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Lages

Em m em orável Convenção, 
o P S D apresentou o seu 
candidato ao cargo de Pre

feito Municipal
Eu meio de intensa vibração íoi apontado, per 
unanimidade, o nome do ilustre diretor da Escola 

Normal Vidal Ramos Dr. Osni Kegis

didato Di. Osni Regis, sob uma 
grande salva de palmas. O 
ilustre conterrâneo.

Agradeceu a sua indicação 
o as homenagens que acabava 
de receber, prometendo desve 
lar-se pelo progresso de Lajes 
e felicidade dejseus futuros nu - 
nicipes, leado sua plataforma 
de governo, o que provocou 
delirantes aclamações.

Terminadas as aclamações 
o Sr: Vidal Ramos Júnior, pro 

(feriu um breve improviso, agra
decendo a presença dos con 
vencionais que s'* poeiravam o 
velho teatro Carlos Gemes, e 
encerrando a magna sessão.

recisamos melhorar as ruas de Lajes, cons- 
1 truir parques e jardins nos pontos mais afas

tados do centro, pois teremos em mira que a cidade 
não é só as ruas Mareçhal Deodoro,- 15 de Novembro 
e Correia Pinto, mas também as zonas do Morro do 
Posto, do Conta Dinheiro, da Brusque, da Copacabana. 
Para esses pontos procuraremos levar a rede de 
esgotos e de água,- bem como o calçamento e a maca- 
damização»

(Trecho da plataforma do dr. Osni Regis 
car.didato a Prefeito Municipal de Lajes, pelo PSD J

se o Fr

A Convenção do PSD realiza
da em 23 do corrente, no Tea 
tro Carlas Gomes, foi uma ver 
dadeira demonstração de força e- 
CoesSo da agremiação majorita- 
rt«. Ali reuniram-s» democrat! 
eameote os legítimos represen- 
Uotes doa distritos e os elemen
to* mais autorizados do part 
do, para em oOmUubão de 
ídéi»s e poi unanimidade e8 
olherem o futuro Prefeito de 
Laje» E a escolha não podia 
*er melhor. O Dr. Osni Regis 
reune as qualidades necessárias 
pva o exercício do alto posto 
“o qu#l vai ser eleito. Catari 
Oense de acendrado amor á 
terra natal, cultura solida, vi*

^x^mplar, tanto na esfera 
privadn como na publica, cará 
ter forjado na catedra do ma- 
Bhtério, advogado conscience- 
s°, Político moderado e contrá- 
ri ár retaliações pessoais, gênio 
«favel e comunicativo, enfim 
K‘Une o candidato escolhido, 
todos 05 requisitos pi\ra ser o 
Liti ito de todos os lujeanos.

° 0 °«a mesa convencional viam-

Vidal Ramos Júnior. 
Presidente do Diretório local 
do PSD. Sr. Argcu Furtado, 
|)r. Osni Regis, Sr. Armindo 
itaozolin, representante do PRP. 
Sr Sebastião Neves, represen
tante da UDN. òr. Isac Ramos, 
representante do PTB)e oradores. 
Aberta a sessão o Sr. Vidal R*- 
mos Jor deu h palavra ao Br. 
Antonio Jailer Marques, o qml 
saudou os representantes dos 
demais partidos ali presente* 
recebendo uma salva de pal

“' a ' seguir falou o deputado 
João Ribas Ribas Ramos, s e 
dando os representantes distri
tais, recebendo, ao terminar, 
uma salva de P*l"laS- , ^  
decendo em nome dos dmt..tos 
falou o Sr. Landes Manoel 
Wolff, que reafirmou a solida-

s w - -  «S5Central de Lajes, 
forte salva de palmas.

Em meio de g™ndc J Í ™ -  
cãocivica  foi apresentado o 
candidato Dr Osni Reg«» PJ; 
lo Sr Argpu Furtado, que, di 

endod^qualidades do apre
sentado, congratulou-se com os
presentes pela acertada esco 

‘" S e r e i a s  as

o Governador Aderbal 

Presidente da ComissãoJ x e ç u
tiva Estadual d<> PBU, ree 
do muita» P,‘lma8- 0esen,barga-Em seguida o rjUe ^  ^

d°r Ma_ri°  vener8ndo Cel
u h f ^ m o s  e exaltou as qu«
Vidal B *“ ° “ndid,to Osni R< g'<

A catástrofe 
do “Constei 
latiorTda Pa- 
nair do Bra

sil
Continuam a chegar detalhes 

da pavorosa cal3Stiofe do pos
sante quadrimotor d* Panair 
na qual pereceram 49 pessoas 
sendo 43 passageiros e 6 tripa 
Untes. Comandava o trágico 
aparelho, o -conhecido aviador 
da Fab, Eduardo Martms de 
Oliveira, popularíssimo por 
suas atividades desportivas 
notorias qualidades de piloto

Todas as testemunhas são 
concordes em fix-ir o «"«mento 
exato da imensa tragédia 19,45 
horus de ontem.

Foi quando os funcionários da 
Panair que se achavam no ae
roporto de Gravatai, viram um 
intenso clarão á altura de 
Leopoldo: o fatídico Coustella 
tion chocara-se contra o Pico 
aos Cabritos e se consumava 
maior catástrofe da aviação co
« ■ c a i  i,m,„te llíg.ca liara lorto A
,rre e o Rio Grande do Sul, 
nue têm u lamentar a perda de 
numerosas figuras exponenciais 
do nosso alto mundo adminis
trativo e ecouounco.

O técnico e o problema
Falando em Joaçaba, disse o Engenheiro Udo Deeke, 

candidíto do P. S. D. ao Govêrno da Estado:

«Venho de dirigir a emprêsa fornecedora de enérgia eléctri
ca "os municípios do Vale do ltajaí, a qud acaba de ampliar a 
sua capacidade produtora, com n construção de uma nova usi- 

a, que, com o pottnoial de 10.200 HP, é atualmente a maior 
do Estado

N3o sou, portanto, um leigo no assunto. Penso que ao 
Govêno cumpre pugnar pelo abnstecimeuto abundante e barato 
dessa fôrça básica

Mistér se faz, porém, que sejam levantadas e cadastradas 
as nossas reservas de po'encial hidroelétrico, que seja planifica
da a produção c distribuição de energia, que se estude a inter- 
igação dos diversos sistemas para efriiva-la onde fôr exequível 

e economiea, que se assista à iniciativa privada, onde se apre
sentou ou venha a apresentar-se, que se associe oude fôr con
veniente. a enérgia térmica à hidráulica, para que, enfim, não 
de maneira leviana ou apressada se dotem todas as regiões de 
Santa Catarina de fôrça elétrica, que propoicioua c ndições 
mais fáceis e produtivas de vida e trabalho.

Situado assim o prcblenn, já com dados concreto» ao nos
so dispôr, com os recursos que para tão importante empreendi 
mento obtivermos, com o concmso <to poder federal e com a 
coluboração dr iniciativa particular, se executará, no ritmo mais 
acentuado possível, aquilo que os estudos, iudicarem».

L a g e a n o
A democracia, govêrno do Povo, pelo Povo e p»ra 

o Povo, se fundamenta na conciêucia dos c'dád30s.
Cidadão é todo aquele que, investido dos plenos di

reitos civis e políticos, se faz eleitor.
Eleilor conciente é aquele que, como tu, medita e 

escolhe o governante, não pelas suas promessas, mas pelo 
seu passado, pelas suas virtudes, pelo seu caráter.

Udo Deeke, engenheiro e adminsstrador de sabiJa 
honradez e capacidade indiscutível, é o candidato que te 
sugero o Partido Social Dtmocrático.

Votar em Udo Detke representa, portanto, para ti 
eleitor esclarecido, a segurança do teu futuro e n certczi 
do engrandecimento da tua terra
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Dia 30

— 0  jovem CanozÍDho 
Cfizar, filho do Sr. José 
Alfredo Santos, do comer
cio desta cidade.

Dia 31

Exma. Sra. D, Terezinha 
.Ribeiro Rosa. esposa do 
Sr. Clovis Rosa, do alto 
comercio desta praça.

— Srta. Cely Mello, filha 
do Sr. Jacinto Serafim de 
Mello, do alto comercio 
desta praça

0  menino Aristóteles, fi
lho do Sr. Mario BueDo, 
do comercio desta cidade.

Dia 1* de Agosto

O Sr. Aldo Ramos, fa
zendeiro e criador ueste 
municipio.

O Sr- Dorgel Pereira dos 
Anjos, comerciante nesta 
cidade.

A Exma. S ra. D. Adelina 
Mello, esposa do Sr. Ja- 
cintho Serafim de Mello, 
do comercio local.

— 0 •l ■ Sgto. Pedro To
mé Soares, áo 2• Btl. Ro
doviário.

Dia 2

A Exma. Sra, D, Maria 
Dolores Vieira, esposa do 
br Anastácio de Araujo 
Vieira, fazendeiro neste 
município i

— A menina Kair, filha 
do Sr. Quintino Furtado, 
professor em Correia Pinto.

— O menino Enéas, filho 
do Sr. Waldemiro A. Hil

■ V  ,l K -  ' J r<

debrando, do comercio des
ta praça.

Dia 3

A Srta. Zeli Amaral, fi
lha do Sr. Antonio Amaral 
GalvSo, do comercio desta 
cidade.

O Jovem Moacir Pires, 
filho do Sr. Osni Pires do 
alto comercio desta cidade.

— O Sr. Tolentino Pi
nheiro, comerciante nesta 
cidade.

Dia 4

A Exma. Sra. D. Zulma 
Inês Ferreira, esposa do 
Professor Roberto Ferreiia

— A Exma. Sra. D. Ma
ria José Ramos, esposa do 
Sr: Belisario da Silva Ra
mos, ruralista neste muni
cípio.

— 0 Sr. Domingos Cor
reia de Carvalho, criador 
em Capão Alto.

— Sr. Fanfa Discher, do 
comercio desta cidade.

A Srta. Jandira de Oli
veira, filha do Sr. Lucidoro 
Oliveira, comerciante em 
Ponte Alta.

— A Srta. Odete Vieira 
Quadros, filha da viuva 
Sra. Analia Quadros, fa
zendeira em Coxilha Rica-

Dia 5

A Exma. Sra. D. Daulina 
de Liz "Waltrick, esposa do 
Sr. Dimas de Oliveira Wal- 
trick, criador em Capão 
Alto.

0 Sr. Alencastro Lemes, 
fazendeiro neste municí
pio ____________

Coriscadas
Cabeça de Ponte

O HL lanhou uma cabeça de 
ponte em Lajes. üstá org-nizá 
do o diretório, esperando-se a 
'odo o momento o br Raul Hil 
qne «erá portador dos «pilas» 
para a conquista de eleitores.

— o —

Na «Copa* da sucessão

A UDN mudou de pos’ç5<' 
Jogará na extrema direila, em 
combinação com o PItP, sob o 
signo do leneo «branco e ver 
de»

A  parte do Leão

O Dr. Saulo Ramos do PTB 
indicou candidatos a governa
dor e deputados estaduais, re 
servando para si uma cadeira 
de senador e outra de depota- 
do federal Ele não está bem 
morto . . .

— o —

Por tabela

O PL está servindo de abrigo 
aos transviados. O Sr. Raul Pt 
la protestou dizendo que o seu 
partido não se presta ao papel 
Je  «tabela de bilhar».

Precisa-se de um suicida

A UüN local procura um 
currehgiouário que queira sacri
ficar-se ua posição de tandiJs- 
to a Prefeito Recompensa: será 
eleito vereador na próxima cam
panha de 1955.

— o —

«O preço da liberdade é i 
eterna vigdanciu». Anauê ! ! !

Falecimentos
Faleceu nesta cidade a E\ma.; 

Sra D Honoralia Pires do 
Amaral, esposa do br. Ary b>al 
dnnha do Amaral, funcionário 
do Departamento de baude 1 ú- 
bbca. A extinta gozava de gran
de estima no seio da sociedade 
local, sendo sua morta prema- 
Mira m u i t o  lamentadada_uo 
glande circulo de* suas relações.^ 
°  A os atos de seu sepultanieti-, 
io compareceu um grande nu
mero de pessoas amigas, Sain- 
lo o feretro da resideDCin da 

familiu, á travessa Buependí 
para a Capela do Convento e

dali para 5o cemitério, cem 
eraude acompanliamento.

O o-O
Causou geral consternação o 

falecimento do venerando con
terrâneo Sr. Joaquim Fernínio 
Varela, antigo morador no dis
trito de Anita Garibaldi, onde 
era chefe de nnmerosa faio:lia. 
Foi um dos fundadores daqut. 
le distrito, tendo trabalhada 
s*mpre pt lo progresso e engra- 
decimento de seu distiüo, ao 
lado do saudoso conterrâneo 
Sr. Paulino Grnn/otto.

O extinto era Presidente do 
Diretorio Distrital do PòD,

Batisado
Fábado próximo passado, foi 

levada á Pia Batismal. a g ’ - 
hnte menina Maria Guilhermi- 
na. filhinha do Maestro Tte. 
Sebastião Cordeiro Fuitndo, 
membro da diretoria da Socie
dade Mu.-ical Carlos Go nes, 
desta cidade e Je  D. Maria Noe- 
ry  Borges

Foram padrinhos, o br. Jcão

[Ferraro, comsrciante em Porto 
: Alegre, representado pelo Sr. 
Nicauoa Andrade do alto co
mercio desta praça e a Srta. 
Z ta Maria de Andrade.

I Maria Gmlhermina recepcio- 
'noU, em sua residência, os seus 
padrinhos e convidados, ofe-

1
 recendo uma mesa de finos 
lôces e linuidos.

Corisco

f  CONVITE MISSA
Ariit'Jes de Oliveira Waltrick e filhos convidam seu3 

parentes e amigos para a Missa de ano que será celebra
da por alma de sua sempre lembrada esposa e mãe

Jovina de Oliveira Waltrick
no dia 5 de Agosto, nn altar-mor da Catedral, ás 7,30 horas. 

Antecipam agradecimentos 

Lajes, 29 de Julho de 1950

'Célio
Cam argo

Festejou seu aniversário na- 
talico em 27 p p. o jovem Céli» 
Camargo, o aniversáriante é fi
lho do Nerêu Camargo, abasta
do fazendeiro era Cajurú.

Pro fessoras Si tas, Eu- 
lina W ebber e Aiba 

Koeehe Rosa
Seguiiam para Florianópolis, 

cm gozo de férias, as distintas 
Professoras Srtas. Eulina Web-

Nos novos m unicípios  
criados não haverá  
éleições em 3 de Ou

tubro
Telegrama recebido pelo Sr 

Laercio Pires, alto funcionário 
■la prefeitura de Piratuba e 
atulmente nesta cidade, em vi
sita á sua exm a. familia, avisa 
que por decisão do Superior 
Tribunal Eleitoral, nos municí
pios novos, cujos Prefeitos fo- 
iam eleitos recentemente, não 
haverá eleições tm 3 de Ou
tubro.

O Sr. Juvelino 
Vieira de Sou
za, candidato 
a  Prefeito de 
São Joaquim

Do Sr Juvelino Vieira de 
Souza, prestigioso piócer pes- 
seeista de elemento destacado 
no município de São Joaquim 
recebemos a comunicação de 
qne seu nome foi lançado ofi- 
cialmen'e pelo PsD, para can
didato an cargo de prefeito Mu
nicipal daquele município.

organização, entusiasmo e er- 
lem reinante.

Está de parabéns a esforça
da diretoria do ('lube que son- 
be realizar kma festa cujo suce
sso repercutiu nest* cidade, on
de foi muito elogiada.

Arnaldo
Vieira

Por motivo de stu aniversá
rio natalício, transborrido era 
’.6 deste mês, recebeu muitos 
cu nprim-ntos o Sr Arnaldo 
Vieira de Arrnd*, conceituado 
fazendeiro aqui resideute.

O aniversariante ofereceu um 
saboroso churrasco aos amigos 
que o foram visitar, tendo á 
noito cferecido uma lauta mesa 
de dôces e bebidas aos amigos 
que compareceram.

O Sr Arnaldo e sna exma 
[esposa D. Marieta foram in 

cansáveis em gentilezas par. 
com o graude numero de pes 
Soas que ab compareceram.

Leonardo lankoski Indalicio Pires

e Senhora e Senhora

participam aos parentes e pes
soas de suas relações o contrato 
de casamento de sua filha RUTH 
cum o Sr. Laercio Pires.

participam aos parentes e pes
soas de suas relações que seu fi
lho LAKRCIO, coritratoucasamen- 
to com a Srta. Ruth lankoski.

Piratuba 
—  15-7.950 —

Ruth e Laercio
Confirmam

Lajes
—  15-7.50 —  1

Sra. Irinéia Machado 
Carrilho

Seguiu para São Paulo, 
acempaDhada de sua gentil fi
lha Srta. Wilma, a Exma. Sra 
D- Irinéia Machado Carrilho, 
digna esposa do Desembarga
dor Mario Teixeira Carrilho.

Clube Recrea
tivo 25 de Ju

lho
Com grande brilhantismo rea 

bzou-se dia 25 do corrente o 
grande baile comemorativo do 
13 aniversário de fundação do 
conceituado Clube Recreativo 
25 de de Jnlho, do distrito de 
Caru

O baile foi considerado como 
sendo um dos melhores realiza 

,dos noa uosaos distritos, pel,

Viuva D. Aimée Alcan* 
tara de Athayde

Viajou para Laguna, era com
panhia de «eu filho An-bsl * o** 
ma. Sra. D Aimée Alcantara de 
Athayde, viuva uo ssuJJso con
terrâneo Aníbal Afonso 
Athayde, da «Grafica 3 A* des
ta cidade.

Rui Vieira de 
Camargo

Feio avião da Varig, s.f8u * 
para Porto Alegre, o jf,w' 
Ruy Vieira de Camargo. M".
viaja a oegocíos áqud* C*P‘tal-
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" Impressões de Viagem "
Por Rubens Nazareno Neves

Continuação do numero anterior
Palermo, nâo tive dúvidas quando me

s t f j s r  ' - k ä -ä  r ; ;
Possue um âmplo e confortável teatm 

de agua quente, um ginásio c0 m todos o s ’ apetrecho,U nP»'SC 
variados esportes, uma monumental biblioteca mui o beS orgà® 
mzada. com um excelente f.chário, contendo obras das mais fn 
t.gas as mais moderna^ nâo só de Direito como, também da IU 
teratura internacional O que muito me chamou a atenç3o’ é que
05 aaf H -b,bl!0trCa/ Sia0 a Aposição dos alunos, quPZ  
dem dêles dispor, podendo me^mo levarem para suàs casa
com prazo l.mitade é lógico, bem ao Contrário de nossas biblio
tecas aqu. de nossas Faculdades, que além de não possuírem 
obra» atualizadas, uáo nos permitem levar para casa tendo-nos 
de sujeitar a rápidas consultas, sem mesmo termos’ uma sala 
apropriada para tal.

A convite do Dr. Paoli, minha cicerone c eu, fizemos nos- 
«nS refeições, alí mesmo na Faculdade, onde um ’ bom restan 
rante serve refeições para ra-1 e quinhentos acadêmicos. Após o 
apetitoso almoço, de estudante é bem verdade, nos dirigimos ás 
salas de sulas, são basatnte grandes, bem arejadas, e sôbre ás 
mesas eslá um ditafone, permitindo ao professor, na explicação 
da matéria, dar uma só aula para duas ou mais turmas em sa
las diversas.

Depois de termJs visitado tô tâs as dependências, nos di
rigimos ao gabinete do Dr Paoli. e aí, demoradamente, fala
mos Sôbre o sistema de ensino na Argentina e no Brasil, con
tei como nosso govê»no luta com dificuldades, com referências 
ao silema de educação, e com mais dificuldades ainda lutam os 
menos favorecidos pela fortuua, que queiram estudar e mesmo 
seguirem uma carrtira, falamos no ensino primário, secuudário 
e superior

Dr. Paoli assim se expressou -  «Em nosso pois o ensino é 
baseado num princípio soci-d e está ao alcsnce de todcs os ci
dadãos, Seja qual fôr a sua condição. A to jos é assegurado o 
o direito ao estudo, da escola primária, seeundária até á supe
riora. E ’ essa obra de carácter progressista o transcendental, da 
qual ruito nos orgulhamos, que será por nós outros refletida e 
sempre divulgada aos demais países da América do Sul».

Se antes tinha admirado a suntuosidade desta obra arqui
tetônica em sua extrutura «xterna, verdadeiramente encantado 
fiquei, ao visitá-la nas suas dependênçias babilónicas

Em cima das 14 colunas que sustentam a fachada Trine’* 
pal do edificio, em letras enormes, lê-se: - «FACULTAD DL 
DERECHO Y CIÊNCIAS SOCIALES DE BUENOS AIRES»

Depois de muito ter agradecido a gentileza e atenção a 
mim dispensada pelo Dr. Norberto de Paoli, recebi um convite 
dêite presidente, para, assim que a caravana chegasse a Bueno^ 
Aires eu o avisasse, pois, queria recepcioná la condigrumente e 
com especial querência, ainda mais por sermos estudan es t 
Direito - -  »Nostros Hermanos» — como me disse ele

Assim foi que ás 2 1 ;2  hs. deixava a F acuidade J ;  
quele magnífico templo do saber e sacrário da jus ’Ç», q 
to respeito infunda naquela capital portenha. Despe a 
presidente trocando um acertado abraço.

« l a  CIUDAD INFANTIL *
Nesta mesma tarde fômos visitar a Ci Jade lnfanfil, nna 

Pontos mais curiósos de Buenos Aires; L \ ÜNI-
é««es dizeres: =  «EN LA REPUBLICA -
C\ CLASSE PREV1LECIADA ES DE L Ü ^ N l N t é 
FERON =  . Isto como tive oportunidade , jyej ’»q-avés 
»ptnas um postul*do, mas sim «ma re °  aòs futuros
de todas as manifestações daquele povo, dirigidas
cidadSos da pátria- _ todos os seus

Alí as atividades infantis «ao "»ullipl« e£  ^  p0pU|ar. 
uspeclos, estimulados pelos orgáos ? ' IC , A  5 crianças, com
.... Em é e8ta U,nai r i UaTa a â Ü  filme. nacionaisseus teatro*, seus cinemas, onde êl*8 ‘ censura, nos tea- 
e estrangeiros, porém, depois de uma Jgo 3S criaoç(1s são para 
lros há representações d«las mesm , art stas. alí elas tem 
»s outras crianças, os asas, os ato' ea8’ „ j llf,,da. bem criada e 
tudo o que requer a uma criança b geração vigoro-
acima de tudo bem alimentada, sina
Si e fortf- n0r exemplo: - «El puí»

Lí muitos letreiros, como este p jr>) pedi algumas
9ue olvida a los niflos, renuncia a s tarj oU, começou di- 
explicaçôes á minha cicerone que na. 1 das realizações
zende: - Esta obra tão grande e bei«, dü pre8,dente,
da «Obra Sc ciai», a qual é dirigida pela esp
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EDITAL
Jo3o Gualbertoda Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Geral, 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

FAZ s a b e r  que está cm 
seu cartotio, nesta cidade de 
Lajes Estado de Santa Catari
na, á rua Coronel Cordova sem 
numero, para ser protestada por 
falta de pagamento, uma Dupli 
cata no valor de CR$ 9-473,00, 
emitida por Berlitz & Cia-, con
tra o senhor Brasiliano Fermi- 
uiano de Abreu, sendo que, du 
mesma já foi paga a importau- 
cia de CR$ 3 000,00.

Pelo presente, intimo o senhor 
Brasiliano Ferrainiano de Abreu, 
a vir pagar o valor da referida 
Duplicata, ou dar as razões de 
ecusa, notificando-o desde já l  

do protesto, caso uão compareça 
no prazo legal.

Lajes, 24 de Julho de 1950

O Oficial de Protestos

João Gualberto da Silva Filho

Clube Filaté
lico de Lajes

Dessa conceituada associação 
recebemos um oficiu comnnican 
do a eleicáo e posse da nova 
diretoria para o biênio 1950 — 
19-51, a qual ficou assim consti
tuída:

Presidente, Bernardino Ge- 
vaert (reeleito). Vice Presidente, 
Walter Dachs. Secretário, João 
Rath de Oliveira. Tesoureiro, 
Ricardo Morei. D:retor de Tro
cas, Cid José Ribeiro. Conselho 
Consultivo e Fiscal Dr. Célio 
Ramos, Uderico C^nali e Frei 
Bernardino Bort 1 "ti

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
Dia 2! do julho de 1950

N‘ I3ó9 — Mauro Rodolfo -  Aprovação de planta e licença pa
ra construir um prédio para João Cesar de Oliveira 
Branco - Sim

N- 1397 =  João Pedro Paes e sua mulher - Transferência de 
terreno foreiro • Sim

Dia 25 de julho de 1959
N. 887 — Gilberto Neves Pires - Transferência de terreno fo- 

re;ro -  Sim.
N 1009 =  IJtlino Waltrick Branco e outros - Transferência de 

terreno foreiro - Sim.
N* 1357 — Joâo Oualberto da Silva Filho • Retificação de ter

reno foreiro -  Sim.
N 1367 — Emilio Batistela - Licença para instalar uma Bomba

* de gasolina -  Sim.
N* 1375 — Dr. Oiinto Ciampjs -  Transferência de terreno fo 

feiro - Sim
N‘ 1392 =  Mauro Rodolfo - Aprovação de planta e licença pa

ra construir um aumento no prédio do Sr. Ernesto
Guidali - Sim.

N’ 1393 — Armando Ramos Ligação dágua em seu terreuo -
Sim.

N' 1395 == Alvaro Coelho Amarante — Transferência de casa 
e terreno foreiro • Sim

N’ 1422 — Otelo Gomes da Silva - Transferência de casa e ter
reno foreiru -  Sim.

N' 1431 =  Hildo Cas^grande - Tiansferêucia de casa e terreno 
foreiro - Sim

Dia 26 de julho ds 1950
X’ 1001 — D Antidio José Vargas — Aprovação de planta e 

licença para construir um prédio á rua Porto União 
- Sim.

N' 1412 — Alfredo Rcdolfo - Concessão de um terreno no Ce
mitério - Sim

N" 1413 — Aristides de Olive'ra Wdtrick - Concessão de um 
terreno no Cemitério - Sim.

N" 1414 — Waldomiro Rodrigues dos Smtos - Concessão de 
um terreno uo Cemitério - Sim.

N 1425 =  José Paulino de Souza • Concessão de um terreno 
no Cemitério.

Continua no p r íx i*  " u” cr0

Coletaria  Estadual
Impostos sôbre Tabacos,- de

rivados e bebidas alcoólicas

De ordem do sr. Coletor t»r- 
no publico que durante o mês 
de julho corrente se procederá 
a cobrança do impi-sto acima 
referido correspondente ao 2 
semestre do corrente ano

Os contribuintes que n ã o  sa- 
lisfuzerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, p o d e r ã o  
[sze-lo no mês de Agosto com 
mulln de 20 por C e n t o .  Termi
nados os prazos acima cUndos 
serão extraídas as certidões de 
divida para a devida cobrança!
executiva. #

Coletoria Estadual de Lajes, 

3 de julho dc 1950

lAI^emiro Francisco de Souza
I ‘ ° Escrivão

u Empresa da Viação Aérea Rio 
=G ran d en se  ( V Â R I G ) =

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

Escalas
2as-, 4as e 6as, 

Feiras Escalas 4as í-as e Do
mingos

Saida Chegada Saida Chi gada

P. Alegre 9,00 _ Rio 0,00 —

LAG li S 10,25 10,10 S. Paulo 9,50 ?,30

Fpolis. lt,35 11,15 Curitiba 11,35 11,05

Curitiba 13,(j5 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

PASSAGEIROS -  CORREIOS - CARGAS — VALO 
RES — REEMBOLSO.

Em trafego mútuo com a rele da VARIO para Santa 
Catarina, Rio Orando do S il ,  Uruguay e KLM para todo ( 
mundo:

AOcNCl A —Rua 15 de Novembro n‘ 6 — Tel. 41 - End. 
Tel «VARIG» - Caixa Postal, - 182 - LAJES-Sanla Catarina.
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,  w  f  A unica que distribui as

F a r m a c i a  p o p u l a r  famosas cautelas ‘.‘Cor
reio do Povo“ “Folha da Tarde“ com direito a valiosos prêmios
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Auto Chevrolet
Veude-se oro do modelo 39a 

com 4 portas, em perfeito esta 
do. Preço de ocasião. Ver e 
tratar na caSa de Moveis Ir
mãos Wei8s. a rua Cel. Cordove 
eui frente a Praça Cel. João 
Costa.

Dr. Jüào G ua lberto  
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Pos'al 58

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultor o Rua Cel. Aristi 
liano Ramos tv 8

Consultas: das 14 ás '17 
horas — Fone 67 

Retidencia: Rua Cel. Aris
tiliano oi n 8 -  Fone 14

V e n d e - s e
Vende-se ótima casa de resi

dência. a rua Cel Fausto de 
Souza, com 4 quartos, sala de 
jantar, Escritório e demris de
pendências inclusive quarto de 
banho completo com agua 
quente e fria, fogão lareira e 
armario ímbutido Terreno am
plo com quintal deposito de le
nha e garage. TratarS com Joa
quim RaU, na cusa Huepcke

NEGOCIO DE OCASIÃO
Vend em-se

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

Dr. CELSO RAHOS 
A  BRANCO
• A dvogado
•mií/wja t txtaimt

frua H*rc ill o lu 4

% LAJEA
Afondo aAomado« pae« a! es 

marcas ét 5 Joaquim, Cvrtfi 
banos. Bom ReMr© • Rio do$»i.

lubos 4t clmento-amlanti
(Tipo If f lö to )

B R U S  I L I T
Dc 2 • 20” de diâmetro. i t (  
4 m de com prim ento, para 
cigõtos, ventiladores, águas 
pluviais, etc. Peças especiais 
• conexões de todos os tipos.

I IV II
inoxidAv i i i  
i c o n Omicos 

DURACILIDADE ILIMITADA

BK * % BttB
B lASILIT

Distribuidores
Comercio e Transportes C . Ramos S .A . 

RUA CEL. CORDOVA -  LÀOES

M ario Te ixe ira  Carrilho
Advogado

( Desembargador Aposentado)
Consultas e pareceres. AçOes, eivei» Comerciais 

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

Escritório — Rua 15 de Nuvenabro —Edifiiio Ju ío  Cruz Jor. Fonegg 
LAJES — Caixa Pjs ^I n* 1J Sta. C attrina

Chegou o novo estoque de ca lçados de to
dos os tipos e p a ra  todos os preços

Visite a sua Sapataria

0  S a p a t o  C h i e
A mais barateira  da cidade

Doenças e Operações
D E

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

Dr. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

Assistente do Prol. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de otorino Ui Ingolcgi» do Rio de Jtneiro. Membro da Sociedade 
Pan Americana de ophtalmologia. ilepresentante oficial, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, erc Montevideo 
e /iueno« Aire», em 1950. Diplomado em Bronco esofagologia, em 
Buenos-Aires e A/ontevidéo pelo Prof. Chevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdèa com o Prof- Lampert <le

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

Operações do fi&cio - papo, - do lábio e cêu da boca fendido de nas
cença. Tratamento clinico cirúrgico dat amídalas, das sinusites, das 

purgações dos ouvidos, da obstruçAo nasal etc.

RUA HEROILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital LAJES

Advogado
Dr. Theodocio Miguel 

Atherino
Advocacia em geral 

B u a  H e rc ilio  L u z , 7 L a je s  S . C a t.

Assine «Correio Lageano"

JUÍZO DK DIREITO DA 

COMARCA DE LAJES 

ESTADO DE SANTA CA. 

TA Kl NA x

Edital de Praça, com o pra
zo de vinte dias, para a ven
da e arrematação do imóvel 
penhorado nos autos da Ação 
Executiva Cambial movida 
por Almeida Broering, Mello 
Comercio, S. A. contra Oli
veira de Souza Machado.

O Doutor lvo Ouilhon Pereira 
de Mello, Juiz de Direito da 
comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz saber aos que o presen
te edital de praça, com o prazo 
de vinte (20) dias, virem ou 
conheeimento dele tiverem, que 
no dia doze do mes de agosto 
p. vindouro (12-8-1050), ú* dez 
horas e trinta minutos (10,30), 
no taguão do Edifício do Fo- 
rum, à rua Benjamim Conatant,

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 
© maior lanço oferecer, acima 
da avaliação de Cr$ 8.200.00, 
feita por êste Juizo, o seguinte 
bem imóvel penhorado nes au
tos da ação supra mencionada, 

tendo os se
guintes característicos: Uma 
gleba de terra de matos e fa- 
chinais, com a área superficial 
de trezentos mil metros qua
drados) 300,000 m2). situada no 
lugar denominado «Erva-doce», 
no distrito de Carú, de.ita 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 é 
com terras dos executados, E 
quem qulzer arrematar o imóvel 
acima descrito, deverá compa
recer no lugar, dia e hora aoi- 
ma citados, sendo ôle entregue 

|a quem mais der e maior lanço 
1 oferecer, acima da avaliação 
aludida, depoia de pagos, no 
ato, e em moeda corretit© do 
país, O preço da arrematação 
taxas e costas judiciais, facul- 
tando-se no entanto, ao arrema- 

Mante oferecer fiança idónea, 
por três dias. -  E, para que 
chegue a noticia a tedoa os in-

teressados, se passou o presen
te edital, que será publicado e 
afixado na ferroa da lei. - Da
do e passado nesta cidade de 
Lajes, Estado dt Santa Catari
na, aos vinte e um dias do 
mes d® julho do ano de mil 
novecentos e cineoenta. (21 7- 
1950).  ̂ Eu, Waldeck A. Sam
paio, Escrivão do Civel, o da
tilografei, subscrevi e também 
assino Selos afinal

jvo Ouilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

Declaração
a praça

Declaro para oa devidos fins 
* ■ quem interessar possa, qu; 
nesta data assumo toda a res
ponsabilidade do ATIVO E 
1 ASSIVO da firma que girou 

l‘i’»Ç» a°h a razão social 
d© «DALL AZEM, SALOMO 
NI ft CIA LIDA.,* explorando 

nino d# F u i l i ç ã > 4 a ptfrf0 ,

Oficina Mecâniea, situada a rn“ 
S. Joaquim s/n. Oeclaro, t»n 
bem, qu© os mens ©x-socio>: 
Celestino Salomoni, Maria Salo- 
moni Peruzzo e João e Ladir 
Cherubini, ficam isentos de to
da e qudqaer responsubüidade, 
presente ou futura, pelo que, 
lhes dou, com o presente docu
mento, plena geral e Irrevogá
vel quitação.

Esperando merteer de toda a 
clientela a mesma atenção quí 
foi dispensada á firma óra dis
solvida, coloco-me, antecipidi- 
menf© grato, á sua inteira dis
posição.

Lajes, 15 de Julho de 1950 
Veríldo Dali’ Azem

De acordo: - Celestino Salo
moni, p. p. Maria S. Peruzzo 
Ladir Cherubini, João. & La- 
dir Cherubini.

(Firmas reconhecidasj

OS MR [CIS
. ADVOGADO ‘
Pf*aca Joio PcssoA

CdiJ. Dr Acido -
IfiJTS k

«S an ta  C a ta rIn B
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Dr. Caetano Costa Junior
Especialista em doenças dos

rtlhoá-Ouvidos-Nariz-Garga nta
Consultório: Etíif. Dr. Acacio 2 

das 9 ás 11 e das
Pavimento 

3 ás 5 horas.

BtRTUZZI, R IBAS &
—  Cia. - —
Comercio e Representações

Roa 15 de Novembro — Fone 95 — Caixa Postal 22 
Endereço Telegr. “Bertuzzi” -  Lajes Santa Catarina

Avisa a sua distinta freguezia que intcreveu-se 
no famoso ooncurso CORREIO DO POVO e Fo  
LHA DA TA R D E que distribue gratuitamente 
2 milhões e 400  mil oruzeiros em valiosos prêmios e 
está distribuindo as cautelas aos freguezes da Secção 
de Porcelanas, cristais, vidros, galvaneplastia, fa
queiros, artigos para presentes etc.

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

CrS 2 .4oi-ooo,to em prêmios

.C O R R E IO  lA G F A N in

EDITAIS
João Oualborto da Silva Filho, 
O icial de Protestos em Ge- 
r«l, da Comarca de Lajes, Es
tado de Santa CaUrma, nn 
forma da lei, etc.

FAZ s a b e r  que está em 
seu cartorio, nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Catari- 
na> á rua Coronel Cordova sem 
unmero, para ser protestada por 
talta de pagamento, uma Lu- 
plicata no valor de CR$ 1.913,00, 
emitida por E. Mosele Socieda
de Anônima, contra o senhor 
Avelino Peccin sendo que da ( 
dissma, já foi paga e importân
cia de 1.500,00.

Pelo presente, intimo o senhor 
Avelino Peccin, a vir pagar o 
valor da referida Duplicata, otf 
dar as razões de recusa, notifi
cando-o desde já do protesto, 
caso não compareça no prazo 
legal.

Lajes, 21 de Julho de 1950 

O Oficial de Protestos 

Joâo Gualberto da Sjlva Filho

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOOADO

A(Ocs eiveis e comerciais (medição, divisfto e demarcação 
de tsrras, usucapião, servidões, cobranças, falências, etc. 
inven>á’i'jS' doações, testamentos, contratos sociais e suas 
aliemções, alvarás, etc.-, ações criminais.

,ii n

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

NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

FAZENDA DE CRIAÇAO DE LAJES
venda de reprodutores a prazo
A chefia da fazenda de Cnaçfto Je  Lajes, informa 

aos srs. criadores e cabanheiros catarinenses, que e. a 
recebendo pedi los pai a a importação <le reprot u ore. 
da Republica A^gsntiai. que serão vendidos m®dl* nt 
o pagamento da 25 /■ por cento no ato a en re 
2õ'j, por cento anualmente durante 5 anos, sem jur

João Oualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Geral, 
da Comarca de Laje9, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

FAZ s a b e r  que está em 
seu cartorio, nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Catari
na, á rua Coronel Cordova sem 
numero, para ser protestada por 
falta de pagamento, uma Dupli
cata no valor de CR$ 405,00, 
emitida por S/A Industrias Reu 
nidas MarchionatÜ, contra o se
nhor Sebastião Roxo Boeckel.

Pelo presente, intimo o senhor 
Sebastião Roxo BoeckeJ, a vir 
pagar o valor da referida Dupli- 

ata. ou dar as razões de recu 
ca, uotificando-o desde já do 
sprotesto, caso não compareça 
no prazo legal

Lajes, 21 de Julho de 1950

O Oficial de Protestos

João Gualberto da Silva Pilho

.A.C. Transportes Aéreos 
Catarinense

Carlos Hoepcke S.A. Com. Ind-
Ru. Correia Pinto, 52 -  ( N O V O S  A G E N T E S)

PARA O NORTE
PARA O  S U L

Segundas Quartas - Sextas

ESCALAS PARTIDA Cl IRO ADA

Rio 7,00

Paranaguá 8,45 s,iá

Santos 10,10 9,50

; Curitiba 11,(XI - - 10,30

1 Joinvjle 11,45 V 11,25 
12,20 1;1 Fpolis 12,50*

|j Lajes 13.55 13.35

1.F Alegre 14,55 >

Terças Quintas - Sabados

e s c a l a s

P. Alegre 

Lajes 

Jlpo lis 

Joinvile 

Curitiha 
Paranaguá 

Santos 

Rio

p a r t id a CHEGADA

7/K*

0,20

9.35

10,30

11,25 

12-05 
13,40

8,00

9,05

10,10

10,55
11,45
13,10

14,53

|não Oualbprt<> da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em GerM, 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, ua forma 
da lei, etc.

FAZ s a b e r  que está em 
Sea curtorio, nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Catari
na, á i ua Coronel Cordova sem 

-numero, para ser protestada por 
falta de pagamento, uma Pupli-
cpía uo valor de CR S 12.285,40,
emitida por Carlos Tarascom & 
Cia , contra o senhor Vargas &
Cherubini. ,

Pelo presente, intimo os se
nhores Vargas & Cherubini a 
vir pagar o valor da referida 
Duplicata, ou dar as razões de 
recusa, notificando-o desde ]u 
do protesto, caso não compareça 
no pruzo legal.

Lajes, 24 de Julho da 1950

O Oficial de Protestos

João Gualberto da Silva Filho

Raul G. Engelsing
Representações

Motòres verticais e horizontais, alomães e 
ingleses — Diesel (óleo crú) de qualquer potência, 
para pronta eotrega. Rádios para luz o bateria, 

das melhores marcas

Rua Mal. Deodoro, 2 0 -Lajes

Advogado

Dr. Rubaldo José Schuch
Advocacia em Geral

Rua Barão do Rio Branco, 12- Lages S. Catarina

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

ESTOQUE NUNCA VISTO N E S T A  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 uma9 9
visita á,

CASA WEISS
Ruc Cel.Cordova — Onde esteve a Agenda Postal Tele

gráfica

Estúdio Rex =
Executam trabalhos fotográficos de todos os tipos e 

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS MODICOS

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

Secção de revelações e vendas de filmes
Rua Cel. Cordova junto ao Edifício novo do 

Correio

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir /

Porto Alegre, Vacaria, Lajes
De rôrto Alegre - ás 2.ns — 4as. — 5.n.s e sábados 

HORÁRIO: 2.as e 5.as ás 5.45 e 4.as e sábados ás 5 horas 
De Lajes ás 2.as — 3.as — 5.as e (j.as feiras

C A X IA S  D O  SUL á L A JE S

De Caxias do Sul - 3.as e G.as-feirns 
De Lajes - ás 4.as e sábados combinando com Pôrto Alegre

V A C A R IA  á L A JE S

Oe Vacaria - ás 8,15 e 13 horas diariamente, menos domingos 
De Lajes- ás 5 e 14,30 horas diariamente menos domingos 
MAIS. INFORMAÇÕES-NAS ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS
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O  transporte de passageiros em aviões de carga

O major brigadeiro ArmanJo Trompnw-ky baixou umn 
portaria proibindo os aviões exdasivamente cargueiros de trans
portarem passageiros, mesmo em carater <le gaDtileza. A medida 
do titular da pasta da Aeronáutica visa evitar acidentes pes
soais, o que é muito mais provável de ooorrer Com aviões qm 
se destinam fomente ao trausporte de eargas, pois, apesar da 
severa fiscalizaçSo das Companhias quanto a natureza da carga 
a transportar, não raro ião burladas por pessoas irresponsáveis 
que nâo hesitam cm despachar substâncias ou raateiiais recOn he 
cidamente condenadrs.

Aerostradas

lnfi,rma-se de Londres que uraa «aero.strada» =  primeira 
no gêuero nu mundo — será inaugurada e aberta à circulação 
brevemeute, entre o Mar da Irlanda e o Aeroporto da capital 
britânica. A «aerostrada» terá cerra de 375 kms. de compri
mento. A circulação — constantomen'6 coberta pelo rádio — 
será entre 1.500 e 3.500 metros de altitude e os aviões deverão 
observar entre si uma distância de 350 metros, no mínimo. A 
viões militares e à jato sómente poderão atravessar a «aerostra- 
da» sob certas condições

«Dia da Aeromoça»

Conforme já noticiamos, no dia 21 de maio do corrente 
ano o porta acroviário, sr. Paulo Gomide, iniciou um movi
mento no sentido de transformar a data acima no .«Dia da 
Aeromoça», dando assim o primeiro passo com o fim de presti 
gi?r e amparar a numerosa classe, luforma-se agora que o au
tor de tão benemérita iniciativa está recebendo, não só das 
companhias de aviação como dos orgáos de publicidade, o apôio 
necessário para a concretização da idéia, o que maiores espe
ranças veiu dar às abnegadas moças que desempenham suas 
funções à bordu das aeronaves

A  K. L. M. vence um concurso

A K L; M. =  Companhia Real Holandêsa de Aviação — 
acaba de conquistar, no Concurso de Investigação Popular, pn- 
trocmrdo pelo Diário 0e Notícias do Rio, Fôlha do Rio e Rádio 
Mayrink Veiga, o primeiro lugar, obtendo 29 985 votos no que
sito " «Qual a ÜDha internacional de aeroDavegação que oferece 
a melhor segurança e confôrto?», firmando, dessa forma, o con
ceito do povo que a consagrou como a Companhia internacio
nal de navegação aérea mais acreditada.

Luxuosos aviões para a V A R IG

Com destino à Pôrto Alegre, c»>de será incorporado à frota 
da VARIG, partiu esta semana des Estados Unidos um avião 
«Curtias Commando» de luxo, para 36 passageiros, o primeiro 
de uma séria de três encomendados pela referida Companhia. 
Embora já pussuindo igual nú uero dêsses aparelhos e mais vin
te e sete outros de diferentes marcas servindo suas diversas li
nhas, pretende a VARIG, com os que acaba de adquirir, propor
cionar maior confôrto aos seus passageiros, já que a primorosa 
conversão introduzida nos mesmos capacita-os a figurarem en- 
ire os mais luxuosos av'ôes de passageiros do mundo, a julgar 
por suas finíssimas e modernas instalações internas, dus quais 
até um bem montado bar faz parte.

Importante emprego de capital
Negocio de Ocasião

VENDEM SE um conjunto de propriedades como sejam: 
Uma casa de negocio com estoque, um deposito, um engarra
famento com estoque de bebidas, um a ç o u g u e  
completo, uma oficina de madeira, completa, quatro casas de 
moradia, um bilhar, um caminhão International K5-4 (5 reduzido 
e com rodado Ford, uraa caminhonete Chevrolet, uma outra 
casa de moradia com rádio Zenith e fogão de ferro n 1, gra- 
nitado, uma Oficina de Ferraria, completa, ura carro de cava
los paia a entrega de compras, com arreismento, uma Garage 
para dois carros, duas pedreiras de pedras para alicerce.

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

I

STUDIO KUNGER
M UDOU-SÉ

Para o Prédio da

Companhia Telefônica

C O R R E IO  L A G E A N O

Virgílio José 
Godinho

A sua vida e a sua mere

Para os homens que, como 
V'rgilio Godinho, caberiam sem 
ei forço dentro d quela linhi- 
que um griinde escritor destina 
va à figuras representativas, s 
morte não ó puniquilamenK 
êles ficara vivendo na vida real 
das suas obras e un vida tran 
sfudental da sandade drs outros 
homens. Si dnrante a existência 
foram condutores da opiniã' 
publica, sem orgulho e sem a- 
tarde, depois que a grande in
trusa que é a morte, vem e en
trega seus corpos a decomposi
ção na tumba, êles continuam a 
ser, pelo exemplo qoe nâo mor 
re, os mesmos guias verdadei
ros, não permitindo que os erros 
desviem a bússola de rumos 
certos. Virgílio Oodinbo, nos 
deixou valiosos e profícuos en
sinamentos, pílo exemplo que 
meit« e pelo exemplo que seduz 
e arrasta, a sua morte foi um 
simples acidente. Lutador infa
tigável, estava sempre onde 
houvesse uma injustiça a repa 
rar, um erro a corrigir, uma 
maldade a cembater. Foi u « 
grande educador serviu como 
professor publico muitos anos 
Quasi toda a população Je  La
jes, é grata à Virgílio Godinho, 
recebendo favores e gentilezas, 
quer como dentista ou, como 
professor. A not!-;ia do Seu 
trespasse repprcutiu violenta no 
coração do todos os lageanos e 
enlutou a sociedade da sua ter
ra

Militou sempre pelas necessi
dades da sua terra sem ambi
ções de mando e nem desalen 
tos pessemistas, abuegado, mo
desto e confiante, como um 
v e r d a d e  i r o  patriota 
Exemplificou todas as virtudes' 
privadas e civicas, numa longa 
existência de inteireza simplice 
e nobre pureza de consciência: 
Todos os qoe conheceram Vir
gílio Godinho, sabem que the- 
souro de bendade e de corduia 
havia naquele largo coração, 
aprimorado nu pratica do bem 
Deixou uma familia modelar, 
que são finos ornamentos da so
ciedade onde moram e a qual 
legnu o precioso património dos 
ensinametnos de uma vida de 
préstimo enobrecida no cumpri
mento dos deveres incorruptí
veis e que é a honros e o 
orgulho de seus filhos. Enamo 
rado da musica, que amava com 
aquele puro, inconfundível amrr 
como os g r’gos amavam a ci
dade coroada de violetas, dei
xou diversas Composições mu
sicais de sua autoria, e com as 
vibrações hsrmoniosas de suas 
musicas Virgílio Godinho a es
ta hora, já está junto dos seus 
nos mundos Imbitáves do espá 
ço recebido com verdadeiro 
carinho pelos pais e amigos.

Lajes guardará o nome de 
VIRGÍLIO GODINHO na evo
cação agradecida de toda uma 
popul çâo

Anibal Ramos

Passageiros da ® VARIG » 
embarcados o dosembarca* 

dos em Lajes
Dia 21 do Julho de 1950

DE LAJES PARA SâO PAULO 
S r  Moisés Zatz.

DE LAJES PARA FLORIANOPOLIS

c r Rnmeii V:eira Sra. Dalila Vieira, Dr. Custodio F. Campos, Sr. 
. .  . t  s r  l Cunha, Sr. Philip Riwoxer. S r  João Batista 
S Ä  y S Â n i s  Ribeiro, Sr. iS.e.lmo B. Ei, beiro,

DE LAJES PARA PORTO ALEGRE

Sr. Henrique Jarzynski, Laum Jarzynski, Sr. Ruy Vieira Camargo 
e Sr. Demerval Montealegre.

DE PORTO ALEGRE PAR A LA JES 

Sra. Walmerina Silva Weiss, Sr. Maurício Charzan 

Do RIO DE JANEIRO PARA LA JES 

Sr. Olimpio Casarin, Sra. Lídia Casarin.

DE SãO PAULO PARA LAJES 

Sr. Pedro J. Schwetzrr,

DE FLORIANOPOLIS PARA LA JES

Dr. Joao Ribas Ramos. Sr. Jo íè  Mautone, Sr. Carlos Mathura 
Sr.'Joao yuirino Filho, Sr. Ivo Selva, Sr. Augostinho Rím os Videira 
Sr. Sergio Mattos.

No dia 23 de Julho de 1950

' nE LAJES PARA PORTO ALEGRE

Cap. Olavo Estrela, Sr. Raul Engelsing, Sr. Antonm Palhano de 
Oliveira. Dr. Domingos Valente Junior, Sra. Helena K. Vargas. Ma- 
rilena Vargas Sr, Alfreodo Montenegro,

DE SãO PAULO PARA LA JES 

Major Jose Liberato Souto Maior, Sra, Ci-rmem Scuto Maior.

DE FLORIANOPOLIS PARA LA JES

Sr. Roberto Ferreira. Sr. Francisco Andrade, Sr Dor at > Sá, Sr. 
Sillos Bressaue, Sr, Jofre Valente, Sr. Enedino B. Ribeiro

No «lia 24 de Julho de 1950

DE LAJES PARA SãO PAULO

Wolff.
Sr. Alvaro Ramos Vieira, Sra. Marià L. Ramos Vieira, Sr. Altair

DE LAJES PARA FLORIANOPOLIS

Assine ' Cor
reio Lageano

Sr. Mauro Ribeiro, Dr- João Ribas Ramos, Dr Amilton José Hil- 
debrando. Sra. Cacilda Mass Hildebrando, Dr. Ney Peixoto. Dr. Afonso 
Ribeiro. Osvaldo F. Mello, Sra Crisuna S. Ribeiro, Sr. Jairo Cândido 
Sra. Maria Cândido.

DE PORTO ALEGRF. PARA LaJES

Virgílio Barbosa e Sr. José Barbosa
No dia 26 de Julho

DE LAJES PARA FLORIANOPOLIS

sr. José Mautone, Dr. Helío Ramos Vieira, Sr. Joíre Valente e 
sr. Luiz Gonzaga Valente.

Quer comer bem?
Vá no restaurante do clube 14 

de Junho
COMIDa S a p e t i t o s a s  — AMBIENTE s e l e c t o  

Satisfaça seu paladar 

Cosinha brasileira e italiaoa Adega sortida

P R E G O S
RITA M A R IA

. Os melhores, agora por preços baixíssimos na

ConBtrutora Comercial Iitda.
GRANDE LOJA de materiais em geral para construções; * 
preços reduzidos. K
CONSTHUçõES CIVIS, por contrato e por administração. 
1 reço exato, solidez e esmerado acabamento.

R- 15 de Novembro, 6 — Liges
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Atenção srs. Alfaiates -mentos alo w w  granae e variauo sorumenio uc avia-
» P Cas entretelas, forros para mangas, ombreiras e muitos outros artigos, sempre

pelos menores preçcs da praça
Rua Correia Pinto, 80 . LA JES

A casa A CAPITAL acaba de reocber 
grande e variado sortimento de avia-

29-7-50

Professor Virgílio Godinho
C O R R E IO  L A G E A N O 7a. pagina

Jía manhã de segunda-feira, 
(Jo corrente, a nossa cidade foi 
abalada com a inesperada no
ticia do falecimento, ocorrido 
nü Rio *de Janeiro, oDde se 
,chava á passeio, com a Exma. 
esposa, na residência de seu 
filho Ivone, em ^opacabans, 
do nosso prestimoso e bem- 
qnisto conterrâneo, Sr. Virgílio 
José Godinho, vitimado por 
um colapso cardíaco.

Descendia de velhos troncos 
dis tradicionais famílias lagea- 
nas. Batista e Godinho e aqui 
nasceu ío s  14 de Julho de 
1882.

Privilegiado por uma inteli
gência invulgar; sólida e poh- 
iT.orfrt, estava fadado a ser, co
mo d« facto o foi, na sua ter
ra natal, um pioneiro do seu 
progresso e uma das colunas 
mrstras na formação educacio- 
ní 1 dos seus conlerrauêos.

Frequentou a escola pública 
sob a competmte direção do 
venerando e tradicional profes
sor Simplicio dos Santos Souza, 
de quem fôra aluno estudioso 
e aplicado. Completando os 
seus estudos primários, nessa 
eicóla, com notas de destaque, 
passou a frequentar o «Colégio 
Serrano», onde se matriculou 
no cutso superior, estabeleci
mento de ensino que honrou a 
essa iPrra, dos primord ios da 
sua formação intelectual e era 
dirigido por competentes pro
fessores.

Mais tarde passou a fazer 
parte do seu corpo docente, 
pelas suas aptidões e conheci
mentos, cimentando, em bases 
sólidas a sua vasta a aprimora
da cultura. Em 1903, creou um 
curso primário, denommado 
Aula V. Godinho, que, o am- 
p!'0U, transform-ndo-o em Co
légio V. Godinho, com a sadia 
colaboração dos professores Pau 
lino de Atayde e Emílio Eu- 
g-ls.

Em 1907, deixou o magisté
rio público, passando a ser ser 
ventuario dc justiça, cerno es
crivão de orfâos. cargo que 
passou n Ernesto Augusto Ne 
'es, em o qual se houve com 
v&ber e inteligência.

A’ 7 de Julho de 1905, con
traia núpcias com a Exma. Sra 
I*a. Albertina Andrade Mscha- 

de cujo matrimónio . teve 
cinco filhos, Dr Ivan Godinho, 
cirurgião dentista, Ivone e Ivi- 
nai do alto comercio do Rio dt 
bueiro, lvandél Oodinho, resi 
•lente em Florianópolis e Ivan- 
dina Godinho, já  falecida.

P*c extremoso e afetivo, 
*xemplar cidadão e chefe d.e 
hcoilia, amigo sincero e dedica- 

Virgílio Godinho, pelos 
seus predicados de coraÇSo c 
inteligência, era um espirito bem 
formado, uum caracter sem 
máculas.

Em 1916, f»i presidente do 
veterano Clube «U de Julho».

A8 sochdados literárias, e 
Culturais, tiver m em Virg ho 
Godinho n sua ngura explen- 
rlente, col ibornodo em todas 
cora notória eficiência, e corro 
elemento de valor na suu or
ganização.

dtm 0fr spr de música- compo-
mlní " T rJava vár:os instrumentos de sopro e de córda 
com verdadeira p e r ja  e> ^
X Qa-ar,e. hnha extraordinária 
■ doraçuo e vocação, nesse par- 
ticu ai. eram profundos us seus 
conhecimentos.

Virgílio Godinho, n3o era só
mente rausicista, era teatrólogo, 
ompunha e musicava peças 

teatrais, era jornalista e orador 
falava com conhecimento de 
causa e man-java a palavra com 
facilidade;

Colaborou na formação do 
primeiro núcleo espírita de La
ges e mais tarde foi presidente 
e ultimamente era um dos dou- 
tnnadores do Centro Espírita 
AUan Kardeek, que lhe deva 
assinalados serviços.
Na antiga loj» maçónica «Luz 
Serrana», foi um baluarte, ocu
pando, várias vezes altos pos
tos de relêvo na sua adminis
tração, na reorganização da no
va loja 33, foi um incansável 
obreiro, sendo o seu pnmeiro 
orador.

Foi industrial, comerciante, 
em cujas atividades revelou a 
inteligência creadora. Como 
profissional, no txercicio da 
sua missão, era habil e revela
va conhecimentos da arte den
tária, na clinica e na prótese 
qu6 mais tarde se aperfeiçoou, 
em São Paulo e Rio, demons
trando, sempre, honradez e de
dicação. Espírito aleg e e co
municativo, sempre solicito, era 
tudo. Virgílio Godinho tinha a 
alma grande e nobre, caritativo 
para com os humildes e cava 
lheiro tratavd para com todos, 
a sua bolsa esteve sempre 
aberta aos que a ela reerrriam. 
Focalisando, nesta rápida bio
grafia, o per til do ilustre mor
to, enviamos daqui o nosso 
abraço de pezames á fsmila 
enlutada, ostensivo á sociedade 
lageana, pela perda que u ac» 
ba de sofrer.

-o—O —o-

As sociedades Clube «1 de 
Julho» e «14 de Junho» ao te
rem conhecimento do triste ^e 
«aparecimento de Virgiho Clodi- 
nho, estearam seus pavilhões 
em funeral durante todo o dia. 
inum«ros foram cs telegrama--, 
daqui, passados á Kxrmu 1<anil
ha do saudoso cor.lerraueo

Página da 
saudade

Lajes de luto.

Acaba de falecer no Rio de 
Janeiro um filho extremoso de 
Lajes — Virgílio Godinho.

Ceifado pela morte impiedo
sa, qap tantos vultos admira 
veis já levou, esta figura nota 
vel de cidadão, que neste muu 
do sempre procurou estabele
cer um Reino sublune amor e 
de paz, sem ódios sem paixões, 
e queria ver todos unidos pe
los laços indissolúveis da soli
dariedade humana,

Lajes perdeu um dos seus 
bons filhos Cidadão dos mais 
impolutos, chefe de família 
exemplar, amigo que sublimiza- 
va a amizade, coração gene- 
íoso, Virgílio Godinho foi uma 
expressão de nobreza aos senti
mentos, um exemplo tocante 
como símbolo de grandeza mo
ral e grande devotamento pelas 
cousas de sua querida terra.

Paz para a sua alma.

O . M.

Sra. Eliza C. Bica
Festeja hoje seu aniversário 

natalício a Exma Sra. D. Eliza 
C. Bica, digna esposa do Dr 
Luiz Bica, conceituado médico 
«qui residente.

Mais soldados para a 
defesa do Brasil

O juramento áBandeira dos 
conscrifos de 1950

Realizou-se dia 27 do corrente, às 9 hnras, no Campo de 
Aviação local, a solenidade do juramento á Bandeira dos cons- 
critos de 1950, do 2’ Batalhão Rodoviário, aqui acantonado.

Presentes o Cel. Otlu.n Dutra Fragoso, Comandante do 
referido Batalhão, os Mijores, Fran-.-isco das Chagas Melo Soe
res, Bertoldo Paulo DerengoWski, J<>sé Liberato Souto Maior e 
.utros oficiais, chegaram i s EUtcridadescivis, eclesiásticas, re
presentantes d? impreusn e pessoas gradas, iniciando se a sole
nidade com » formatara da Companhia de conscritoa, comanda
da pelo C apitl '  Ht l o  da Costa Nunes Pinto, tendo como 
subalterno u i Tte. Gilberto Meireles de Miranda.

Proferido o juramento de praxe, foi lido, pelo 1' Teu. Or- 
va! da R o s a  o Boptim alusivo, sJguindo-se a colocação das di
visas de Cabo aos 19 soldados que mereceram essa promoção, 
sob uma salva de palmas.

Prestada a continência á Bandeira, ao- som da Marchn 
Batida, encerrou-se a significativa solenidade que incorporou 
uo nosso glorioso Exército mais um pugüo de jovens j.ara a 
defesa da nossa Pátria. O Sr. Comandante Othon Dutra frago
so e demais oficiais receberam cumprimentos de todos os qua 
compareceram ao ato.

Ao meio dia o Batalhão of-ireceu um Saboroso churrasco 
aos novos soldados, rcalizandj-se durante o dia impoitantts
competições esportivas.

Srta. Pola Carsten
Transcorrerá no proximo dia

L' de Agosto o aniversário nata
lício da Srta. PM» Carsten. A 
distinta aniversariante é filha 
do Sr. Amoldo Carsten, do co
mercio desta praça.

Solteiros
A ’ rua 15 de novcmhro N 

21 Edifício da Companhu» Te
lefônica, dá-se pensão a rapa
zes solteiros, cem bôas releren
cias.

Auto Ford 39
Vende se um «uto Ford 99, 

de LÏxo. muito bem con«<va- 
do.

Mais informâmes -  Ca.xa 
l 48 Joinvile.

Srta. Erondi- 
na Moreira

No dia l - de Agosto proxi
mo, verá passar mais um alegre 
aniversário natalício a gentil 
Srta. Erondmu Moreira, fino or
namento de nossa sociedade.

A aniversáriante é filha do 
Sr. José Moreira, comerciante 
aoai residente.

Candidatos a Prefeito e Ve
readores de São Joaquim

PARA PREFEITO:

Juvelmo Vieira de Souza 

PARA VEREADORES:

Tomaz Costa, Pedro Flores de Souza, Antonio Fur
tado uoulart, Orgel Rodrigues Nunes, Clarismundo 
José Custodio, 1 rio de Bona Sartor, Antonio Matos, Po- 
licarpo Borges, Jotfo Eduardo de Souza, Cesar Marto 
rano, Alcides Monoei Schlichtung e Sebastião de Souza 
Vieira.

V ende-se um b .iiig a lô
Novo, todo de alvenaria, cora 

instalações de luz, agua e sani
tária.

Procure os encarregado . C . . 
Montenegro & Lia. =  Lajes) 
Bazar - Rua Marechal Dcodoro’

Vende se
Um excelente lote á tu» Frei 

Rogério, próximo á residência 
do Sr. Alziro Lucen».

Ti atar ccm Sahistiano Ramos.

AGRADECIMENTO
Esposo, f.lhos, pais e demais parentes da sempre lembrada

Honoralia Pires Saldanha
falecida cm lã do corrente, agradecem por este meio aos Dr». 
Vitor Gutierrez e E. Valeuça, pelos cuidados que dedioaram,

! externando seu agradecimento a todas as pesso's que vis tarara, 
'euviarsm flores, cartões, telegramas e acompanharam a querida 
I morta à sua ultima morada.

A todos sua eterna gratidão

Lajes, 28 de Julho de 1950

Jérseis

=  V a  1 i s  é  r  c :
Casa Eduardo

Não dê esmola, contribua para S U N
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Correio juageano
Lages, 29 de julho de 1950

Jeanette Mac Donald
Volta a nossa tela nnm grande cartaz da ‘me

tro“. em primoroso Tecnicolor
A inesquecivel intérprete de «Primaver?» e «Rose Marie» 

volta novemento á nossa Tela, num delicioso, deslumbrante «te- 
emcolor» intitulado: «TRES FILHAS LEVADAo».

Naturalmente, este grande filme é mais uma oportunidade 
para • consagrada altista cantora nos apresentar excelentes 
números de música, desta -tez ao lado do famoso pianista José 
Iturbi, já nosso Conhecido de outros belos filmes.

Ao lado dêsli? dois grandes nomes do Cinema, vamos ter, 
ainda, a graciosa e já  notável cantora • Jane Powell, a voz 
cristalina de «Transatlântico de Luxo».

Todo este filme soberbo da «Metro» é uma prova a mais 
do alto valor das produções da marca do Le3o. Muito luxo 
era cenários e vestidos, num ambiente de romance e graça, com 
os mais belos números de música.

TRES FILHaS LEVADmS  -  eis o grande e delicioso es
petáculo que o MARAJOARA lhes oferece, amanhã, domingo, 
em duas Sessões ás 4 e ás 8 horas.

Noite de Tempestade
Eis um espetáculo verdadeiromeute sensacional ! Um dra

ma poderoso, soberbo, cheio de cenas empolgantes ! NOITE 
DE TEMPESTADE é o espetáculo gigantesco que o Cine Car
los Gomes exibe amanhã, domingo, ás 8 horas.

Raramente um filme consegue despertar tanto interesse e 
simpatia. Tudo, neste espetáculo de Cinema foi feito e realizado 
para agradar a multiJões. NOITE DE TEMPESTADE é um fil
me que agrada e entusiasma em cheio !

Amanhã, domingo, no Carlos Gomes.

Homem do Campo
a v J  * i'

Escolas, boas escolas e mais escolas para teus 
filbr s.

Sementes, boas sementes e irai* sementes para i 
as tuas lavouras. I

Vacinas, boas Vac/oas e mais vacinas para o 
teu gado.

Saude, boa saude, mais saude para ti e para os 
teus,

Eletrocidade, mais eletrer.idade para o teu confor- ( 
lo e o teu trabalhoi

Estradas, boas estradas, e mais estradas, para a 
circulação das riquezas que arrancas da terra com 
o teu estorço.

Eis quanto te assegura o PARTIDO SOCIAL 
DEMO3RATIC0, através da inteligência e patriotis 
mo de seus candidatos.

V O T A  N 0 3  C A K D I D á T O S  D O  P  $ 0

Lidio Silva e
T ern a  Araldi Silva

Participam no? parentes e pessoas de suas relações o 
nascimento de seu primogênito

HIOINO EDSON
Ocorrido na Maternidade «Tereza Ramos», em 29-7-50

I'Automóvel Nacional
RIO 24 (V. A.) — O Brasil já está fabricando automóvei?

com materiais estritamente nacionais, inicialmente poderá pr0du- 
zir 20 carros diários ao preço de 40 mil cruzeiros cada unida
de Ontem o presidente Dutra teve a oportunidade de ver a 
pr-meiro antomóvH, marca «Pinar», construído no Brasil. O che
fe do govêrno examinou-o detolhadamente e ouviu informe sô- 
bre sua construção e possibilidade da fabricação em série, ten- 
do determinado ao chefe do seu gabinete militar, general New- 
tcn Cavalcanti, ouvisse seus construtores a fim de apoiar no 
que for cabivel a iniciativa.

Festa do J azz União Gentil Vjeira Borges

Uma nova loja de fazen
das nesía cidade

A Companhia C o m e r c i a  I 
«Paul» de Lojas Varejistas, a- 
caba de instular nesta cidade, 
no edificio novo, ao lado da 
Caixa Econômica Federal, á ru? 
Mal. Decdoro, uma grande loja 
de fazendus e armarinho, com 
grande estoqne do novidades 
para Lajes, a preços barato». 
Este importante consorcio co
mercia! tem varias filiais em 
nosso Estado, onde exerce sua 
atividade desde 1891.

Precist-se de 2o mil 
cruzeiros

Oferece-se garantias ólimas, 
avalista cu bens de raiz, juros 
a combinar.

Informações nesta redação.

Excelente lote no Siirro  
Copacabana

Vende-se abaixo do preço de 
onsto, por motivo que será ex 
plicado.

Informações com Frederico 
Schlegei, Morro do Posto — 
Lajes.

Realiza-se hoje e amanhã a 
festa promovida pelo Centro 
Operário, em beneficio do Jazz 
União, orgamiado receutementa.

Amanhã, domingo, haverá, 
sntre outras festas, um saboroso 
churrasco regado a cerveja, pa
ra o qual reina grande entusias
mo.

Jason C esar
Encontra-se nesta cidad«*, a 

passeio, o jovem Jason Cesar,

Procedente de Porto Alegre, 
I encontra-se nesta cidade, acom- 
I pauhado de sua exma. esposa. 
Sra. Ninioha Borg-s. o Sr. Gen
til Vieira Borges, Tabelião e 
Oficial do Registro de Imóveis 
na cidade de Bom Retiro.

Assine o «Correio Lageano’

do Teatro Experimental do C r- 
culo de Arte Moderna de Flo
rianópolis.

Temos o prazer de anunciar a instalação das

- L O J A S  P A U L -
Na prospera cidade de Lajes

à  rua Marechal Deodoro em frente do 
Hotel Provezani ao lado da Caifta

Econômica.
Especialidade em TECIDOS de Seda, Rainn, Lã, A lgod ão - A rte

fatos de m alha «H e r in g »  Chapéus S A IK IS  -  Confecções.
Companhia p  A T TI de Lojas
Comercial L « Í U L  Varejistas

em Santa Catarina desde 1891

Amanhã, Domingo as 8 horas No MARAJOARA
Um espetáculo magnifies, encantador dedicado a todas as famílias de Laoes !

ßJ I o
No qual ire nos rever grandes e consagrados astros do cinema, como:

Jane Powell, Edward Arnold, Ann"T o d d
todo filmado em maravilhoso « TE ü N lC O LO R

Jeanette M ac Donald, José Iturbi,
Um dos maiores Triunfos da marca do LE Â O  '
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