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0  aniversário de Sagração' 
do Sr. Dom Daniel Hostim

Quatro lustros são decorridos 
após a chegada, aqui em Lajes, cuja 
Diocese havia sido recentemente cri
ada, de Dom Din el Hostim, Exmo 
e Revmo. Bispo Diocesano, figura 
das mais representativas do Clero 
Brasileiro

Intensos eram os preparativos com 
que a cidade se aprestiva, enga- 
lan*ndo-se, para recebê-lo. Justifica
do e grande entusiasmo, deixava 
trajisparecer a alegria que 'subjuga
va a população católica local, refleti
da nos comentários que se constitu
íam no assunto do dia. Recepcionan
do ao legítimo sucessor dos apostolos, 

»preeentou-lhe os votos de boas vindas, o tribuno incompará
vel que foi o dr. Cândido de Oliveira Ramos, de saudosa memó
ria que, com felicidade interpretou os sentimentos do nobre povo 
lajeano. Lembrarao-nos ainda, o rn o  se fôra hoje, das palavras 
cheias de fé, portadoras daquela confiança que só mesmo um espí
rito educado no amôr à Cristo poderá possuir, proferidas por 
Sua Excia. Revma., em seu discurso de agradecimento.

Pela sua afabilidade no trato, pela sclidês de sua vista 
cultura e simpatia irradiada por sua personalidade, conquistou 
logo de inicio a estima e a confiança de seus diocesanos, reve
lando-se um autentico e dedicado pastor espiritual. Quando aqui 
chegou constava a Diocese de apenas 7 paróquias, as quais luta
vam, estoicamente, com não poucas dificuldades de ordem mate
rial. Com esforço, dedicação e inteligência, Dom Daniel, nos 20 
inos transcorridos, obteve mercê de seu dinamismo, decisivos e 
satisfatórios resultados, criando novas paróquias, incentivando a 
fé católica e orientando o espírito religioso do povo.

A data que hoje deflúe, assinala o vigéssimo aniversário da 
sagração episcopal do virtuoso e benquisto Antistide pelo que, 
embora ausente de sua Diocese, em visita á seus parentes na ci
dade de Gaspar, sua terra natal, os seus diocesanos, associando- 
se ao seu natural regosijo comemoram festivamente tão importan 
te data. Pertencendo à Ordem Kranciscana. foi ordenado sacer
dote no ano de 1917, para 12 anos depois, em 29 de setembro 
de 1929, receber a sagração episcopal. Para que tenhamos uma 
idéia do seu espírito diligente e do devotado 
basta dizermos que a sua diocese couta hoje 
paróquias, as quais, sob a 
S, Excia. Rcverendíssima, constituem-se

Honra ao Mérito

zelo apcstolco
___ com mais de 30
orientação esclarecida e segura de 

em-se em centros irradiadores
da fé católica, porporcionando a ass s encia espiritual tão necessá
ria nos dias que correm e que caracterizam-se por um espirito 
de grosseiro materialismo, em total discrepância com os encina- 

de Cristo mosso Senhor.

Sabemos todos, ou pelo me
nos deveriamos sabor que di
zer-se ARTE DE GOVERNAR, |que é 
tornou-se nos tempos atu
ais, um anacronismo, pois que, 
a complexidade que carateriza 
a entrosagem administrativa dos 
tempos modernos, exige uma 
denominação mais ampla, mais 
condizente e precisa. O adjeti
vo que melhor qualificaria o 
assunto em fóco só poderá ser
CIÊNCIA. A CIÊNCIA DE GO 
VERNAR. Indubitavelmente, os 
sistemas siinpli-tas dos tempos 
id»s tornaram-se arcaicos e como 
tais completamente nulos, impro- 

[dutivos, frente aos intrincados 
'problemas com que hoje se 
defrontam os órgãos adminis 
trativos Ademais, (e não se 
póde despresar esta observa
ção) bastante generalizada é a 
predisposição de espírito com 
que alguém encara as realiza
ções de um govêmo, precipites 
em seus julgamentos, facciosos 
em seus juízos críticos. E a 
tal velha história da orientação 
partidária em que toma parte 
salien*e aquela rabugenta ma
trona, sempitema madrasta - D. 
Política, sendo de se ver com 
que de artimanhas, com que de 
maquiavelismo solerte, subrepti- 
ciamente, inocula o viru* dele
tério da desagregação, do descon
tentamento, nem sempre conse
quente, qne orientara os censo
res de atos públicos.

Porque a eles, candidatos ao 
que quer que seja, não lhes é 
interessante reconhecer o valor 
dos que militam no lado opos
to, a turba que lhes segue as 
diretrizes entende que assim o 
é, sem outra preocupação si-.

não a de demonstrar a tácita 
concordância, o clássico ‘ ‘acho 

Infelizmente impera 
ainda no Brasil, em questões 
políticas, a OMNISAP1ENCIA 
fsic) de uma meia duzia de de
magogos que insistem em pen
sar por terceiros, arvoraudo-se 
em árbitros de tudo e de todos, 
como se sómente eles, quais 
eleitos da inteligência, tivessem 
o conhecimento d is coisas, a 
percepção dos erros. Posto que 
administra ti va mente empreende
dor, criterioso e incançavel, ory *  i r • -: _ i i •

g ande acervo de realizações 
instantes, magníficas e levadas 
a cabo sem as costumeiras ela- 
rin adas egocêntricas, cabot:noF, 
apresentando, no realismo dos 
fatos o testemunho incontestável 
de sua operosidade. Aliás, uma 
de suas virtudes consiste na 
modéstia, ua simplicidade de 
que se revestem as suas atitude».

O moderno e imponente edi- 
ficio do Mercado novo; o calça
mento a paralelepípedos, já 
concluido nas principais vias 
públicas da cidade, que só 
mesmo espíritos tendenciosos 
não o reconhecerão como obra 
de vulto e de repercussão eco
nômica, além de, por sua natu
reza e finalidade, emprestar uni 
cunho de maior relevo no pih -

(rovêmo Municipal também uão, belezamento da Urbs. proporci*-
poude furtar-se à regra toma
da geral. Também ele tem sido 
alvo de ataques precipitados os 
quais nem sempre são inspira
dos pelos ditames da sã moral. 
A crítica, desde que ponderada 
e construtiva, é meritória e é 
neseessária. Jamais, porém, de
vemos confundir censura com 
critica. Desde que Vidal Ramos 
Junior colocou-se à testa da go
vernança do Município, outra 
coisa não tem feito sinão dar 
cabal desempenho à sua missão, 
sem medir canceiras, sem ter
giversar, procurando solucionar 
os problemas que se lhe apre
sentam, com isenção de 
animo, visando, antes de 

tudo, o progresso de Lajes, o 
bem estar de seus munícipes. 
A despeito das inúmeras difi-

nando ainda maior conforto A 
população, valem como um »- 
testado de sua meritória atuação 
como dirigente municipal, cujo 
esforço e dedicação, situa-o de 
modo especial no conceito de 
seus concidadãos. Nesse ritmo, 
podemos referendar tôda uma 
série dc atos administrativos de 
vital importância para a comuna 
lajeana. A criação de inúmeras 
escolas; o apôio dado às fôrças 
produtoras da região, especial
mente á lavoura, como à So
ciedade Agrícola no fértil di#- 
trito de Carú; a aquisição d) 
Serviço de ’Agua, pelo Municí
pio; o parque infantil em que 
está sendo transformado o ve
lho Tanque; a abertura de no
vas estradas, são obras que não 
se pódern olvidar por

culdades oriunda das hecatom-tjS3o que constituem o anteparo
be que convulsionou o mundo, 
representadas, na elevação do 
custo de vida e consequente au 
mento na mão de obra, na es- 
cassês de materiais e financei
ramente espremido pela com
pressão econômica, o nosso 
Edil, tem a seu favor já um

às invectivas de espíritos malé
volos, de mentalidade* doentias.

inentos

do deve ao espírito empreendedor e diligente de Dom Daniel, 
bem como dar à publicidade, u’a Monografia suscinta sôbre o 

! desenvolvimento da vida religiosa e administrativa da Diocese.
a.e_ÍaI U i^  esnTritna 1 que cada vez mais se torna impres- Ocorrendo também, em 1954, o Centenário da Definição do Do-
/ISSI fU I -  ̂ concupcencia , lerrivt*! a ría I.r»or»nlaHa nnní»í»iriLn ri v» KIncca Spnhnra cprá nrnmni/ido

cindivel ante _ ___
destrnidora de pensamentos elevados,

' * -  — - ~  o c n ir it l l

avalanche sádica da concupcencia, leiiiw i g,na da Imaculada Gonceiçào de Nossa Senhora, será promovido, 
extiníora do que çle 013,51aqui em Lajes, um grande Congresso Mariano, de cujas propor 

doutrina |çr»es. facil será imaginar. Dada a tormentosa atmosfera de indeci-
dúvida em qne se encontra a pobre liu- 

dominam o seu espírito,

Desvendando 
os mistérios do

universo
0 cant ô!e dos Ra ios Cósm icos

* * .  excí.
clero

acontecimento,
cristã! Aproximando-se o  jubileu ss- 
Revma. Dom Daniel Hostim, em 1954, é pensamento do 
locai, come«*iorar, de modo brilhante o magno  ̂aconteci 
Incluindo, nas comemorações, a inauguração, até tá já comple 
tamente terminado, do Seminário ora em construção e que tn-

D R. S A N S 0 N E
-Medico - Especialista----------------

Cursos da Especialidade em S. P., Campinas e lí. de Jaueiro

clinica MtDico cmm

Olbos. Duvides, Nariz e Gorpla
Tratamento Moderno das Doenças dos Olhos
_________________ Eletroterapin________________________

CONSULTORIO - Rua Bonjamin CoDstant1 - — 1, _ ,-in fronte ao FORUM-  -  ■ -1 w
Edifício Amélia Waitrick -  em frente

12 e das 14 ás 17
L A J E S

Hü Ra RIO: Das 9 ás 
Residência Permanenfe em

facil será
são, de mdiferêuça e 
manidade; dadas as apreensões que 
pelo futuro que se mostra nublado, tenso e 
minando o afati ua aquisição do engenhos mortíferos, mistér se 
faz um apôio espuitua1, a proteção divina, já que, perdida a 
confiança em si mesmo, o homem tende a buscar amparo no 
amor de Deus, no respeito às suas leis. Por isso, rejubdamo-nos 
sinceramente com o fato de podermos contar em nosso seio, 
com a presença dos espíritos iluminados pela Providência, ins
pirados na doutrina cristã, sempre prontos a espalhar o bem. 
seja proporcionando o conforto espiritual, seja endereçando a 

[juventude para os atos bons e justos, evitando destarte, a de-

I generescència da especie humana. Missão das mais subhmes, 
é o sacerdócio, o pastoreio de almas a serem tangidas para o 
redil do Senhor. E Dom Daniel Ho9tira. é um dos seus mais 

Iabnegados pastores. As comemorações que hoje estão sendo 
levadas a efeito em regosijo à passagem do vigésimo aniver- 

jsário de sua sagração episcopal, constitúe a preliminar das 
grandes homenagens que oportunamente serão prestadas pelos j 
fiéis católicos á bua Excia. por ocasião de seu jubileu sacerdo
tal. A Dom Daniel, os nossos respeitosos cumprimentos.

Cesar Lattes o  grande 
cientista brasileiro, quo cod 
tribuiu para a total des 

, cob erta  d o * ‘ Ion io”  elem en
.o,ni í £ ds°m ,stéíd sê lto preponderante da ener 

g ia  atôm ica, declarou  no 
jornalistas que o  nosso Go 
vern o  está em  entendim en 
tos com  o G overno da B o 
livia, para a instalação, nos 
Andes boliv ianos, de um 
posto de con tro le  de Raios 
C ósm icos.

ReíerinJo-se á declaração 
de T ru m aa , de que a Ros- 
sia deve ter a bom ba a tô 
mica, C tsar Lattes disse: 
“ Eu de ruim, espero quo 
a bom ba não venha a ser 
usada. Mas, se o t’ôr. é 
evidente que não vai des-

Discurso pronimc indo no microfône dn Rj,lio Clube d* f.ujos. pelo ' t r u ir  o  m u n d o  n e m  a  
iSr. Gerson de Andrade, durante as hoiueuagens prestadas no ilustre JJía~ 1 9
J po Dom Daniel.

I
j hum anidade” .
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Dia 2
- A menina Clélia Marcis, 

filha do Sr. Aldo Cordova, 
residente em Painel.
— O menino Cesar, filho 
do Sr. Vinoco Camargo Vi
eira, fazendeiro em Painel.

Dia 3
A exma. sra. D. Rosita 

Arruda Sombra, espo9a do 
Capitao José Pinto Som
bra, do 2- Btl. Rodoviário.

Dia 4
A exma. Sra. I). Celina 

do Castro Silva, esposa do 
Sr. Almerindo A lves d:v Sil
va, residente em Florianó
polis.

•Tacira Terezinha filha do 
Sr. José Maria Furtado 
Primo, residente em Ponte

• Alta do Sul.
' Dia 5

O Sr. Paulo Broering, do 
alto comercio desta praça.

A Sra. Geni Alves do 
Amaral, filhado Sr. Learci 
do Amaral.

Dia 6
A sra. exma. d. Diva Ramos, 
esposa do Sr. Silvio Ramos 
fazendeiro neste município.

A Hra. Exma. d. Aurelia 
G Sambaquy. esposa do Sr. 
Sr. Nilo Sambaquy, do co 
mercio desta cidade.

A Srta. llonorina Antunes 
dos Santos, residente em 
Capito Alto.

Dia 7
0 Sr. Odilon de Olivei

ra Couto, (Lalâo), funcio
nário da Prefeitura Munici
pal,

Higino Antunes Correia e 
Prudência Antunes Correia
participam aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato de ca- 
sarnento de sua filha GESELINA  
com Sr. Álvaro Borges Camargo-

Teodoro Pereira de Camargo 
e Carmosina B. Camargo
participam aos parentes e pessoas 
de suas relações que seu filho A L 
VA RO contratou casamento com a 
Srta. Geselina A- Correia,

Lajes GeseJina e Álvaro 
Noivos 29-9-49

Enlace Manoel Rodrigues - 
Eda Waltrick

Realizou-se dia 28 do proximo passado o enlace matrimo
nial do Sr. Manoel Rodrigues, do comercio de São Paulo com a 
distinta Srta. Eda Castelo Waltrick, filha do Sr. Antonio de 
Oliveira Waltrick, capitalista aqui residente e de Dona Maria 
Castelo Branco Waltrick.

No ato civil, foram paraninfos da noiva, o Sr. Ariovaldo 
Castelo Branco Waltrick e ddna Neusa Silva Waltrick e por 
parte do noivo, e Sr. Antonio de Oliveira Waltrick e doria Maria 
Castelo Branco Waltrick.

No ato religioso, foram paraninfos da noiva, o Sr. Francisco 
Rodrigues e Srta. Aida Castelo Waltrick e por parte do noivo o 
Sr. Ariovaldo Castelo B Waltrick e dona Neusa Silva Waltrick.

A ‘ noite na residência dos pais da noiva, á rua Cel. Cor- 
dova, foram recepcionadas as inúmeras pessoas que ali com 
pareceram. O Jovem casal foi muito cumprimentado, tendo se
guido ontem, em viagem de núpcias para São Paulo.

Aguardem breve a abertura da loja da:
Construtora Comercial Ltda.

Rua 15 de Novembro N°6

Vendas a varejo e por atacado de materiais de construção em geral
Sanitários, torneiras, azulejos, artigos de cerâmica, 
material elétrico, canos galvanizados alemães e a- 
mericanos, canos de chumbo, chapas de cobre e 
de ferro galvanizado, maniihas, pregos, cimento, 

ferro, etc. etc.

Preços reduzidos*

D escontos E spec ia is  para revendedores

Exposição Nacional 
A gro-P ecuária de 

Uruguaiana
URUGUAIANA, 27 (Do cor

respondente) — Inaugurar-se-á 
no próximo domingo a 24 * Ex
posição Nacional na Feira In
ternacional de Pecuaria, promo
vida pela Sociedade Agrícola 
Pastoril de Uruguaiana. Mais 
de 2 mil animais foram inscri
tos p«ra o imponente certame, 
onde concorrerão as principais 
cabanhas oêste município.

Santa Terezinha da M e n in a  ' In a u g u r o u -su  m a is  um Bar
Jesus

Ten. Cel. OthoQ Du
tra Fragoso

De sua viagem ao Rio de 
Janeiro, onde demorou-*e vá
rios dias, regressou o ilustre 
militar T en . Cel. Othon Dutra 
Fragoso, digníssimo comandan
te do 2o Batalhão Rodoviário, 
aqui acautonado.

Dr. C arm osin oC am ar
g o  de Araújo

Transcorreu ontem o aniver
sário natalicio do conceituado 
clinico Dr. Carmosino Camargo 
de Araújo, destacado membro 
do corpo médico lagpano e ele
mento prestigioso nos meios 
sociais desta ciaade.

Leontino Alfredo 
Ribeiro

A Tgreja Católica com toda a 
sua plenitude comemorou ontem 
o 52.° aniversário da morte de 
Santa Terezinha do menino Je
sus, a rmbgrosa Santinha das 
Rosas, com o é correntemente 
apelidada.

Terezinha nasceu em 2 de 
Janeiro de 1873 e faleceu em 
30 de Setembro de 1897, com 
24 anos de idade A pequena 
Carmelita de Lisieux ao morrer 
prometeu uma «Chuva de Ro
sas» sobre o mundo, o que se 
tem verificado, pois grandes 
são os milagres que ;Santa Te
rezinha tem derramado sobre a 
humanidade.

Cinquenta anos após o seu 
falecimento, foi ela canonizada 
pelo Papa Pio XI que o procla
mou Santa com o nome de So- 
ror Tereza do Menino Jesus.

Santa Terezinha ao morrer 
pronunciou estas palavras: «Meu 
Deus! Eu vos amo!.

luxo nesta Cidade
Lajes orgulha-se de possuiri 

os melhores Cafés e Bjres di! 
sul catarinense.

Cidade privilegiada, ond 
predominam as industrias d 
boi e da madeira, essa qualida  
de reflete-se em sua vida n 
tnrna intensa, em virtude fa 
bém da sua posição geográíic 
de cidade chave no sistema rr 
doviário catarinense.

Mais uma casa de primei 
ordem acaba de inaugnrar- 
nesta cidade á rua Mal. 
Deodoro, junto á praça Ce 
João Costa, denominada “B 
PONTO f ’ HÍC”  de proprieda 
do Sr. Fredolino Thiesen. Ale 
lido pela familia rio proprie 
rio e servidi' por duas graci 
sas ‘  Garçonettes”  o Bar Pon 
Chie atrain desde logo a ate 
ção do publico qne acorre 
com avidez. Dispõe o no 
estabelecimento de cinco co 
partimentos reservados para 
mas. famílias, com artisti 
mesinhas e sofás estufados 
um recinto comum, tamb 
com mesinhas próprias e cad 
ras estufadas, formando tu 
um conjnnto agradavel com 
máximo de conforto e dota 
com o que há de mais moJ 
no no genero.

O mobiliário do Bar “ Po 
Chie”  foi desenhado e co 
ccionado especialmente pe 
hábeis artistas estufadores 
Lipmann e Fritz Stalmeier. 
decorações internas foram e 
cutadas pelo habil decora 
Klaus Klinger.

Pedro Paul
Completou ontem seu se 

do aniversário natalicio o 
lante menino Pedro Paulo, 
ihinho do Sr. Pedro Faigel 
comercio desta cidade e de 
Zeli Faigel.

O travesso aniversariante a 
receu em sua residência 
meja de doces e guaraná 
seus amiguinhos.

Transcorre hoje o aniver
sário natalicio do Sr. Leonti
no Alfredo Ribeiro, do alto co
mércio desta praça.

Figura de destaque nos mei
os comerciais deste Município, 
desfrutando de merecido acata
mento no seio da sociedaae la- 
jeana, o bemquisto aniversarian
te, pelo seu cavalheirismo, 
se impôs ao apreço de seus inú
meros amigos e admiradores.

Membro de destaque do Di
retório Municipal do P. S. D., 
grande é o sen prestigio no par
tido majoritário, neste recanto 
do Estado barriga-verde, onde 
vive cercado da estima e consi
deração do povo de Lajes.

A o  estimado aniversariante, 
destas colunas, enviamos os nos
sos melhores parabens.

Criado em Cresciuma o “Curs 
Normal Dom Daniel fiostim

O Sr. Vidal Ramos Júnior, dd. Prefeito Municipal, rece 
do Sr. Addo Caldas Faraco, dd. Prefeito de Cresciuma. o segí 
te telegrama.

Prefeito Vidal Ramos — Lajes
Cresciuma - 24 - Prazer comunicar prezado colega 

este Govêrno Municipal assinou hoje Decreto n.° 92 cn 
Curso Normal Regional Don Daniel Hostim na localidade 
quilhinha anexo ao Colégio Sagrada Familia da ordem relig 
pobres irmãs escolares da Nossa Senhora pt Meu Mumc 
com justiça homenageou ilustre príncipe da Igreja que 
merecida bondade governa bispado essa riquíssima e futui 
zona catarinense pt Cordialmente.

A ddo Caldas Faraco
Prefeito Municipal.

Manoel Dimas Siqueira 
e Zilda Siqueira

participam aos pare 
de suas relações o 
sarnento de sua L

Inácio M. 
e. Aulilia

dos Santos 
M. Santos

parentes e pessoas 
contrato de ca

samento de sua filtra JU R A C V, 
cote o Nr. Arcanjo M. Santos.

participam aos parentes e pess 
de suas relações que seu filho 
CANJO contratou casamento 
a Srta. Jurar)’ Siqueira.

Lajes Juracy e Arcanjo 
Noivos 25 9-49
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Em preparativas o grande 
Carnaval de 1950

Continuam ns rcuuiocã nam a nm» —
4e 1950, que promete extraordioário V n̂ o™ d? d° d° Ca,?,aval
reinante entre os Clubes. Na ultima reu n im '/1 d°  e entus,asfno 
COMISSãO CENTRAL DOS FESt Í  i o ^ 0"*™ orp n,Zadas; a
constituída: 9ue heou assim

Presidenie: Jdao Braescber. - «eeretÂrirv r\ r> . • 
ireirõ: Joáo Gualbertn lml . 9.zy R°drigues -

torv.no Manoel dos Santos e ConstancTo X e b - S  ^  
ernib Juvenc.o Murnz, Ar.st.de8 Cabra! e Henrique Chaves -  
Pelo 1 de Maio: Cnst.ano \ arnberg F.lho e ma.s dois a serem 
Jesigoados pelo clube. -  PeD Ramalhete Roseo: Lvlia Arrad”  
e mais cuas jovens a serem designadas

COMISSãO DE HONRA: Sr. Vidàl Ramos Tunior n r 
Aristóteles Waltr.ck, Dr. Iv0 Guilhon e Cel. Oton Fra-oso’

PATRONOS: Manoel Augusto Neves, J o fé  B o r g e s  Lo
pes. Mano Grant, Anst.des Ramos, João R.beiro dos Santos,
,Joao ->uerDxrS' 0 t f , T  S,l.ve,.ra* Joâo Cruz JuQior, Antonio Ribas F.lho -Mano Ribas, An.b.d Athiyde, Em.lio Burger, Daac 
Ramos, Joaquim Waltriik, João de Deus Carvalho, Cel Aris- 
tihano Ramos. Alfredo Schmidt Virgílio Godinho, José Gaspar 
Godinho, Indalicio Pires, João José Martins, Indalecio Koeche, 
Tiaguinho de Castro, Alcides Rabelo, Jaime Godinho, Alíeu 
Ramos, Hermeliuo Ribeiro. Gumerciudo Andrade, Gaudeocio An
drade, Salustiano Ramos, João Luiz Ramos, Fileto Borges, Fir- 
mmo Lisboa. José de Cordova P. Varela, Jacob Walter, ’ João 
Pedro Daut, Giicerio Alves Pereira da Silva. Fortunato Muniz, 
Horacio Lenzi, Klaus Kiinger, Leopoldo Brascher, Leopoldo 
Weber. E uma homenagem que se presta aos grandes foliões 
e entusiastas dos passados carnavais de Lages.

Alem dessa Comissão, ficaram tambein organizadas as se
guintes Comissões, cuja relação nominal, por falta de espaço, 
daremos no próximo numero: PATROCINADORES, BENE- 
MeRITOS, COMISSãO ORGANIZADORA, COMISSãO DE 
CRITICAS, COMISSãO JULGADORA, ETC.

D E S P E D I D A
Lidcimo Vinhas e família, retirando-se para Cachocra do 

Sol onde vão residir, vêm por meio deste despedir-sc de seus 
amigos, por não poder fazê-lo pessoalmente, oferecendo seus 
prestimcs naquela cidade. (Casas Pernambucanas).

Lejes, 1° de Outubro de 1949

OSMRECIS
- advogado
Praca João Pessoa 

Edi|. C.’ Acacio - 1;andar

iajts
Sc. ata  Ca . a ri na

::

Program» de carreira para o d a 2 Je Outubro 

A’s 14 hora?

Sociedade Hípi
ca Lageana

Domingo> uw v-oi * »■*•- r ~—---  _
■ -  Sensacional carreira entre os pareiheiros .Mouro, c| 62  
k de propriedade do Sr. Jos* Bungo e «Aradiva» c| » -  ko.. 
de propriedade do Sr. Miguel Donhei. . .

A  carreira será de «Desempate» na distancia de 4oo metros.

AVISO AOS SFS. CARREIRISTASA > lbU  Avjo o n o .  --------------
A Diretoria da Sociedade Hípica L .geanat^om , p* ^ ™ r * * :  

íarreinstas. as seguintes resoluções tomadas p
fada no dia 27 -IX -194S : «.«.rreira*1 ambas as partes deverão

-  Q  mndo for ajustai* qualquer f * " * 1** do Te90nreiro d» .Sociedade, 
iepositar o dmheirc de suas apostas nas m «varreira--
.té no máximo ás lO  horas da manhã d ,« d .  carreira

a -  Serio pasa veia de M W »  P6" * 1 conlorme ficou acima es-
1 -  Não depositarem o dinheiro da apo»ta co

tipulado: .  . .  - .  n&n realização da *‘carreira“ -
. X io  avisarem com aotecedencia °  [loJ ^ , , , * ,8 .  nos jo
por motivos de força maior, com
« " ! * •  * f - _______ . . . . . . .  ,a r li .ü c u  » »

-  c o E & J S ; ™ <“ r r  z s s s .de serenidade de ammoa quanto ao -wledade é proporcionai* estas*  J *
vilecerá o resuitado d> VL.ÍW  ^
cado em t»slos OS finais f 0* h . L. fará reunir a aua

C - Que findo os pareoe o /  sõbre todos o* fato* relac.o-
Coinissão de Ç ^ ^ . r L . u ^ e  U e^adas *, « " J o  <t“ e °  •,le- 
uadoa com a ‘ carreira . > „  e soberano;
sid-ratum*' será aceito como u «obre o modo de proc#-

3 . Qu ■ não será tolerada qnajqu* c° ,n0 * °bre °  hj*"* **
der- da Comissão de Corrida • • (  trequentadores.
Sociedade. P°r letra acima J*

4 “ ,^ m a ," ° q u e  tentarem  d e s iu stra r o f o m ^ o n  ^ inen|- « s p e n -

í s r ^ w r : «  ^  ^  a .

“ ' " “ " ^ " ^ ' d ^ S e t e m b r o  de p S mi0

Can /o-é Pinto Sombra j-  Secretário
F* 3 Presidestc

»o*í 
por prazo 
sim
‘ raia"

' ‘A través de C am p in as e 
M a t a g a i s '1

Ofertado pelo autor, Frei Sebas
tião da Silva Neiva, recebemos 
um exemplar do livro -  « Através 
de Campinas e Mat-gais» em 
cnjas páginas se conta, C3m tra
ços autobiográficos, uma boa 
dose de humorismo e um estilo 
ameno e agradável, as aventuras 
de um seminarista, sertão mi
neiro adentro, em lutas contra 
os indios, cangaceiros e a na
tureza agreste e selvagem. Dois 
vultos despertam desde logo a| 
simpatia do leitor: o fiel indioj 
Ibituruna e a pequena Lourdes 
- A FLORINMa DE JESUS,I 
cuja morte de uma pungència \ 
dolorosa, é repassada potêm de 
uma doçura sem par, e de uma 
beleza e resignação cristãs.

«Através de Campinas e Ma
tagais» é uma narrativa que se 
lê de um só fôlego, sem cansaço, 
pois a pena ao escritor é rica e 
dextra em dramatizar a realida
de, e seus vjôs de fantasia al
çam-se até ao sublime e ao adi- 
miravel.

Duas palavras a respeito do 
autor: Silva Neiva é mineiro, fra
de franciscano e figura sobeja- 
mente conhecida na imprensa 
local, como diretor do ” Guia 
Serrano,”  nosso conceituadíssimo 
colega. Além disso, salienta-se 
como professor e poliglota, tra
dutor e escritor de renome.

Está a seu cargo a organização 
da «Coleção Missionária» - série 
interessante de iiviinhos reco
mendáveis para a petizada e, 
entre a» suas criações literárias, 
tem especial destaque o popu
lar Chiquit.'. de fama já bem 
conhecida no Saio da gentinha 
miada, (crianças.)

Gratos pois ficamos, ao escritor 
patrício peta honra com que nos 
distinguiu, ao ofertar-nos um 
volume da sua obra, e reco-1 
mendamosa todos a sua leitura,' 
como uma distração instrutiva' 
e salutar, acresoda de um sem j 
número dos mais belos encina- 
mentos cristãos. O. W. S.

Lajeano!
Lá qua Deus creou o mundo 
Em seis dias, podes crer;
E no sétimo aqui veio 
Buscar um livro pTa ler: 
Passcu numa livraria 
Comprou vinte p’ra truzer.

—o —O —o —

Penhoradamente agradeço poi 
estas colunas as primeiras remes- 1 
sas de livros doados Biblioteca 
• Zaira Pinto».

B.M.JI.

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

Representações em geral - Co
missões • Consignações e Conta 

Própria
Fogões econômicos Berta - Cofres blindados 

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

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

COMPRE BARATO, VISITANDO A SECÇXO:

Artigos do Dia
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
Dia 21 de setembro de 1949.

N 1648 - Marina Malinverni e sua mulher - Transferencia de 
terreno foreiro -  Sim.

N- 1812 - Lauro Ribeiro Sclunidt - Transferencia de terreno fo
reiro -  Sim.

Dia 23 de setembro de 1949.
N 1823 - Abel Silveira de Souza e sua mulher -  Transferencia 

de terreno foreiro - Sim.
Dia 26 de setembro de 1949.

N' 1832 - Mauro Rodolfo - Transferencia de terreno foreiro - 
Sim.

N' 1835 -  Braúlio Berto da Silva -  Transferencia de terreno 
foreiro - Sim.

N ,1836 - Pedro Matos e sia mulher - Transferencia de terreno 
foreiro - Sim.

São Joaquim
— CABO AÉREO— Entrou a 

funcionar com absoluto êxito 
« possante cabo aéreo que a 
acreditada companhia "Gaúcha 
Madeireira”  acaba de instalar 
■este município, sobre a Serra 
Geral, para decida de pinho aos 
portos de Laguna e Imbituba. 
A  grande companhia já empre 
gou só no distrito de Bom Jar
dim - em estradas, serrarias e 
»  cabo aéreo - cerca de 6 mi
lhões de cruzeiros Está em a- 
parelhamento a importante rodo
via aberta de Bom Jardim a 
Fachinal Preto, município de 
Bom Jesus, onde a mesma cbm- 
panhia dispõe de modernas ser
rarias e grande reserva de pi
nheiros.

Chefia os trabalhos neste 
município o dinâmico industria- 
lista, nosso valoroso amigo, sr. 
José Annoni.

 ̂ PONTES E PONTILHÕES 
Está quase pronta a reconstrução 
de diversas pontes e pontilhões 
em Bossa principal estrada, na 
extensão de Santa Clara a Cru
zeiro, onde têm sido inacadami- 
zados longos trechos.

ESCOLA REUNIDAS
O Governo do Estado acaba

de crear Escolas Reunidas nas 
sédes distritais de Bom Jardim 
e Urupema.

NOTICIA AUSPICIOSA 
O sr. Adolfo Martins, presi

dente em exercício da Câmara 
Municipal, recebeu dq nosso 
ilustre representante na Assem
bléia Legislativa do Estado, a 
seguinte comunicação telegráfi
ca:

< Florianópolis—12» 
Tenho imensa satisfação co 

municar-vos que Asserabléa aca
ba aprovar termos contrato ce
lebrado pelo Governo do Estado 
com Instituto Nacional do Pinho 
para construção estrada Orleans 
S. Joaquim pt.

Cordiaes saudações 
Pinto Arruda ”

BANHEIRO CARRAPATICIDA 
Com o fim de localizar um 

banheiro carrapaticida nas ime
diações vila de Bom Jardim, 
visitaram aquele próspero distri
to os srs. Dr. Altamir Gonçelves 
de Azevedo, diguo Inspetor — 
Chefe da Defeza Sanitaria Ani
mal, em nosso Estado, e Do
mingos Albino, operoso Prefeito 
Municipal.

Do Correspondente.

Fraqueza N ervo sa  Esgotam ento F ís ico
(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

'pgstl

F L O R I A N Ó P O L I S  
OUTtllUlDO*. DROGARIA A CATARINENSE S/A IUA 9 O É MARCO. 631 • iOlNVlll

! SOCIEDADE HÍPICA 
LAGEANA

Desta antign e conceituada Socie
dade recebemos o seguinte oficio:

Ao Sr. .Diretor do Correio Lage- 
ano A.ajes, - 1 2 - 9 - 4 9

I -  Pelo presente temos a elevada 
lioura de comunicar-vos, que em As
sembléia Qeral Ordinária, reunida 
em 4 de Setembro, foi eleita a nova 
Diretoria que regerá os destinos des
ta Sociedade no periodo 1949-1950, 
a qual tomou posse no dia 7 de Se
tembro e ficou assim constituída:

Presidentes de Honra
S. Vidal Ramos Junior, MD. Pre

feito Municipal; Ten. Cel. Othon 
Dutra Fragoso, Md. Cmt. do 2' D. 
Rodv; Dr. Ivo Guilhon Pereira da 
Mello. MM. Juiz de Direito;

Conselho Fiscal
Major Bertoldo Paulo Derengows- 

ki; Aureo Lisbôa; Raul Arruda .J ai
me C . Ramos. Ten. Alcino Lopes. 
Valdo Gosta. Nicanor Arruda. Anto- 
nio Jader Marques. Celso Delfes 
Couto.

Conselho Diretor
Presidente - Cap. José Pinto Som

bra, reeleito; Vice-Presid. Armando 
Ramos. Orador, Dr José Botini. P 
Secret. Ibrahim F. Simâo . 2- Secret. 
Silvio 7i‘amos. Tesoureiro, Hilário 
Lenzi. Procurador, Gastâo I. G odi- 
nho.

Comissão de Corridas
Celso Ramos Rosa. 3/ajor Walter 

Mattos. Durval da Silva Ramos. Raul 
Pinto de Arruda. Álvaro Ramos V i- 
eira. Cesar Vieira da Costa. Anastá
cio Gonçalves de Araújo Jor. Plínio 
Schmidt. Aristide3 Steffen.

II -  Aproveitando do ensejo que 
se nos apresenta, teinos a grata sa
tisfação de reiterar a V . S. os nos
sos cordiais cumprimentos.

Cap. José Pinto Sombra 
Presidente 

Ibrahim F. Simâo 
!• Secretario

Jíialheria Mondadori
de ÁMBROZIO I- M0H0A00RI

Rua Mal. Deodoro. 35 — Enfrento ao Hotel Provezani

VARIADISSIMO SORTIMENTO DE RELüGlOS, 
JOIAS, BIJOUTERIAS E ARTIGOS PARA 

PRESENTES

Padaria e Confeitaria Carioca
de Ernesto Guidalli

Rua Correia Pinto, 54 —  Fone 62 —  Lajes

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

O  maior estoque de Chocolates e Bombons.

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

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

C a s a  V í e r o
de João José Viero

Dr. V a  l e u ; i
Clinica exclusiva de 

crianças
Consultorio: Io andar do edi

fício Marajoara
Consultas: das 14 ás *17 

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

Theoilocio Miguel 
Atherino

ADVOGADO
Rua Hercilio Luz, 7 

Lajes

Dr. J. Gualberto 
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

Aviso
A Companhia Catarinen- 

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

A GERENCIA 

Lajes, 11 de Agosto de 1949

A mais nova loja de fazendas de 
---------------1, A J E S ------
Rua Hercilio Luz, 27 — enfrente ao «Novo Armazém»

COMPLETO SORTIMENTO DE TECIDOS 
PROPRIOS PARA A ESTAÇÃO

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

A mais barateira

FARMACIA POPULAR
Direção técnica do farmacêutico diplomad#

momo m. v. Rins
O maior'e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A sua Fartnacia de confiança
Completo sortimento de perfumarias e artigos de toueador 

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A mais Barateira
Praça João Pessoa == Lajes

Chegou o seu Radio!
Escolha entre as afamadas marcas

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

Toca discos RCA Victor

A m oldo Hoídrich
Rua Correia Pinto, 6S —  LAJES
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Secção d« assinaturas -  tornais e Revistas
Publicações

A NOITE I LUSTRA D A| 
CARIOCA
CLUBE DOS AMORESj
f i g u r i n o  
O LOBINHO 
POLICIAL em REVISTAI 
REVISTA da SEM ANA  
A CENA MUDA  
ESPORTE ILUSTRADO] 
EU SEI TUDO  
0 TICO-TICO  
O MALHO  
MODA E BORDADO  
Ilustração BRASILEIRA  
A NOITE 
A MANHÃ 
0  PIONEiRO 
A GRANJA 
ViJa Rural e Ecooomical

Genero

Revista semanal ilustrada 
« * de divulgação

jRevista semanal feminina 
■ -  mensal feminina

< infantil • quadro

I « contos policiais I 
Revista semanal de divulgação! 
v « cinematografic»

« c de esportes
i tr.ensal -  registrado 
* < infantil

< critica política
« feminina

« < arte e iivulgação.
[jornal diário -  Rio de Janeiro|

< « « « 
semanário- Caxias do Su 

[Revista técnica pecuária 
I < « -  registr

meses |12 meses

5o, oo
40.00 
00,00
30.00
17.00
17.00
70.00
70.00
45.00

18.00
3o, oo 
3tí,oo 
6o, oo
75.00
80.00

56.00 
70,'O
95.00
55.00 
33,0"
33.00 

140,'O 
14",00
9 "  0 "  
48,"0
36.00 
60,'O 
70.0"

120.00
135.00
150.00

35.00
60.00

100.00

Pagamentos no ato da assinatura

R evogação 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, em 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 <fc Filho

ATEN ÇÃO
Clube Recreativo Juvenil

A partir de Io de Outubro de 1949: 
Joia para ingresso de socios Cr$100,00 -  

C$r 10,00.
Lajes, 24 de Setembro de 1Ô49. 

A  Diretoria

Mensalidade

Material Fotográfico
I L F 0 R D

é 0 MELHOR
Representantes e vendedores:

Estúdio Klinger

A  Voz da Cidade
SOB NOVA DIREÇaO

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

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

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

° — /^ofarlnj»

Mario Teixeira Carrio
Advog-ado

( Desembargador Aposentado)
isultas e pareceres. Ações eiveis, Comerciais 
linais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

Residência —  Rua Cel Cordoia na 40 -  Fone 88
ório — Rua 15 de Novembro—Edifício João Cruz Jor. Fone 

LAJES —  Caixa Postal n" 19 — Sta. Catarina

Sr.CELSO RAMOS 
BRANCO

' ADVOGADO
BC SILENCIA t ESCRITÓRIO 

í?ua Herciho Lu*
LAJES *

Afende chamado? para a% eo- 
maccas de S. Joaquim. Curifi 
banos. Bom Retiro «R o doSui.

Rosa Limitada
Contabilidade - Comercio 
Rua 15 de Novembro, l3 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

E ncarrega-se
da compra e venda 'de 
casas, terrenes pinhais, 
serrarias, campos etc

HEIT10RRQIORS

emo-Virtus

i  -

5 ‘ Região M i l i t a r  -  5 a D iv isa s  de In fan ta r ia
Quartel General

ESCALãO TERRI 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
DeverSo cvmparecer na séJe deste Mnnicipio. entre os dias acima 

mencionados, afim de se submeterem á Inspeção de Saude para efei
to de incorporação, em execução de Plano Geral de Convocação 
do Contingente a incorporai no ano de 195" na 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 de outros éfctados que 
hajam mudado o seu domicilio para os Estados integrantes desta 
Região Militar:
c) -  Os ex-atiradores dos Tiros de Guerra (T.G..' desta Região su
jeitos á incorporação em Corpos de Tropa em 1950 na forma dos §
§ Io e 2° do Art. 55 da Lei do Serviço j/ilitar;
d) - / > s cidadãos pertencentes as classes anteriores á de 1931 cuja 
incorporação se acha adiada e não tenham renovadg êsse adiamento: 
e -  Òs 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 Jnlho de 1949 2* 
Turma e foram nctificados para incorporação no ano de 195" Boi. 
Reg. u° 154, de 4-VII- 19i>, item Á tll .

II -  Esclarece-se qne, em iguaAade de condições, serão preferenciados 
para incorporação os convocados de Inspeção de Saúde mais recente

ass Heitor Antonio de Mendonça 
Coronel Chefe do Escalão Territorial

USt * POWAD» no toc Al £ 
L SUA AO MfSMO UMPO O UQLHDO1~L .-T '

Casa Nova
E

Casa Grande
Si desejas comprar ama 

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

NEGOCIO DE OCASIãO
Permuta-se on vende-se o

Ibom prédio situado á esquina 
das ruas Oetulio Vargas 
e mal:
DeodorO. Salão Cruzeiro do 

! S ui
Tratar com Joâo Furtado 

rua Emiliano Ramos,56.

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 0  ESTOQUE, PARA TERMINAR COM A 

SECÇa DE TECIDOS.

Preços abaixo do casto
Mais de 300 ternos para torrar 

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

Expresso Grazziotin 
de Transportes 

Ltda-
LAJES -  VACARIA - CAXIAS - PORTO ALEGRE 

LAJES -  VACARIA - DIARIAMENTE

De Lajes ás 5 horas =  De Vacaria ás 13 horas 
DE CAXIa S, 3as e õas ás 7 horas DE LAJES, 4as. e Sab, 

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

4as e Sab. às 5 horas
InformaoõeB nas Estações* *

R o d o v iá r ia s
I.

CAMOMILINAnana' & nCuTif A A IUC /DlAMfA?

VITAMINA D 2
(CALCIFEHÔL) -

AK1I PãOUÍTKã riXADOBãDO UlCIO

“ M eias Lobo“V

CASA EDUARDO
Quer com er bem ?

Vá no restaurante do Clube 14 de
Junho

COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECIONADO 
Satisfaça seu paladar 

Cosinha brasileira e itaüaaa - Adega sortida

/
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Agricultura e felicidade
E’ de autoria do brilhante poligrafo Austregésilo de Athay- 

de este suelto:
“ Num inquérito aberto nos Estados Unidos para saber 

qual o genero de vida que melhor resguarda a felicidade hu
mana, venceu o ponto de vista da agricultura.

Sim, respondeu a maioria, é nos campos que o homem 
conserva o máximo da sua liberdade e .  pode dar á existência 
um cunho de nobreza moral, que se torna cada vez ma<s raro 
e dificil nas profissões urbanas.

Entre os que opinaram a favor das atividades rurais está 
um dos maiores chefes de indústria do mundo e que, apesar 
da imensa fortuna que conseguiu acumular, confessa de publi- 
cS: “ Só a terra dá felicidade".

Mais uma vez quero chamar a atenção dos moços que se 
deixam seduzir pela miragem dos titulos e diplomas, que tam
pouco uos ajudam na vida, para o erro q íe cometem e de que 
só se arrependerão quando não fôr mais tempo de mudar 
de rumo. Sei que muitos se revoltam e sempre que falo desse 
■ssunto' recebo protestos indignados.

As ilusões custam a desfazer-se e o preconceito de dou
tor está profundamente arraigado nos espíritos.

A terra é a maior realidade brasileira, pois que terra é o 
que de fato possuimos em abundancia.

Ela exige trabalho, devotaraento e coragem, mas retribue 
essa amor com espantosa generosidade.

Ficar nas cidades gastando aseneigias e o carater, na bus
ca humilhante de empregos burocráticos, quando um m undo de 
riquezas dos verdadeiros homens, é renunciar ao destino viril 
e aceitar, como quinhão da vida, a esterilidade dos parasitas.”

gomento, uma duplicata do valor 
de Cr$2l.257.60 emitida por 
Werner Carvalho Cia. Ltda. 
Contra o Senhor José Maria 

iWaltrick. j
Pelo presente, intimo o senhor j 
José maria Waltrick a vir pagar j 
o valor da referida duplicata 
ou dar as razões de recusa, uo- 
tificaudo-o desde já do protesto 
caso não compareça d o  prazo 
legal.
Lajes, 28 de setembro de 1949. 
O Oficial de Protestos em Geral. 
João Gualberto da Silva Filho.

Advogado
OS. Rl i BALD0 J 0SE SC 111(1

ADVOC \CI A E.\I GERAL, especirlm *nte quntõ esde • 
TERRAS, IN VEN Ta RIOS e COBRANÇAS  
Rua Barão do Rio Branco, 12 — LAJES 

ATENDE CAUSAS NOS MUNICÍPIOS VIZINHOS

EDITAL

Edital na

João Oualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Geral 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na torma 
da lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, para 
ser protestada por falta de pa
gamento, uma duplicata do va
lor de Cr$5.410,00 emitida por 
Valente Werner Cia. Ltda. 
Contra o senhor José Maria 
Waltrick.

Pelo presente, intimo o se
nhor José Maria Waltrick a vir 
pagar o valor da referida duplicata 
ou dar as razões de recusa, n o 
tificando-o desde já do protesto 
caso não compareça no prazo 
legal.
Lajes, 28 de Setembro de 1949. 
O Oficial de Protestos em Geral. 
João Oualberto da Silva Filho.

i Estado de SaDta Catarina 
forma da lei etc.
Faz saber que está em seu 

, cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, para 
ser protestada por falta de pa
gamento, uma nota Promissória 
do valor de Cr$7.000,00 emitida 
por Valentim Elisbâo da Rosa 
e avalizada pelo Senhor Améri
co Sabatini a favor de Dona 
Bernardina da Silva.

Pelo presente, intimo os se
nhores Lalontim Elisbão da Rosa 
e Américo Sabatini a vir pagar 
o valor da referida nota Promis
sória ou dar as razões de re
cusa, notificando-o desde já do 
protesto caso não compareça no 
prazo legal.
Lajes, 25 de setembro de 1949. 
O Oficial de Protestos em Oeral. 
João Gualberto d2 iSilva Filho.

E dital

João Gualberto du Silva Fi
lho, Oficial de Protestos era 
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, para 
ser protestada por falta de paga
mento, uma duplicata do valor 
C i$ 5.076,00 emitida por Ber- 
tuzzi, Ilibas Cia. contra o se
nhor Argeu Amaraute.

Pelo presente, intirno o Sr. 
Argeu Amaraute 
a vir pagar o valor da referida 
duplicata, ou dar as razões de 
recusa, notificando-o desde já, 
do protesto caso não compare
ça no prazo legal.
Lajes, 25 de Setembro de 1949. 
O Oficial de Protestos em Geral 
João Gualberto da Silva Filho.

Or. Joã# Costa Netto
Alta Cirurgia - -  Doenças de Senhoras — Parto

uP E H A Ç uE S  : de Estomago. Intestino, apendicie, Fígado e ias Bj.
lares. Tiroide Bocio (Papo). Hérnias arizes e Hemorroida. Ri, 
e Próstata Utero Ovários e Seios. Tumores em geral Cirurgia dos Os
sos e ArticulaçOes. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Cougenito, e ad
quiridos.

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. 195

Consultorio: Praça Cel. João Costa ( e m  CÍffla do Caf é  CiDieiie)

ED ITAL

Edital

João Oualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber que esta em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, para 
ser protestada por falta de pa
gamento, uma duplicata do valor 
de Cr$1.347,00 emitida por Far- 
macia e Drogaria Flora S/A 
contra 0 Senhor José Maria Wal
trick.

Pelo presente, intimo o se
nhor José Maria Waltrick a vir 
pagar o valor da referida dupli
cara ou dar as razões de recusa, 
notificando-o desde já do pro
testo caso não compareça no 
prazo legsl.
Lajes, 2à de Setembro de 1949. 
O  Oficial de Protesto em Gtral. 
João Gualberto da Silva Eilho.

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 jcidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, para 
ser protestada por falta de pa
gamento, uma Duplicata do va
lor de CrS 970.00 emitida por 
Urgel Camargo contra o senhor 
Pedro Westarb.

Pelo presente, intimo o Snr. 
Pedro Westarb a vir pagar o va
lor da referida duplicata dar ou 
as razões de recusa notificando o 
desde já, do protesto caso não 
compareça no prazo lega l. 
Lajes, 25 de setembro de 1949. 
O Oficial de Protestos em Geral. 
João Gualberto da Silva Filho.

Jeão Gualberto da Silva Fi
lho, 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 c'dade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, para 
ser protestada por falta de pa
gamento, uma duplicata do va
lor de cr$ 1.370,08 ernihda por 
Valente Werner Cia. Ltda. 
Contra 0 Senhor. Sebastião 
Prudente de Liz.

Pelo presente, intimo o senhor 
Sebastião Prudente de Liz a 
vir pagar o valor da referida 

(duplicata ou dar as razões de 
recusa, notificando-o desde já 
do protesto caso não compare
ça no prazo legal.
Lajes, 28 de Setembro de 1949 

* O Oficial de Protestos em Geral 
Joào Gualberto da Silva Filho.

Dr. Caetano lia Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos - Ouvidos -  Nariz -G a rg a n ta
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, divisáo e demarcação 
de terras, usncapião, servidões, cobranças, falências, ele.); 
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.

EDITAL

EDITAL

E dital

Edital
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral da Comarca de Lajes,

João Gualberto da Silva F i
lho, Oficial de Protesto era 
Geral da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forina da lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes, 
j Estado de Santa Catarina, para 
ser protestada por falta de pa-

João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral da Comarca de Lajes, 
Estado do Santa Catarina, ua 
forma da lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, para 
ser protestada por falta de pa
gamento, uma duplicata do va
lor de CrS 1.680,00 emitida por 
Cia. Wetzel Industrial contra o 
senhor João Amaraute.

Pelo presente, intimo 0 Snr. 
João Amarante a vir pagar o 
valor da referido duplicata, ou 
dar as razões de recusa, noti
ficando-o desde já, do protesto 
caso não compareça no prazo 
legal.
Lajes, 25 de setembro de 1949 
O Oficial de Protestos etn G e
ral - João Gualberto da Silva 
Filho-

João Gualberto da Silva Fi
lho, 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 Lajes, 
Estado do Santa Catarina, pa
ra ser protestada por falta de 
pagamento, uma duplicata do 
valor de Cr$ 4.977,00 emitida 
por Cia. Wetzel Industrial con
tra o senhor Argeu Amarante.

Pelo presente, intimo o Snr. 
Argeu Amarante a vir 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, 25 de setembro de 1949. 
O Oficial de Protestos em G e
ral • João Gualberto da Silva 
Filho. S.

EDITAL
João Gualberto da Silva Fi 
lho, Oficial de Protestos en 
Geral da Comarca de Lajes 
Estado de Sauta Catarina, m 
forma da lei etc.
Faz saber que está em sei 

cartorio, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, pa 
ra ser protestada por falta dt 
pagamento, uma duplicata do 
valor de Cr$ 1.363,00 emitida 
por Cia. Wetzel Industrial con
tra o senhor Argeu Amarante.

Pelo presente, intimo 0 Snr 
Argeu Amarante a vir pagar 0 
valor da referida duplicata ou 
dar as razões de recusa, notifí 
cando-o desde já, do protesto 
caso não compareça no praz( 
legal.
Lajes, 25 de setembro de 194, 
O Oficial de Protestos em Ge
ral - João Gualberto da Silví 
Filho.

do e stü m ago  
com

CCHBftlE AZIAS, CÓLICAS, 
ENJÔ0 S E T0 0 AS a s  PEA- 
TURSAjOES DO ESTÔMAGO, 

» r lG Ü D 0 E IN T E S T IN O S

S. 5. Publicidade
ttfiASE DE PUCHUPY
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------- ----------- CORHEIO LA.GEANO

Academia ‘ RUY BARBOSA1'
7* PAGINA

Ruy Baibosa”Pn diretoria da oovel entidade cultural 
fandada nesta cidade, recebemos o seguinte oficio- 

limo. fer. Diretor 
T6iDos â çlcv&dâ honra de corou niojjr « aq oll.  .

j- ■'»?-» & ,Girj" ”v«adiu p fr rs ^ £  c i r sU cidade, foi fundada a «Academia R>iy Barbosa» tpml .
g !  “ miS°  d°  S ,' r  D 're,M *> E Í “  e c S o X

A Academia realizará seus trabalhos aos sábados das 16 
horas em diante, Ço >alao N oD re  do Instituto de Educação 

Tem finalidade proporcionar, aos jovens estudantes o 
incentivo da dedicaçao a cu tura intelectual, do entusiasmo p a 
ra 0 bom conhecimento da língua portuguêsa, do amor à prá- 
l,ca da importante, interessante e sublime arte da oratória.

I ara reger, micialmente, os destinos desta 
eleita e constituída a diretoria seguinte:

Diretor -  Pãulo Michels 
Presmente -  José Otávio Varella 
secretária — Déris Anderson 

Aproveitando o ensejo que Se nos apresenta temos a satisfação 
de reiterar a \ . S. o-s nossos cordiais cumprimentos.

17 de Setembro de 1949 
José Otávio Varella

Presidente ,
Déris Anderson de Snuza 

Secretária

academia, foi

Lajes,

Am érico  Sabztin i
Com referência o esse concei

tuado comerciante, declaramos 
que, por nm lapso, figura o seu 
nome num Edital de protesto 
publicado na 6* página deste 
jornal, porém o protesto refe
re-se ao Sr. Valentim Elisbão 
da Rosa, que é o emitente da 
Promissória.

Fulvio Pinto
c *Seguiu para Pjrto Alegre, a

negocios, o Sr. Fulvio Pinto, 
comerciante nesta cidade.

Anuário  B ra s ile iro  de Econom ia F lorestal
Recebemos o segundo volu- sas, A nova politica florestal! 

me do “ Anuário Brasileiro de argentiDa - pelo engenheiro Lu- 
Economia Florestal ’ editado cas A. Tortorelli, Diretor da

S ra .  Aimée A . de Athayde
Encontra-se enferma, há vá

rios dias, a exma. sra. D. Ai
mée Alcantara de Athayde. di
gna esposa do Sr. Anibal Atha
yde, do comercio desta cidade.

pelo Instituto Nacional do Pinho. 
Trata-se de uma publicação que 
abranje os múltiplos problemas 
das florestas e dos produtos

Administração Geral das Flores
tas da República Argentina; O ; 
preço das madeiras nacionais 
no decênio 1939/194S, - por

TIAGO VELOSO

florestais em seus aspectos tec-íJ. Soares Pereira, chefe da Di- 
niccs e econômicos mais suges- visão de Estudos de Economia

A significaçãotivos.
Ampliando as linhas do pri

meiro volume, aparecido o ano 
passado, a presente edição do 
Anuário Brasileiro de Economia 
Florestal comporta um variado 
sumario de 532 páginas de tex
to e 52 quadros estatísticos.

Todos os trabalhos incertos 
nesse interessante volume são 
assiuad°s por autores de reno
me no’ Brasil e uo estrangeiro, 
de modo que o seu conjunto 
constitue uin repositório de in
formações técnicas, econômicas 
e estatí-ticas sobre as madei
ras de produção nacional, as 
essencias de valor comercial e 
as condições de conjunto das 
nossas florestas exploraveis ou 
de reserva.

Do seu sumario constam uma 
nota introdutória do Dr. Virgí
lio Gualberto, Presidente do 
Instituto Nacional do Pinho, so
bre a política econômica da in
dustria madeireira, palavras do 
Presidente Eurico Dutra sobre 
a conservação do solo; um arti
go do Governador Barbosa Li
ma Sobrinho solye autarquia e 
deacentralização e vários traba
lhos outros tais como: A  flores 
ta de pinho do Brasil - por A. 
Aubreville, Inspetor de Aguas e 
Florestas das Colonias france-

Otimo negocio
Vende-se 7 .5000)0 mt2. de 

Campos e Mates, situados em 
Correia Pinto, a 20 qoilometros 
desta cidade, com 5 a 6 nnl 
pinheiros e Serraria com Regis
tro de consumo local.'

Tratar com Agenor Varela ou 
nesta redação.

Esteve alguns dias nesta c i
dade, a passeio, 0 Sr. Tiago Ve- 
loso, alto funcionário da im
portante companhia “ Aliança 
da Bahia Capitalização”  do 
Rio de janeiro.

Lidônio Vinhas
Acompanhado de sua exma. 

família seguiu para Cachoei
ra do Sul, onde vai residir, o 
Sr. Lidonio Vmh»s, que por 
loneo tempo foi Gerente das 
Casas Pernambucanas nesta ci
dade.

O Sr. Lidonio Vinhas deixou 
em Lajes um largo circulo de 
relações, sendo estimadisximo 
por suas belas qnalidades e 
gênio alegre e comunicativo. 
Durante o tempo em que aqui 
conviveu, prestou seu concurso 
a varias iniciativas de interesse 
coletivo, sendo membro desta
cado da antiga e Venerável Ir
mandade do S.S. Sacramento, 
da Catedral desta cidade.

AVISO
A Diretoria do Ginásio 

Estadual Vidal Ramos, avi 
sa que se acha aberta a ins
crição para os exames de 
licença Ginasiai (artigo 91).

Na secretaria daquela es
cola, os interessados terão 
os esclarecimentos que de
sejarem.

Florestal do INP: 
das formigas e cupins nas ma
tas tropicais e capoeiras - por 
Frederico Freise; A  secagem 
artificial de madeiras nos Esta
dos Unidos - por Gastão d<̂
Nascimento Ceccato; Dormeates 
da Amazônia - por A. de Mi
randa Bastos, Ensinamentos de. 
um incêndio em plantações de 
Araucaria - por M. V. G. Fra
ga e I. Kissin; Poda e trata
mento das arvores das ruas e 
parques por D. Bento José 
Peckel: Madeiras brasileiras em
pregadas para donnentes - por 
José Aranha Pereira e CaUnno 
Mainieri: Pa lrões de laminas 
de pinho brasileiro - porFrede-|
rico A. Brotero: O aproveita-1 A Diretoria do «Clube Io de J u lh o »  tom o  prazer de 
mento racional da madeira - por 'con v id a r  os srs. sócios para 0 g ran de  Baile da Prim a 
Agostinho E. de Leão Filho:; vera> q Uando será coroada  a sua  Rainha, a realizar-se em 
Resistência de compensados ao nnile d(J dia g de Outubro 
cizalhamento - por Lino iatto,

Anibal I .  d ;  Athayde
Em visita á sua progenitora1 

enferma, encontra-se nesta c i
dade o jovem Anibal Aleanta- 
ra de Athayde, radio -  telegra
fista do Distrito Naval de 
Florianópolis.

Vende-se
Uma pens&o sita á rua 

Porto Uniào, inclusive o 
prédio, tudo novo, por pre
ço de ocaâião.

LocalizaçSo otima.
Tratar com 0 proprietário 

Sr. Amandio Gabriel de 
Souza.

C O N V I T E

Regiões Fitogeograficas de Mi 
na^ Gerais - por Henrique L.

Lajes, Outubro de 1949.
_______  r__ Traje a rigor.

de Mello Barreto: A qnimica e Com pra de mesas: Alfaiataria Brascher. 
a sua cultura - por Joaquim 
Rodrigues da Costa: Os seis 
fatores de formação de selos: - 
por José Setzer: A industria da 
da madeira em face da econo- 
mia - por Mausueto Estauislau!
Koscinski, além de numerosos 
»uti03 artigos e trabalhos edito
riais.

C om pra-se
estadoUma casa era hom 

na cidade e até Cr$25.00tL 
Informações nesta redaçuo.

V iH Í.GRE f l o r a
0 melhor

A fin a d o  o contrato 
para a  construção do 
Parque de Exposições 

desta cidade
O Sr. Tito Bianchini esfor

çado Presidente da Associação 
Rural de Lajes, em sua ultima 
estadia no Rio de Janeiro, 
conseguio ultimar as demarches 
para a construção definitiva do 
Parqu: de Exposições desta 
cidade.

Acabamos de receber comu
nicação de que 0 Presidente da 
República aprovou as minutas 
do terme de acordo a ser assi
nado entre o Ministério da 
Agricultura e a Associação 
Rural de Lajes, para esse fim.

Quem casa 
quer casa
^  Portanto sl quiseres 

comprar un,a casa num 
preço modico, e bem lo 
calizada, entenda-se com 
Silverio Lenzi.

Palavras Francas
V. Bitencourt

O ‘‘Correio Lngeano” , em seu último numero, iuseriu 
uma carta dirigida pela inteligente senhorita Wilma Machado 
Carrilho ao Deputado Federal Octacilio Vieira da Cos
ta, fazendo justas e enaltecedoras referências ao discurso profe
rido pelo nobre representante de Santa Otarina perante a Câ
mara alta do país quando da comemoração do primeiro cente
nário do nascimento de Anitn Garibaldi. Já havíamos lido aten- 
tamente a peça oratoria do lageano ilustre e ilustrado, e por is
so julgamos justíssimas ns palavras elogiosas endereçadas pela 
esperançosa jovem ao nosso compatricio. As apreciações da 
missivista estão em completa harmonia com a critica da grande 
imprensa da nação quanto ao discurso em foco, pois jornais 
houve que, em longos comentários, asseveraram, sem rebuços, 
que poucas vezes a Câmara terá ouvido discurso tão formoso 
na forma e na essência e, portanto,' merecedor de figurar nas 
autologias. Justo é, pois, que nos ocupemos, imparcialmente, do 
assuuto, nesta nossa modesta e pobre secção de jornal do inte
rior e, cora a franqueza costumeira, dasaprovar de público, o ex
cesso de modéstia do orador quando se confessa sem direitos 
pura receber com vaidade as manifestações de admiração dos 
que sabem 0 que é bom em verdade.

A T A Q U E S
Insônia, palpitaçõns, depres
são moral, ag itação, angús
tia. M a ra v a i acalm a a irrita
ção, elimina o desassosségo e 
as crises nervosase  dolorosos.

M A R A O L
Calmante dos nervo A

ALUGAM-SE

S A L A S
no . 

Ediflcio 
Marajoara

Informações
com a gerência 

do CLfTE TEATRO

MARAJOARA

C ís. Catarinense de Forca 
e Luz S. A.

Esta Cia. lembra aos 
seus consumidores que o 
pagamento do forneci- 
m »üto de energia deverá 
ser efetuado até 0 dia 5 
de cada mês. Será desli
gado, sem aviso prévio, o 
consumidor que nao 
cumprir as determinações 
constantes deste item. 

a Gerencia

Florista
Flores — Corbeilles - -  

Bouquets — Jogos comple
tos para noivas —  Para 
vestidt.s de baile — Gri
naldas — Cerôas de qual
quer tipo — Riscos para 
bordar com chapas perfu
radas, etc.

K Quintino Bocaiuva 
(M ercadinho de frutas)
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A Capita A casa que procura ter sempre as maio; es novidades em artigos paia homens, senhoras e crianças
Rua Coneia Pinto, 80

Cinema e TeatroCharles Chsplin volta ao cinema
Com a produção anunciada p3ra amanhã, domingo no 

Marajoara, intitulada - MONSIEUR VERDOUX, voltou ao cine
ma, depois de uma longa ausência, o famoso Charles Chaplin 
fCarlito^ -  uma das dez maierea personalidades do mundo.

Com este filme notável, o grande artista pe apresenta ao 
publico com um novo tipo • uma nova indumentária, um novo 
bigodinho, e bancando um famoso personagem - o barba-azul.

MONSIEUR VEllD O U Xé ura dos filmes mais discutidos 
ia  atualidade, toda a imprensa lhe dedicou as maiores atenções, 
tendo a critica, em geral, aclamado este filme de Chapliu como 
um dos maiores filmes dos últimos anos,

MONSIEUR VEROOUX • dizem os cronistas, é um per- 
sonagem-simbolo da época materialistas e gosadora. que estamos 
vivendo, em que o deus do ouro é adorado.

Ao lado de Charles Chaplin vamos conhecer os novos 
•strose estrelas, que ele sempre descobriu entre os mais brilhantes.

^  Como das vezes anteriores, também neste filme Charles 
Chaplin é o autor da historia, dirigiu, e interpretou magistal- 
mente.

Eis o cartaz d e amanhã no Marajoara.

—O —o —O —o - O

Joãu Rios e sua Companhia
Deve chegar esta semana para estreiar rio proximo dis 

cinco, quarta-feira, a grande Companhia de João Rios, o ator 
mais popular da nossa ribalta.

Com João Rios viaja um conjunto de artistas de renome 
em nosso Teatro, como. Sandra Gaby, Tina Gonçalves, Maria 
Peres, Marquita Romero, Luiza Camargo, João Rios, Joã» mar
ques, Álvaro Peres, Edson Camargo, Carlos Bivar, Ary Cardoso, 
Moacir Palmas.

A Peça de estreia é a comrdia em trez atos O HOMEM 
DOS REQUERIMENTOS, de autoria de João Rios.

A assinatura ja está á venda, ao preço de Ci$40,00 os 
trez primeiros espetáculos.

o Dr. Rubens Furtado, digno 
Presidente do Clube Astréa.

} Os componentes lajeanos da
| Comissão do Certame “A MA
IS BELA SERRANA” voltam 
Satisfeitas por haverem cumpri
da as finalidades que os levou 
á futurosa cidade <ie São Joa
quim, graças ao cavalheirismo 
da diretoria do Clube Astréa e 
as gentilezas da mocidade Joa- j 
qoinense que em tudo facilita-j 
ram o cumprimento daquela j 
missão.

Dorival Faro

Giirducliinho, coradi- 
nhu, com os cabelos 

branquinho

0 “Baile ü  Primavera** em São Joaquim
Grande noitada teve por pal

co principal o velho e concei
tuado Clube Astréa.

São Joaquim mais uma vez! 
cobriu-se de pompas e elegeu ■ 
sua encantadora Rainha da Pri
mavera, Srta. Nancí Vieira' f

Através de um trono mages-I 
toso, em forma de concha, via- 
se ricamente trajada, Sua Ma
jestade a Rainha, cujo vestido 
mais parecia a lua e as estrelas 
bordadas nas aguas azuladas do 
oceano. As princezas completa
vam o encanto daquela Côrte 
de belesa e graça nas pessoas 
das tírtas. Sueli Nunes, Adyr 
Dutra, Diva Alipio, Yolunda 
Mattos Bleyer, Maria Consuelo 
Goulart e Edith Borges.

A Comissão representando a 
direção do certame “ A  MAIS 
BELA SERRAN A" que seguiu 
desta cidade para assistir ao 
grandioso «Baile da Primavera» 
d o  Clube Astiéa, estava assim 
cOnstituida: José Gamborgi, Ubi- 
rajara de Almeida V&lim, Lu
iz Valente, Sady Rodrigues e 
Dorival Faro.

Os joaquiuenses, com sua re
conhecida hospitalidade e fino 
trato, atenderam a referi

da Comissão, ♦ cumulando-a de 
gentilezas, deixando em cada 
integrante a mais grata das re
cordações, dessa significativa vi
sita de confraternização e bôa 
visinhança. A figura marcante 
nos entendimentos trocados foi

IS . . .

Rio, 29 (C. P.) - Regressou 
hoje de São Borja, onde foi em 
visita oa senador Getulio Var
gas, a estrela dn radio carioca 
Linda Batista, filha do saudoso 
ventríloquo Batista Junior. Lin
da Batista falou aos repórteres 
de sua iniciativa e com o um 
deles lhe perguntasse se era 
“ queremista”  veio esta resposta:
- ‘ 'Não me envolvo em politica 
Acho que Dutra é um homem 
equilibrado e boa praça. Mas 
nunca pude renegar o peque
nino. Por isso fui lá. Fui ve-lo 
em carne e osso e tomar chi- 
marrãc!

Contou Linda Batista que o 
sr. Getulio Vargas ao abraça-la 
disse. -  “ Então a voz que en
canta o Brasil, veio me visitar’ 
Depois deu esta impressão de 
com o encontrou o ex-presidonte:
- “ Minha impresssào foi otima. 
O velhinho está uma beleza, 
Gorduchinho, coradinho, com 
cabelos branquinhos, uma pele 
adolescente e aquele sorriso que 
é capaz de comprar o inimigo 
mais rancoroso. Vestia aquele 
traje gaúcho que todos conhecem

Exposição t Miniaturas EüíLIEES R9SA
Depois de um êxito brilhante, memorável, encerrou-se do- 

minpo ultimo, dia 25, a exposição de miniaturas do notavtd ar. 
tista português, dr' Kuclides Rosa, que durante uma semana este. 
ve, esteve ccm invulgar concorrência instalada no Instituto d' 
Educação. .

Por muitos ancs o povo de Lages recordará, certamente 
este magnífico certame de Arte.

Antes de viajar, o dr. Euclides Rosa deixou em mãos d< 
sr. Mario Sousa, para ser dada á publicidade, a seguinte cart 
de despedida e agradecimento:

EUCLIDES ROSA e ESPOSA

=  no prosseguimento de sua viagem através do paiz, após a| 
gnm tempo de jSfcimanencia nesta simpática cidade, aonde ex 
pôs suas miniaturas com bastante sucesso, vêm muito reconhe 
cidos agradecer ás Pgm3S, Autoridades, Instituto de Educação! 
Imprensa e Rádio pela hospiralidade que lhes prestaram, assiij 
como ao Rotary Clube de Lages e tndas as pessoas qr.e os hon| 
raram com tantas provas de amizade.

A grande curiosidade u interesse que sua exposição de« 
Deitou no seio do povo lagesn", é uma prova bem evidente dl 
fino gosto e cultura de que já .disfruta para a apreciação dal 
belas artes

Os nossos votos de felicidades para o nobre povo dl 
progressista cidade de Lages

LAGES, 30-9-49 _  ̂ Euclides Rosa
e esposj

Lar em festa

G. SOCAS & CIA.
Acaba de RECEBER:
A ram a Farpado -  A i«m a o , e»  ,01» ,  de 355

M a q u in a s  De moer carne Nos. 8 e 10 - Siecas- 

M a q u in a s  - De costura, de mão - Americanas.

BodiOS * De bateria, afamados - «Pilot»

VírhOS ■ ^ S*GC1U0 ^°S a âma( P̂S filh os  deURU5SANGA, C a DORIN, SAMU5, 
LOTUS e CARDEAL de Tubarão.

Pedidos á
Caixa Postal El * Endereço Telegráfico “ Sonho ” L a j e s

« tem porada de lo to  R io s  em F lorianópolis
Noticias de Floriauópolis relatam o sucesso alcançado 

pela Companhia de Comédias e Variedades João Rios,
O Sr. Germano Magaldi e sna exma. 

esposa D. Elza de Sousa Magaldi es
tão com o lar em festas por m o t i v o . teatro Álvaro de Carvalho. A l e m  de escolhido repertório, 
do nascimento de um robusto m e -1 1 _  , , „ , . . r
nino, ocorrido em 28 do próximo c o m Pafnaia dispõe de elementos de concerto e interpretes 
passado, na Materuidade Tereza noss0 lolclore, tcuao Agradado muito o critério na escolha 
Ramos. peças de elevação moral, proprios para famílias.

A M A N H A  Domingo às 8 horas no M Â R A J O A R A
C  f l  A  ** 1P  Q r h ^ n í f n  resenta a0 Publico de Lajes
v l l u j  3  v f r l l í S p l i l l  a sua nova consagrada Produção

0 N S I E V E R O O U X
— Com o todas as realizações do genial artista, esta também foi escrita, dirigida e interpretada por e!e.'^

----------------------------- ------ ]W1 A n ^ t P l l  f* V d P P d í t l l Y  ^ omo assinalou toda a imprensa é um filme diferente»
__________ m m i a i V i U I  T f c l  U i ) U A  moderno, considerado um dos dez melhores do ano!
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