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Honra ao Mérito
Deixar de reconhecer o mé-1 só nos projetamentos urbanis- 

rito de quem o possúe, impor- j ticos, se não também e, princi- 
ta em demérito de quem o faz palmente, na orientação segura 
principalmente, quando a pes- e objetiva que soube imprimir 
iôa visada é um homem pú- administrativaraente, na facili-
blico que, como tal, está su
jeito às mais discrepantes crí
ticas, nem sempre isentas de 
animosidade política. Não po
demos perceber, por mai? es
forços que façamos, a atitude 
insólita de uns poucos que 
timbram em manter um injusti
ficado espírito de prevenção, 
todo reservas, que os leva, 
errônea e viciadamente, a jul
gamentos parciais, incompletos 
e, portanto, falhos. Valemo-nos 
destes conceitos para trazermos 
à publicidade, as realizações 
de um govêrno conciente e 
capaz; de uma administração 
de iniciativas avançadas, cujo 
espírito empreendedor, sobe- 
jameute atesta o seu acendra- 
do interesse à coisa pública, o 
«eu amôr ao trabalho.

Côncio de suas responsabili
dades, sereno e persistentemen
te, vem se conduzindo com 
galhardia, credenciando-se, ca
da vez mais aos olhos de seus 
governados, mercê de seus 
arrojados oometimentos que 
por sua vez revelam a dedi
cação e o entusiasmo de um 
espirito fecundo, caraterizado 
aiuda, por um criterioso senti
mento de honestidade, virtude 
esta um tanto rara nos tempos 
atuais. Oompreende-se pelo ex 
posto a imposição da finalida
de a que nos propomos e que 
pretendemos cumprir religiosa
mente: divulgar, comentando 
em apreciações justas, os ffU' 
tos de seus trabalhos, oferecen
do, assim, oportunidade ao 
grande público, de inteirar-se 
de tudo quanto diz respeito i 
Administração de sua terra.

0  formidável surto de pro 
gresso que se observa na Kai 
nha da Serra, teve 
inicio há pouco mais de tres 
lustros, transformando a velha 
TAPERA serrana numa

tação de um mais rápido, 
maior e melhor desenvolvimen
to econôm ico do Município.

L  de relevo notar que nesta 
grande obra construtiva não 
predominou jamais o amb'ente 
desagregador das dissidêucias 
e contendas pessoais, dado que 
as forças produtoras, num es
forço conjugado, entrelaçaram- 
se atuando, tendo em vista, 
sómente, os superiores interes
ses da coletividade. O presen
te tópico, será um intróito de 
uma série, era que procurare
mos focalizar os principais em
preendimentos dessa energia 
moça, desse espírito esclareci
do, honesto e capaz, que ó o 
sr. Vidal Ramos Junior, o gran
de enamorado de seu torrão-na- 
tal, a cujo dinamismo, Lajes 
deve não pouco da sua atual 
posição privilegiada.

Explosões atômicas 
na Rússia

que o povo norte-americano tem 
o direito de ser informado so
bre as ocorrências relacionadas 
com a energia atômica. E ’ essa 
a razão porque torno publico a 
seguinte informação: Temos pro
vas de que no curso da ultima 
semana, ocorreu uma explosão 
atômica na Rússia.

Desde que a energia atômica 
foi, pela primeira vez, libertada 
pelo homem, a descoberta des
sa nova força, por outras na 
ções, devia ser esperada. Essa 
probabilidade sempre foi toma
da em consideração por nós. 
Há quase 4 anos eu frisei que 
«a opinião cientifica parece ser 
praticamente unanime em que 
os conhecimentos teóricos es- j 
senciais, nos quais se baseia a 
descoberta, já estão amplamen
te generalizados» Há também, 
a substancial aquiescência de 
que as pesquisas estrangeiras 
podem tomar a dianteira dos 
nossos atuais conhecimentos 
teóricos, com o correr do tem
po.

Na declaração tripartida do 
presidente dos Estados Unidos 
e dos primeiros ministros da 
Inglaterra e do Canadá, datada 
de 15 de novembro de 1945, 
frisava-se que nenhuma naçAo 
podia efetivamente ter o mono
pólio das armas atômicas. Es
ta ultima ocorrência sublinha a 
necessidade de estabelecer-se 
êsse verdadeiramente efetivo e 
aplicável contrôie internacional

Ída energia atômica que êste 
govêrno e « grande maioria 
o seguinte o texio ua u eo ».a-, dos membros da ONU desejam.

ção do presidente Truman so- --- ----------------------------------------
hre a «explosão atômica», quej or a m
teria ocorrido na Rússia: “Creio 1 Contribua para a SLAN

0  Deputado João Ribas Ramos 
fiel interprete das emoções 

lajeanas

A Exposição EUCLIDES ROSA
A exposição do notável 

■ dia 17
do snr.

miniaturista Euclides Rosa, inau
gurada oficialmente no dia 17 do corrente no Instituto de Edu- 
facão com a presença do snr. Prefeito Municipal Dr. Juiz de 
iv r Rev Bispo Diocesano e demais autoridades locais, tem 
sido visitada diariamente por grande número de pessoas, ob

tendo ^ ^ / ^ “ "Jótinuam afluindo oo Instituto de
visitando a Exposição pela terceira e quar- 

Educaçao, a g imemente> voltam extasiados pelo valor e bele- 
t a vez. lod,0 .’h apresentados. Inegavelmente estamos em pre- 

das' sençaSde um artista de raça, cujos dotes, ...vulgares, despertam

aos visitantes 
Ein nossa 

tamos o dr. Euclides
|  cumprimentos.

admiração e entusiasmo.
mais formosas e modernas ci 
dades catarinenses, dotada e 
recursos e confortos proprios 
dos grandes centros urbanos 
Vários foram os fatores  ̂ re I 
ponsaveis por êste fenome | 
e que são do conhecimento oe 
todos. O que pretcndcmoa res
saltar, todavia, é a  imp°r 1 . jtjm0 om, rnn„nificos
da colaboração empres 0 Ã sitar estes trabalhos
pelo Governo Municipal»

visita constatamos este merecido êxito, e felici- 
Rosa, enderessando-lhe nossos sinceros

Lajes tem seu representante 
na Assembléia Legislativa do 
Estado. Joào Ribas Ramos é 
bem o embaixador de Lajes 
naquela augusta Assembléia. 
Com o pensamento sempre 
voltado para o torrão natal, o 
jovem deputado nâo perde o 
contato com a sua gente, daí 
a completa sintonia existente 
ent»-e ele e as mais leves emo
ções lajeanas.

Ainda agora, por ocasião do 
falecimento do ilustre médico 
catarinense Dr. Cândido Ramos, 
quando Lajes sentia a morte de 
seu filho diléto, levantava João 
Ribas Ramos sua voz no seio 
da Assembléia do Estado para 
dizer que sua terra natal cho
rava a morte de um filho ilus
tre.

E assim falou o Deputado 
lajeano:

«Sr. Presidente e Srs. Deputa
dos. Cumpro, neste momento o 
doloroso dever de trazer ao 
conhecimento da Casa a infaus
ta noticia do falecimento do e- 
minente catarinense Dr. Cândi
do de Oliveira Ramos, em Can- 
nes. na Fança, cude atualmen
te residia.

Perdeu, o município de Lajes 
e o Estado de Santa Catarina, 
um dos seus grandes valores mo
rais e um dos filhos mais ilustres.

Volvendo nossas vistas para o 
passado, vimos o jovem Cân
dido Ramos cursando com bri
lhantismo o Ginásio de São 
Leopoldo, para o surpreender
mos, a seguir em sua ascenção 
sempre notável na Faculdade 
de medicina do Rio de Janeiro. 
Sua inteligência lúcida e seu 
desejo de mais e mais aprender 
não o deixaram permanecer den
tro das fronteiras da Patria: 
conduziram-no à velha França, 
onde em contato com as maio
res sumidades médicas da épo
ca, fez proveitoso curso de a- 
perfeiçoamento.

Ao eclodir a conflagração de 
1914, achando-se em Paris, em

I
eludes, mereceu a honrosa dis
tinção de ser nomeado membro 
proeminente da Missão Médica 
Brasileira.

Tomou parte na celebre Reti
rada da Sérvia, recebendo do 
govêrno Francês, pelo valor de 
sua ação, condecorações alta - 
mente honrosas.

Tão depressa terminou seu 
curso de aperfeiçoamento c en
riquecei sua já vasta erudição 
no contacte com as letras fran- 
cêsas volton á Pátria e a terra 
que lhe serviu de berço a qual 
amara sobre todas as coisas' 
Lá também aprimorou seu 
espirito pelos princípios da de- 
mocrâcia franceza. De regresso 
pôs sua cultura médica a ser
viço da coletividade lajeana, fa
zendo de sua profissão verda
deiro sacerdócio, sem jamais ter 
transformado a ciência em mer
cadoria e o consultório em 
balcão.
Mas, pe'os seus sentimentos de
mocráticos, pela sua oratória bri
lhante e pelo seu saber, não fi
cou Cândido de Oliveira Ra
mos'circunscrito, em suas ativi
dades, ao9 limites da profissão 
eil-o ao projetar-se no cenário 
da vida pública, onde prestou 
os mais relevantes e assinalados 
serviços ao povo de Santa Ca
tarina,

Galgando, por méritos pró
prios, os cargos mais elevados 
da hierarquia administrativa, co
laborou eficientemente, de ma
neira apreciável, na Secretaria 
da Fazenda e na Interventoria 
do Estado. Eleito Senador dn 
República, deixou de assumir 
o mandato, por motivo de mo
léstia.

Estes, Sr. Piesidente e Srs. 
Deputados, em rapinas pincela
das, os traços marcantes da per
sonalidade inconfundível do 
grande catarinense desaparecido 
ontem, na França Cândido 
Ramos deixa, atrás de si, traje
tória luminosa, magnífico ro tiro 
para as gerações futuras-

A exposição

o—o—O - o - o

continua aberta hoje, sabndo,*nos horários de
das 14 á- 22 horas, encerrando-se costume, das 1 ____  deve

Himo dia, pqis

amanhã,
mie o nosso publico deve aproveitar para 
9 t .—  de Euclides Rosa.

dorningo, 
vi-

Inaltenda a greve das es
posas, em Cruzeiro

Rio, 23 ^Meridional)—Perma
nece inalterada a situação na 
cidade de Cruzeiro e em Ibatu- 
ba, no Estado de Minas, cora a 
greve das esposas e dos filhos 
dos funciouàrios da Rede Mi

neira de Viação, sentados nas 
linhas e impedindo o tráfego 
dos trenss, como protesto pelo 
atráso ao pagamento dos orde
nados (três meses). Até a 
manhá de hoje nenhum trem 
interrompeu o movimento. Di
vulga-se que o governador Ade
mar de Barros enviou 20 mil 
cruzeiros.
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Dia 2õ
A Exma. Sra. D. Adélia 

Ramo? da Costa, esposa do 
Deputado Federal Major 
üctacilio Custa, residente 
no Rio de Janeiro.
— 0  Sr. Joaquim M. de 
Oliveira, professor no dis
trito de Caru.

Dia 26
0  Sr. Isanro Antunes dos 

Santos, fazendeiro neste 
município.
—  0  3' Sgto. Waldemar da 
Cunha Madureira, do 2' 
B. Rodoviário.

Dia 27
A Exma. Sra. D. Ligia 

da Silva Moura, esposa do 
Sr. Julio Joaquim de Mou
ra, do comércio desta praea.
— A Exma. Sra. D. Ju - 
dith Arruda, esposa do Sr. 
Edmundo Arruda, do alto 
comercio desta cidade.
— 0  Sr. Sinval Dias Batis
ta, residente em Antonio 
Inácio.
— 0 Sr. José Paulino de 
Souza, do comercio local.
— O Sr. José M. F. Sil
va, proprietário do Arma
zém Narciso;
— 0 Cap. Francisco Gon

çalves da Luz, do 2* B a
talhão Rodoviário,

Dia 28
O estudante Luiz Álvaro 

de Morais, filho do Sr. J o r 
ge de Morais, residente em 
Lebon Regis, Guritibanos. 

Dia 29
A Exma. Sra. D. Irenéa 

Carrilho, esposa do Desem
bargador Mario Teixeira 
Carrilho.
— A Exm a. Sra. D. Eula- 

lia Araújo, esposa do Sr. 
Anaatacio Araujo Vieira, fa
zendeiro neste município.
— O menino Zenon, filho 
do Sr. Eurico Boel do co
mercio desta cidade.

Dia 30
— A Srta. Heidi Medei
ros Waltrick, filha do Sr. 
Gilberto Waltrick da Silva.
— 0  menino Paulo Tadeu, 
filho do sr. Franklin Sil
va, comerciante nesta ci
dade.

Dia 1- de Outubro 
0  Sr. Veríssimo Galdino 

Duarte, do alto comercio 
desta cidade.
— O Sr. Leontino Alfredo 
Ribeiro, do alto comercio 
desta praça.
— A menina Nair, filha 
do Sr. João Camilo Perei
ra, de Caru.

Vicente Luiz
Festejou dia 14 do corrente 

seu primeiro aniversário natalí- 
cio, o galante Vicente Luiz, fi- 
Ihiulio do dr. João Batista Tezza, 
advogado do nosso Fôro e len
te da Escola Normal Vidal Ra
mos.

O travesso aniversariante ofe 
reu uma taça de Guaraná e do
ces aos seus amiguinhos.

Albino Granzotto
Por motivo de seu aniversá

rio natalicio traascorrido em 22 
do corrente, recebeu grande 
numero de cumprimentos o Sr. 
Albino Oranzotto, comerciunte 
nesta cidade.

O aniversáriante ofereceu, em 
sua residencía, aos seus amigos 
uma laute mesa de doces e lí
quidos.

A coroação da Rainha da 
Primavera do Grêmio R a

malhete Róseo

Srta. Ivanyr Montenegro
Transcorre em 30 do corren

te o aniversário da srta. Ivanyr 
Montenegro, dileta filha do Sr. 
Alfredo Montenegro, do alto co
mércio desta praça.

A gentil aniversariante é mui
to estimada nos meios sociais 
desta cidade, por seus ótimos 
predicados e estrema bondade.

Dr. João Costa Netto
laj. Transcorre dia 30 do corren
te o aniversário natalicio do aba
lizado clinico Dr. João Costa Netto, 
figura exponencial do corpo me
dico desta cidade.

Descendente de importante e 
tradicional familia lajeana, o jovem 
cirurgião deixou de clinicar na ca
pital gaúcha, em cuja Universidade 
formou-se em 1937, para servir a 
sua terra natal, após ter adquirido, 
naquela capital, vários cursos espe
cializados, com os maiores cirurgi
ões da epoca.

Em toda a vasta região ser
rana catarinense o nome do Dr.
Costa Netto é pronunciado com 
respeito e acatamento, digoos de 
um verdadeiro após'olo da c iên- 
cia. Como diretor do Hospital de N.
8. dos Prazeres, desde 1944, vem o Dr. Gosta Netto dedicaj 
do seus maiores cuidaoos em prol daquele Hospital, prest? 
a inaugurar uma nova ala. Como Presidente da Legião Brasi 
leira de Assistência, Secção desta cidade, tem o homenageai 
dedicado os maiores esforços no sentido de tornar eficiente ' 
amparo daquela instituição.

No dia 30 do corrente receberá o aniversariante inequivi 
cas provas do quanto é estimado no seio da sociedade local 
entre a sua uumerosa clientela.

Correio Lage ano associa-se ás homenagens prestadas 
Dr. João Costa Netto.

Salete
Realizou se dia 14 do corren

te o batisado da menina Sale
te, filhinha do distinto casal 
Sr. Evilásio e Dona Adelaide 
Heusi.

Foram padrinhos, o Sr. Ta
deu Andrade e sua exma. es
posa.

SÃO JOAQUIM
Cel. Felicio Melo

SANDRA

Noite de b eleza , e legân c ia  e d istin çã o  nos  
sa lões  do C lub e  14 de lunho

Kealiza-se hoje o Baile de Gala 
que o Grêmio Ramalhete Róseo le
vará a efeito no Clube 14 de Junho, 
para a coroação de sua Rainha da 
Primavera Srta. Inezita Ramos Ne
ves. i

Na brilhante serata de hoje reu- 
r.ir-se-á o que Lajes tem de mais 
expressivo em sua alta sociedade, 
pelo prestigio que goza o aristocrá
tico Grêmio, atualmente presidido 
pela distinta Srta Lylia Arruda.

Fará o discurso oficial, no ato da 
coroação, a graciosa Princesa Srta. 
Zaira Borges, oradora do Grêmio.

Completou dia 13 do corren
te seu segundo aniversário na
talicio a galante menina San
dra, filha do Sr. Evilásio Heusi.

Vera Lucia
Completa seu .primeiro ani

versário natalicio a graciosa 
menina Vera Lucia, filha do 
Sr. Aldo Xavier, do comercio 
desta cidade.

Participação
Fernando e Aquila Grazziotin, têm prazer de participar aos 

parentes e amigos a vinda ao mundo de sua querida filhinha:

M A R I A  S A R l T  A A P A R E C I D A

agradecendo a Deus por essa dadiva divina, querem agradecer 
também ao competente medico Dr. Victor Gutierrez, as bon
dosas enfermeiras, Irmã Laurinda e Da. Leonor, pela inecedí 
vel dedicação.

Maternidade Tereza Ramos, Lajes 7 - 9 - 949

Sra. Afra Zaira 0. de lesus

O P.S.D. deste municipío, 
num gesto de reconhecimento 
e amizade, fez celebrar solene 
nissa em intenção a alma do san- 
doso joaquinense, sr. cel. Feli-j 
cio Melo, cidadão que por seus 
invejáveis dotes morais tornou-sel 
geralmente querido e respeitado, 
tendo sido também figura de 
real valor e prestigio nas fileiras 
pessedista de São Joaquim.

Sete de Setembro
Como nos anos anteriores, decor
reram com muito brilhantismo 
as comemorações de nossa data 
magna.

O vasto e bem elaborado pro
grama dos nossos estabelecimen 
tos, de ensino — Qrupo Escolar 
e Escola Normal Regional —ca
prichosa e galhardamsnte de
sempenhado, teve in'cio ás 8,30 
da manhã, com o solene hastea- 
mento do Pavilhão -  Pátrio, na 
piaça da Bandeira, após o que 
realizon-se o grande desfile esco
lar pelas nossas principais ruas. 
A tarde houve diverçõe? espor
tivas na praça do Grupo Escolar»

“ Frofessor Manoel Cruz" terd 
nando as comemorações ás 
horas, iio Cine Teatro Gbrj 
com belíssimo festival cívico( 
encerrou-se delirantemente cj 
com a patriótica e aplaudida 
ção proferida pelo j ovem pr i(| 
sor Milton Bleyet e o Hino Na 
nal entoado por toda a grande I 
sistencia.

O veterano "Clube -  Astrej 
homenageando o dia da Patj 
ofereceu aos seus numerosos i 
sociados um grande baile, 
descorreu com muito brilĥ  
animação.

Do Corresponde

Osmar Nunes
Aniversariou dia 22 do 

rente o Sr. Osmar Nnnes, 
forçado Gerente das ‘‘Cá 
Pernambucanas” desta cid* 

O aniversariante, que é 
to estimado nos meios soç 
e comerciais de Lajes, recep 
nou no Hotel Provezani, ol 
reside, os amigos que o foi 
cumprimentar, oferecendo-!! 
saboroso churrasco e bebif

Auxilie a SLAN
Aniversariou-se dia 22 d o 1 . . , . .

corrente a exma sra. d . Afra! Aguardem  para breve a abertura da loja
Zaira Osono de Jesus, esposa r  ■
do Sr. Anisio Joaquim de Je
sus, residente em Capão Alto.

AVISO
A Diretoria do GiDáaio 

estadual Vidal Ramos, aviaa 
que se acha aberta a inscri- 
çáo para os exames de li
cença Giuasial (  artigo 9 1).

Na secretaria daquela es
cola, os interessados terão os 
esclarecimentos que deseja 
rera.

Construtora Comercial Ltdi
Rua 15 de Novembro N°6

Vendas a varejo e por a ta ca d o  de m a te r ia is  de construção em |H*I

Sanitanos, torneiras, azulejos, artigos de cerâmico 
material elétrico, canos galvanizados alemães e n 
merioanos, canos de chumbo, chapas de cobre 
de terro galvanizado, manilhas, pregos, cim^nt<̂ 

ferro, etc. etc.

Preços reduzidos
Descontos especiais para revendedores
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f e r l 7 ' S "  « í  W "  n e s t a  c i s a a e  e m o c i o n a n t e  p r o v a
firá Mmt.PHSSagem l10r es,a Cidade 
traor^ni i em° nstraçáo de sua ex- 
k?r íer?v n rCSÍS,e"™ , o famoso ?a-
povo das d ía  r  revolucionando o 
com c7„ des P<>r onde exibiu -se. com sua arriscada prova do jejum

uma urna de cristal cnc
p ía ?  l f f Ç0) fechlda e lacrada
^morensà r'dadeS’ rePresentantes da .mprensa e povo deu ele inicio a
tado^oh6 15 d'aS de rec,usa°< dei- tado sobre cacos de vidro, sera co-
"\e r .e ®era beber, duranle esse espaça de tempo H

Extraordinário numero de pes- 
S)as, de todas as classes sociais têm 
a.orndo ao velho sobrado, onde foi 
o Centro Operário, á Praça Cel. 
J tão Costa, enfrente ao Instituto de 
Eluoaçâo, afim de verem o famoso 
takir em seu leito de sofrimento 

• , _ . . Essa interessante e arriscada
demonstração deve ser vista por todos os interessados em co 
nhecer o poder do fakinstno, com suas variantes de auto-suees- 
tâo. s

Sobre Anita Garibaidi
A nossa gentil e inteligente colaboradora NILA MARCIA 

(Wilma Carrilho^ recebeu do ilustre Deputado Federal, Major 
Octacilio Costa, seu ultimo discurso, sobre Anita Garibaidi, por 
ooasião do centenário da heroina dos dois mundos. Agradecen
do a oferta, a Sita. Wilma endereçou àquele Deputado a se
guinte carta:

Lajes, 16 de Setembro de 1949.
Ao prezado parente Octacilio Vieira da Costa.

Muito grata lhe f>co por haver lembrado meu nome, ao re
meter seu trabalho sôbre Anita Oaribaldi aos amigos e admi
radores.

Li-o com gTande satisfação.
Apreciel-o tanto ua parte literária como na histórica.
Este trabalho, como os outros, vem provar sua atuação in

teligente, erudita e seu espírito de brasilidade, na Câmara Fede
ral, cooio representante catarinense.

Pode ficar certo, l^jes se ufana em possuir na sua pessoa 
um porta-voz do povo, rao diligente e reconhecido.

Peço o favor de me recomendar á sua sra. dona Adélia.
Respeitosamente,

Wilma Machado Carrilho

3* PAGINA

Vendem -se
nas imediações do Hospital 

um bangalô 7x10 metros e um 
prédio 9x42 metros próprio pa
ra qualquer industria e oficina, 
ambos de material.

O terreno iuéde 20x82 metros,
Informações nesta Redação,

> 1
KcoWl
ei*

u

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

c o m . «  IHO. W A L T »  «C H M W J *  -
M A !.*  .IUMÍNAU -  O ... A . -

VAIIZES
i  HEmORROIDRS

■ I

emoVírtus
' ■ : , ’ • 

U S t  ♦  P O MA O A  NO I O Ç A l  E
.BEBA AO MTSMO TEMPO O llQUIDO
-■%. .. « .  r~ • - - ■ > •

Sensacional !
Por motivo de seu 5- aDiversario de fundação a

casa

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

o seu variadÍ8simo estoque.

Sgto. Ernesto Moreira
Encontra-se nesta cidade, a 

passeio, o Sgto. Ernesto Morei
ra, antigo morador nesta cidade 
e atualmente servindo no Io 
Batalhão do 23 R. I.

Companhia de Comédias 
J o ã o  R i o s

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

Representações em geral - Co
missões * Consignações e Conta 

Própria
Fogões econômicos Berta - Cofres blindados 

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

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

COMPRE BARATO, VISITANDO A SECÇlO:

Artigos do Dia

CARLOS BIVAR 
Dia 5 de Outubro deverá es- 

treiar nesta cidade, no Teatro 
Marajoara, a Companhia de Co
médias João Rios, que grande' 
sucesso vem alcançando em sua 
visita ao sul do Brasil. Esta com 
panhia alem de vaiias peças de 
valor, trazem seu repertório nú
meros de variedades.

A Companhia João Rios ex- 
cursiona sob os auspícios do Ser
viço Nacional de Teatro, do Mi
nistério da Educação do Rio de 
Janeiro.
O seu elenco compôe se de 18 
figuras, das quais destacamos os 
seguintes João Rios, João Mar
ques, Sandra Oaby. Tina Gon
çalves, Marina Peres, Marquita 
Romero, Carlos Bivar, Luiza Ca
margo, Ary Cardoso e outros.

João Rios dará 3 espetáculos 
no Marajoara a preços popula
res e possivelmente representa rá 
tzmbem no Carlos Gomes.

Esteve em visita á nossa re
dação o ator e Secretário da 
Companhia Sr. Carlos Bivar, 
o que agradecemos-

“ ATAQUES
Insônia, palpitações, depres
são moral, agitação, angús
tia. Maraval acalma a irrita
ção, elimina o desassossôgo e 
as crises nervosas e dolorosas.

Chegou o seu Radio!
Escolha entre as atamadas marcas:

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

Toca - discos RCA Victor

Amoldo Heídrich
Rua Correia Pinto, 6S — LA JES

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

A quem solicitar, será enviado prlo 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

n

U I  A  I S A  V A I ,
Calm ant•  do$ n a rv o i

VINAGRE FLORÍ
o melhor

Quem casa
quer casa

| Portanto si quiseres
comprar uma 
preço modico,

casa, num 
e bem Io-

calizada; entenda-se com
Silverio Lenzi.

OSNÍRECIS
■ ADVOGADO
Praca João Pessoa 

Edif. Dr Acácio -  Vandar

I f i J I S
<5o nta Catarina
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5a Região M ilitar -  5“ Divisão de Infantaria
Quartel General

ESCALãO  T E R R I TOR\AL "
Inspeção Geral de Saude de Convocados 

E N T R E  21 A 30 DE NOVEMBRO DE 1949 
Local:— L A J E S

E D I T A L
I -  Deverão comparecer na séde deste Município, entre os dias acim a

mencionados, afim de se submeterem á Inspeção de Saude para ef«i- 
to de incorporação, em execução de Plauo Geral de Convocação 
do Contingente a incorporai no ano d* 1950 11a 5* Região Militar
(Paraná e Santa Catarina), os cidadãos abaixo.
a) - Os nascidos no ano de 1931, residentes em todas as localidades 
deste Município;
bi -  Os nascidos no ano de 1930, procedentes ds outros Estados que 
hajam mudado o seu domicilio para os Estados integrantes desta 
Região Militar;
c) -  Os ex-atiradores dos Tiros de Guerra (T.G..1 desta Região su
jeitos á incorporação em Corpos de Tropa em 1950 na forma dos § 
§ Io e 2° do .Irt. 55 da Lei do Serviço .Militar;
d) -  Os cidadãos pertencentes as classes anteriores á de 1931 cuja 
incorporação se acha adiada e não tenham renovado êsse adiamento: 
et -  Os insubmissos classificados no Grupo “ C” na Inspeção de 
Saúde a que se submeteram e igualmente os insubmissos da classe 
de 1930 que se apresentaram depois do dia 7 de Julho de 1949 ‘2o 
Turma e foram notificados para incorporação no ano de 1950 Boi. 
Reg. n° 154, de 4-VII- 1949, item .YIII.

II -  Esclarece-se que, em igualdade de condiçOes, serão preferenciados
para incorporação os convocados de Inspeção de Saúde mais recente

ass' Heitor Antonio de Mendonça 
Coronel Chefe do Escalão Territorial

A maior liquidação de todos 
os tempos

Casa Santa Catarina
de Veríssimo Duarte & Filhos 

Praça Vidal Ramos Sênior — Lajes

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

SECÇaO DE TECIDOS.

Preços abaixo do custo
Mais de 300 ternos para torrar 

Sedas — Tafetás - Veludos - Astracans - Cretones 
Casemiras - Camisas - Casacos de Senhoras etc.

Expresso Grazziotin I 
de Transportes 

Ltda.
LA JES -  VACARIA - CAXIAS - PORTO ALEORE 

LAJ£S -  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

Informações nas Estações> 9
Rodoviárias

Lia. T ecelagem  Carvalho S. A.
C I TEC A

EDITAL DE SEGUNDA CQNVOCAÇãO DE ASSEM BLÉIA  
GERAL EXTRAORD1NARIA

Convido a todos os acionistas désta Sociedade, compare ) 
cerem à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no d ia | 
24 ao corrente mês, às 14 horas, nos salões da < Escola Normal ', 
Vidal Ramos”, aíira-de deliberar-se sobre a seguinte ordem do 
d ia :-

a) — Relatorio 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

CORREIO LA GE ANO

Pr. C E LS O  RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESICENCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio í.ui
LAJES *

Atende chamados p ara a? Co
marcas de 5 Joaquim, CuriN- 
banos, Bom Retiro e Rio doSul.

Dr. Valenca
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio: Io andar do edi
fício Marajoara

Consultas; das 14 ás ‘17 
horas — Fone 67 

Residcncia: Rua Cel. Aris- 
tiliano Ramos -  Fone 14

Theodocio Miguel 
Atherino

ADVOGADO
Rua Hercilio Luz, 7 

. Lajes

Dr. J. Gualberto 
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

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 atrazu de 
dois (2) meses.

A G EK EN C IA  

Lajes, 11 de Agosto de 1949

Otimo 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,

- ____ — A d v o g a d o  —

OR. R U B A L D 9 i 0 S E SCüUCH
ADVOt É rArCÀsA :

Rua Barão do Rio B ranco, 12 LAJES
ATEN D E CAUSAS NOS MIj NICIPIOS v iz in h o s

Dr. João Costa Netto
Alta Cirurgia - -  Doenças de Senhoras — Parto

UPERAÇuES: Je  Estômago, Intestino, apendicie, Fígado e Vias Bi- 
lares. Tiroide Bocio (Papoj. Hérnias Vanzes e Hemorroida. Ri, 
e Próstata Utero Ovários e Seios. Tumores em geral Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e ad-

q Tratamento 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 cim a do Café CruziiroJ

Dr. Caetano da Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos - Ouvidos -  N ariz • G arganta
Consultório: Edif. Dr. Acacio - 2o Pavimento 

das 9 ás 11 e 3 ás õ 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, I o A. -  LAGES

NOTA: Aceita chamados pa^i as comarcas vizinhas.

M ario  Teixeira Carrilho
Advogado

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

criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

Residência — Rua Cel. Cordova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 15 de Novembro—Edifício João Cruz Jor. Fone 
LA JES — Caixa Postal n° 19 — Sta. Catarina

A Voz da Cidade
SOB NOVA DIREÇaO

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

Montagens de amplificadores para todos os fins — Secçuo 
especialisada em enrulamentos de Dínamos, Motores elétn- 

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

Rua 15 de Novembro, 21 — Lages, Santa Catarina

do estfimago 
com

COMBATE AZUS. CÓLICAS, 
nqôos e iodas as per. 
tufbocOes do estômago 

.FlGAiro E INTESTINOS

| S. S. Publkidadt

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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ipppfcisurâ Municipal ds Laics
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
r 1610 ■ ~
N° 1762 -  Mauro Rodolfo -  Licença D«ra -

e demolir um muro á rua Cel S Í  U'pR garage 
parecer do Fincai Geral”  '° ““ Pt*  °

- n~ n • i Uia l*5 6e setembro de 194Q 

N° ° ” terremT3forefro -̂ Sbn? SUa mulher “ Transferência de 
Dia 16 de setembro de 1Q4Q

N° 1795 '  dLeU’I n Z T j r l  ! & *  ^  *  1
N° 178<- Franc.sco Furtado Ramos - Fiscal Geral da Prefeitura
vo 1801 TTOarin T 6 !CenÇa para„tratamento de saúde - Sim. 
N 1801 " lldsrio Lenzi e sua mulher - Transferência de terre

no foreno - Sim.

P O R T A R I A
de 17 de setembro de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com os artigo? 155 e 157, do Decreto-lei 
estadual n° 700, de 28 de Outubro de 1942:

A Francisco Furtado Ramos, Fiscal Geral, Padrão R, desta 
Prefeitura, de qninze fl5) dias com todos os vencimentos, a con
tar de 16 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de setembro de 1949 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

Esiital de Concorrência Pública
De ordem do Sr. Prefeito Mu-?jetada: 

nicipal faço público, para co-j 18) -um lote com a área de 
nhecimento dos interessados que, 1800 m2, confrontando ao norte 
até às 15 horas do dia 13 delsul e oeste com o Patrimônio 
outubro de corrente ano, scha-lMunicipal, e a leste com uma 
se aberta z concorrência públi-jrua projetada, 
ca para a venda dos seguintes! 19) -  um lote com a área de 
terrenos do Patrimônio Munici-j800 ra2, confrontando ao norte 
pai, sitos no local denominado je oeste com o Patrimônio Mu- 
Conta Dinheiro, zona suburba-1 nicipal, e ao sul e leste com
na desta cidade:

10) - um lote com a área de 
632,28 m2, confrontando ao nor
te com a estrada que vai em 
direção à chácara Hoeschl, ao 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e a leste com terre
no de Tito Varela Ramos:

11) -  um lote com a área de
474,50 m2, confrontando ao
norte com a estrada que vai 
em direção à chácara Hoesçhl, 
ao sul e lesto com o Patrimônio 
Municipal, e a oeste com uma 
rua projetada-

12) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte 
com o Patrimônio Municipal, ao 
sul e leste com terreno de lito  
Varela Ramos, e ao oeste com 
uma rua projetada:

14) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte 
e leste com terreno de Tito Va
rela Ramos, ao sul com o Pa
trimônio Municipal, e a 
com uma rua projetada:

ruas projetadas.
20) - um lote com a área de 

461,25 m2, confrontando ao nor
te com a estrada que vai em 
direção à chacara Hoeschl, e ao 
sul. leste e oeste com o Patri
mônio Municipal-

21) - um lote com a àrea de 
417 3150 m2, confrontando ao 
norte, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal, e ao sul 
com uma rua projetada.

22) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao nor-

estraaa que vai em

,e e sul com o Pafr:monio 
Municipal, a leste com a Esta
ção Fitotéonica, e ao oeste com 
uma rua projetada.

28) - nm lote com a área de 
680 ra2, confrontando ao norte 
com o Patrimouio Municipal, 
ao su! e oeste com ruas proje
tadas, e a leste com a Estação 
Fitotécnica.

29) • um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norfe 
e leste com ruas projetada?, e 
ao sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal,

30) - um lote com a área de 
300 m2, confrontando ao norte 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e a leste com uma 
rua projetada,

31) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte, 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e a leste com uma 
rua projetada,

02) - um lote com a área de 
890 m2, confrontando ao norte, 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e a leste com uma 
rua projetada,

33) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao uorte 
e oeste com o Patrimônio Mu
nicipal, e ao sul e leste com 
ruas projetadas,

34) - um lute com a área de 
900 m2, confrontando ao norte 
cora uma rua projetada, e ao 
sul, lesta e oeste com o Patri
mônio Municipal,

35) - um lote com a área de 
975 m2, confrontando ao norte, 
leste e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e ao sul com uma 
rua projetada,

36) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte 
e oeste com ruas projetadas, e 
ao sul e leste com o Patrimô
nio Municipal,

37) - um lote com a área de 
80® m2, confrontando ao norte, 
sul e leste com o Patrimônio 
Municipal, e ao oeste uma rua 
projetada,

38) - um lote com a área de 
SCO n>2, confrontando ao uorte, 
sul e leste com o Patrimouio 
Municipal, e ao oeste com uma 
rua projetada,

39,) -  um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte, 
sul e leste com o Patrimônio 
Municipal, e ac oeste com uma 
rua projetada,

40) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte 
e leste com o Patrimouio Mu
nicipal, e ao sul e oeste com 
ruas projetadas,

41) - um lote com a área de

46) - um lote com a área de 
800 m2. confrontando ao norte 
e leste com ruas projetadas, e 
ao sul e oeste:com o Patrimouio 
Municipal,

47) - um lote com a area de 
800 m2, confrontando ao norte, 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal, a leste com uma rua 
projetada,

48) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao Dorte, 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e a leste uma rua 
projetada,

49) um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte, 
sul e oeste com Patrimônio Mu
nicipal, e a leste uma ru a  pro
jetada,

50) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte 
e oeste com Patrimônio Muni
cipal, e ao sul e leste com ruas 
projetadas,

51) - ura lote com a área de 
1.050 m2, confrontando ao nor
te com uma rua projetada, e 
ao su!, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal,

52) - um lote com a área de 
1 125 m2, confrontando ao nor
te, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal, e ao sul cora 
uma rua projetada,

53) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte 
e oeste com ruas projetadas, e 
ao sul e leste com o Patrimo
uio Municipal,

54) - um lote com a árpa de 
800 m2, confrontando ao norte, 
sul e leste com o Patrimônio 
Municipal, e ao oeste uma rua 
projetada,

55) - um lote com a área de

800 m2, confrontando ao norte; 
sul e leste com o Patrimouio 
Municipal, e ao oeste uma rua 
projetada,

56) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte, 
sul e leste cora o Putrimonio 
Municipal, e ao oeste com uma 
rua projetada,

57) - um lote com a área de 
800 m2. confrontando ao norte 
e leste com o Patrimônio Mu
nicipal, e ao sul e oeste com 
ruas projetadas,

O preço mínimo de alienação 
será de Cr$ 2,00 por metro 
quadrado.
As propostas serão abertas dia 13 
de outubro do corrente exercício, 
às 15 horas, na Secretaria da 
Prefeitura Municipal de La
jes, em presença dos interessa
dos ou quem os representar, e 
deverão estar devidamente sela
das, em envelopes fechado?, nas 
quais declarem o preço máximo 
que oferecem pelo imóvel ou 

imóveis acima declarados, 
bem assim quaisquer outros es
clarecimentos sôbre o asâunto.
AS PROPOSTAS DEVERãO 
SER FEITAS SEPARADA
MENTE PARA CADA LOTE.

Durante o prazo de 15 dias 
serão julgadas as reclamações 
de quem se julgar com direito 
aos imóveis ora ern|concorrência.

O proponente cuja proposta 
fôr aceita deverá efetuar o pa
gamento dentro do prazo de 15 
dias.
Lajes, em 24 de setembro de 
1949.

Nicanor Batista Ribeiro 
Fiscal Ajudante.

leste

15) - um lote com a área de 
norte

te com a wõãsrhl ao 660 m2, confrontando ao norte
dir.eÇâ0,„ .,C n Patrimouio I e oeste com ruas projetadas, a
sul, e leste com^o ^  I [este com B Estação Fitotécni-Patrimonio
Municipal, e ao oeste com uma,  ̂ ao 8Ui com Q patrimonio 
rua projetada a área de Municipal,
«00 m'2 confrontando ao norte) 42) - um lote com a área de
e leste com o 1 
nicipal, e ao sul 
ruas projetadas

o Patrimonio Mu- 650 m2, confrontando ao norte 
e oeste com. e sul com o Patrimonio Muni

cipal, a leste com a Estaçao 
a ãrea de'Fitotécnica, e eo oeste cora uma

800 m2, confrontando ao 
com o Patrimonio Munictpa ,a 
sul e oeste com ruas P’’?Íet'lr jt'S 
e a leste com terreno de I 0 
Varela Ramos: , _ j -

\b) - um lote co«i a área 
520 m2, confroutano ao no rie 
com a estrada que vai e 
reçao à chácara Hoeschl, * 
c omo Patrimonio Monlcicp»!, 
e a leste com uma rua projeta 
da (fórma triangular):

17) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando aoi norte, 
sul e oeste com P a tr .m o n ,0  Mu 
nicipal, e a leste uma

« o - » d.

pal, e a leste com a Ç I  ̂ Q jpSte com a Estação bi- 
fitotécnica. de I lotécnica, e ao oeste com uma

25) o U<nnf°rmitando ao nor- í rua projetada,
“  C° n õ P.trimonio|_ «)_•  um lote com • ârea do

'1,f e ,r'.2u "c o m  ° r 630 m2, controotnnde ao norte 
Municipal a leste c o m ^ ___I „ al,i n„m o Patrimonio Muni-

i u a ^ t ó / i t í a c a i a ,  
u m  m a g n ^ ic o  '' 

Jtâcfo PHILCQ 
fia ta u m a

GERSON LUCENAs cia.
cm ex m ae/os ph ilco

«ervas e  acessoxioii

eof> eo&aeta wn/o, /st 
( / t a t u  • im / >  m f ím n o

ptMOfíStaa çAo a ín  c o n p a o m íic
v\''\ M\u l|

Mod Ô 2 8

Des senheres carreiristas

ção r s  » . u . « £  • “h  nrzx&nr» « r
6 SU. 1 ^este com a Estaçào 
Fitotécnica, «

a 0á"*„0í
680 U confrontando ao

.Tosô Andrade, avisa aos proprietários de cavalos que dis-
--------  • Potrímrmin Muni- pée de ótimo galpão com 3 comodos e deposito para forragens,

oeste com o su co com u Estação destinados a animais de corrida e perto da Raia da Sociedade
Fitotécnica, e ao oeste com|HiPica Lngeana.
uma rua projetada,

45) • um lote com a área de 
GtO m2, confrontando ao norte 

com f com o Patrimouio Municipal, ao 
sul e oeste com ruas projeta
da?, e a leste com a Estação 
Fitotécnica,

Aliança da Bahia Capitalização S. A.
Estraviou-se o titulo de CrS 12.000,00 de numero de ordem 

249160 e de sorteio n° 05429, pertencente ao Snr. Clovis Trancoso.
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Secçâo de Assinaturas -  Jornais &  Revistas
Publicações Genero 6 meses 12 meses

A NOITE ILUSTRADA Revista semanal ilustrada 5o, oo 95,00
CARIOCA « » de divulgação 4o,oo 70,00
CLUBE DOS AMORES Revista semanal feminina 5o,oo 95,00
FIGURINO < mensal feminina 8o,oo 55,00
O LOBIVHO « « infantil - quadros 17,oo 38,0o
POLICIAL em REVISTA < « contos poiiciais 17,oo 33,00
REVISTA da SEMANA Revista semanal de divulgação 7o,oo 140,00
A CENA MUDA « cinematográfico 7o,oo 140,00
ESPORTE ILUSTRADO < « de esportes 45,oo 9o.0o
EU SEI TUDO 7 mensal -  registrado — 48,00
O TICO-TICO < « infantil lS,oo 36,00
O MALHO c < critica política 8o,oo 60,00
MODA E BORDADO « € feminina 8G oo 70,0u
Ilustração BRASILEIRA « « arte e divulgação Go,oo 120,00
A NOITE Jornal diário -  Rio de Janeiro 75,oo 135,00
A MANHÃ C « < < « 8o,oo 150,00
O PIONEIRO « semanário- Caxias do Sul — 35,oo
A O RANJA Revista técnica pecuária — 6o,oo
Vida Rural e Economica C * € -  registr. loo,oo

Pagamentos no ato da assinatura

DE CURITIBANOS

Clube Sete de Setembro
Do veterano a conceituado Clibe Sete de Setembro, de 

Curitibanos, recebemos atencioso oficio, comnnicando-nos a 
eleição e posse no dia 7 do corrente, da nova diretoria no 
período de 1949-50 e qae ficou assim constitu<da:

Presidente, Heraclides Vieira Borges. Vice Presidente, Lau-j 
ro Juvelino Felippe. Io Secretário, Odilon Ribeiro Amarante. 2°' 
Secretário, Pompilio Rosa. Io Tesoureiro, Atecio Heck. 2o Tesou
reiro, ítalo Dotli. Orador, Altanir Crippa.

Conselho Fiscal: Manoel Heck, Vilim França,|Walter Dotti. 
Lauro Antunio da Costa, Benjamin Dacol e Avelino Rodrigues 
França.

Desejamos felicidades á nova diretoria do Clube Sete de 
Setembro.

Ano Santo, 1950
O Presidente da República 

assinou o seguinte decreto: Os 
Conselhos Penitenciários exa
minarão de oficio, independen
temente de solicitação dos in
teressados, para efeito de in
dulto ou comutação, a situação 
dos condenados á pena priva
tiva de liberdade, da qual já 
tenha cumprido, pelo menos 
um terço do deconer do ano 
de 1950.

Paragrafo único o beneficio 
é extensivo aos condenados á 
pena pecuniária, isolada ou cu
mulativamente imposta e não 
abrange aqueles que houverem 
sofrido medida de segurança 
detentiva."

Este decreto veio ao encon
tro das finalidades da grande 
campanha promovida por um 
grupo de bem intencionados e 
pela imprensa de todo o país 
por nós secundada neste jornal. 
Naturalmente esta campanha 
não foi feita para ajudar aos 
crimiuosos cruéis, aqueles que 
se tornaram perniciosos ao 
convívio coletivo, e sim no sen
tido de amparar aqueles que 
a fatalidade tenha arrastado ao 
caminho do crime, vitimas do 
próprio destino.

O decreto que acaba de ser 
assinado pelo Governo Federal 
possibilita o indulto dos presi
diários. O Ano Santo de 1950 
abrirá a muitos as portas das 
prisões para uma nova vida de 
liberdade e regeneração. O 
Conselho Penitenciário terá in
fluencia decisiva e responsábi- 
lidade moral perante as conci- 
ências de seus membros, na 
aplicação dessa lei.

Este decreto encontrou éco 
na opinião do povo brasileiro, 
sempre inclinado á clemencia, 
que é uma virtude de alto sen
timento cristão.

O. M.

Joalheria Mondadori
de ÜMBROZIO I.

Rua Mal. Deodoro. 35 — Enfrento ao Hotel Provezani

Variadissimo sortimento de relogios,
JOIAS, BIJO U TERIAS E ARTIGOS PARA 

PRESENTES

Padaria e Confeitaria Carioca
de Ernesto Guidalli

Rua Correia Pinto, 54 — Fone 62 — Lajes

Recebeu moderno e variádissimo 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 com farinha de Ia. qualidade

PREÇO S DA TA BELA  OFICIAL

L a j e a n o !
Oh t>r, que gostas de leituras belas, 
Lajeano amigo, vou contar-te um fato:
Já  não precisas mais bater canelas 
Nem gastares as solas dos sapatos;
Se gostas de romances e novelas 
E  queres ler os grandes literatos 
Sem nada te custar, vem, que não minto, 
Visita a biblioteca “ZAIRA PINTO”.

Quer comer bem ?
Vá no restaurante do Clube 14 de

Junho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECIONADO 

Satisfaça seu paladar 
Cosinha brasileira e italiana - Adega sortida

r v -
' p z s t z  S u a m * '

U S A N D O  A  V A C I N A

J F h  d o  instituto pinheiros
INDICADA PARA USO 

INTRADÊRMICO E INTR A MUSCULAR. CONFORME 
OOSAGENS FEITAS PELO INSTITUTO BIOLÓGICO 

DE SAO PAULO

INSTITUTO PINHEIROS
F L O R I A N Ó P O L I S

OlSTttBUlDOR DROGARIA A CATARINENSE S/A 
R U A  9 i> £ M A R C O .  6 3 6 - J O F N V I l E

M atança de vacas em 
gran d e  escala  ?

Rio, 17 ^Meridional) =  Di
vulga-se que o abastecimento de 
carne do pais estaria sendo fei
to a custa da matança de vacas 
em grande escala. Teriam sido 
abatidos no primeiro semestre 
de 1948 mais de 70 mil vacas 
do que no ano anterior e no 
ano corrente mais de 20 mil so
bre o ano anterior. O plano 
traçado pelo Ministério da Agri
cultura não estaria sendo obe
decido, estando ultrapassadas as 
quotas de abastecimento e in- 
industrialização. Afirma-se que 
grave ameaça pesa sobre a po
pulação em face do problema.

C a s a  V í e r o
de João José Viero

á. mais nova loja de fazendas de 
------------------- 1, A  J E S ____

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

COMPLETO SORTIMENTO DE TECIDOS 
PROPRIOá PARA A ESTAÇÃO

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

A mais barateira

c a m o m il in a
PAPA a DEHTKAQ 6AS jtHIAHUS

VITAMINA D?
í^-RAMm^FIXMOR^ CÀl( (0

FARMACIA POPULAR
DireçSo técnica do farmacêutico diplomado

A N T 0 N10 M. V. RIBAS
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

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

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A mais Barateira
Praça João Pessoa =  Lajes

Calçados
Para todos os tipos, preços e qualidades 

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

0  Sapato Chíc
A sua casa de confianca

Edição de hoje: 8 páginas
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CORBEIO LAGEANO 7* PAGINA

Programa de c . m i „ ,  pata „ dia (Dom

A Direção da S. H. L. leva „ , .
Turfistas e do público era geral n,M c°nnecimento dos Srs. 
»erá realizada mais uma sensacional domm»° (25J
da mesma os seguintes pareôs- rd° tur*lstlcai constando
*° PA^ E 0  “  A* 14 horas - GRANDE CARREIRA 
afamados parelheiros «PATINHA» cl <ŝ  VAK“ *MRA entre os 
do Sr. Iraci Pucci e «PALPITE» „/ *r i de propriedade 
Sr. Jose Bula. ' ' d * ° 3- de propriedade do

,  pacrIo4“ T ? |  c  5L 5T " 7  «*
c/ 55 kos. de propriedade do Sr OUvic?8 A ^ lí0* *Casta,nha’

»' 5V kr» ■50e00Pr é dDa íe  *•  * 5 3  D S &  '  •Arad,V* >
3° P A K E O - ’As %  Z Z 0.« C iS nT l T a S I X a 
tre os parelheiros «Serro Alegre» cl rn i i 1P-L1RA en-
Sr. José Custódio Maciél e «Rosilhí s > ^  t  propriedu^e do 
Sr. Edgar Almeida. 1 de ProPncdade do

Cr$ 20.000,00 de prêmio em 300 metros.

NãO PERCAM TODOS A RAIA

Reviverá no próximo ano o an 
tigo esplendor dos carnavais 

lajeanos ?

Cap. José Pinto Sombra 
Presidente Ibrahim F. Simão 

I o Secretario

Tito Bianchini
De sua viagem ao Rio de 

Jjneiro, onde tratou de interes
ses da Associação Rural, re
gressou c Sr. Tito Bianchini, 
abastado fazendeiro neste mu
nicípio e Presidente daquela 
Associação.

Rosa Limitada
Contabilidade - Comercio 

Rua 15 de Novembro, 13 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

E n ca rre g a -se
da compra e venda de 
casas, terrenes pinhais, 
serrarias, camros etc

Casa Nova
E

Casa Grande
Si desejas comprar uma 
sa procure Silverio Len- 
ele tem diversas, todas 

i material, e a preços de 
alinha Morta.

Sra. Maria Inês Bertuzzi
Transcorreu ontem o aniver

sário natalicio da exma. sra. D- 
Maria Inês Bertuzzi, digna es
posa do Sr. Constantino Ber
tuzzi, do alto comercio desta 
praça.

A’s inúmeras pessoas que 
compareceram, á noite á residên
cia do distinto casal, foi ofereci
do uma lauta mesa de dôces e 
líquidos.

Reuniram-se dia 21 do cor
rente, no Clube Io de Julho, 
os presidentes dos Clube3 locais, 
representantes da imprensa, do 
rádio e pessoas gradas, com o 
f*m de trocarem idéias sobre a 
possibilidade de fazer reviver o 
carnaval de rua, nesta cidade, 
como já existiu em tempos idos. 
De fato, a tendencia atual em 
todos os empreendimentos, é 
para o congraçamento das mas
sas, interessando-se o povo, daí 
o entusiasmo com que foi rece
bida a iniciativa da diretoria do

Clube Io de Julho, transmitida 
aos demais Clubes da cidade.

Nessa reunião, que decorreu 
com alto espirito de camarada
gem e cooperação, ficou deli
berado ouvirem-se as diretorias, 
em conjunto, de todos os Clu
bes, afim de planejarem a exe
cução do programa de festas 
externas de todas as sociedades 
locais.

Parabéns ao povo de Lajes 
que no próximo ano terá “O 
seu Carnaval”.

Revogação de procuração
A firma Fabio Alves & Filho, para os devidos fins, co

munica, a quem interessar possa, que, tendo deixado de exis
tir os motivos que a levaram a instituir seu procurador o se
nhor Célio Chaves da Silva, era data de 24 de Agosto proximo 
findo, revogou a procuração outorgada ao mesmo, conforme es
critura de revogação de procuração lavrada no cartório do es
crivão Miguel Babi Sobrinho, do distrito de Anita Garibaldi.

Lagôa da Estiva, 5 de Setembro de 1949 
Fabio Alves & Filho

Bodas de Prata
Transcorreu em 20 do corrente 

o 25° aniversário de feliz con- 
sorcio do estimado casal Sr. Joa 
quim Melim F° e Dona Severina 
Sautana Melim. Seus filhos fi
zeram celebrar uma Missa em 
ação de graç»s pelo auspicioso 
acontecimento, a qual teve lugzr 
na Catedral com numerosa assis
tência.

Durante todo o dia recebeu o 
distinto casal inúmeras demons
trações de carinho e simpatia, 
realizando-se á noite uma rece
pção na qual foram obseqniados 
os que compareceram ao palacete 
residencial da familia Melim.

NEGOCIO DE OCASIãO
Permuta-se ou vende-se o 

bom prédio situado á esquina 
das ruas Getulio Vargas 
e mal.
Deodor®. Salão Cruzeiro do 

Sul
Tratar com João Furtado 

ri|a Emiliano Ramos,56.

Yende-se
Uma pensão sita á rua Por 0 

União, inclusive o prédio, tu o 
Duvo, por preço de ocasião. 

Localização otima. . 
Tratar com o proprietário sr. 

Amandio Gabriel de Souza.

Major Eustaqnio Evi- 
lasio Neves

Por motivo de seu aniversá
rio natalicio, transcorrido em 
20 do corrente, recebeu as ho- 
mpnairens de grande numero 
de amigos e parentes, o Major 
Eustaqulo Evilásio Neves, capi
talista aqui residente.

O distinto aniversariante e 
plemento tradicional no 

seTo da coletividade lajeana, 
benquisto e «timado por to- 

mie 0 conhecem, merce
de suas qualidades de caráter
d rnracãoq t de sua grande

frUt H« Partido Social Demo- 
9eí ° .d He cujo Diretório Mu-
nicipal' é 0« « a d »  "’ ' " ,br0-

Octacilio Granzotto e 
Clarinda Martins Granzotto

Têm o prazer de participar aos parentes e pessoas de 
suas relações, o nascimento de sua filha ANA MARINA, 
ocorrido na Maternidade Teresa Ramos em 16 do corrente.

Lajes, 19 - 9 - 949

Pelo afastamento dos m ili
tares da política

Rio 21 (C. P.) — Foi di
vulgado hoje na integra pe
los principais orgàos da im
prensa carioca, o ultimo bo
letim baixado pelo general 
José Pessoa ao deixar o ser-•m
viço ativo do Exercito em 
virtude de ter atingido a 
idade limite.

Esse boletim causou ime
diata repercussão nos meios 
políticos e militares pelos 
termos energieos e desassom- 
brados com que falou ao 
Exercito aquele eminente 
oficial.

0 aludido documento, que 
se ocupa do momento n a
cional, encerra ura veemen
te apelo para o afastamento 
dos militares da politica.

Nildo Souza
Dia 27 do corrente transcorre 

o aniversário natalicio do jovem 
Nildo Souza, aplicado estudante 
e filho do Sr. Lauro Souza, fun
cionário Estadual aqui residente.

A T E N Ç Ã O
Clube .Recreativo Juvenil

A partir de Io de Outubro de 1949:
Joia para ingresso de socios C r$100,00 — Mensalidade 

C$r 10,00.
Lajea, 24 de Setembro de 1949.

A Diretoria

Lusitania, Zeferino e Nitánia Piazza

Tèm o prazer de participar a seus parentes e . amigos, o 
nascimento de SANDRA MARA, ocorrido na Maternidade 
Tereza Rsmos, às 19,30 horas do dia 17-9-49.

Lajes, 21-9-49

ALUGAM-SE
SALAS

no
Edifício

Marajoara
Informações

com  a gerência  

do CINE TEATRO

MARAJOARA

X jS\\pQq|l o^q II pQq li põõll dóg IBfp$q II pQq II r^ | p ^ | p õ õ ]l

^C ontribua para a S L A N
| pÇa || pÇa |[ dQq || pQa || capa iSfofr3 II P O aV ^ l! ^  IH^ãll

ItSJI:

Material fotográfico
I l  F 0 R D

é 0 MELHOR
Representantes e vendedores:

nger

“Meias Lobo“

CASA EDUARDO

Cia. Catarinense de Farpa 
a Loz S. 1.

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 nâo 
cumprir as determinações 
constantes deste item. 

a Qerencia

Florista
Flores — Corbeilles - -  

Bouquets — Jogos comple
tos para noivas — Para 
vestidos de bailo — Gri
naldas — Corôas de qual
quer tipo — R íscop para 
bordar com chapas perfu
radas, etc.

K.Quintino Bocaiuva 
(Mercadinho de frutas)
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k ÍSnifuI A casa Que procura ter sempre as maiores novidades 
ri udjJIlui em aríígos para homens, senhoras ecrianças

Grande liquidação por m o tiv o  de seu 5* a n i v e r s á r i o

Uma exposição de pequenas 
maravilhas

{9 Baile da Primavera do1 
< Cluba B. Juvenil

A primeira impressão que o 
visitante, mesmo prevenido, sen
te ao visitar a Exposição de 
Miniaturas de Euclides Rosa, é 
de surpresa absoluta.

Tudo o que nos diziam ou 
tudo o que antes havíamos lido 
sobre os trabalhos apresentados 
por êste notável artista portu
guês, natural dos Açores, é 
pouco, diminuto, em face do 
que nossos olhos viram e nos
sa alma seutiu ao contemplar 
Ôstes trabalhos inéditos na his
tória da Arte antiga ou contem
porânea.

E  a nossa surpresa se expli
ca plenamente.

Em primeiro lugar: jamais 
pederiamos imaginar e compre
ender, como, do miolo dos ra
mos de figueira fosse possível 
realizar trabalhos primorosos de 
escultura, como aqueles que de
paramos expostos ante nossos 
olhos deslumbrados. E  em se
gundo lugar: somente depois da 
explicação gentil que nos foi 
dada pelo ilustre miniaturista 
soubemos, que os pequenos e 
levíssimos pedaços de miolo de 
figueira eram ainda reduzidos a 
fragmentos, alguns minúsculos, 
e colados, perfazendo milhares, 
até dar-lhes os variados e difí
ceis contornos dos diferentes e 
numerosos trabalhos apresenta
dos.

E  passamos, então, a percor
rer num crescendo de surpresa 
e admiração: os simbolos pre
ciosos e sagrados da Paixão de 
Cristo; os diversos transatlânti
cos que se tornaram famosos

Ipelo seu luxo e grandiosidade; 
o não menos famoso couraçado 
«llood» heroicamente afundado 
na última guerra; a série de 

•barcos á vela numa síntese hÍ3- 
jtóriea desde os primórdios de 
seu evento; os moinhos de ven
to açoreanos; a poética e para
disíaca aldeia nos Açores; a 
“Sociedade Amor á Pátria”; a 
histórica e suntuosa «Torre de 
Belém» falando-nos em cada 
detalhe de incrível perfeição, 
(como, aliás, em todos os tra
balhos expostos) - falando-nos 
com tanta eloquência de um
passado glorioso e comum a
brasileiros e portugueses; e ain
da, aquele grupo interessante 
de vida e colorido regional, 
composto de tipos das diversas 
profissões populares e humildes 
das ilhas açoreanas, tudo isto, e 
ma's ainda, que no momento 
não temos em mente, ficará 
gravado era relevo de ouro e 
saudade para todo o sempre 
nos anais da nossa vida social 
e cultural.

E  assim, passamos da sur
presa inicial para a mais profun
da admiração. Admiração pela 
obra genial realisada, e pelo seu 
autor: Pela sua modéstia e pe
la sua bondade.

E compreendendo bem Eu- 
elides Rosa e sua obra, somos 
levados, também, a agradecer- 
lhe estas horas de encantamen
to que experimentamos pela 
primeira vez em nossa vida, ao 
admirar-lhe os trabalhos, úni
cos no mundo atual.

M. A* de S.

Realiza-se hoje o Baile da 
Primavera do Clube Recreativo 
Juvenil, no qual será coroada 
Rainha da Primavera, a gracio
sa Srta. Ivanyr Franklin da 
Silva, que receberá o cétro das 
mãos de sua antecessora Srta. 
VVanda Morrtis.

São Damas de Ilonra da Rai
nha, as gentis Srtas. Lourdes 
Silveira e Liliana Franklin da 
Silva. O jaz do Maestro Dedé 
abrilhantará a bela noitada de 
alegria do , Clube R- Juvenil, 
dispondo de um serviço de al
to-falantes, cedido pelo 2‘ B. 
Rodoviário e pelo Sr. Albino 
Gastaldi.

ü  esforçado presidente do 
Clube Sr. Juvencio Muniz não 
mediu esforços para o brilhan
tismo da esplendida noitada de 
hoje.

Um caso de policia nesta cidade 
explorado em Curitiba

Agradecim ento
Albino Granzotto agradece sinceramente aos amigos que 

enviaram telegramas e cartões no dia do seu aniversário na 
talicio, bem como aos que o foram cumprimentar em sua resi
dência.

Lajes, 22 - 9 - 949

Dia 18 do corrente tivemos conhecimento, por intermédio
do nosso jovem conterrâneo, jornalista Wilson Antunes, residen
te em Curitiba, de que o jornal «Diário da Tarde» daquela ci
dade havia inserido uma reportagem ofensiva aos brios da nos
sa cidade e depreciativa da cultura lajeana, com referencia ao 
caso dos terrenos em Dnmontina e especialmente ao pseudo 
advogado Elevir da França Lins.

O nosso colega Wilson Antunes pedia-nos explicações e o 
nosso apoio para iniciar a defesa de Lajes em seu importante- 
diário «O Dia» daquela capital-

Diante da gravidade do assunto que impressionou 
todos os lajeznos, telegrafamos dia 18 do corrente àque 
le colega nos seguintes termos:

Wilson Antunes - Curitiba

M a ria  Vera e loao Vítor
Transcorreu dia 20 do cor

rente o aniversário da galante 
menina Maria Vera.

Completa hoje mais um ani
versário natalicio o menino João 
Vitor, ambos são filhos do ca
sal Vitor e Jardelina de Olivei
ra aqui residentes.

Leda Marisa Batista

«Posso afirmar empenhando mir.ha palavra de velho jorna
lista que, lamentável incidente verificado aqui, eotre Elevir Fran- 
ça Lins è elementos por ele prejudicados, de forma alguma des- 
merece a reconhecida hospitalidade do povo lajeano e cultura 
nossa cidade. Sua energica atitude repelindo infamias assacadas 
contra Lajes encontrará franco apoio dos lajeanos. - Saudações 
Alcibiades Dutra - Diretor Correio Lageano».

O nosso conterrâneo Wilson Antunes, antes mesmo de re
ceber nosso telegrama iniciou pelas colunas do seu jornal a de 
fesa da nossa cidade, como se vê pelo enérgico artigo que es
creveu em «O Dia» de 18 do corrente, em nosso poder ea  dis 
posição dos interessados. Aguardamos documentação completa 
sobre este assunto alim de publicarmos provando a culpabilidade de 
Elevir da França Lins e seus companheiros, em negocios excusos 
e pouco limpos praticados nesta cidade.

NOTA DA REDAÇãO O jovem Wilson Antunes, que tão 
energicamente repeliu o assalto de Elevir França Lins e seus 
asseclas contra o decoro e a cultura da nossa cidade, é natura 
de Lajes, 3o anista de Direito e jornalista, residente em Curitiba

Verá passar mais um aniver
sário natalicio em 2õ do cor
rente, a menina Leda Marisa 
Batista, filha do Sr. Francisco 
Batista Junior, Inspetor da Com
panhia Sul América.

14' Exposição Agro-Pecuária 
de Julio de C a s t io s

Sra. Alice de Oliveira Vieira
Dia 25 do corrente verá passar mais um aniversário nata- 

licio a Exma. Sra. Alice de Oliveira Vieira, residente nesta 
cidade.

Comunicou-nos a diretoria da 
Associação Rural de Julio de 
Castilhos (Rio Grande do Sul), 
que no dia 13 de Novembro 
próximo, inaugurar-se-á a 14a 
Exposição Agro Pecuária a Prê
mio e Feira daquele municpiio.

Como os anteriores o presen
te certâme do próspero municí
pio de Julio de Castilhos está 
despertando interesse em virtu
de da grande quantidade de 

I gado fiuo que ah comparece. 1

P a l a v r a s  F r a n c a s
V .  B i t e n c o u r t

Quem nào possue boa qualidade moral não pode ser virtuoso. E não 
pode mesmo, ainda que os fabricaDtes de dons nobilitantes muito 
se esforcem por impingir, aos pouco avisados, que determinada 
gente tem, por força de circunstancias, de ser tida como padrão pi 
ra as massas humanas, cuja indumentária nâo é, senão, neces 
sária para cobri-las, sem distintivos exótic os, que somente aos 
malucos ou mentecaptos poderão, realmente, distingnir dos po
bres mortais, sujeitos a tantas fraquezas e a tantas misérias. 
Como, porém, a leviandade que çeguidamer.te põe o pobre ser 
humano bem á mostra, pouco importa, portanto, que a indu
mentária seja vistosa ou marcadamente diferente das dos de
mais filhos de Deus, sujeitos todos as mosmas vicissiludes. Co 
nheceraos vários supostos elementos privilegiados, a especialista 
em regras de moral e virtude, que nâo raramente pulam para 
a rua e jogam “rasteira”, indignados, como qualquer capadocio.. 
Desses tipos o mundo está cheio, cheiuho mesmo. Esses sujei 
tos agridem, em geral, como denodados lutadores, mas. quando 
a coisa vai tomar vulto, defendein’se os tais com a covardia, 
leviandade, indumentária e tudo mais que os caracterisa, a t|nl 
de atrair para o seu lado as simpatias de quem não os conhece 
bem. Claro que nada arranjam, mas tentam tirar partido 
tudo êsses calhordas...
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