
Semanário
Diretor

e
Gerente

Alcibiades Dutra

Santa Catarina

CORREIO
LAGEANO

Redaçà0 e oficinas: Rua Hercilio Luz e£q. Tiago de Castro

V __

Sábado
10 de Junho dc 1950 

ANO X . — N.» 23

Lages

Prof. Trajano J. de Sousa
Causou profunda oonsternação uos meios sociais 

culturais e eduoaoionais de Lages, a noticia do faleci-’ 
mento, em Curitiba, do emérito cultor do vernáculo è 
renom ado educacioni&ta - o saudoso Prof. Trajano 
qae durante muitos anos, com verdadeira profioiência e 
abnegação, aqui exerceu o seu apostolado.

Homem culto, bondoso e simples que foi Trajano 
Sousa, deixa a sua morte uma grande lacuna nos meios 
educacionais desta cidade.

Lente de Português da Escola Normal e do Giná- 
sio «Vidal Kamos», eocontrava-se o extinto, ültimamen. 
te licenciado por motivo de saúde. Ao ser fundado o 
então Instituto de Educaçao do Lages, foi o Prof. Tra
jano o seu primeiro Diretor, tendo, anteriormente fun
dado o «Colégio Rio Branco* e exercido ainda as fun
ções de professor de português e de Secretário do Gi. 
násio Diocesano.

O Diretor da Escola Normal e do Ginásio «Vidal 
Ramos*, logo que teve notícia do infauúo acootoei 
mento, fêz suspender as aulas daquele educaudário, em 
smal de profundo pesar e, reunidos os corpos docente 
e lisceote no -alâo Nobre do Estabelecimento, tala 
ram, num preito le saudade, sobre a personalidade do 
extinto, o Diretor e o Prof. Dr. Artnando Ramos de 
Carvalho.

Este jornal, que teve no Prof. Trajano um dos 
seus mais dedicados colaboradores, presta, por inte - 
médio de sua direção, a última homenagem ao saudo
so lageauo, apresentando o seu grande pesar á tarailia 
en lutada.

Silvio Pereira 
Telles

Por motivo de seu anivt-rsá- 
rio transcorrido ont«m, receb a 
significativas demonstrações de 
apreço o Sr Silvio Pereira Tel 
les. destacado «'omercií nte, so- 
cio principal da importante fir 
ma Pereira T» lies Ltda. desta 
praça

A ' tarde o distinto aniversa
riante ofereceu no Bar Oanu- 
bio Azul nma mesa de frios e 
aperitivos aos funcionários du 
referida firma, que foram incor
porados cnmprimentá-Io.

Ernesto Guidalli
Por motivo de seu aniversá 

rio natalicio, transcorrido em 
3 do corrente, foi alvo de mui
tas demonstrações de apreço o 
Sr Ernesto Guidalli, Oermte 
da conceituada f/rroa «Ernesto 
Guidalli & Filhos desta praça

Rubens Vieira Korges
Regressou de São Paulo,

acompanhado dè sua exma. es
posa, o sr. Rubens Vieira Bar- 
ges, d alto comercio desta 
praça

íosenfo Pereira Camargo
Prefeitura Municipal de Lajes

Miviraento na Tesouraria durante o mês de
exercício

Saldo provindo do mês de Abril

Receita Orçamentaria
Imposto Territorial 
1 nposto de licenças 
Imposto S Industrias e Profissões 
Imposto S. Jogos e Diversões 
Imposto S. Exploração Agrícola e iudustrial 
Taxa Rodoviária 
Taxa de Expediente 
Taxa de Emolumentos 
Trfxa de Fiscalização e Serviços Diversos 
Renda Imobiliária 
Serviços Urbanos 
Receita de Mercado 
Receita de Cemitérios 
Quóta prevista no art 15 paragiafo 2 

« « « 4
Al'enação de Bens Patrimoniais 
Divida Ativa 
Oon'ribuiçôes Diversas 
Multas

Despesa Orçamentaria
Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Publica e Assistência Social.
Serv, de Educação Publica
Serv. de Saude Publica
Srrv. de Fomento
Serv. Industriais
Serv. de Utilidade Publica
Serv. de Encargos Diverso»
Créditos Especiais 
Na Tesouraria 
Em Banco

maio do c rt^nte 

Ci$ 150.078.9U

Cr$ 17.522,00 
5 311.20 

440.90 
5355,40 

152.884.00 
44.650,C0

984.00 
1 939,00

584 40 
8.909,50 
3.126,00 
5.250,00

448.00 
166.535,20
20.663.30 
14 006,40
9.381.20
5555.20 
3 268,40

D«- passagem p«r* Caxias 
do Sul, acompanhado de sua 
exnin. esposa e gentil filha, es
teve nesta cidade o Sr. Rosen- 
do Pereira Camargo, adiantado 
fazenn iro «ra Coxilha R io .

Cr$ 616.893,00

Ci# 37.071,70 
9.821,60 
6 504.00 

48 450.50 
19.793 00 
1 600,0C 

117.435,90
61.547.20
35.410.20 
36.448,00

218 810,90 
25.000,0>

/ISTO: Léo Ribeira
Pelo cotiUdor

Cr?
M»r?o Lucena 

Tesoureiro

616.803,00

Sn. Nijla Buitim
Dia 16 do corrente verá pas

sar mais uma risonha primavé- 
ra, a distinta Srta. Najla Bua- 
tim, filha do Sr. João Buatim, 
Diretor - Presidente da impor
tante firma «Comercio de Auto
móveis João Buatim 5.A., desta 
praça.

Comranhia ITAT1G
Por ordem da coordenação 

dos Serviços da 1TATIO, em 
Santa Catarina, AVISO ao pú 
blico e aos acionistas -em geral 
que f<>i nomeado Inspetor Re
gional e Distribuidor na cidade 
de São Joaquim, o Sr. Nubor 
Vieira Lemos.

Otacilio Granzotto 
Inspetor Geral

Eduardo M. Coelho
Encontra-se nesta cidade o 

Sr. Eduardo M Coelho, esfor
çado Chefe de Prodtoçáo da 
« COLUMB1A » Companhia 
N«cioDal de Seguros de Vida, 
com sede no Rio de Janeiro.

O distinto visitante desenvol
ve sua atividade na zona sul, 
tendo por sede ■ Sucursal de 
Curitiba.

Foi homologada ontem, pela 
Convenção Nacional do PSD, 
a candidatura do Sr. Cristiano 

Machado
Rio 10 — lnstalou-se ontem às 21 horas, no PaDcio Tira- 

dentes, a Convenção Nacional do PSD, sob a presidência do 
Sr. Cirilo Júnior.

A candidatura do Sr. Cristiano Machado fei homologada 
por nnanimidade dos convencionais presentes, exceptuando-se o 
Espirito Santo, cujos representantes fizeram umi declaração res
tritiva de seus votos, em face da questão de fronteiras ccm Mi
nas Gerais.

Aproxíma-se a Tradicional 
Festa Joanina do Clube 14 

de Junho
AVISO

A comissão encarregada cio já renomado BAILE CAIPIRa 
do Clube 14 de Junho, i<*m o g-.to prazer cientificar os
Srs. Socios do Clube qnr, este ano, como sempre acontece, 
oor ocastão dus festejos joaninos, haverá em seu «Salão de 
Festa», animado baile. Afim de mais abrilhant r os festejos, a 
Comissão pede que as senhoras e sehoritas compareçam com 
vestido de chita.

Aviia ainda que o baile será no dia 24 de Junho, sábado 
iniciando-se as danças ás 20 horas em ponto.

A COMISSãO; Cicerc. Neves * Sra. - Nilo Sbruzzi e Sra.
Emiliano Ramos Branco e Sra - Gap. Francis
co Luz e Sra.

De s p e d i d a
Impossibilitado de despedir-me pessoalmente de todos 03  

meus amigos, venho, por meio teste apresentar a.« minhas des
pedidas < os meus agradecimentos pela boa acolhida que tive 
nesta grande terra.

Aproveito a oportunidsde para oferecer os meus présíi- 
mos na cidade de Joaçaba.

Lajes, J 0  de Junho de 1950
Francisco Sansone

0 “Aliadas** medirá fortes tom 0 ‘‘Vera orei" de Caxias
de Sol

Amanhã, domingo, às 14 horis, no Estádio Municipal, me
dirão suas forças o «Aliados F. C.» desta cidade e o «Vera 
Cruz F. C.» de Caxias do Sul.

lia  grande interesse p»ra esse jôgo amistoso, por tratar-se 
de dois quadro? de recursos equilibrados.

T Convite-Missa
Viuva Izaura Velho Ramos, filhos, genros e netos do 
sempre lembrado

Henrique da Silva Ramos
convidam os parentes e pessoas de suas relações 
para a Missa de 6' més, que será celebrada, por al
ma daquele ente querido, dia 16 do corrente, às 7 
horas, na Catedral.

Antecipam agradecimentos
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2 i.  p<»Sin^

SRTA. YCDA CAVAL
CANTI

Di» 11

0  Sr. Antonio Amcrim. fun
cionário aposentado, residente 
nesta cidade.

— A Exma. Sra. D. Maria 
A. Rsroos, esposa do Sr. Lauro 
Ramos. fazendeiro neste iruni-

— A menina Yolita, filha 
do Sr. Luiz Coelho de Avila, 
dc Capão Alio.

Dia 12

O Sr. Jo3o da Silva Rairos, 
Intendente distrital de Capão 
Alto.

— A Srta. Violeta Odeie, fi
lha do Sr. Vidal Antunes dos 
gantos. de Capão Alto.

Dia 13
A Exma. Sr». D. Antonieta 

Ribeiro Ramos, esposa do Sr 
José Luiz de Oliveira Ramos? 
fazendeiro i-qui residente.

=  O Sr. Francisco Antonio 
Discher, do comercio desta ci
dade.

— A Exma. Sra. D Aotonie- 
ta Ramos, esposa do Sr. Aní
sio Ramos.

— O Sr. Emüiano Rosolino 
da Costa, fazendeiro em índios.

Dia 14

— A Exma Sra. D Alzira 
Ribeiro, espos* do Sr Afonso 
Ribeiro, fazendeiro neste t u q í - 
cipio

=  O jovem Paulo, filho do 
5r Jani Ramos, fazendeiro nes
te município

Dia 15

— O menino René, fi|h ‘ d l 
Sr Ranl Pin» 1 de Arruda. iura- 
lista aqui residente

— O ‘‘t João Luiz Ramos 
Junior, residente nesta cida
de

Dii lõ
— Ex na Sra. D Leonur Bur 

ger, esposa do sr Emilio Bur
per do comerei desta cidade 

D a  17
— Silvio Manoel, filho do 

Sr Silvio Oamborgi, residente 
nesta cidade

— Aldo. filho do Sr I >áo de 
Ar.iiijo Vieir . |-<zen I-iro neste 
muiiicpi’

_ O i i Cui t ltto do 
Sr M-x Re. I Kilhii, ajer 
c'»’ *e nesta ct >

15 ANOò
Completou 15 anos no dia 5 

do corrente, » distinta Srta.
SULAMITA HEÜSI, filha do 
Sr. fvilásio Hensi, Diretor do 
Escritório Técnico de Oouta- 
bilidade e de Dona Adelaide 
Heusi.

A graciosa debutar, te foi 
muito cumprimentada, no seio 
d i sociedade local, onde goza 
de merecida estima.

Comemorando o acontecimen
to, seus pais proporcionaram 
ma apresentação no Clube 1* de 
Julho, num» brilhante noitada, 
oferecendo aos pre<<»ntes nraa 
lauta mesa de finos dôces, 
frios e bebidas.

Ao soírée compareceram ca
valheiros a senhoritas da alta 
tociedade local, bem como fa
mílias convidadas e socios do 
referido Clube. As danças 
prolongaram-se até altas horas, 
carinhosamente homenageada

Dia 15 de Junho trar^corre 
nniven-àno n t*Bcio da Srta. 

Yeda C nvalci-nti, fino orna
mento du o c i e d a d e  
da viainha cidade de Cuntiba- 
nos e filha do conceituado *dvo 
gado Dr. Walter T. Cavalcanti 
residente naquela cidade

A graciosa »niversárianie es
tá atualmente estudando em Cu
ritiba onde vni receberas sauda
ções de grande numero de ami- 
gu'nh»8 e admiradores, de sua 
terr» natal.

P assage iro s  d a  VARIG
r a  M 0 v f c i ’O DE a VIõES

DIA 4
Rio de Janeiro p»r* Lajes -  Sr. Álvaro Ramos Cruz, Sr, 

inara Rarceiles Cruz __ Tenen,e Alcino Lopes
FÍoR ano^lis p.ra Lajes -  Sr. Vicente San» ana Sr. Ah, 

ro Odorico Neves, Sr. Donato Sá, Sr«. Loiziia Santos, Dr. A|.
berto SíDtos.

Lajes para Porto Alegre 
dith Ramos Arruda Sr. Oscar Schweiieter

— Sr. Edmundo Arruda Sra.

Dia 7
De Lfjes para Curitiba -  Sr. Alfredo Goetem Oranenunn 
II__flr«nemann. Sra. Juli* CJraneraann

8r

Sra. Uma Goetem Granemanu
De Lajes para Florisnopolis ,Sr. Vergiho Godtnho, Sn, 

Lorena Mendonça, Sr. Mil'on Vieira p
De Lajes para Porto Alegre — Dr. Alberto Prado 
De Porto Alegre p»r* Lajes — Sr Oscar 'schwntzer, 

ndmimdo Arruda, Sra. Judith Ramos Arru la, - r. Aldo Francii
cu da Rosa, . e  r\ . .  o tDe Florianópolis para L«jes — br. Osmar bcliroeder, Sr 
Antonio A. Abdu, Sra. Ana MiecZon', Srta. Anita Valdivia Ko 
bick, Sita. Margarida Kubicke.

De São Paulo para Lajes -  br. Alb'no Faff, Sr. Cario» 
Wioickis, Sra. Maria dos Santos Canapoüm

Dl A 5
De Porto Alegre para Lajes — Sra. lná Soares Bireia. Sra 

A ida Paim Vieira, Sr. Nelson Vieira do Amaral, Sra. Roaiti Ar 
ruda Sombra, Sr José Batalha Silveira.

Lajes para o Rio de Janeiro — *». Emílio Burger, Sr. Oi 
mar Neves Burger.

Lajes para São Panlo -  Sr. Monoel Rodrigues, Sra. Ed 
Waltrick Rodrigues, Amélia Waltrick Rodrigues

Lajes para Fionanopolis Sr. Milton W. Libgrato, Si 
Dircen Jandireba, Sr. Elpidio Mach?iio.

Lar em festas
O Sr, |pda'ecii Luiz o . Sil 

va e D M iik José de Oliveira 
estã<> com o Lr em festa por 
motivo do nascimento de sua ’ 
[ilha Maria das 0'nças, ocorrido! 
em 8 do cerre, ie’

Despedida
Por ter viajado para São Paulo, onde fixarão residên

cia despedem--e de seus pare"* - e pessoas He *n*s rela
ções, MANOEL RODRIGUES e EDA WALTRICK

RODulOUES
L i jes 6 de Junho de 1950

sendo a gr <>®a aniversariante

Despedida
de

PEDRO FAIGEL e família vêm, por -ste meio, despedir-Se 
Seus parentes e amigos por tei ir msb-rido residência para

a cidade de Rio do Sul.
Aproveitam a oportunidade para of recer seus prestimOs 

naquela cidade.
Lajes, 30 de Mai" de 1950

Magali Schuch
Festejou no dia 7 p p. mais 

um risonho ániven-áno natali
no a jovem Magali Schuch, a 
plicada aluna do Gmasio Dio
cesano desta cidade e dileta fi
lha do Dr. Rubaldo Schuch. 
conceituado advogado do Fó
rum local A aniversariante re
cepcionou suas amiguinhas e 
admiradores, erm nma mesa de 
doces, fries e bebidas.

Srta. Ceres Ra
mos

Na efeméride de hoje festeja 
mais uma alegre data natnlicia 
a Srta. Cere» Ramos, silhueta 
da nossa sociedade e aluna da 
Escola Normal Vidal Rumos 
desta cidade, a aniversariante 
é filha do Sr. Tito Ramos, do 
alto comercio desta praça.

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA,

Continuação da 7a. página 
mm tr > á p r bas <ómente o vfn< 

qu Iqu- adicional já incorporado

ta l.ei vigorará a p 
a ele tem direito

nos diferente- perr dos 
mento, excluid" o v«lor de 
que vier a sê-'o.

Art. 2" - • adiciona] regut io po> 
tir de 1‘ de fevereiro Ho corrente »n<i, 
funcionário aposent-do depois desta d»

Art. 3 Fica o Fx-cutiv" Municipal autorizado a abrr 
créditos necessários ao cumprimento desta L-i, o que depend 
rá de posDrior provação desta Câmara, st fôr o cuso.

Art. 4- - E<ta Lei en»r~'á em v ger na data de sna pub 
Cação revogidus as di^posiçõ-*- era contrário.

Prefeitura Municipal de L*j“s em 31 de maio de 19§0 
Assinado Vidal Ramos Junior 

Prefeito Munic:pal 
uu Juiro Kamos

Secretário.

Rosendo Pereira Camargo e 

Brandina Araújo Camargo

participam aos parente9 e pes
soas de suas relações o contra
to de casanit nto de sua filha 
MARIA APARECIDA, com o 
Sr. Brasiliano Camargo Filho.

Lajes, 30 5-50

Brasiliano V ie ira de Camargo 

e Maria dos Prazeres Camargo

participam aos parentes e pes
soas de suas relações, que seu 
filho BRASILIANO contratou 

rosamento com a Srta. Maria 
Aparecida Camargo.

Marta e Brasiliano 
CONFIRMAM

René Mappelli
progenitora

Antonio Ramos e Senhora
participam aos parente® e pessoas de 

nascimento He suas primogênitas, gêmeas DULCE 
NA e MARIA REGINA, ocorrido n» Maternidade 
Kamos, em 5 do corrente.

sins reLiçcV* 0
REOI 
T«re«

L»jes 9 de Junho de 1950

Em visita a sua 
encontra-se nesta cljade o jo 
vem Rmé Mappelli, qUe atual 
mente reside em Biuraen&u. Re* 
n é é um dos craques do Olím
pico daquela cidade.

Dulce 0. Couto
No dia 9 do corrente viu 

passar mais ura aniversário na- 
talicio a gentil Srta. Dulce de 
O. Couto, elemento de des
taque na sociedade | j cear.s 
dileta filha do Snr. Dercilio 

Co ut3, do comercio desta pr*vi

I ,  A  J E S
Talita de Cdmpos

Porção grande de céu, num azul opulento!
N)b o cálido sói o verde alcatifado 
Da pa,s8gem serrana, aonde tem assento,
U branco casario de montes rodeado.

E Lajes moderna e trepidante ao vento, 
tvre e sadio do Compo, onde viceja ao laJ’. 

A cidade gentil, que é uma ôde em cimenta  ̂
-No meio do planalto, amplo e descortinado.

Duas torres se âlteian. no imponente, eréto 
PusUr de sentinelas, dominando o aspéto -  
Torres da Catedral -  Marcos de tradição

Dos costumes e a fé da lusitana gente,
K. no 8°Pé da Colina vireate
tn pi«jtou, com vigor, a civilizaçJo f
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Impressões de Viagem
•II C apitu lo de uma série

.K u le n s  Nazareno Neve* 
Lontinuaçao do numero anterior

«A MAIOR AREA CONSTRUÍDA DA AMERICA DO 1 
Após a inspeção, através do p0sto alfindeoitr' SVL * 

cávamos em Bnenos Aires. N, frente du Aifg<H10’ d,>*e,:n^ 8r- 
«Avenida Brasil,* P«ra hí m„ dlrigi *' d“ AIUndrpaAlfandrga passa

conduzindo os pass geir0s para o s^ ^ e n T ^ T s liíó r '^ v e íso s '" 08 
na cidade imensa, avanço a aventara parfiE,

Juizo de Direito da comar
ca do Lajes. Estado de 

Santa Catarina

Edital de protesto 
para a ressalva de 

Direitos
O Doutor Ivo Guilhon Pereira clc 
■Mello, Juiz de Direito da Comar
ca de Lajes. Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

momento ^ p o i-  •- avanço a av
n.ais adLnte ut l za. me do primeiro táxi. faço Um lige.ro acenr 
com a nâo. éle paia, e trbu.Co e dou logo ^endereço Pnr ,n 
„„ ro to  logo qu,  o „âns,,c. g I„,„e Sem . ? 3 o ,  e ° 'e
correrías. Ruas amplas e limpas H 8

Buenos A,res é de f .o t.ma grande qrbe! Ê esta a irupres 
,io que me assalta logo o espirito. Grande e v e ia d a , moví 
rrenisd» e labe. .osa E s n eú.oa que « catro vai avançando 
íôtre o paral lep.do polido mas larg.s se desdobram numa des! 
fil.da sem s« luçâo de continuidade, Por fim, após um longo 
frageto, .. carro pára em frr„>e o h t I «Hopano-/.rgen«ino » fi
que. surpr so el preço qu rre p., i0 o ohauffrV ofo é um 
péso e io- ja Cr$ 5,10.

Uma vez instalado, num amplo e confortável quarto tômn 
um banho, me arrumo e imediatamente saio para as ruas, e sem 
saber para onde ir, emaranho-me pelas avenidas amplas con- 
fortabiliisimas, regogitantes e á noite profusamente ilum’inadas 
Pois cumpre-me dizer que Buenos Aires, não é mais como di 
ziam, uma cidade um tanto escura, a ditadura deu-Hie uma be
la claridade americana Cidade monumental, simétrica. Varieda
de» de linhas no mesmo estilo, rígido, disciplinado e harmo
nioso. Sómente o «Ka VANAOH», quebra a ordem regular dos 
adifieios, para, sobressaindo dos demais, mostrar o seu tamanho 
e * sua santuosidade. Resolvo apreciar melhor a extenção da 
urbe, entro nêste edifício e tômando o elevador vou o último 
andar, lá pelo trigéssimo se não me engano, e um belissjmo pa
norama se descortina deante de meus olhos, lá de cima avisto 
a cidade em toda sua extensão, passo então a acreditar que de 
fato Buenos Aires é a maior área construída da América do Sul 
possue a rua mais comprida e a avenida mais larga do mundo I r‘dade, paro o n me de Joaquim J 
no dizer dos geógrafos Descendo, suo novumente á ruá, nada) ZaniTem cujo^noma to-
indagando me vou perdendo pelo emaranhado da cidade. Pre- reitas no Regi-tro de Imóveis 
dios do governo, guardado aqui e aco'á por guardas atentos. Pas- - . nscrições ns. 7.200 e 13.542. - 
so pelas principais avenidas, - «9 DE JULIO», com seu monu-j s(o posto, pretendendo. ajuizar, na 
mental «OBELISCO» ao centro. E’ meio dia, não volto ao ho
tel para almoçar, mais vou a um ber nu melhor a um k restau 
rante e faço alí naquelas imediações mesmo, minha refeição.
Depois de ter almoçado, atravesso a Av. DE MAYO e entro na 
«CALLE FLORIDA*, rua não muito larga mal* bastante movi
mentada e quase por excelencia comercial, passo depois A 
«AVDa . CORRIENTES», aqui o movimento é mais do que in
tenso., Esta é a avenida que os portenhos com orgulho usam 
chamar <la artéria de má* intensa actvidade de Buenos Air«* y 
donde se centraliza Ia vida nocturna de la capital». Não l&tda 
à anoitecer, poi5 , e-stamos em pleno Inverno e os dias são dema- 
Hadameute curtos. Precisameote as 8 horas, i  toilete da oidade 
está feita. Os mostruários vistósos escancaram um riso de far
tura. Pelas vitrinas apinham-se amostras de todos os produtos 
nacionais. E, não raro um mostruário de especiarias exóticas. Ci
dade de uma vitalidade impressionante. A urba, a estas horas, 
te reanima mágicamente. De todos os lados moças altas e bai
xas e de andar ligeiro, se aproximam e se entrecruzam Eslou 
rpalmente, penso, numa cida.ie de mulheres bonitas e biz-rras 
Qumsi iôd»9 de c; belos escuros, pretos ou castanhos, de o <

O mesmo tipo de belez.
| e g a n t e 

cidade d>

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA C A T A R IN A , ~

- * r

Requerimentos Despachados

l'áz saber a todos qaaritos o pre 
sente edital de protesto para res 
•alva de direitos virem, interessar [ 
possa ou dêle conhecimento tive
rem, que ipor parte de' Juventico 
Coelho de Avila e sus mulher Ma 
ria Sebastiana Coelho de Avila, 
por seu Assistente Judiciário, o Dr. 
Kubaldo José Schuch. lhe. foi feita a 
segumte PETIÇÃO: «Exmo. Sr. Dr 
luiz de Direito Dizem Juventino 
oelho de Avila e sua mulher, d. 

Sebastiana Coelho de Avila, brasi
leiros, casados, lavradores, atual
mente aqui <tomiciliados, por seu 
assistente judiciário abaixo, ut no
meação inclusa, que sendo senho
res e possuidores “de um imóvel 
sito nesta cidade, a avenida 3 de 
Outubro, s /n \ com a área superficial 
de 18.693 m2, compreendendo os 
três lotes urbanos constantes das 
cartas de aforamento ns- 155, 1.58
e 1827, registradas, respectivámente 
na Prefeitura Municipal de Lajes, 
sob ns. 465, 468 e 2257, no Regis
tro Geral de Imóveis sob n‘ . . . . 
16.644, 16.646 e 16.64'. alem <4o an
terior registro n- 13.203, acontece, 
entretanto, qu»-, p, r meios e mano
bras evidenleinente ilicitas, veio dito 
imóvel a ser passado, em suà inte

N* 1069 

N 1081

N

pestar.udos.

pa
bisonho, que 

vez vi guardas 
?sclarecerem-mt

en^iimbreados . _
not-se no andar, que é ligeiro e e 
De súbito me assalta á memória de que estou na 
Silvana Roth e de Mecha Ortiz .

A polícia civil é polida e prestativa, sempre atenciosa, 
ciente e sem m«u humor, para com o estrangeiro 
lhe solicita qualquer informe. Mais de uma 
abandcnaiem seu posto de vigia para melhor coo
a indicação de uma rua. Dado momento nao me « n  «nd° 

meu silêncio, Inqueri de um guarda: - Qne’ p Ç (e lo-
tâo ampla e tfto bem ornamentada e que edifíc o 9

80 “ * £ ! £ . «  «1,: -  .E .U  p l . . .  U *: S e L Z '
edifício és La Casa Rosuda». -  A resposta f rimeira entre 
pois, lembrei-me que no dia seguide, <• m' UJnujrPI11,1jS fui av»n 
vista seria á «Casa Rosada* F, sem qorrer ouvir ma.s
ç.ndo por, aquelas ruas amplas < ^ ^ d((S mais af»stad,s. Che 
mo um taxi, e qual me leva pelas ave , , s (,Corativo-
go à Avda. «ALÉM», »o longo ERM0» com os palacetes
circunda o parque magnífico de «PALL M Pagso K Ja oa 
d» aristocracia, um mais bonito do qu chauff-pnr me diz La 
sa residencial do presidente p ERON, Q rtao di freDt(
c sa dei presidente. Olho e n0,° ^ t -ntinelai Como já tinha di 
estão dois corpulentos guardas de s ,  pgssar p0r.
to ao chauffeur quem eu era êle e" ta° , e djZ; ja Faculdad 
bente da faculdade de Direito, lá cheg { epte inaugurado 

d"  d" " ‘ h° -  -

Não dê esmola, Contribua para a SLflN

v <ia oportunidade a competente 
ação reivmdicatoria teoria, querem 
agrtr. protestar, como efétivamente 
protest ni. contra todo e qualquer 
ato de importe, ou possa importar, 
em alienação ou transferencia, a 
qualquer titulo, assim como em gra- 
vaçao de quàTSquer onus, ' do men
cionado imóvel. -  pelo que, como 
medida ac. uteladora,. precisám e 

; REQUEREM, para previnir respon 
• sabilidades r prever á conscrv - 
ção e ressalva de direitos, na for- 
m4 do disp isto nos arts. 720 e 
segs. do Código de Processo Civil 
se digne V Excia determinar que 
do presente protesto sejam conve- 
nientemenle cientificados Alexandre 
Zaniol e sua mulher, D Herminia 
Biazus Zaniol, atualmente de pas
sagem por esta cidade, notificando- 
se ainda, os senhores Tabeliães 
lesta comârca, assim como o se- 
nh’<>r Oficial de Registro Geral de 
imóveis, e também o senhor Pre- 

ito Municipal de Lajes, tudo sob, 
is penas da lei E para que possa 

chegar ao conhecimento de ter
ceiros e eventuais interessados, a- 
firn-de alcrta-los contra tõda e qual
quer transação sobre o imóvel em 
questão, pedem, Outrossim seja, es
ta petição transcrita nos editais a 
serem afixados no lugar do costu
me e publicados pela imprensa, - 
térmos estes em que, com a opor 
tuna entrega dos autos, indepen
dente de traSlao», pura lhes servi
rem de documento, EL. D, - Laje9,‘2 
de Junho de 1950. p. a. (a) Rubaldo 
José Schuch, Assistente Judiciário 
«Na petição acima. fo-. . deferido o 
seguinte DESPACHO: » A- Notifi- 
quem-se publicando-se editais. - 
Lajes, 2-6 60 - (a) Ivo Guilhon». E. 
para constar, e ninguém possa ale- 
t»ar ignorância, mandou o Juiz que 
nos térmos ao pedido, se passasse 
o presente edital e outros de igual 
teor, para serem publicados e afixa
dos da forma da lei Dado c pas
sado nesta cidade de Lajes Estado 
de Santa Catarina, aos três dias do 
més de Juuho do ano de mil no
vecentos e cincoenta (3-6-1950). Eu, 
Waldeck A. Sampaio. Escrivão do 
Cível, o datilogralei subscreví e 
também assino.

Ivo Gbilhon Pereira de Melio 
Juiz de Diréilo

• 5 Waldeck Ã'.'Sampaio 
Etcriváo do Uivei

Dia 31 de maio de 1950
N’ 473 — Odorico Freitas e sua mulher - Transferencia de ter

reno foreiro - Sim.
— JoSo Pedro Arruda - Aprovação de pl-nta e licença

p-ra construir nm prédio para Jacob Bampi -  8inr 
Arlindo L -mb — Aprovação de planta e licença pa

ra construir Sim ,
1091 — Sílvio R»mcs e sua mulher -- Transferência de ter

reno foreiro Sim.
Dia 1“ de junho de 1950

— 930 Luiz Scóss e Ângelo Deola ~  Transferencia de 
terreno foreiro - Sim

Dia 2 de junho de 1950
N- 1039 — Vidal Ribeiro de Freitas — Transferência dc ter

reiro Sim.
— Mau><» Rodolfo - Aprovação de planta e licença 

Puih construir um prédio para o Sr. Anselmo Merle
Sim.

N- 1110 — Leopoldo Casagrande - Trausferência ,de terreno 
fureiro - Sim.

N-

N‘ 1102

LEI N 89
de 30 de maio de 1950

Eu Vidal Ramos Junior, Prefeito Municiptl de Lajes, 
Faço saber que a Câmora voton e eu sanciono a 
seguinte

. LEI:
Art. 1‘ — Fica o fxecutivo Municipal autorizado a per- 

niuta com o Sr. Raul dos Santos Fernandes um terreno do Vu- 
nicípio, sito no lugar denominado Conta Dinheiro, u m  a área 
de 435 m2, por outro de igual área, pertencente àquele senhor, 
no mesmo local.

Art. 2‘ - Revogam-se as disposições em contrário- 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de maio de 1950 

Assinado — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipay 
Jairo Ramos 
Secretário

PORTARIA

de 30 de maio de 1950 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

CONCEDER LICENçA
De acôrdo com o art 162, da Lei n1 71, de 7 de 
dezembro de 1949.

A Maria Dolores Vieira, que exerce o cargo de Professor, 
Padrão A, do Quadro único do Município (Escola mixta Muni 
cipa) de Curral Falso, no distrito de Painel), de noventa (90J 
dias, sendo 60 com vecimentos integrais e 30 com 2/3 d»s 
vencimentos, a contar de 25 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de maio de 19590, 
Assinado — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

LEl N- 88

de 3G de maio de 1950
Eu, Vidal Ramo6 Júnior. Prefeito Municipal de Lajes, 
Faço saber que a Câmara votou e eu sanciono a 
seguinte

LEI:
Art. 1* — Os preços mínimos para alienação de terrenos 

do Patrimônio Municipal serão os seguintes: 
a) _  NA CIDADE:

por metro quadrado - Cr$ 30 00
» » » 10,00
» » > 5.00
» » » 3,00

b) -
por metro quadrado - Ci$ 2,o0

» » » 1.00

Zona A ,
Zona B 
Zona suburbana 
Zona rural 
NOS DISTRITOS:
Zona urbana 
Zona suburbana 
Zona rural, exceptua
da a de Cerro Nrgro » » » 0,50
Zona rural - distrito de Cerro Negro -  0,10

ArL 2’ =  Oq: terrenos pçlquiridos «o Município só poderão 
ser transferidos a terceiros quando nos mesmos fôr construída 
uma casa de moradia, instafaçáo industrial, ou qualquer instuL- 
ção que implique em desenvolyimento de iuiciatéia pãrticular 
ou Coletiva. *

Art. 3' — O prazo para pagamento dos terrenos concedi
dos para cònstrüÇão dá óasn própria 'passará a ser de cinco (5) 
anos no máximo, devendo • irpportâucia total ser, dividida cm

Continua na 7a. pigina
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F A R M A C I A  P O P U L A R
i soa cau de coifienço

Direção Téeniea do Farmacêutico Diplo^ 
Antonio M.V. Ribas

» mais hirattira • Praça Joio Pessoa

1 0 - 6 - 5 0 Correio Lageano Página

Fazenda de Criação de La-
jes

Avisa-se aos senhores criadores que possuem re 
produtores destacados em estações de monta provisó
ria em suas fazendas, a óomparecerem na Secretaria 
desta repartiçfto, afim de regularizarem os requerimentos 
das referidas estações de monta.

Fazenda de Criação de La
•jes

Avisa.se aos interessados que dispõe de leitões da 
raça Hampshire, para venda, ao preço de doze cruzeiros 
^Cr$ 12.00) o Quilo.

Qoer comer bem?
? 1 i. •- i> * / *- ri. . i  V

Vá no restaurante do clube 14 
de Junho

Cu MIDa S a petito sa s  — AMBIENTE selecto 
Satisfaça seu paladar

Posinha brasileira e italiana Adega su-tirta

Dr. CELSO RAMOS
B R A N C O

ADVOGADO
aCSICÍNQA c ESCQl TQfUQ 

Pba Htrcího LuS
LAJES '

Afondo chamado» para s i  co
marcas do 5 Joaquim. Curifi 
>ano». Bom Refiro e Rio JoSvb

Jérseis

V a 1 i s é r e —
Casa Eduard tr

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOÜADO

Afoe> eiveis e comerciais (mudiçSo, divts&o e demarcação 
Ce loira-, usucapião, servidões, cobranças, falências,, etc. 
i>n>enii*l<js, doações, testamentos, contratos sociais é suas 

alvarás, etc., ações criminais.
R. 15 do N-.vembro n8 6, 1° •». - LAOE*

NOTA: Aceita chamados- para - c nuarcm» vizinh»,s.

Auto Chevrolet
Vende se tD' do modelo 39a, 

eoir 4 portas em perfeito esta- 
d o. Preço de ocasião. Ver e 
tratar na caSa de Mqveis Ir
mãos Weiss. » rua Cel. Cordova 
eui frente a Praça Ccl. João 
Coata.

NEGOCIO DE OCASIÃO
Vendcm-se

Dois lotes arborizados, sendo 
um de esquina, situados ua 
parte calçada da Avenids Flo
ria no Peixoto (Chacara Lcnzi. 
Preço de ocasiao. Tratar com 
Joaquim Rau, na Casa Hoepcke

Não dê esmola, Contribua para a
Nâo peçam! . . Exijam, o

SABÃO FULGOR
Granzottc, Silveira &  Cia. Ltda.

Caixa Pastai, 79 — Lajes

Advogado

Dr. Rubaldo José Schuch
Adv cacia em Geral

Rua Bar&o do Rio Branco. 12 Lages S Catarina

Doenças e Operações
DE

OLHOS - OÜVinOS-NíRIZ - GARGANTA
(Cabeça Pescoço — Boca)

Dr. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de otorino Ia, ingologia do P.lo de Janeiro. Membro da Sociedade 
Pan Americana de ophtalmologia. .Representante oficial, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, erc Alontevidéo 
e Buenos Aire», em 1950. Diplomado em Bronco esofagologia, em 
Buenos-Aires e Afomevidéo pelo Prof. Chevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdes com o Prof- Lampert de

Nova Pork.
Operações de catarata, dos vesgos, receitas de oculos, etc. 

Operações do Bócio - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. Tratamento clinico cirúrgico das amidalas, das sinusites das 

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital LAJES

Vende-se
UM 1'OtiM 1TOJRIO com 

6 peças estilo moderno, em 
porteito estado de conser
vação.

Tratar no Edifício Dr. 
Acácio apartamento n- 9*

OSNl R
*  A D V O G A D O  8
F*raca João Pessoa 

Ed'J. Dr Acácio - 1-andar

* IW S
«Santa C a ta rin a

BERTUZZI, RIBAS &

Comércio e Represen ações
Rua 15 de Novembro — Fone 95 — Caixa Postal K 
Endereço Telegr. “Bertuzzi” -  Lajes Santa Catarina

Avisa a sua distinta freguezia que inscreveu# 
no famoso ooncurso CORREIO DO POVO e FO
LHA DA TARDE que diatribue gratuitamente 2 
milhões e 400 mil oruzeiros em valiosos prêmios t 
está distribuindo as cautelas aos freguezes da Secçá° 
de Porcelanas, cristais, vidros, galvanoplastia, k 
queiros, artigos para presentes etc.

Habilite.se a  estes grandes sorteios mensais 
e Maio a Dezembro, comprando mais barato ( 

ganhando prêmios.

Cr! 2.4og.ooo,|]o em prêmios

M ario Teixeira Carrilho
Advogado

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

criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Residência — Rua Cel. Cordova «• 40 -  Fone 88

Escritório — Ru» 15 de Novembro—Edifício Joio Crus Jor. Fensao  
LAJES — C a iu  Postal n* 19 Sta. Catarina

THINDISCUTIVELMENTE
® AUSTIN» o carro que superará 

todas as expectativas
PAKA m e l h o r e s  in f o r m a ç õ e s , d ir ija m -s e  a os  

CONCESSIONÁRIOS NESTA CIDADE:

J. WOLFF 6
A ü S T I N CIA.

Confie
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Assiaaturas Anúncios • Rsportaosni
No grande org&o aaaociado do Bio G r a n a d o  Su!

Diário de Noticias
__- T r LVA

Mercadinho Canilko
Rua Porto União -  próximo i  Barbeari. 

rorto União
Tem tudo o que V . Sa. precisa —

v _ O  mais barateiro da cidade
N&o esqueça: uaac

Mercadinho Carrilho

S .A , Empresa de Viacão Aérea Rio 
Grandense ( V A R I G ) =

P. A legre - Lajes - Fpolis - Curitiba - São Paulo - Rio

Escalas

P. Alegre 

LAGES 

Fpolis. 

Curitiba 

Sâo Paulo 

Rio

I 2as\ 4as e 6as, 
Feiras

Escalas
j 4as, 6as. e Do

mingos

Saida Chegada Saida Lhegeda

9,00 — Rio 8,00 -- J

10,25 10,10 S. Paulo 9,50 9,3Q

11,35 11.15 Curitiba 11,35 11,05

13,05 12,35 Fpolis. 13,05 12,35

14,40 14,20 LAGES 14,10 13,55

■ -- 16,10 P. Alegre — 15,20

P4SSAOEIROS — CORREIOS - CARGAS — VALO 
RES — REEMBOLSO.

Em trafego mútuo com a rede da VARIO par» Santa 
Catarina, Rio Orande do Sul, Uruguay e KLM para todo o 
mundo.
AQENCM — Rua 15 de Novembro n‘ 6 — Tel. 41 - Lnd. 

Tel .«VAR1G» - Caixa Postal, - 182 - LAJES-Santa Catarina.

N egócios de futuro
«A terra é como o vinho, quaDto mais velha 

mais valiosa»
Adquira lotes de terras na «R-unha» das praias do Sul. 

Camb' riú — com pequena entrada « módicas prestações 
mensais, sem juros.

Negócio direto com o proprietário
Fulvio Pinto

Caixa Postal 128 - Teleg. Loteamento -  Lajes

S e n s a c i o n a l .
A Farmacia Popular “ ,á d‘9*rib“^  “C o T m
do famoso concurso CORREIO RO P J 

LH A  DA TARDE.
* * * * *

Compre mais bara to  na Farmacia Popular e lia 
bilite.se g ra tu itam en te  a distribuição e

Cr$ 2 400 000,00 em prêmios i

Edital
João Gualberto da Sflva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Oeral da Comarca de Lajea, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
FAZ saber que está em sen 

cartorio, nesta cidade de Lsjes, 
Estado de Santa Catarin», á 
rua Coronel Cordova «em nu
mero, para ser protestada por 
falta de pagamento, uma du
plicata no valor de Or$ 2 606,80 
emitida por Urg*l ('amargo, 
contra o senhor Jo3o Celestino 
de Oodoi.

Feio presente intimo o senhor 
joão Celestino de Oodoi, a vir 
pigir o valor da referida du
plicata, ou dar as razões da re
cusa, notificando o desde já do 
prote6to, caso não compareça 
no prazo legal.

Lajes, 5 de Junho de 1950.
O Oficial de Proteatos.

João Gualberto da Silva Filho.

Procura-se uma casa
Tratar com o Dr. Etubaldo 

Schuch, à rua Barão do Rio 
Branco, 12 defronte ao Grupo 
Vidal Ramos)

Negocio h  Bcasile
Vende se um lote no melho- 

ponto do Bairro de Copacaba
na, nesta cidade. Tratar corr 
Benedito Machado Homem, na 
Agencia de Estatística

Vende-se
' *

Um bangalô recém construí
do, desocupado no prolonga
mento da rua Cel. Fausto Seu 
za. T ratu  com C. Ligocki, 
nesta cidade.

Q u e m  c a s a  
q u e r  c a s a
Portanto si quiseres 

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

ll

Dr. João Gualberto  
Setto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultor'o: Rua Cel. Aristi- 
liano Ramos rr 8

Consultas: das 14 ás "17 
horas — Fone 67

Residência: Rua Cel. Aris- 
tiliano Ramos n 8 -  Fone 44

Expresso
Uma organização para bem servir

POrto Alegre, Vacaria, Lajes
De Pôrto Alegre - ás 2.as — 4as. — 5.aa e sábados 

HORÁRIO: 2.as e 5.as ás 5.45 e 4.as e sábado* ás 5 horas 
De Lajes ás 2.as — 3.as — 5.as e fi.as feiras

C A X IA S  DO SUL A ’ LAJES

De Caxias do Sul • 3 as e 6.aa-feiras 
De Lajes - ás 4.as e sábados combinando com Pôrto Ale gre

V A C A R IA  á LAJES

5e Vacaria - às 8,15 e 13 horas diariamente, menos domingos 
De Lajes - ás 5 e 14,30 horas diariamente menos domingos 
MAIS INFORMAÇÕES NAS ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

Raul G. Engelsing
Representações

Mntòrea verticais e horizontais alemães e 
ingleses — Diesel (óleo crú) de qualquer potência, 
para pronta entrega. Rádios para luz e bateria, 

das melhores marcas

Rua Mal. Deodoro, 20- Lajes

Chegou o novo estoque Ue calçados de to
dos os tipos e para todos os preços

Visite & sua Sapataria -
0  S a p a t o  C h i e

A mais barataíra da cidade

Aos Colegas e clientes

Dr. Humberto W allau
COM ESPECIALIZAÇâO NO» ESTADOS UNIDOS

Cirurgia, Capcer e aplicações de Radium

Comunica que reencetou suas atividades 
profissionais

Hospital São Francisco, andar terreo
Residenoia: Rua Olavo B. Viana 52 Fono 2-26-05 -  

Porto Alegre

Guia do Paraná e Santa 
Catarina -- ■

O mais Completo anuário e o de maior tiragem e 
circulação nos Estados de Paraná e Santa Catarina, 
com ámplas informações sobre o comercio, industria, 

transporte, etc. nestes dois Estados..

Vendas para pronta entrega = =
H U M BERT O  P A S C A L Ê  -  Cx. postal 28 -

Lajes -  S. Lat.
Pedidos do interior, -  mediante remessa antecipada

■ Cr$ 00,00
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PRUDÊNCIA
capitalização
Combinações Sorteada

EM 31 DE v)AIO DE 1950

NOVOS PLANOS 
BKL SCY AAZ

CbO YAH ÜLP XMI
9 la n o  "a"

NTT DKCj LKEj tkz
VYA JjAFj BODj ZNE

Co I' «  !■ Do 7* ao 13

Todos os títulos sontemplados serio
LIQUIDADOS IMEDMTAMENTE 

AGEACIA EM LA J£S — Bus Atsl. Deodoro, 48

VINTÉM POUPADO 
VINTÉM GAN

A d v o g a d o
Dr. lheodocio Miguel 

Atherino
e v o c a d a  em  g e r a l

Rua Berciiio Luz, 7 Lajes 8. Cat.

— Estúdio Rex
Executam trabalhos fotográficos de todos os tipos c 

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS M0DIC0S

Atendemos chamados a domicilio, casamentos, ba
tizados, aniversários, banquetes, etc.

SeoçAo de revelações e vendas de filmea
Rua Cel. Cordova • junto ao Edifício novo d° 

Correios

Dr. Caetano Costa Júnior
Especialista em doenças des

Olhos-Ouvidoe-Nariz-Gar^ nta
Consultório: Edif. Dr. Acacio 2* Pavimento 

das 9 ás 11 e das 3 ás 5 horas.

A V i a  ç  ã  O O Jornalismo Católico no
Antoryo Edú Vieira

São Paulo, como todos sabem, é o mnior centro de ir*, 
diaouo cultural do Brasil Fale a tradição glonosa de uma pa. 
culdade como a Sáo Bento, falem as construções gigantes,^ 
de cuias bases tiveram inicie numa Escola Politécnica faletn *, 
mestres da Medicina nacional * grandeza de sua escola!

Parece, quo »udo estava previsto já no ano 1554, quando c, 
padres Manoel José da Nóbrega e José de Anc lneta escolheram 
os campos de Piratiidnga para » sede do mais célebre colé|,0 
da época -  Fundação d* Cidade de ç ão Paulo

A cidade de Sáo Paulo nasceu de uma eacola catollc» e 
oa séculos nâo lhe tomaram a fé do catolicismo.

Agora, na mesma obra edificante do ensinar e no mê mo 
espirito cristão daqueles je.uitas, uniram-se os oatolico», *, 
lade de D. Carlos O rm elo  de Vasconcellos Motta, para fundir 
a mais promissora Universidade do Braail: Potlfica Universididt 
Católica de S3o Paulo.

Assim é, que o Braail terá médicos e engenheiros, filósofos 
e juristas, químicos e farmacêutico», foi assim também, que 0 
Brasil leve, vinda de uma univeraidade Cstólica, a primeiri {». 
culdade de jornalismo.

Mais ama vez São Paulo tomou a dianteira como centro 
de irradiaçlo cultural, tendo sob a égida da Pontifícia Univer
sidade Católica a Escola de Jornalismo Oaaper Libero.

E assim, foi fundada a primeira Faculdade de Jornaliimo 
que tem em vistas, uma luta sem preconceitos, afastando o sen- 
cionalismo e u divulgação inveredita, como escola ^superior de 
elevada preparação cultural.

Mais tarde, a Universidade do Brasil acompanhou êste mo. 
vimento educacional de homens de imprensa, criando a segundi 
escola do jornalismo no Bra3il.

Alguém afirmou, que o jornalismo prepara à política.
Ao visitar a escola Oasper Libero, relembrei a frase, acrei- 

centando: D.iqii sairão políticos de nobres ideais, porque rece
beram educnç3o católica, na palavra de seus mestres • voz di 
religião da fé e de Deus.

Tendo como objetivo, um p pel de relev^oa imoortancia, 
como é o. cia "rieutaçã • pública e o da luta r >otra a má Im
prensa, é natuial, senão injustiça que jornalistas diplomados n- 
cebam oportunidades prop cias de f ‘zer de sU-is ambições idea
listas, uma nobre • elevada proFssào.

Hoje, podemos afitmar, que São Paulo tem outra oportu
nidade de formar homens de mtelig neia, dispostos a sarvir i 
a Igreia e a Pátria.
Como disse muito bem, Mansenhor B^unard «0 verdadeiro pa 
triolismo é o verdadeiro C ristianismo e os catolicos são oi mr- 
Ihores servidores da pátria.

SEGUIU A 2- EXPEDIÇãO 
AE/?EA RONCADOR - XINGU

Sob a chefia do Brigadeiro 
Raimundo de Vasconcelos Abo- 
Im, e cerca de 50 homens entre 
oficiais da FAB, técnicos, fun
cionários e jornalistas, partido 
dia 30 de Maio pp. do Rio 
de Janeiro, afim de ealsbeleeer 
e, escolher loc»es para campos 
de pouso e de fmergendis na 
ótu «Rio Manaus» Nesta expe- 

diçlo aerà escolhido em plena 
selva mttogroasrnse, o local 
para a construçlo de um aero
porto, que será algo de extra- 
ordinarid, em matéria de con
forto seggrançp, manutençlo, 
reabastecí manto ete.

REVOADa p a n -a m e r ic a n a
DA U. B: A. C.

Patrocio&do pela União Bra
sileiro dos Aviadores CivJ, rea
lizar-se-á de 3 a 5 de Agosto 
ptóximo »m Aguas úe São Pe
dro, as festividades d» revo-da 
«Pan-Americana»

Vários Aéro Glube de paises 
vÍ3Ínhos já aceitaram o convite 
que lhes foi dirigido, esperando- 
se para breve a lista dos pilo
tos que participarão da revoa
da.

AERO CLUBE DE LAJES

Em recente reunião do Con 
selho Diretor do Aero Clube de 
Lajer, foi posto em votação o» 
nomes para preenchimento dos 
cargos de 1 Secretario, Diretor 
Técnico, Assistente do Diretor 
Técnico e Diretor do Material, 
lendo sidos eleitos poi aclama
ção respectivamente os Sra. 
Wandick T da Silva, Capitão 
José Pinto Sombra, José Ma
ria Çalbuch e Tte. Amoldo jj 
Lobo Mazza.

O PRIMEIRO SERVIÇO DE 
PASSAGEIROS EM 1IELICO- 

pTr.RO

Foi inaugurado dia 1-6-1953 
entre Cardiff e Llvorpoll, o 
primeiro serviço de passageiros 
em helicóptero.

A «British European Aiwys» 
realizadora deste vôo inaugural, 
numa distancia de 226 Km. 
pretende realisa-lo duas vezes 
por dia.

MULTa DO

A T A C  está fazendo esca
las em Joinvile, com seus

aviões
A conhecida e c moeiluada Empresa aérea TAC, 

em auas viagens para esta cidade e vice-versa, está 
fazendo escalas em Joinvjle.

E' mais uma cidade atingida pela rêde dessa em* 
presa, em combinaçfto com a «Cruzeiro do Sul».

°l

Fniim  Ninoti Esiitmento Fitin
(Astisia nu Homem e na Mulher)

A quem aolicltar, será enviado pelo correio a interessante 
•b ra  do Dr LOPES FERREIRA «ASTISIA SEXUAL» — 

Tratamento Cliuico e Dielico:
para despeaas, dirigindo-se a 

i* ®* NETEfe Caixa Postal »• 2398- Rio de Janeiro • Brasil

Tendo decolado de São JoBé 
dos Campos com destino igno-| 
rido, sem preenchor o plan 
de vôo (PLN). Foi multado pe 
Ia Divisão de Aeronáutica Civil 
em Cr$ 3.000,00, e, suspensão 
de vOo, o piloto civil Renato 
Pacheco Pedroso.

AS MAIORES REDES AE 
REAS DO MLNDO

Air France (França) 123.000Kmi 
K.L.M. (Holanda) 108.450 » 
B O A.C. Inglaterra 92-497 »
Pao-american(EE. UU.) 90 115 » 
Aeroflot (U.RS.S.) 78.905 »

Dédolo

T.A.C. - Tmsportes Aéreos 
Cataim ense S./A.

Carlos Hoepcke S.A. Com. Ind.
Rua Correia Pinto, 52 —  (NOVOS AGENTES)

TIME Cift

PARA O SUL PARA 0  NORTE

Segundas - Quartas - Sextas Terças • Quintas - Sabado*

ESCALAS PARTIDA CHEGADA ESCALAS PARTIDA CHEGADA

Rio 7,00 P. A legre 7,00
‘Santos 8,45 8,15 Lajes 3.20 8,00
Paranaguá 10,10 9,50 Flpolia 9,35 9,05

Curitiba 11,00 10,30 Joinvile 10,30 10,10
Joinvile 11,45 11,25 Curitiba 11,25 10, M
EpoIÍ9 12,50 12,20 Paranaguá 12*05 11,45
I-ajes 13.55 13,35 Santo9 13,40 19,10

P A legre 14.55 Ria 14,M

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



Trabalhemos pelo Esporte 
em Lajes

a if_ lÍÇâo dos esportes nes-
que 

ao de-

Já de longa duta observando 
t, cidade, podemos, hoje traçar uin^li^ohTpanornm» a 
ge passa neste setor de atividades, tão util e n e c S i o  
senvolvimenlo e conceito desta teira. ®n0

E’ que infelisrner.te, por descaso de uns má h
outros e falta de apoio e iniciativa de organizações 
estariam em condições de executar pla„0s "'de des-nvolrim eT 
n0 setor de esportes vemos Lajes, „m . cidade já em K o  
desenvolvimento dotada de bom clima e outras condições apro
priadas, mdusrve um, mocidade entusiasta e de boa vontade 
geD1 campos de esportes em condições, para pratica reguU  e 
continua 1a densas atividades que educam 0 espirito e defenvol 
Vem o f.s.co, preparando assim os homens aptos de amanhã e 
cooperando desta forma, no grande trabalho de fortalecimento 
da raça a que estAo operando desta forma, no grande trabalho 
de torta ecmento da raça a que estão dedicados brasileiros pa
triotas, de todos os recantos da nossa terra. ‘

Vemos ultimaraente, um certo movimento no que se refe
re ao futebol, o qual já deveiia entretanto, contar com maior 
numero de clubes organisaios, mas esperemos que os existen
tes, continuem trabalhando tom vontade de de3eüv0lver e mt- 
lh rar o padrão de jogo existente.

No que se refere ao voleibol e basquete, é lamentável o 
que se p»ssa pois alem dcs colégios, onde o esporte existe, já 
por imposição da legislação educacional federal e estadual,’não 
|io9suimos atualmente um clube onde se pratique estas duas mo
dalidades de esporte, tão difundidos hoje toas massas populares, 
a ponto de vermos Conchas para esse fim, em qualquer pequena 
comunidade, e entusiastas destes esportes em todas as camadas 
sociaes.

E’ grande o numero de moças e rapazes, principalmente 
oriundos dos colégios, que não os praticam por falta de onde o 
fazerem.

Estádio Municipal iniciativa louvável ein boa hora posta em 
pratica, encontra se cem suas obras em franco andamento, mas 
não podemos contar com o mesmo senão dentro de algum tem
po e desta forma tudo esperamos da boa vontade e

que em reunião^ previa d<>s interessados, que contou com a pre
sença do ÍSr. Edmundo /irrnda. Presidente eleito do Clube já 
ínteiessr <lo em apoiar este movimento,, foram lançadas ns bases 
do Ijpp; rinrrento Esportivo do Clube 14 de Junho, o qual já 
contand>> coro cerca de 70 socios que o apoiam, virá dar um 
novo a.spetn ao assunto e incentivo ao tênis, voleibol .e basquete. *

A nova Diretoria iiá pleitear um terreno em condições, 
junto ?os orgãos competentes, uma vez que o existente anexo a 
sede, nuo possue espaço suficiente, a grande campanha será 
iniciada para instalação das canchas esportivas, o que muito 
virá benificiar <>s senhores socios e seus filhos, cooperando as- 
^sim o ('lube, pelo maior desenvolvimento dos esportes destu 
bela cidade.

Aguardemos portanto a campanha por esse nobre err 
preentíimento, na certeza de qu<* os lajeanos que compreendem 
6 Qtiçrero o progesso de sua terra, não negarão o seu apoio, 
si soltoitados a cooperar nesta trognifica obra de progresso, e 
formação fisica da mocidade desta terra.

F ; L . .

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA. ^

Continuação da 7a. página

prestações mensais, salvo por vontade do adqnirente, que pode
rá solver seu débito a qualquer tempo e receber a escritura.

Art. 4‘ - A concessão dos terrenos constantes no artigo 
terceiro será dada de preferência:

a pessoas reconhecidamente pobres, 
fl familia de próle maií mumerosa 
a operários de qualqutr profissão.
a funcionários de menores rendimentos.
Art. 5" - Oi o atrazo nos pagam entos resultar,,o e desta f irma tudo esperamos da boa vontade e operosida- • p- k"1»*"*''» forÇa

U  io Sr. Prefeito Municipal Vidal Ramos Jor. - Tenente r G- ^a,or comprovada, será cimce.i, Io u o prazo de três - eses pa-
vouel Otbou Dutra Fragoso, Comandante do 2* Batalhão Rodo ra ° r. co J.™e °. ? ,rIa'*Md ,laz ‘ ■ , , . ... f „ 5 . ’ , , . Art. 6 - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publi-v  rio, que foram os mentores e iniciadores desta grande obra, 
no sentido de que não esmoreçam na consecução de "cedidas 
que viaem apoiar o mais rápido andamento daquele empreendi
mento

Entretanto, mesmo cont ando com a existência futura do 
Estacíio Municioal, é necessário o desenvolvimento correlato dos 
diversos esportes nos clubes da cidade, afim de ir formando 
os núcleos de desenvolvimento nos diversos setores esportivos. 
Desta formn é das mais louváveis, a iniciativa dè um grupo de 
Soe.ios do Clube 14 de Jnaho • Secção de Tenis, no sentido de 
ser criado um Departamento Esportivo naquele Clube, com o 
objet/vo de ampliar as instalações, dar certa autonomia ao se
tor esportivo e procruar desenvolver o tenis, voleibol e bas
quete. Aliaz o esporte da raquete, é o unico que praticamente 
tem se mantido em atividade, nestes últimos quatro anos que 
podemos focalizar, havendo uma crescente procuru do mesmo 
pela mocidade do Clube, ja possuindo a secção de tenis um pe
queno ocervo esportivo, com a posse de duas taças e uma es
tatueta, o que por si só, já é um bom indice de progresso. N" 
entanto a existência de uma só cancha, não regulamentar pot 
ser de cimento, restringe o desenvolvimento deste esporte, que 
Pm outro Ddo requei instalações próprias mais adequadas o 
que as existentes. Assim sendo, temos a satisfaçSo de anunciar

gor na data da sua publi
cação, revogad s as oi u<>siçõ's em contrário,

Prefeitura Municipal )e Lajes, em 30 de maio de 1950 
Assin ■ ‘o — Vid»l Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Rimoi

-  Secretário '

LEI N- 90

de 31 de m&io de 1950
Eu, Vidal Ramos Jlínioi, Prefeito Municipal de Lajes,
Faço saber, que a Câmara votou e eu sanciono a seguinte:

LEI:
Art. 1* - O adicional a ser incorporado eos vencimento» 

dos funcionários, n* fórma estabelecida pelo art. 122, da Lei 
n- 71, de 7 de dezembro de 1949. será concedido da seguinte 
maneira:

5°/0 aos 15 anos 
15o/0 aos 25 anos 
20°/» aos 30 anos

Parágrafo Unico - Para efeito do

Juizo de Direito da cornar’ 
ca do Lajea. Estado de 

Santa Catarina

EDITAL DE LEIlãO com 
prazo de vinte dias, para ven
da e arrematação dos bens 
penhorados a Higino Pires 
Neto e sua mulher, nos autos 
da açfto executiva que lhes 
move os «Laboratórios Martel 
Ltda».,

O Doutor lvo Guilhon Pereira 
de Mello, Juiz de Direito da 
Comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, faz saber a to
dos quantos o presente edital 
de leilão virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar pos
sa que, no dia três do próximo 
mês de julho (3 7-50), ás dez 
horas c trinta minutos (10,30), 
no saguão do Edifício do Fó
rum, desta cidade, o porteiro 
dos auditóiios, ou quem suas 
vezes fizer, levará a público 
pregão de venda e arrematação, 
por quem mais der e maior 
lanço oferecer, independente da 
avaliação de três mil e oitocen
tos cruzeiros, o seguiDte imóvel: 
Uma gleba de terras com a 
área superficial de 16.627 m2, 
situada no lugar denominado 
São João do Pelotas, distrito de 
Capão Alto, desta comarca, 
dentro das terras de Antcnio 
K lante, com os quais div de 
por todos os lados- - E quem 
quizer arrematar os teferid.. 
bens, deverá comparecer > 
Ingar, dia e hora acim*” menci - 
naoos, sendo eles entregues i 
quem mais der e maicr l»eç » 
oferecer iudependentfmente » 
avaliação, depois de pagos, em 

j moeda corrente do país. o pre- 
jçc, custas e taxas da arrema'a- 
ção, podendo, entretanto, ofere
cer fiança idônea por três dias. 
O presente edital será afixa o 
no lugar público de costume e 
e publicado na forma da 
Dado e passado nesta cidade e 
Lajes, aos nove dias do irei 
de junho ao ano de mil n- v - 
centos e cincoenta (9-6-19.30). 
Eu Waldeck A. Sampaio. Es
crivão do Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino. Se
los afinal.

cálculo do adicional

Continua na 2a. página

[vo Ouilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

i i i A G U A R D E M
Na segunda quinzena (iesíe mês

RICH1ARD1 JUNIOR
E sua grande, famosa companhia internacional drô 

revistas maravilhosas

3j figuras ! Artistas Cantores e Magcos ! 20 «Oirls»
e bailarinas !

A rte ! Humcrismo! M istério ! Luxo! Deslumbramento!

A maior, msis completa, mais popular, e mais luxuosa com
panhia de revista, que viaja atualmente pelo Brasil e Ameri

ca do Sul

Aguardem Brevemente no Une-Teatro MARAJOARA

|
I
I
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a  C a p i t a i
Continua a sua SENSACIONAL liquid 

çáo vendendo a preços de abismar
Rua Correia Pinto 80

Prolongue a “ mocidade" 
do seu FORD com o SERVIÇO FORD

N Ó S CO NHECEM O S  

M ELH O R  

O SEU FORO

Prevenir é melhor que remediar! Habi
tue-se, de tempos em tempos, a subme
ter seu Ford a um exame do m ;to-, dos 
freios e de tôdas as partes vitais. É o 
melhor meio de conservá-lo sempre em 
forma. Para êsse fim, utilize o nosso

Serviço Ford. Como Revendedores Ford, 
somente nós temos mccãn cos trein dos 
pela Ford, usamos ferramentas especiais 
para trabalhar com Ford, ado amos mé
todos aprovados pela Ford e nai ural- 

«nente, só utilizamos p eça s  F ord  leg itim as.

Revendedores nesta cidade:

Com ércio de Autom óve is João  Buatim  â. A.

Felnu.
IVlu presente, inlimo „ 

«hor Júlio IMau, a vir D, 
o valor da referida d j  
ou dar as razões de reciH, 
tifioando-o desde j ’ 
to, caso não 
prezo legal

prot». I
c°tnpaieç,

Lajea 9 de Junhc d€ |i

O Oficial de Protego, . 
J°ã" Üuulberto da Silva

Saulo José
O Sr. Saúl Atlmyde « sua „ I 

ma. esposa tiveram o desgô . I 
de perder seu filho ònulo f 
falecido rm dois do corrtntç,

O desditoso menino era nj. 
to querido, não só entre ■ 
seus parentes, com» tarabem d* I 
todos que o conheciam, srndt f 
sua morte muito sentida.

T e a t r o
Richiardi Jor. Vem aí 1

A nossa Laess não podia ficar esquecida pelo famoso ar
tista. Visitados pelos maiores conjuntos de Teatro, era de espe
rar que Dossas empresas ciue-íeatrais tudo fizessem para interes
sar o simpático e jovem cantor e ilusionista a visitar o nosso 
publico. E Richiardi Jor. ai vem. Breve a nossa cidude e capi
tal do planalto catarinense vai tbr o inesquecível prrzer de as
sistir ao consagrado astro de Cipema e Teatro - Richiardi Jor., 
e sua grande c maravilhosa Companhia Inlernacion. 1 de Revis
tas. òão trinta e cinco figuras, entre as quais se desiacam por 
sua graça e beleza as sedutoras «Richiardi Girls*

Pela primeira vez iremos ter o nosso Teutro de Revista. E 
como um mágico traço de união entre os diversos quadros da 
revista. Richiardi |or. e suas mãos encantadas, farão surgir no 
palco e entte os espetadoc.es os mais belos minutos de arte e 
mistério!

Cenários luxuosos! Bailados extasiantes e números de mu
sica e canto mundialmeute aplaudidos, as três revistas que Ri
chiardi Jr. vai apresentar ao nosso publico ficarão para todo o 
sempre lembradas com saudade deste grande e famoso con
junto artístico.

Richiardi Jor. e sua grande Companhia de Revistas Mara
vilhosas deve chfger a Lajes n« proximo dia 19, para estrear 
no nosso Marajoara dia 20 com à primeira revista do seu pro
grama — «Cavalgada Magica».

STÜD10 KLINGER
MUDQU-SÊ

Para o Prédio da

Companhia Telefônica

Falecimento acompanhamento.

Pezames á familia
Com avançada idade, faleceu 

nesta cidade, a Exma. Sra. D. 
Floripa Candida de Camargo, j 

natural desta cidade e viuva do 
saudoso conterrâneo Sr. Ma- j 
noel Vieira de Camargo, fazen-1 
deiro no distrito de Painel.

A extinta perfencia a tradi- ; 
oional familia lajeana, sendo 
muito estimada no seio da so-1 
ciedade local. Era piOgenitora 
do Sr. Urgt-1 CamsrgO, concei
tuado industrialista aqui resi
dente.

O seu sepultamento realizou- 
se no dia 4 do corrente, saindo 
o féretro Ja lesidencia do Sr. 
Urgel Camargo, com graudo!

Edital
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral da Comarca de Lajes. 
Estado de Santa Catarina na 
forma da li l  etc.
Faz saber que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel <^ordova sem nu
mero, para ser protestada por 
falta de aceite e pagamento, 
Uma duplicata no valor de CrS 
4 530,00 emitida por RUSchle 
Irmãos contra o Seuhor Julio

Srta. lady Giiii
No próximo dia 13, festijtri [ 

mais um aniversárn natalicio ,| 
a distinta Srta. Jady Goidril 
fino ornamento da soCiediij*! 
local e n embro da Diretoria íç] 
conceituado «Oremin R. malh°l( [ 
Rns'<n> A Sita Jady é um 

j das ap içadas alunas do rins 1
• Comercial do Ginásio Díocsíd? 
i e dileta Mha do Sr. Ernesto 1 
Guidelli, sócio da firrrs Erne<-| 
to Guidalli à  Fdhos dtsU pn«|

Vende-se
Ver.de-se ótima casa de 

dencia. a rua Cel F-nutol 
Souza, com 4 quartos, sala W I 
jantar, Escruoiio e vem is de- 
pendencias inclusive quarto de 
banho completo com Jgu» 
quente e pia, fogão lareira f I 
armario ímbutido Terreno im- | 
pio cem quintal deposito de li
nha e garage. Tratar com Jo*- 
quim RuU, na casa 11-ô pcke.

José Wellingtnn Caval
canti

\

Transcorre em 12 deste *•*! 
o aniversário natalicio do t*0' 
mado jovem José Wílliití  ̂
Cavalcanti, aplicad» aluno •

I curso colegial clássico em t*
| ritiba e filho do Dr. 
jTenoriu Cavalcante, di>' *
• sdvogado cm Curitibaoos.

Amanhã - Domingo, ás 8 horas no M a r a j o a r a
& .COLUMBIA. APRESENTA A GRANDE PROPUfiO DE .BENEDICT BOOEAU'S PR0DUT10N

L u 1 u B e i i eDa qual sãc principais 
protagonistas o s  oon B agra - 

dus astros:

Dorothy Lamour e George Montgome
Venham conhecer a historia romantica e dramatica de umi dasmiiora* queridas e d i

amores, sua gloria e seus cruais desengano^ !

A lb e rt Decker, Oito ^ílJ 
ger, Glenda Farrel f 

Greg Mc Cíure

ry
artistas americanas - sua vida e

' ■
" íf . ,
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