
Triunfalmente prossean«
catarinense, tendo á  51 T̂ :arçrvana da vitória percorrendo o oeste
pública e o Dr. Udo Dee.ko° ^ r* j? íeu Atamos Vice-Presidente da Re- 
povo em m assa aanrrr^~ „ c<?nuidato á  governança do Estado. O

a em todos os lugares a  passagem dos iius- 
___________íres catarinenses.
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DR. OSNI DE MEDEI
ROS REGIS

0 Partido Social Demo 
crático de Lajes, unido 
e coêso, apresenta o seu 
candidato ao cargo de 

Prefeito
0  Diretório Central e os re

presentantes Distritais do P. 
S.D. de Lajos. reunidos hoje 
em sessão preparatória, delibe
raram, por unanimidade, indi
car á ConveDçao do Partido, o 
nome do ilustre patricio Dr. 
Osni de Medeiros Regis, ao 
cargo de Prefeito Municipal.

Mais uma vez a pujante 
agremiação majoritária de La 
jes assume uma atitude digna 
de um Partido invencível, co
mo o tem sido até o presente 
momento o PSD local, graças 
a compreensão, boa vontade e 
dignidade dos seus membros 

Da Ordem des Advogâ  tanto os do Dir etcrio Central CO 
dt°E?.l,BrNÔ™alDv S  mo os ataogsíos membros dos
Ramos — Diretor - Presi- Diretórios Distritais, sempre 
dente daL̂ io c,ube de prontos a colaborarem na roa- 

nuterçdo da unidade partidária, razlo primordial das 
grandes vitórias alcançadas nas passadas oampan as

eeit°Essa demonstração de unidade do PSD lajeano 
confundiu os seus adversários políticos que esperavam 
ver as hostes majoritárias fragmentadas e en ra(lue'- 
das por dissensões, para tentarem derro * 8"• oncon 

Marcha assim o PSD lajeano para « nova> «ncoj 
tro marcado em 3 de Outubro yindouro^no qual fala 
ráo ás urnas, novamente, assinalan o u . $ e .
trondosa vitória do Partido, cujo c e P COMAN- 
«»dor Nereu Ramos um  por lema: «NaO bEI COMAN
Dar derrotas»._________________ — ---------

ilado R ibas Ramos trabalha pela classe rural
deputado |oão Ribas R « o s  S S J  w S S S  d.

LeíisUttv. n . dei«« rurais, pki-
, do comercio, da avou a laboriosas que mui-nedidas em b e o H íc .o  dest.s classe«
eito para a prosperidade 0 texto do projeto
je temos a satisfaça0 em p : sões da Assembléia le 
ni pleno andamento nas Co dQ depula£|0 Ribas Ra- 
, constituindo, mais um e- o Ç 

prol da numerosa classe rural.

1 ’ • • - . » T p S K * .

b usn Ribas Ramos

Jazz União Udo Deeke, ontem e hoje
Realizam-se nos dias 29 e 30 A candidatura do ilustre engenheiro Udo Deeke ao cargo 

do corrente, na «ede do (Jentto Gr°vernador do Estado, lançada pela recente convenção do
Partido Social Democrático, têm a recomend3-la, entre as mui
tas considerações qus militam por assegurar-lhe a vitoria nas 
urnas de 3 de outubro vindouro, a circunstância de haver o 
honrado candidato servido longamente a causa coletiva, não a- 
penas no mais alto pôsto da administração barriga verde, mas

tãrãcTde V c h u r r ^ ò r  quermes- , í ambé?  .f0™0 aUX̂ Y  e técnic°  do progresso
integral de Santa Catarna a gest5o administrativa do sr dr. 
Nereu Ramos, eminente presidente do FSD catarinense e Vice- 
Presidente da República. Quando, primeiro sob mandato popu
lar Se 1937, e depois como interventor Federal, o insigne sr. 
Nt-reu Ramo?, traçado um amplo esquema de açSo construtiva 
empreendedora, realizou a gigantesca e consagradora obra 

que defimtivamente lhe vincnlou o nome à profunda e inalterá
vel confiança do povo catarinense, o sr. Udo Deeke se encon- 

Ama- i trava a sen lado, na qualidade de diretor de Obras Públicas.
I Sob su* orientação técnica, se levantaram êsses monumentoa 
1 sociais, que consistem era algumas dezenas de grnpos escolares,

-------  dezenas ainda de centros de saude, hospitais e maternidades,
j colónias assistenciais de profilaxia da lepra e de tratamento de 
: enfermos da mente, e tantas outras concretizações do patriótico 
pLno de amparo às Decessidades das populações menos favo
recidas da sorte.

Daí o na<urai contentamento do preclaro sr. Nereu Ramos 
ao ter de proclamar o escolhido pelos convencionais do pesse- 

eatá dismo estadual e que seria precisamente o seu colaborador de 
espe- tôdas as horas, o engenheiro que, em fase culminante da evo-

Opprário, animadas festas em 
beneficio do Jazz Orquestra 
União, recentemente criado por 
elementos daquele Centro e 
rausicos locais. As festas cons
tarão de «Churrasco» que 
ses, prendas, leilões, etc.

Fazem parte do Jazz União, 
os seguintes músicos: Dirigen
te, Olinto Santos, músicos Se
bastião Muniz, Manoel Olivei
ra, Darcy Ogê Muniz, Tubo Ca
bral, Zéca, Neves, Acioii Bras 
cher, João Leão e Ary 
ral.

«Vale do 
Itajaí

Esta conceituada Revista
organizando uma edição . _______ _______ ____e______  __ ____ _______ __ _____
ciai comemorativa do Cente- luçã° administrativa de seu Estad", soubera portar-ae Com in- 
nácio de Blumenau, com 250 teira dignidade, Oibedo e trenquilo ptla certeza de haver dado- 
paginas ilustradas, e com a a causa de sua terra imensa parcela de energias e de iuteli- 
tiragem de 10 000 exemplares, ggncia

Tratando-se de uma obra O sr. Udo Deeke póde, assim, estar a vontade ao lado do 
importante, que documentata si Nerêu Ramos, quando, como ocorre presentemente em toda 
aspectos de lodo o Vale do lta- a riquíssima região do Oéste de Santa Catarina, tem de falar 
jaí e do Centenário da prospe- às populações, dnndo-lhes conta de observações pessoais, feitas 
ra cidade de Blumenau, está no trato direto com os problemas do povo e da terra, — pro- 
despertando interesse em todo blemns aos quais visará o seu governo, com maiores razões do 
o ncsso Estado, a Edição es- qne o fizessem outros e com o êxüo proporcionado pelas vanta- 
pecial dessa importante publi- gens de havê-los estudado no tirocínio do admiaistrador ponde- 
cação. rado.

As calorosas manifestações de solidariedade política e de 
E ’ Agente nesta cidade, a entUsiasmo eivico q«e esta recebendj, envoltas na gratidão do 

Revista «O Vale do 0 povo ao seu insigne benfeitor — sr. Nerêu Ramos — têm,
nosso colega Edgar Werner. portant0> a expressão dos pronunciamentos populares que con-
_______ _______ ______________  sagram os homens públicos pelo que os credenuia no passado

de serviços e no presente pessoais, que lhes oferece em troca 
flSll i l  »ASSOCIAÇÃO SANTA IZÂBEL» de n0vos sacrifícios, a hoorosa e inabalável confiança dos seus

concidadãos.
As Damas de Caridade e a 

Associação de Santa Isabel pm- 
movem uma festinha em bene
ficio dos pobres que aerá rea
lizada á 28 do corrente no Tea
tro Marajoara ás 71/2 da noite.

Entrada Cr§ 3,00 

Lajes, 21 de Julho de’  1950

«O Estado*

Auto Ford 39
Vende-se um auto JFord 39, 

de Luxo, muito bem conserva
do.

j vt is iiiformsçõ S —  C’ ÍX3 
1 p.-jtrfl 48 Joinvile.

Partido Social Democrá
tico

C O N V I T E
O  Diretóçio Municipal do Partido Social Democrático 
convida os seus correligionários e o povo em geral, pa
ra a Convenção do Partido, que se realizará ás 10 
horas,« dia 23 do corrente (domingo), no Cine-Teatro 
‘ Carlos Gomes»; afim de ser escolhido e indicado aos 
sufrágios do eleitorado, ao próximo pleito de 3 If de 
outubro, o seu candidato ao cargo de PREFEITO M U 
NICIPAL DE LAJES’

Lajes, 20 de | alho de 1950
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Dia 23
Leopoldo, filho do Sr. Leo- 

poldo Dias Braesch?r- 
— Sgto. Muiiuel da Silva Gou 
larte, do 2 Batalhão Rodoviá
rio

Dia 24
A Exma. Sra D Tita ^bei- 

beiro, esposa do Sr. Kdmnndo 
Ribeiro, luralistu nsste rnunici- 
pio.
— O Sr Otacilio Oranzotto, in- 
duslrialistu em Anita Qaribaldi.
— A menina Vera, filha do Sr. 
Vitor de Oliveira.

Alves, Rodrigues de Correia 
Pinto.

Dia 27
A Exma Sri. D. Gerda Dis- 

clier, esposa do Sr. Fan- 
fa Dischpr aqui residente-

O Dr. José Brtalha da Sil
veira, cirurgiâo-Dentista aqui re
sidente.

Dia 28

Cap. Sebastião Valeriano de 
Morais, Oficial do Exercito, re- 
ridenle uo Rio de Janeiro.
— O Sr. Eliseu C oncer, comer
ciante nesta cidade.

Dia 29
Dia 25

A Exma Sra D Zenita Ra
mos de Oliveira, esposa do Sr. 
Amadeu Neves de Oliveira, do 
comercio desta cidade.
— Srta. Dolores Costa, filha do 
Sr. Antonio Amaral Costa, ru- 
ralista em Vigia.

Dia 26

lracy filha do Sr. Hortencio

A Exma. Sra. D. Noemia Ra
mos Adames, esposa doSr. João 
Adames, do comercio de 'Porto 
Alegre.
-  A menina Zulma, Filha do 

do Sr. Vinoco Camargo, fazen
deiro no distrito de Painel.
— Ademir filho do Sr. Vitor 
de Oliveira aqu' residente
— O Sr. Juvelino Telles de Sou
za, Escrivão de Paz em Correia 
Pinto.

Casou-se a Rainha de Lajes
Enlace Antonio C. Andrade - Dul

ce Lisbôa

Realizou-se dia 8 do corrente o 
enlace matrimouial do jjvem An
tonio da Paixão de Castro Andr-de, 
do comercio desta cidade, filho do 
saudoso conterrâneo Sr. Lidario P. 
de Andrade, já falecido e de Dona 
Ernesfina de Castro Andrade, com 
a distinta Srta. Dulce Lisboa Vieira 
da Costa, fina tlôr d? sociedade la- 
Jeana, filha do Sr. Nelsou Vieira da 
Costa, industrialista e de Dona Ol
ga Lisboa Costa.

O ato civil foi efetuado ni resi
dência da noiva e O religioso na 
Catedral de N.S. dos Prazeres.- Fo
ram paruninfos: No Religioso, por 
parte do noivo. Sr. Adelmar Burger 
de Castro e Senhora, Sr Carmosmo 
R de Castro Andrade e Srta Neide F. de Castro Andrad-i. Por 
parte da noiva, Sr. Pedro Lisbôa e senhora e Sr. Áureo Lís- 
bôa e Senhora. No civil por parte do Noivo, o Dr. Celso Ra
mos Branco e Senhora e Lothar Branco de Andrade e Senhora 
Por parte da noiva, o Sr. Ctsar Vieira da Costa e Srta. Leila 
Ramos Vieira e Sr. Antonio Lisbôa e senhora.

A Srta. Dulce Lisbôa Vieira da Costa é detentora do ti
tulo de «Rainha de Lajes» conquistado no rumoroso e disputado 
«Concurso de beleza* organizado e levado a efeito em Março 
de 1949, pela Empresa M.A. de Souz i Ltda. proprietários do 
Cine-Teatro Marajaara. Naquela festa a Rainha eleita foi coroa
da numa reunião elegante realizada no suntuoso Teatro, cons- 
titumdo um acontecimento social de grande repercussão pelo 
ineditismo de eleg neia e distinção ah verificados.

Algemiro Francisco de Souza 
e

Lourdes Lemos de Souza

Participam aos parentes e pes
soas «Je suas relações que sua 
filha FAN!, contratou casamento 
com o í>nr. Germano Alexandre 
de Souza.

José Paulino de Souza 
e

Davina Pereira de Souza

Tém o prazer de participar ao9 
parentes e pessoas de suas rela
ções o contrato de casamento de 
seu filho GERMANO, com a Srta. 
Kani Lemos de Souza.

1G 7 50Lajes AM e GERMANO 
Noivos

O que o voto 
representa

Estimamos para o próximo 
pleito um nnmoio de eleitores 
igual a 20./° d* população do 
Paiz, (9 milhões) Ca la voto 
servirá, não só para definir os 
destinos dos que votam, mas, 
sobretudo, o daquela imensa 
maioria de 36 milhões de pes
soas que não se pode manifes
tar. Seut voto representa por
tanto muito para a nação.

Embora fontes oficiais procla
mem que o analfabetismo no 
paiz seja de 7C°/o, é bem pos
sível que na realidade seja 
maior a porcentagem de analfa
betos. o que, em verdade nâo 
encerra nenhum desduuro para 
nós que aspiramos a cultura do

Copa do Mundo
(Extraído dc ‘ Jornal do Dia*

SEM PRE PERDEMOS A 
B A T A LBA ! Ob vinte e 
cinco cidadãos que eram 
depnsitários das esperanças 
de 45 milhões de brasilei
ros, fracassaram. Nas suas 
qualidades de jogadores de 
futebol, todos acreditavam 
aos quatro ventos. Entre
tanto, apesar do irrestrito 
apoio daquela formidável 
massa de povo que compa
receu ao «colosso do Mara 
canã. eles falharam lamen

povo, mas náo ttmos o podvr j ta vel e dolorosam ente, ^m 
suficiente para promove-la, porj balados por duas estrondo- 
falta de recursos. Assim, o des-,
tino dessa massa de brasileiros sas g- leadas, ju lgavam  se 
que nâo votam, está nas nossas j os maiores do mundo, üe- 
mâos, seremos os responsáveis queceram .se, porém, que 
pelo bem, ou pelo mal que n -irm m a pequena Republica 
correr a toda a gente, em v ir - jdo 8U| j (.„a -se m uito  me 
tude de uma ma escolha de , .  . . „ ;
candidatos.

Sua re'poD8?bilidade politico,
lhor futebol do que aqut 
Esse esquecimento, resultou

entretanto, não se restringe ao no que, ao final, assisti- 
voto individual. Para que h a - l mcfl> Os «velhinhos* que 
jam 9 milhões de eleitores, se - j  ’ avam a gloriosa «oe.
râo necessários os requisitos', , 6 , __„
mais, banais, as condições mi- leste*> pondo -em p á ca 
nimas de capacidade e cultura, um lutebol convicento e
muitos dos eleitores serão, for« 
çosamente elementos semi anal
fabetos, ou considerados alfa
betizadas porque apenas sabem 
assina: o proprio nome.

Como votaram esses eleito-

prático, não encontraram  
grandes dificuldades para 
liquidar, de uma ' vez por 
todas, com as pesadas 
«mascaras de escafrando»,

res? Isto, caro eleitor, também que os in tegrantes  da Se- 
depende de você. Para que o j eçao B ra s ile ira  haviam ad-
eleitor não troque seu voto por . . ,  ,, •,, „ j  H ■ , *: quirido na praça do h io  . ,ura copo de cerveja, é preciso i “ “ v
que algnem lhe explique o va-; bis «. rs. desportistas o 
lor do voto Esse alguém deve quadro dos jogos oficiais  
ser uma pessoa de conciência, da Cópa do Í/nndo: 
um bom cid;idãn

1 - 1920 . M0KTEV1DEU

CAMPEãO — UhUGUAI

Eleitor esolarecido ! você de
verá ngir, a todas as pessoas de 
sen conhecimento você deve 
f-zer sentir o verdadnro signi
ficado do voto Em sua casa, 
entre os seus amigos e a to 
dos você tem a responsabilida
de moral e polihc* de orientar 
e propagar a votação conciente 

Vi.cê tem que fazsr com que 
cada eleitor escolha ajuizada 
mente um caudidato. Você deve 
ser nm Cabo eleitor al, pelo menos 
tem essa obrigação moral

Aconselhamos o eleitor para 
que não mais troque seu voto 
por um cepo de cerveja, ou 
um terno de algodão O seu 
voto é o documento do sua 
cultura. Seu voto não pode ser 
considerado restritamente, não 
se pode subordinar, nem a mna 
situação do momento, nem a 
um interesse individual, ele re
presenta uma aspiração sooial 
com ele você definirá a situa
ção de sua familia, dos seus 
amigos e n â o  d e v e s  
sacrificar os interesses da Nação, 
por um capikho momentâneo 
on por algum bem de seu inte
resse exclusivo.

Eleitor! Lu voto tem um va
lor extraordinário e, si for apli
cado ooncientetnaite, então vo- 
iê  verá o bem que praticou.

O . M.

por Nelson Brascher)

2- Argentina— 3- Esta
dos e Jugoslavia.
Quadro Campeão: Baleste- 
ros, Nassazzi e Mascheroni, 
Aadrade, L, Fernandez e 
Gestido, Qriarie, Scarrone 
Castro, Céa e Dorado.

II • 1934 - NA ITALIA

CAMPEã ITALIA — 2‘ Che
coslováquia — 3 - Alemanha 
— 4 - Autria.
Quadro Campeão: - Combi,- 
Alemandi e Monzeglio, Fer 
raria. Monti e Bertolini; 
Qnaita, Meazza, Schiavo, 
Ferrari e Orai.

III . 1938 - NA FRANÇA

CAMPEã — ITALIA — 2. 
Hungria — 3 Brasil — 4 
Suécia,

Quadro Campeão: Olivie
ri, Foni e Rava, Serantoni, 
Andreejo e Locatelli, Bia- 
vatti, Meazza, PioJa, Fer
rari e Causai.

V — 1950 -  NO BRASIL 

CAHPEãO — URUGUAI -

Suécia 4.?• Brasil 3 
Espanha.
Quadro Campeã:
Mathias, e Tejera, 
ta. ubdulio Varela 
driguts Andrade, Gighia, 
Júlio Perez; Schiafinu Mi- 
guez e Moran.

Maspcli, 
Gambe 
e RoJ

Assine «Correio Lageano*

Hilário Bleyer
Já  se encontra restabelecido 

da enfermidade qne o reteve 

acamado poi alguns dias, o Sr. 

Hilário Bkyer, prestigioso Pre

feito de São Joaquim e forte 

industrialista neste município,

S r t :i .  W ilm a  Neves 
S a n to s

Em visita á sua tx r a .  famí
lia, encontra-se nesta cidade, 
em gozo de férias, Srta. Wilma 
Neves Santos, esforçada Profes
sora no Grupo Escolar «Paulo 
Schieffler» da cidade de Caça
dor

Srta. Yolita Gagliastri
A passeio, encontra-se nesta 

cidade a Srta. Yolita Gagliastri,
i ' ' i 1 da Exmn. viuva Arlinda 
Gagliastri, que aqui residiu du- 
. aute muitos anos.

S E G U R O S
Sul America -  T errestres  ■ M arítimos e Aci

dentes
> eguros contra fogo, acidentes pessoais e do traba
lho, responsabilidade civil, etc;

âg*ente

Construtora Comercial 
Ltda.

Rua 15 de Novembro, 6

Construções em geral- Obras por contrato e Por
administração.

. enda c e materiais para construções, a baixos prt 
ços

a t a c a d o  e v a r e j o
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25) -  um lote com a área de 
680 m2, confrontanJo ao norte 
e sul com o Patrimônio Muni
cipal, a leste com a Estação 
Fltotécnica e ao oeste com 
urna rua projetada.

26) - um lote com a área 
de 680 m2, confrontando ao nor 
te ** sul com o Patrimônio Mu
nicipal, a leste com a Estação 
Fitniécnica e ao oeste com uma 
ru» projetada:

27) - um lote com a área de 
680 rn2, confrontando ao norte 
e >ol com o Patrimônio Muni
cipal, a leste com a Estação Fi- 
iotécoica e ao oeste com uma 
rua projetada.

28) - um lote oom a área de 
680 ru2, confrontando ao norte 
com o Patrimônio Municipal, 
ao sul e oeste com ruas pro
jetadas, e a leste com a Esta
ção Fitotécnjca.

29) um lote com a área de 
8(0 m2, confrontando ao norte 
e Pste com ruas projetadas, e 
*' sul e oeste com o Patrimo- 
úi Municipal

30) - um lote com 3 área de 
8(0 m2, confrontando ao norte, 
ayi e oeste com o Patrimônio 
Muuicipal, e a leste Com uma 
rua projetada

31) - um lote com a área de 
800 m2. confrontando ao norte, 
Sul e oeste c^m o Patriuor.lo 
Municipal, e a leste com uma 
rUa projetada

32) - um lote com a area de 
800 n2, confrontando ao norte, 
iol e oeste com o Patrimônio 
Muuicipal, e a leste com uma 
rua projetada.

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

34) - um lote com a área de 
000 m2, confrontando ao norte 
com uma rua projetada, e ao 
sul, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal,

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

36) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ac norte 
e oeste com ruas piojetadas, * 
•o sul e leste com o Patri
mônio Municipal.

37) -  um lote com a área de
800 m2, confrontando ao norte 
aul e leste «om o Patrimouio 
Municipal, e ao oeste com uma 
rca projetada. .

38) - um lote com a área de
800 m2, confrontando ao norte, 
sul e leste Com o Patninonio 
Municipal, e ao oeste com oma 
rua projetada. ,

39) - um lote com a área ^
800 m2, confr^ni''ido <o 1 o*1 • 
snl e leste c ..m .. Patnmoiuo
Municipal, e ao oeste com '*nia 
rua projetada.

um lote com
r,° u"*com

e oeste

imomo 
a Esta-

pro-
Esta-

40) - _  ..........

.  n — h0 norte 
nlcipal. e' ao su|“ ' ,n,”üio 
ruas projetadas.

640 L'2 ” p nj° te Com a área de
de psu||oo s  ™  »

m ' 80 , suI e0m O Patri 
» l«sle co m

çao F.iotécnica e ao oeste com 
uma rua projetada
j -4J L '  umo lote com a área 
ce Oiu m2, confrontando ao 
norte com o Patrinio Municipal 
ao sul e oeste c r -  F *
jetadas, e a leste 
ção Fitotécnica 

O preçe minimo de aliena- 
Ç3o é de Cr$ 5,00 Por ’ metro 
quadrado

As propostas serão abertas 
no dia 7 de agosto do corren
te ano, ás 15 horas, na Secre
taria da Prefeitura Municipal 
de Laj^s em presença dos in
teressados ou quem os repre
sentar, e deverão estar devida
mente «eludas, em envelopes 
fechados, nos quais declarem o 
preço máximo que oferecem 
pelo imóvel ou imóveis acima 
citados, bem assim quaisquer 
outros esclarecimentos 6ôbie o 
assunto

AS PROPOSTAS DFVERãO 
SER FEITAS SEPARADA
MENTE PARA CADA LOTE

Durante o prazo de 16 dias 
se>ão julgadas as reclamações 
de quem se julgar com direito 
aos imóveis ora em conoorrên- 
cia.

O proponente cuja proposta 
fôr aceita deverá efetuar o pa
gamento dentro do prazo de 
15 dias

Prefeitura Municipal de Lajes, 
em 22 de julho de 1950

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Oeral

j u í z o  d e  d i r e i t o  d a
COMARCA D E  L A JE S  

EST A D O  DE SANTA GA 
TARIN A
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SERVIÇO FORO o conservará sempre em forma

Basta um mínimo de cuidados para 
que seu caminhüo Ford trabalhe por 
muitos e muitos anos, sem lhe dar a 
menor dor de cabeça: de tempos em 
t< mpos, mande fazer um exame com
pleto do motor, dos freios, das 
moías, para reajustes e para 
corrigir possíveis inegulari-

dades. Para isso nada melhor que « 
nosso Serviço Ford. Nós temo- mecâ
nicos treinados pela Ford, dispomos de 
ferramentas especiais para trabalhar 
com Ford, empregamos os métodos 

recomendados pela Ford e, 
naturaimente, só utilizamos 
peças Ford legitimas.

N Ó S  C O N H E C E M O S  M E L H O R  O  S E U  F O R D  

R e ve n d e d o res  nesta c id a d e :

Comércio de Automóveis João Buatim S. A.

Edital de Praça, com o pra
zo de vinte dias, parj a ven
da e arrematação do l“ ov_e‘ 
penhorado nos autos da Açao 
Executiva Cambial movMj* 
por Almeida Broering, Mello 
S. A. Comercio, coD«ra Ui‘- 
véira de Souza Machado.

O Doutor Ivo Ouilhon Pereira 
de Mello, Juiz de Direito da 
comarea de Lajes, Estado de 
Santa Catarin», na forma 
lei, etc.

da

Faz saber aos que o presen 
jraça, co

virem
le Vdïtal de praça, com o prazo 
de vinte (20) dia», “ ■

ou
uc í* "Â mrntó dele tiverem, que

d , « O * «
dia doze

vindouro

her-s 
no saguão 
rum

q.1950), á« dez
n-uit* ■’ 1' U.os (:03W

uo E<l.fNi°
li iijimuiirua

do l' i- 
Cuuataii',

nesta cidade de Lajes, pelo por
teiro dos auditórios ou quem 
suas vezes fizer, será levado a 
publico pregão de venda • ar
rematação, por quem mais der 
e maior lanço oferecer, acima 
da avaliação de Cr$ 8.200,00, 
feita por êste Juizo, o seguinte 
bem imóvel penhorado nos au
tos da ação supra mencionada, 

tendo os se
guintes característicos: ; Uma 
gleba de terra de mattos e f>- 
chinais, com a área superficial 
de trezentos mil metros qua
drados) 300,000 m2), situada no 
lugar denominado «Erva-doce», 
no distrito de Carú, desta co
marca, própria para a cultura, 
contendo vertente e alguma pe
dra ferro, confrontaado com ter
ras de João Batista da Costa, 
com terras de João Waltrick et 
com terras dos executado», E 
quçm quizer arrematar o imóvel 
acima descrito, deverá compa
recer no lugar, dia e hora aoi- 

Ima citados, sendo cie entregue 
(a quem mais der e maior lanço 
oferecer, acima da avaliação 
aludida, depoia de pagos, no 
ato, e em moeda corrente do 
país, o preço da arremataçuo, 
taxaa e custas judiciais, facul
tando-se no entanto, ao arrema- 
(«•iti» oferecer flenÇR idônea,

, irês  d i.s  -  E , Paru «|Uo 
cli gue u noticia a tedos os in

teressados, se passou o presen- Oficina Mecâniea, situada a rua 
te edital, que será publicado e jS. Joaquim s/n. Declaro, ta n- 
afixado na forma da lei. - D a - ‘ bem, que os meus ex-socios 
do e passado Desta cidade de Celestino Salomoni, Maria Salo- 
Lajes, Estado de Santa Catari-jmODi Peruzzo e João e Ladit 
na, aos vinte e um dias do ‘ Cherubini, ficam isentos de to 
mes de julho do ano de mil e jda e qualquer responsabilidade, 
novecentos e cincoenta- (21-7-j presente ou futura, pelo que, 
1950). • En, Waldeck A. Sam-(lhes dou, com o presente doce

o da- mento, plena geral e Irrevoga- 
assino vel quitação.

| Esperando merecer de toda a 
(clientela a mesma atenção que 

Mello f°l dispensada á firma óra dif- 
solvida, coloco-me, antecipada
mente grato, á sua inteira dls

paio, Escrivão do Civel, 
♦ilografei, subscrevi e 
Selos afinal

lvo Ouilhon Pereira de 
Jniz de Direito

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

Declaração 
a praça

Declaro para os devidos fins 
e a quem interessar possa, qu3 
nesta data assumo toda a res
ponsabilidade do ATIVO E 
PASSIVO da firma que girou 
nesta praça sob a razão sorlul 
de «DALU AZEM, SALOMO- 
Nl & CIA LTDA», explorando 
o ieu.0 tít EulifliçCt . 1 c*ro

posição.
Lajes, 15 de Julho de 1980 

Verildo Dali' Azem 
De acordo: - Celestino Salo

mon!, p. p. Maria S. Peruza» 
Ladir Cherubini, Jofto, & La- 
dir Cherubini.

(Firmas reconhecidas^

O S N I R
<■  A D V O G A D O  ‘
Praça Joáo Pessoa 

CdiJ. Dr Acácio -  Vandar

L f i J I S
ó a  nia Patanlnet
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BtRTUZZI, RIBAS &
------C i a . -------------

Comercio e Representações
Rnn 15 de Novembro — Fon» 95 — Caixa Postal 22 
Endereço Telegr. “Bertuzzi” -  Lajes S«nta Catarina

Avisa a sua distinta  freguezia que inscreveu-se 
no famoso ooncurso C O R R E IO  DO POVO e F q  
LHA DA T A R D E  que distribue gratuitam ente 
2 milhões e 4 0 0  mil cruzeiros em valiosos prêmios e 
está distribuindo as cautelas  aos freguezes da Secção 
de Porcelanas, cristais, vidros, galvanoplastia, fa
queiros, a r t ig o s  para presentes etc.

Habilite.se a estes  grandes sorteios mensais 
de Maio a Dezembro, comprando mais barato e 
ganhando prêmios.

C d  2.4o(i.ooo,iio eoi prêmios

Dr. Helio Ramos Vieira
ADVOOADO

Açoes cíveis e comerciais (medição, divisão e demarcação 
de tarra», usucapião, servidões, cobranças, falências, etc. 
t»*entd'fas, doações, testamentos, contratos sociais e suas 
alt:eu ç5er, alvards, etc.-, ações criminais.

R. 15 de Novembro n° 6, I o A. -  LAOES 

NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

Ministério da Agricultura
FAZENDA DE CRIAÇAO DE LAJES

venda de reprodutores a prazo
A chefia  da fazenda de Criaqfto de La jes, inform a 

aos srs. criadores e cabanheiros ca tarinen ses , que está 
recebendo pedidos para a importação de reprodutores 
da Republica Argentina, que serão vendidos mediante 
o pagamento de 2õ/. por cento no ato da entrega e 
25-/. por cento anualm ente durante 3 anos, sem juros.

S.A Empresa da Viação Aérea Rio 
=G randense (VÀRIG)=

P. Alegre - Lajes - Fpplis Curitiba - São Paulo - Rio

Escalas
2as\ 4as e 6as, 

Feiras Escalas
4as 6as e Do

mingos

Saida Chegada Saída Ch -̂g ada

P . Alegre 9,00 _ Rio 8,00

LA G ES 10,25 10,10 S. Paulo 9,50; 9,30

Fpolis. 11,35 11,15 Curitiba 11,35 11,05
Curitiba 13,05 12,35 Fpolis. 13,05 12,35

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

Rio 16,10 P. Alegre - 15,20

rORRFIO l a g e a n o

'Prefeitura Munici
pal de Lajes

Estado de Suata Catarina

Edital de Concorrência 
Publica

De ordem do Sr. Prefeito 
Municipal levo ao conhfcimen- 
to dos interessados que, ate 
ás 15 horas, do dia 7 de agos 
to do corrente ano, acha-se 
aberta a concorrência pública 
para a venda dos seguintes ter
renos do Patrimônio Municipal 
hitos no local denominado Con 
ta Diaheiro, zona suburbana 
desta cidade.

16) - um lote com a área de 
520 m2, confrontando ao norte 
com a estrada que segue em 
direção á chácara Hoeschl, ao 
«ul com o Patrimônio Munici
pal, a leste com uma rua pio 
jetada, e ao oeste vértice do 
triângulo.

17) • um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte 
sttl e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e a leste uma rua 
projetada.

18) - um lote com a área de 
800 m2, confroi-trndo ao nor- 
e, sul e oeste com o Patrimô -  
nio Municipal, e a leste uma 
rua projetada,

197 • um lote com » área de 
800 m2, confrentando ao norte 
e oeste com o Patrimônio Mu 
nicipal, e ao sul e leste com 
ruas projetadas.

20) -  um lote com a área de 
461,25 m2, confrontando ao 
norte com a estrada que segue 
em direção á chácara Horchl, 
ao sul e leste com 0 Patrimô
nio Municipal, e ao oeste com 
terreno de Osmar Tonon Sgá 
tia.

21) -  um lote com a area de
417,3150 m2, confrontando
ao norte, e e leste, com 
o Patrimônio MnDicipal, ao sul 
com uma rua projetada, e ao 
oeste com terreno de Osmar 
Tonon Sgária.

24) - um lote com a área de 
680 m2, confrontando ao norte 
e oeste com ruas projetadas, ao 
Sul Com o Patrirnonio Munici
pal, e a leste com a Estação 
Fitotécnica.

Continua na 2a. pagina

pjqin*

C h eco u  0 novo esto q u e de c a lç a d o s  de to« 
dos os tip o s e p a r a  todos os preços

Visite a sua Sapataria

0  S ap a 1 0 C h i e
A mais barateira da cidade

T.A.C. Transportes Aéreos 
Catarinense

Carlo3 Hoepeke S .A . Com. Ind.
Rua Correia Pinto, 52 —  (N O V O S  AGENTES)

PARA O SUL PARA O NORTE

Segundas - Quartas - Sextas Terças • Quintas - Sabados

ESCALAS PARTIDA CHEGADA E SC A LA S PARTIDA CHEGADA

Rio 7,00 P. A legre 7,00

Paranaguá 8,45 8,15 L ajes 8,20 8.00

Santos 10,10 9,50 Flpolis 9,35 9,05

Curitiba 11,00 10,30 Joinvile 10,30 10,10

Joinvile 11,45 11,25 Curitiba 11,25 10,55

Fpolis 12,50; 12,20 Paranaguá 12‘05 11,45

Lajes 13.55 13,35 Santos 13,40 13,10

P Alegre 14,55 Rio 14,55

PASSAGEIROS -  CORREIOS . CARGAS — VALO 
RES — REEMBOLSO.

Em trafego mútuo com a rede da VARIO para Santa 
Catarina, Rio Orande do Sul, Uruguay e KLM para todo 0 

mundo:

AQENC14 — Rua 15 de Novembro n‘ 6 — T"! 11 - Rnd 
Ttl .«VARii)» - Caixa postal, - 182 - LAJE j-S-oila CaUhiia’

Coletor ia Es
tadual

Impostos sôbre Tabacos,- de
rivados e bebidas alcoólicas 

De ordem do sr. Coletor tor
no publico que dorante o mês 
de julho corrente se procederá 
a cobrança do imposto acima 
referido correspondente ao 2‘ 
semestre do corrente ano 

Os contribuinte» nUe não sa
tisfazerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
fsze-lo no mês de Agosto com 

' multa de 20 por cento. Termi
nados os prazos acima citados 
serão extraidas as certidões de 
divido para a devida cobrança 
executiva.

Coletoiia Estadual d* Lajes,

3 de julho de 1950

Algen.iro Francisco di Souz 
Escrivão

Importante emprego de capital
N egocio de Ocasiào

VENDEM SE um conjunto de propriedades como sejam: 
Uma casa de negocio com estoque, nm deposito, nm engarra
famento com estoque de bebidas, nm a ç 0 u g u * 
completo, uma oficina de madeira, completa, quatro casas de 
moradia, um bilhar, um caminhão IntemMtoaal K5-46 reduziiD 
e Con rodada Ford, u m  cimtohonete Chevrolet, uma outra 
casa de moradia com rádio Z?nilh e fogão de ferro n 1, gri* 
nitado, uma Oficina de Ferraria, completa, um carro de Icavi- 
los paia a entrega de compras, com arreiameuto, uma Oirag» 
para dois carros, duas pedreiras de pedras para alicerce.

Tratar com o proprietário Sr. Tiago Debétio. Em freote 
ao novo Campo de Futebol (Conta Dinheiro) — Lajes — Sta. 
Catarina.

Não dê esmola, contribua para SLAN
STUDIO KLINGER

MUDOU-SÊ

Para 0 Prédio da

Companhia Telefônica

Quer comer bem?
Vá no restaurante do clube 14 

de Junho
Lü MIDa S APETITOSAS — AMBIENTE SELECTO 

Satisfaça seu paladar
Cosmha brasileira e italiana Adega sortida
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Uma 0,s " i“ t »  Bara bem !ervir

Pôrto Alegre, V aearia, Lajes
De Pôrto Alegre - ás 2 «s — &

HORÁRIO: 2.as e 5.as ás 5 45 P a9’ ;̂?'s e sábados
De Lajes ás 2.as -  3.as _  5 as *'aJ  *s Sf“H 0S á* 5 horas

C A XIAS  DQ si 11 i  1 a ír r

De Caxias do Sul • 3.as e 6.aa-feir,i8
De L e jee -  4 .  4 a ,  e ,4 b ,d o ,  :o mb „ , n i ,  c „ „  ^

V A C A R IA  á LA IFÇ

V u £ a. 7 , s * * « .
MAIS INFORMAÇÕES NAS ESt ÂçÓ k s  RODOVu ÍÍi a I

Dr. Caetano Costa Junior
Especialista em doenças des

Olh i »s-Ou v i d os_N a ri z - Garga n ta
Consullório: Edif. Dr. Acacio 2- Pavimento 

das 9 ás 11 e das 3 ás 5 horas.

=  Estúdio Rax
Executam trabalhos fotográficos de todos os tipos 

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS MODIOOS

Atendemos chamados a domicilio casamentos, 
tizados.aniversári s, baDquetes. etc.

Secça< de revelações e vendas <te filmes 
Rua Del. Cordova jun'o ao Editicio novo 

Correio

Tubos de cimento-amianto(Tipo Esgoto)
B R f l S I L I T
De 2 a 20" de diâmetro, até 
4 m de com prim ento, para 
esgotos, ventiladores, águas 
pluviais, etc. Peças especiais 
e conexões de todos os tipos.

LEVES
i n o x i o A v c i s  
e c o n ô m i c o s  

DURABILIDADE ILIMITADA

Auto Chevrolet
Vende-se um do modelo 39a, 

c°m 4 portas, em perfeito esta- 
ao. Freço de ocasião. Ver e 
tratsr na casa de Moveis lr- 
m , Weiss, a rua Cel. Cordova 
em frente a Praça Cel. João 
Costa.

Dr. Jo ã o  G iiaih erlo  
N etto

Advogado
Rua ArÍ8tiliano Ramos 7 

Caixa Postal 5P

Dr. Valença
Climca exclusiva de 

crianças

Consultor'o: Rua Cel. Ansti- 
liano Ramos n- 8 

Consultas: das H  ás ’17 
horas — Fone 67

Residem i Rua Cel. Aris- 
tiliano ri i f ii 8 -  Fone 14

I

ba

do

ÜSNIRECIS
ADVOGADO

Praça Joao Passoa,
Dr Arácio - 1:andar

I j U Z S
5 n n t a  \ U a r i n a

Doenças e Operações
DE

OLHOS -  OUVIDOS NARIZ -  GARGANTA
(Cabeça — Pescoço — Boca)

Dr. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

Assistente do Prot. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de otorino la.ingologia do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade 
Han americana de ophtalmologia. Representante ofic.ai, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, em Montevidéo 
e /Tuenos Aire«, em 1950. Diplomado em Bronco esofagologia, em 
Buenos-A.res e Jfontevidéo pelo Prof. Chevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdès com o Prof- Lampert de

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

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

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HERGILIO LUZ, 30 (Rm do Hospital LAJES

I

Vende-se
Vende-se ótima casa de resi

dência. h rua Cel Fausto de 
Souza, com 4 quartos, sala de 
jantar. Escrúorio e demais de
pendências inclusive quarto de 
l.anho completo com agua 
quente e fria, fogão lareira e 
armario ímbutido. Terreno am
plo com quintal,deposito de le
nha e garage. Tratar com Joa
quim RuU, na casa Hoepcke

Distribuidores
Comercio e T r .m p o r t«  C. Remos S.A.

b i ' a c ê ' -  c o r d o v a  —

Não dê esmola, contribua para SLAN

NEGOCIO SE OCASIÃO
Vendem-se

Dois lotes arborizados, sendo 
um de esquina, situados na 
parte calçada da Aveuida Flq- 
riano Peixoto (Chacara Lonzi. 
Preço de ocastfo. Tratar com 
Joaquim Rau, na Casa Hoepcke

Pr. C ELS O  RAMOS 
B R A N C O  „

*  A D V O G A D O
H E S IO ÍN C IA  t  ESCRITÓRIO  

Rua Htrcfho Lui s

L A J E S  I *
Aferida chamado» paca M eo 

m ancas de 5. Jo aqu im , CuriM

.anci. Bom RíL.-o Io Sd

C A S A  W E I S S
0 maior deposito de MOVEI desta região

ESTOQUE NUNCA VISTO NESTA CIDADE

Dormitórios Salas de jantar -  Cópas e outros 
artigos do ramo, em Pinho, Imbuía Sucupira e 

outras madeiras

Estufados de veludo, de diversos tipos

Preços da Fabrica — Faca uma 
visita á

C A SA  W EISS
Rua Cel.Cotdova — O ld ;  esteve a Agsnc'a Postal Tele

gráfica

I

Raul G. Engelsing
Representações

Motòres 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, 2 0 -Lajes

Advogado

Dr. Rubaldo José iSchuch
Advocacia em Geral

Rua Baráo do Rio Branco, 12 Lages S. Catarina

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

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

criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Residência — Rua C el Cordova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Kua 15 de Novembro—Edificio Joâo Crua Jor. Fone b'8 
f.A JES — Caixa Postal n° l 1» St*. C*tnrln*

P
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Prefeitura Muniriral de Lajes
ESTADO D S S A N T A  CA T A R IN A

Movimento da Tesouraria durante o mês de junho do cor
rente ano.

Saldo provindo do mes de maio Cr$ 243.810,90

Receita Orçam entaria
Imposto Territorial
Imposto de Licença
Impostos S Industrias e Profissões
Imposto S Exploração Agrícola e Industrial
lmposlo S  Jogos e Diversões
Taxa Rodoviária
TaXus de Expediente
Taxa9, Custas Jd  e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza pública
Renda Imobiliária
Serviços Urbanos
Receita de Mercado, Feiras e Matadouros 
Receita de Cemitérios 
Alienação de Bens Patrimoniais 
Divida Ativa 
Multas

Cr* 5.474.00
4.796.00
1.676.00 

175 873,70
5.301,10 

53.065,00 
1 092.00
2.134.00 

241,60
30,00 

5836,30 
28.983,10 
4 940,00 

007,00 
138 829,20 
190.526,20 

3 433,70

j u í z o  d e  d ir e it o  da
COMARCA DE LA JES  

ESTADO DE SANTA CA- 
TABINA

Edital de Leilão oom o ^ra- 
zo de dez dias, para venda e 
arrematação de bens penho
rados à massa falida «Cia 
Pinheiral Ltda.».

Passageiros da VARIG
Movimento de Aviões 
D a 14 de Julho de 1950

sra

De Lajes pura o Ri«1 de Janeiro: Sr, Pedro J. Schweitzer 
De Lajes para Florianópolis: sr. José Boanerges Lop,« 

s.,» Leonina Neves Lopes, sra. Ida Schmidt, «rta. Aida Carsten 
sr. Ivo Selva, sr. Vicente òantana, sr. João Alexandre, sr. Jo$e’ 
Zicel e sr. Haroldo Silva.

De Florianópolis para Lajes: Sr Haroldo Mileis, sr. J0sv 
Alanazio Lemos, sr. Otto Ozorio Busch, sr. CDdionor Carneiro 

O Doutor lvo Guühon Perei- e sr p aulo Moreira 
ra de Mello, Jniz de Direito dal q 0 rj0 de Janeiro para Lajes sr. Nei Peixoto.
Comarca de Lajes, Estado dej Qe p0rt0 Alegre para Lajes Sr. Adalberto Hingel e Sr.
Santa Catarina, na forma «*a i Evaldo Eduardo Ouinther. 
lei, etc. . . ;

D’a ló de Julho de 1930
Faz saber aos que o presen-« .

te edital de leilão com o prazo' Do Rio de Janeiro para Lajes sr. Ten. Cel. O.hon 
de dez flO) dias virem ou dele  ̂Dutra Fr?goso.
Conhecimento tiverem ou inte-. Curitiba para Lajes Lauro F Goes
ressar possa, que no dia dois j

Despeia Orçamentaria
Administração Qeral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Publica
Saude Publica
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços do Utilidade Publica 
Encargos Diversos 
Créditos EspJciais 
Restos a Pagar

Na Tesouraria 
Em Banco

Cr$ 865.815,80

Cr*. 72 148.20 
13.062,80 
3 425,00 

34.738.20 
12.140 40 

1.100,00 
164.810 90 
128.107,50 
34 759,80 
10.638.00 
2,204,00

Cr$. 477 134,80 
156.843,30 
231.837.70

865,815,80

L»jes, 30 de junho de 1950

Eildebrando Milton Reis 
Contador

X

Mario Lucena 
Tesoureiro

Requerimentos Despachados
- O r .

N-

Dia 13 de julho de 1950

1191 — Silvio Vieira de Souza - Transfe'rencia 
terreno foreiro - Sim

de casa e

Dia 14 de julho de 1950
N' 1322 - Evaldo Nunes de Souza - Aprovação da planta e li
cença para construir ura prédio na Várzea - Sim,
N' 1341 — Evaristo Duarte -  Aprovação de planta e licença 
para construir um prédio à pr?ça Vidal Ramos - Sim.

Dia 17 de julho de 1950

N' 1362 =  Dijanir Vieira Schmidt - Concessão de um terreno 
no Cemitério - Sim.

(2) do próximo mês de agosto 
ás dez horas e trinta minutos 
(10,'30J no saguão d" Edifício 
do Forum, desta cidade, será 
levado a publico pregão de ven
da e arrematação, por quem 
mais der e maior lanço ofere
cer, independente da avaliação 
de trmta e cinco mil cruzeiros 
os seguintes bens imóveis pe
nhorados á massa falida «Cia 
Pinheiral Ltda.*, nos autos da 
Carta Precatória procedente do 
luizo de Direito da comarca 
Je  Rio do Sul, a saber UM 
QUADRO «PERY», completo 
com capacidade para vmie e 
quatro serras, com dois troles 
de ferro e armação de madeira 
e vinte e quatro metros de tri
lho, tudo em bom estado de 
conservação e funcionamento. 
Referido conjunto se encontra 
na serraria da firma falida su
pra mencionada, no distrito de 
Palmeiras, desta comarca, onde 
os interessados podem examina 
lo previamente. E quem quizer 
arremata-lo, deverá comparecer 
no edif cio do Forum dja e ho
ra acima citados, sendo ele en
tregue a quem mais der e ma
ior lanço oferecer, independen
te da avaliação, depois de pa
gos, no ato, em moeda corrente 
do país, o preço da arremata 
çâo, taxas e custas judiciais, 
facultando-se no entanto ao ar
rematante oferecer fiança ido- 
nra por três dias. E, para ‘ que 
chegue ao conhecimento de to
dos os interessados. se passou 

' o presente edital, que será pV',. 
blicado e afixado na forma da 
lei. Dado e passado nesta cida 
dade de Lajes, aos vinte e um 
dias do mês de julho do ano 
de mil novecentos e cincoeDta 
£21-1-1950). Eu Waldeck A 
Sampaio, Escrivão do Civel o 
datilografei, subscrevi e tam
bém assino. Selos afinal

lvo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

)\ aldeck A. Sampaio 
Escriváo do Civel

De Florianópolis para Lajes: Sita. Eva Holzmann.
De Porto Alegre para Lajes: Sr- Euclides A. Brandalise, 

sra, Wilma Brandalise Ivete T. Brandalise, Sr. José Suiter, Fra! 
Walmerina Silva Weiss e Sr. Adalberto H Hingel.

Dia 17 Julho de 1950

De Porto Alegre para Lajes: Sr. José Turkienuicz, sr. Vic
tor G Rosa, e sr. Henrique Sirotsei.

De Lajes para o Rio de Janeiro Sr. Cesar CLsta.
De Lajer para Florianópolis: Sr. Haroldo Miers, sr. Wer

ner Mietzsch e srta. Laura Ferreira.

Dia 19 de Jnlho de 1950

De Lajes para o Rio de Janeiro: Sr. Aristiliano RaraoS. 
De Lajes para Curitiba: Sra. Ema K dos Santos, Osvaldo 

F. dos Santos, srta. Maria Jaskio.
De Lajes para Florianópolis: Sr. Alcides Fialho. Sr João 

Quirino Netto, sr. Plinio Schmidt. Sr. 1.2iro Wendling e Sr. 
Sergio Matos.

De Lajes para Porto Alegre: Sr Henrique Sirostski, Sr, Er
nesto Fritcher, sra Zilda Magalhães sr, José  Turkienicz, Sr. Jyi- 
qu.m Wolff, sr. Altair Wolff, sr. Alfredo Bercht, sr. Paulo Castilho 
Espirito Santo, sr Reue Cailleaux.P e ^ortn Alegre para Lajes: Sr. Henrique |abvynski. sr. 
Jose Suiter, Dom. Daniel Hostin, sr. Lauro Jandinski, sr. Fio- 
rencio /çosato, sr. Ameüo Rosato, sr. Wlton Bjywiss sr. Paulo 
Castilho Espirito Santo e Sr. Rene Cailleaux.

Dt h Iorianópolis para Lajes Sr. Uldírico Canali, sra. Li- 
gla Canali, srta. Ceniri» Vieira, Gilberto Vieira, Oilberto Canali, 
^eraldo Canali, Ronaldo Canali, sr. Otávio Silveira Filho, e sr. 

Amilton Viana.
De Curitiba pan» Lajes: Sr. Carlos Winnikes.
De São Paulo para Lajes: Sr. Wilmar Hermann

. . P 0 , " ' 0 de Janeiro para Lajes. Sr Antonio Lisboa e An
tonio Gill Lucena.

Advogado

Dr. Theodocio Miguel 
Atherino

d Tj  ... , Advocacia em geral
Rua Hercil.o Luz, 7 Lajes $. Ca!.

f
í-X

Atenção Srs, Alfcücltes -  A Ca8a A CAPITAL acaba de receber
mentos, alpacas, entretél&s, forros para man»Qc u ®rant*° e variado sortimentode *v'a'

..=ios e m uitos uutr° 8 a r t ip ’9' ,emprí

Kua Correia Pinto, 80 - LAJE?
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Casa Hopecke — A Safira — Osni Pires & Cia. 

Ltda. — Confecções Renner e Armarinho — 

Plinio Schmidt — Casa Imperial — Casa Marvel 

— Dante Marotto — Caixa Econômica Federa! 

Casa Paraiso

Caça abundante em preparo

-ÇQRREIO LACPAKin

Clulie de Caça e Pesca “Luiz Ramos Borges“
„ .........____________ ________  ______  wConstituiu um acontecimento 

sem par, ua his'ória da ciuegé- 
lic» serrana, a sessào de posse 
<j primeira diretoria do Clube 

C<ça e Pesca «Luiz Rimo? 
j: rgrs» fuudado nesta cidade p 
u [rpande e inédito banquete 
realizado no salão de festas do 
(lube 14 de Juuho, em 27 ao 
fióximo passado, no qual to 
piaram parte 200 convivas, apre

atando * originalidade de m  
Ci lap'0 constituído de caçss. 
como: Veados, Pacas, Cotias, 
1  túi, Perdigões. Perdizes, Ca 
ilornas, Narcejas. Pombas p 
outras caças.

Presentes a« « l i f  «u»or. 
dades civis, militarps e eelesia« 
ticas, representantes te clube* 
lisociaçõcs, imprensa e convi 
v«s, teve inicio a sol^nidadr d 
posse da primeira diretoria. O 
ár. Cel. Othon Dutra Fragoso, 
assumindo, por aclamação, u 
presidência da m^gna sessã 
deu a palavra ao Sr Armando 
Ramos, o qual após 0 leitura 
da ata de constituição da socie
dade, passou a palavra ao Sr. 
Romeu Sebastião Neves, orador 
oficial, 0 qual por sua vez sau
dou as autoridades e convida
dos, propondo um minuto de 
silêncio em homenagem ao ca
çador falecido, o saudoso con 
terrâneo Luiz Ramos Borges, 
Patrono do Clube, o que foi 
feito.

Num gesto simpático de gen
tileza. 0 Cel. Dutra Fragoso, 
Comandante do 2 B. Rodoviá
rio passo au presidência da 
solenidade ao Sr. Plinio Sch
midt, Presidente do Clube, sob 
uma salva de palmas. Em se
guida teve inicio 0 banquete, 
em meio da maior alegria e da 
rsnte o qual falaram diversos 
orsdores, tendo, 0 Sr. Menolti 
Borges, em vibrante oração, 
agradecido em nome da famdja, 
a homenagem que foi prestada 
ao seu irmão falecido, Luiz Ra
mos Borges, Patrono do Clube. 
Falaram, o Sr. Cel. Lara Ri
bas, Comandante da Polici» 
Militar do Estado e represen
tante da Confederação de Caça 
e Pesr.a <lo Brasil, Sr Luiz Da- 
campora, Presidente da Fede
ração de Caça e Pesca do Es
tado, Rnbena de Arruda

Ramos, jornalista e represen
tante do Clube co-irmâo de 
Florianópolis, Dr. Parigon, do 
Clube de Caça e Pesca de Vi
deira, Sr Plinio Schmidt, Pre
sidente da novel associação lo
cal e Dr. Olinto de ^ampos, 
Promotor Publico desta comar
ca, que *»ndou as autoridades 
e convidados presentes, lev an 
tando u brinde de Honra »0 
Exercito Nacional, ali represen
tado pelo (lei. Othou Dutra 
Fragoio, Msjor Bt-rtoldo Deren- 
goWski, Capitão Francisco Luz 
e outros cujos nomes náo con
seguimos anotar No decorrer 
da testa foi oferecido, pela no
va entidade, um lindo Caniço 
de pesca ao Cel. Othon D, 
Fragoso, aficionado desse es 
porte, o qual prometeu utiliza-lo 
com grande prazer

O Sr. Ulderico Canali, Ge
rente da Agencia loCal da Cai
xa Econômica Federal e Ecóno
mo do Clube, e 0 Sr. Dante 
Marotlo, Ecónomo do 14 de 
Junho, receberam uma manifes
tação dos presentes pela perí
cia e bom gosto com que pre
p araram  as apetitosas iguarias 
servidas no b niquele. Após 
uma hora de . 1 ufraternização

Aspecto parcial do grande banquete

e muitos «casos» contados por 
i diversos caçadores, terminon a 

fesla do Clube de Caça e Pes- 
• ca «Luiz R. Borges* deixando 
gralag recordações em todos 
que ali compareceram.

A Diretoria du Clube de 
Caça e Pesca ‘ Luiz Ra 

mos Borges“
A primeira diretoria elíita e 

empossada, está cnnstituida dos 
seguintes Caç dores 

Presidente, Plinio Schmidt. 
Vice-Presidente, Frederico Pot- 
taseh 1' Secretário, Romeu Se
bastião Neves 2 Secretário; 
Aldo Varela. 1' Tesoureiro 
Mauro Neibass 2‘ Tesoureiro, 
Haroldo Neves Arruda Ecó
nomo, Ulderico Canali. Mestres 
de Caça Armando Ramos e 
Mario Lucena

Os clichés que aqui estam- 
pamos foram confeccionados 
com as ótimas fotografias 
dos hábeis fotografos

Irmãos Bampi

a s a r

Luiz Ramos Borges

Rememorando, num preito de sau
dade, o acontecimento trágico que 
roubou a vida do conterrâneo ami
go. Luiz Rt,mos Borges, patrono do 
Clube de Ca<;a e Pesca «Luiz Ra
mos Borges», reproduzimos abaixo 
0 negrológio que escrevemos em 
nosso numero de 22 de Novembro 
de 1947, data em que foi vitimado 
pelo destino, o malogrado caçador;

DOLOROSO ACONTECI
MENTO

A cinegética lajeana está de 
luto com a infausta ocorrência 
nos matos do Tributo, distrito 
de Correia Pinto, onde perdeu

a vida, trágicamente, 0 estima
do moço Luiz Ramas Borges.

Foi a fatalidade !
Homem inteligente e cons

ciente dos perigo« que rondam 
o caçador, quando no exercício 
de seu esporte, Luiz Borges, 
antigo manejador da arma de 
caça, não cometeria uma levian
dade tão comum entre caçado
res novatos

Quem já praticou a arte ve- 
natóri», e palmilhou variados 
solos, bem sabe que num ter
reno de superfície lisa, no gal
gar uma coxilha ou num la- 
gendo escorregadio, estamos 
sen pre na iminência de perder
mos o equilíbrio e sermos for
çados a abandonar a arma que, 
na Sun qUalidrde de maquina 
inconsciente, vira-se contra o 
seu próprio dono, roubando-lhe 

;a vida.
Luiz Borges era por demais 

: conhec'do em toda a . nossa re- 
: gião serrana. Suas qualidades 
i de caráter, laboriosidade e hon 
radez, aliadas ao gênio bondoso 
que possuía, davam-lhe a fa
culdade de Conquistar amizades 
onde quer que estivesse. Por 
essa razão, sua morte trág'c» 
consternou a todos, e sua resi
dência encheu se de pessoas 
de todas as classes sociais, que 
lhe foram levar o derradeiro 
adeus.

Firmas que patrocinaram  
esta reportagem
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Lajes 22 de Julho d e }l950

| S n > . O livia A m ;ira [ite i L a j e e m o s  a d q u i r e m  terrenos
na melhor praia de banhos 
do Sul do Brasil Camburiú

Amanhã, no «Marajoara», O grande Filme da «Metro»

Lábios que escravisam
Ele fôra encarregado de grave e perigosa missão na Ame

rica Central. Uma linda e perluhadora mulher, entretanto, ern 
7a seu caminho e o leva a negligenciar a missão recebida. A 
verdade, porém, é que ela o ama sinceramente — e o dilema 
daquele homem, por isso mesmo, foi doloroso. . . ,

Robert Taylor interpreta a figura dêsse homem em missão 
perigosa, e Ava Oardner é a mulhor que cruza em seu cami 
nho em Lábios que Escravisam, a estréia de amanhã no «Ma- 
íajuara». ,

Charles Laughton, John Hodiak e Vicent Price são os 
interprttes dos outros importantes papeis doste grande e sen- 

. nacional filme da Metro, dirigido por Robert Z Leonard,
A fotografia admirável de Lábios que Escravisam conju

ga emocionantes efe.tos em claroH-escun.s fortemente artistiscos 
que muito aumentam a intensidade dramatica do enredo dêste 
filme.

Eis o grande, notável cartaz do Marajoara, para amanhã, 
domingo, ás 8 horas.

A Canção do Bosque
Poucas vezes teremos oportunidade para assistir a um filme 

deverai encantador, primoroso, como esta notável produção =  
A ^anção do Bosque, na qual a voz de ouro e veludo de Gino 
Bechi - o maior barítono da atualidade - se faz ouvir em toda 
a plenitude. A «Canção do Bosque» a pedido de inúmeros 
frequentadores do Marajoara — será novam.-nte exibida ama
nhã, na vesperal elegante, ás 4 horas

Não percam esta oportunidade para se deliciarem com es
te filme primoroso.

Os nossos distintos conterrA-1 Camburiú adquiridos pelos cita 
D, 0Sf Srs Ohveiros de Sá e dos jeomerc.antes, destinam, *
Fulvio Pinto tomaram a inicia
tiva de adqu'rir um* quantida
de de lotes na futuros â praia 
de banhos de Camburiú, local 
que está despertando o interes
se dos capitalistas do Paraná e 
Santa Catarina, porque trata-se 
Da realidade, de umas das me
lhores praias do Brasil e onde 
já está projetada a cOustruçâo 
de um grande Hotel balneario, 
modelo, e um ramal de Estra- 

Transcorre em 28 deste mês d* de Rodagem e Aéroporto.
o aniversário natalício da dis
tinta Srta. Olivia Amarante, da 
sociedade d'-sta cidade e filha 
do Sr. Otacilio Amarante, fa
zendeiro neste município e dej 
D. Joana Amarante.

A aniversariante é comercia
ria de reconhecida capacidade, 
dedicando -ua atividade na 
conceituada <Casa Santa Cata
rina» da firma Veríssimo Duar
te & Filhos, desta praça.

Os terrenos no balneano de

exclusivameute aos Seus amip!! 
de Lajes, pois, de8Pj „ * 
formar naquela aprasivel pn 5 
uma colonia de laj»*2n »s co*’ 
linha de ônibus própria a7  " 
de que Lajes tenha actsso Z  
litoral, para os seus banhos ,u 
mar e veraneio.

Estão Idespertando iniereâs,
j qui os lotes da praia de Cam 
buriú e grsnde numero de in
teressados já adquiriram ge ‘ 
terrenos, com facilidades da 
pagamento.

S r a . V e ra  M F iu z a  de 
C a rv a lh o

Por motivo de seu ani
versário natalício, transcorrido 
ontem, recebeu muitas provas 
de estima, no seio de seu 
grande circulo de relações, á 
Exma, Sra D. Vera M. Fiuza 
de Carvalho, digníssima esposa 
do Sr. Henrique Fiuza de Car
valho propiietário do Café 
Danúbio Azul

A distiuta aniversariante re- 
sirio natalício do próximo dia1 CePc*onoDi em Sua residência, 
2h, a Srta Elizabeth Sá, distin

Elizabeth Sá
Verá passar mais um aniver-

grande numero de pessoa« ami 
gds que lhe foram comprimtn 
tar, oferecendo uma lauta Iue. 
sa de dôces, frius e bebidas

S r t a .  R liiris  Ramo
Em gozo de ferias cheo-on a 

esta cidade a Srta. Clori  ̂ R„. 
mos, elemento da sociedade 
Iooal e dileta filha do Snr Ful
vio Ramoa, Cloris é professora 
ern Concordia neste estado.

to elemento da nossa socieda
de e filha do Snr Oliveiros de 
òá, do comercio desta cidade.

Noivado
Contratou casamento no dia 17 dêste, o jovem acadêmico 

de dirrito, Rubms Nazareno Neves, assíduo colaborador dêste 
jornal, e militante no Forum desta cidade, com a geutil senho 
rita Lúcia Regina GraDt Arruda, fino ornamento da sociedade 
local, onde vera conquistando grande rói de simpatia pelos seus 
dótes moraes, filha do ilustre e abalizado medico Dr. Acácio 
Ramos Arruda. Durante o di» fôram os distintos noivos muito 
cumprímentacios por seus parentes, amigos e conhecidos.

A! noi‘e, na residência do pai da noiva, toi servido aos 
convidados finas bebidas e apetitosos doces e salgados, em 
seguida para maior brilho com que se revestiu àquela festivi
dade, houve danças que se prolongaram até altas horas da noi
te, com intercalação de alguns numeros de arte, onde, alguns 
amantes da bela arte, «a música», em homenagem aos noivos 
cantaram o melhor número de seus repertórios, deleitando des 
ta forma, também, os convidados.

Henrique
Festejará amanhã seu segun

do aniversário natalicio o ga 
Unte menino Henrique, filhj- 
nho do Dr Ney P. Oliveira, 
Engenheiro chefe do Departa
mento de Estradas de Rodagem 
desta cidade e de L>. Eloiza 
C Oliveira.

Moysés Zatz

Enlace Hilton Machado • 
Neusa Arruda

VP„ m !  e » r ,i! i0)samf nte con*orciaram-se ne.ta cidade o jo
vem Hilto Machado da conceituada firma J. Wolff & Cia des
ta praça e a prend-da Srta Neusa, filha do S r  J osé llaía A?- 
ruda, fazende.ro neste mu3 icip,o e ’de Dona M «ieU  Neve" ír -

Pelo avião da carreira da 
Varig, seguiu para São Paulo , r° 808 muuos 
o jovem industrialisti» Moysés'
Zatz, elemento benquisto nos 
meios industriais desta cidade.

Foram paraninfos, no ato civil nnr nj , r .  .  ; c 

hora. No_ rel.gjoso, por parte do noivo, o Sr

N.id“ Ã iT O ir  p,r"  da Sr- *

(giosQ^.^C^pela » 0 " "
imos ui o cumprimentado, recebendo num0-

Assine «Correio Lageano* Tome Café Gostosão
Robert Taylor 1 Ava Gardner ! C h a r le s l^ h t^ T T “

TrW e' UnjM “  T °dOS ‘ *,roS d'  P . " * «  I Todos consagr.dos'
E  Ainda, o reforço de mais dois artistas de classe: VICENT PRICE E JOHN HODIAK

-  Numa produçáo Estupenda, D.e altos méritos artísticos, e d'ri»ida nelo i
pe'o oolavel mestre =  ROBERT Z. LEONARD

Lábios qne Escravisam
Um Filme do Jub leu de Prata da «Metro-Goldwio-Maver

to OfO r\/l A minoX .. _ •. . .  Ele tinha uma grande m ias*. a oumprir, m a s .. . , quela mu,ber 

e num momento de volúpia, e n . magia de um beijo, acreditando em um "  CaQ” nh''' ' '

esqueceu de seue compromissos de honra | . e'° r° ° ’ * '*  q" “ Si se

Amanhã, Domingo, n o  -  MARAJOARA - , ,T  „ u :  „
------------------------------------ ------ ------------ ------ abios que Escravisam»
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