prazer de participar á V. 
S. e Exma. família que seu filho 
A EZERIX O  contratou casamen
to cora a Srta. Terezinha 
Silva.

Curitibanoe Terezinha e Alzerino 
Confirmam 1* - 9 - 949

Aos Srs. Carreiristaso presado desconhecido lembrou1
somente de elogiar, como já I ,
disse antes, j  Ginásio DiocesanoI José Andrade, avisa aos proprietários de cavalos que dis
que ostentava seu novo unifor-|Põe de ótimo galpão com 3 comodos e deposito para torragens, 
me em sua secção colegial e co-< destinados a animais de corrida e perto da Raia da Sociedade

Hipica Lageana.mercial. No entanto espesinhou 
íidicularmente o Instituto e 
outras entidades que compe

mais demonstrou tanto

aluuos que souberam honrar 
conceito que posuerp no si

d e s c o n h e c i d o ,

José Maria da Costa e Enedina Campos Costa

participam aos parentes e pessoas de suas relações o 
nascimento de sua primogênita MARIA DA GRAÇA, ocor
rido na Maternidade Terosa Ramos ern 10 deste mês.

Lajes, 16 de Setembro de 1949.

de gratidão, apresentarem 
homenagem simples de congra
tulações á Pátria pela pass;

sai reconhecidamente pobres

lutaram para a unifct 
de seu estabelecimento. 
B. Rodoviário lambem

O
foi

A liança da Bahia C apitalização S. A. J
Estraviou-se o titulo de Cr$ 12.000,00 de uumero de ordernj 

249160 e de Sorteio n° 05429, pertencente ao Snr. Clovis TrancosoJ

Tito V. Ramos e Senhora João Pucci e Senhora

partic ipam aos parentes e pesso- 
: as ile suas relações o contrato j de casam ento  do sua  f i lha 

IR IS  com o senhor Salvador 1 Pucci Sobrinho.

í

participam aos parentes e pesso- 1 
as de suas relações que seu ti- 1 
lho S A L1A D O R  contratou casa- 1 
mento com a sr ta .  íris Ramos. |

Laje», ÍRIS E  SA L V A D O R
Confirmam

1 6 - 9 - 4 9
* S

0 A
Amanhã Domingo ás 8 horas no M A  R A J 0 A R A

R C O  DO T R I U N F O  _ Do Livro famoso de
ERICH MARIA REMARQUE

INTERPRETAÇãO MáXIMA DOS MAIORES ARTISTAS DO CINEMA:

Ingrid  Bergrnan e Charles Boyer com  Charles L agh ton
O Maior ator do cinema italiano, com as irmãs NAVA GIORGIO DE LULIO e MARIO 

SOLDATI - Na Produção que consagrou o artista:A guardem  A L D O  F A B R I Z I -

=  M E U  F I L H O  P R O F E S S O R Terça-feira dia 20 no 
M A R A J  O A R h
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