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situação financeira tíe Santa Catarina Linha aéraa ligando Reunião das Associações Rurais de
.mos sobre 3 mesa o relato, 1941 47.544.959.90 f ,  A! B }! . V í lC Í H l t i  , , a j s s  '  t t o a q u í n i  • O a m p o  N O V O S

■- - - - -  • ■ ! —  Lajes e Cuntiba 1Te 
rio a
Republica, pelo Dr. Nereu R a- i 
mos. Interventor Federal, corres
pondente ao exercício de 1943

1943 06 905.473,74

Pelas cifras acima, verifica-
Nesse importante documento, o crescente auménto verificado ^ 'p /  A|eore Vacaria LajeslpioS Pec,’anos c 

em que o balanço alinha o s inas airecadações do Estado, ul-i e Curitiba/\>eia conhecida E m -Isunt<£  ,'®ierpn( ŝ 
n ú m e r o s  n u m a  precisáo trapassando mesmo as previsões za Varj do Rj 0rande d& | « P

i Causou grande satisfação em » 1 l,a Associação Rural de Campo- Novos, 'eunenj- 
?e Lajes, a noticiada ligação aérea Se hoJC nC8ta Cld"dp» '''inentos das Assocuçoos Rura.s dos Mu.ua-

intnc npmnnAc d o planalto, utini de tratarem <le importantes as-
á pocuaría dos respectivos municípios.

precisáo
matèmatica, impossível de de
turpações, iremos paulatinamen- 
te buscar dados positivos, so-

tecnicas.
No exercício de 1943 a arre- 

cadação foi prevista em Cr. $

' 15:572.210,54.
A despesa, orçamentaria foi

bre a situação geral do nosso j 51.383 263,20, tendo sido arre- 
Estado, transmitindo ao publico ! cadada, conforme se vê acima, 
a verdade expressiva de docu-ia soma de Cr.$ 66.955:473,74, 
mentos indiscutíveis. havendo um excesso de Cr. S

Para que se possa avaliar o 
progresso verificado nas finan
ças do Estado, mister se torna orçada em Cr S 52.234.541,20 e 
lembrarmos, que o país está em apesar <los gastos forçados, ori 
guerra e que o estado de gu?r- undos do estado de guerra, a 
ra perturbou profundamente a que acimn aludimos, houve um 
«ua vida financeira e adminis-jsaldo favcravel para o exercício 
trativa, não sò quanto ás arre- de 1944, montando em Cr. $ 
cadações, como ocasionando 10.667 294,54 que junto a outros 
despesas extraordinárias, condi- valorts arrecadados deu o saldo 
zentes com a segurança nacional, real de Cr. $ 13.778.507,94.

Extraímos do citado relatorio j . balanço padrao, estabele- 
a pauta das arrecadações dos Cl^° Pe 0 decreto-lei federal, nü
últimos seis anos, que foram as 
seguintes :
Exercício Arrecadação

1938
1939
1940

3S 247.018,40 
4 ;.408.506,40 
40.430.498,10

2416 de 17 de Julho de 1940, 
vamos encontrar esse saldo, 
mais o de 1942 e de alguns de
pósitos, somando a bela cifra de 

Cr. S 18.807.780,94 
dinheiro depositado em Caixa 
e nos Bancos.

Telegrama do Cel. Vidal Ramos 
ao Direior do Correio Lageano

S ó  h o je  tiv e  a  o c a s iã o  d e  ler  C o rr e io  L a g e a n o  dr 13 
d o  co r r en te . A ssocio-m e de. tod o  o  m eu  c o r a ç ã o  a  ju s t a  
h o m e n a g e m . r e m e m o r a n d o  i lu s tr e  e b en em er ito  E m ilia n o  
R am os , m eu  in n lv id a v e l am ig o  e  p r e s t im o s o  c o m p a n h e ir o  
d e  q tta s i m eio  s écu lo  d e  v id a  p u b lic a

V idal R am os

Lhegará h*»je em Lajes o Clube Atlético 
—  Pradense — —

C hega h o je  a esta  cidade* miniina de 3xv
n Clube P ra d en se ,d a  vizinha 
eidade de Antonio Prado, 
para uma partida amistosa 
eorn o Aliados a.i.auhà., 
tarde. O Pradense 
passado venceu em sua c a n 
cha o Aliados pela contagem

de
dom ingo

É de se esperar um a p ar
tida interessante  entre  estes 
dois fortes con ju ntos .

A partida com o Atlético 
aindo nào está definitiva
mente acertada.

Aida Castelo Waltrick 
Chegou do Poito Alegre on

de acaba de diplomar-se em I a- 
quigrafia a Sta. Aida Castelo 
Waltrick, filha do sr Antonio Wal
trick imtustrialista e proprietário 
nesta cidade.

elo perdido
Perdeu-se um relogio de pul 

so de ouro com brilhantes ( 
rubis. Sendo um objeto de es
timação, gratifica-se a quem in
formar a este jornal.

preza Varig do Rio Grande do i ™  cheSaram a ^ a . lé  e encontram-se hospedados 
gul Hotel Kossi, os (somponeníes da representação de Campos No-
' A nossa cidade possue gran- v ^ r Tibes, vice-presidente da AssociaçSr.Rural dali,

de movimento de passageiros Í k Sf crel,ano rla mesma, Dr Waldemar Rupp e Ata-
para o norte e sul do País, alem j llbi Almeida destacados raralistas daquele Mu.nc.pio. 
de um comercio bastante deren-l V'âo .Jca íjnun’. chegaram o Dr. Homero Paim de Andrade,
volvido. O sr. /?ubens Berta di- presldenteT da Asm.cação Rural, Joaquim Dutra, tesourem, da

mesma e Luciano Goulart Neto, os quais se acham hospedados uo 
Hotel Carvalho.

Kspera-se hoje a chegada dos senhores Sizenando Costa e 
Felipe Graneman, representantes da Associação Rural de Cuiitibano* 

Até a hora de eneerrar-inos o nosso expediente não estavfc 
ainda marcada a hora para a reunião, que será presidida pelo sr. 
Vidal Ramos Junior Presidente d2 Associafào Rural de I.ajes.

retor daquela companhia ja es
tá tomando as providencias pre
liminares no assunto.

PROFESSOR FERNANDO 
MACHADO

Acha-se nesta cidade, em 
companhia de sua erma eáposa, 

abahsado professor de mate- A reabertura do Caíé Cruzeiro
matica sr. Fernando Macha- Reabriu suas portas l.ojc pela mnnhs o antigo e conceituado Café
rln vnHr> He inrniitesHa v p I Hee- e Bar Cruzeiro «cate do Luiz» após ter passado por grandes reformas sob 
0 0 , vu .io  ue m co m esia  ei a e s  a nova direçâ0 do 9r. N,,0 Puh, ]áimuito conhecido nesta cidade como o
taque em os meios intelectuais i„trodutor do «bom café*
do estado. lositamos hoje esse estabelecimento e notamos sua ótima aparelha

geni, com o que há de mais moderno no ramo
Ali vimos um dos maiores refrigeradores da afanmda marca «Norge», 

uma modernissima maquina de café expresso, esterulizador de chicaras, ba 
tedores para mineiros, idem para refrescos e outras utilidades indispensá
veis a uma casa de la. ordem Em palestra que manteve conosco disse o 
sr- Nilo que esforçar-se-á para servir a contemo a antiga freguezia do t'af< 

m arante, que prestou serviços ao j cruzeiro e que o cafesinho seiá a especialidade de sua cusa.
Exercito durante quatro anos,' 
sob uin comportamento exem- 
plarissimo.

Sargento Constando A marante 
Passou por esta cidade, com 

destino á casa de seus pais, em 
Pamei o «argento Constando A

Â marcha da Guerra
Festa da Sagraria fa
mília em honra a Frei 

liogeriorj
Realizou-se no domingo 14 

do corrente, no arrabalde Frei 
Rogério a tradicional festa da 
Sagrada Familin, da qual foram 
festeiros os Srs. Tito Varela Ra
mos e Floriano Neves.

decisivo
Resumo da situação Geral

Berlim anuncia  que, chegou o momento 
'da. guerra.

F ren te  E u r o p e a .  Os aliados avançam  no saliente 
alemAo das Ardenas, tendo os am ericanos quebrado o 
flanco meridional dess6 saliento.

Os aliados estão  fazendo progressos na França , n 
B é lg ica  e cm determ inado p<>nto ,já se encontram  dentro 
do território  alemão.

N a  R ú ssia . Os ex erc ites  russos tom aram  Varsovia 
Cracovia e penetraram  27 quilômetros dentro da Prússia

Prússia, com su;-.
Pela manhã uma concorrida

romaria saiu da Catedral em Estão flanqueando os exercites da 
demanda da Capela da Sa- avançada em direção de Dantzig.

A ofensiva russa iniciada em 12 deste mes, desdo
bra-se em 3 direções: Prússia, Berlim e Balcans, levan
do de roldão as tropas alemftes.

N« I ta lia .  As gloriosas tropas da FEB. repeliram 
um ataque alemão, enquanto o 1“ esquadrão brasileiro 
de caças, continua martelando os alemães. De modo

grada Família, sendo ali rezada 
mis*a solene perante grande 
numero de pessoas.

Seguiu-se a realização de 
leilões, quermesses, jogos, pren 
das, itc. em beneticio da Cape 
la e Ja Escola Frei Rogério.

A «arde impoitante procissão j a j rtíntt italiana nfto eatà nu momento, apiotser.- 
percorieu o arrabalde recolheu- *> ’ . 1
do se na maior ordem. taodo g™1̂ 68 movimentos.

Em seguida foi entoada a no- No Pacifico. Mae Arthur encontra-se a pouca distar
vens, durante a qual foi leito o „ja da cidade de Wanilha, capital das Filipinas, situado, 
sorteio dos novos festeiros que na j||ia  |.uzon, a maior dos grupo das Filipinas. Con 
recaiu n o s s n .  José x.mose r. t jnnam n8 grandes bombardeios ao território motropoli-

Durante todo o dia houve ta.no do Japao. Reina nervoaísino em loquio. hspera-se 
grande movimento naquele ar- a queda do Gabinete, 
rabakle tendo os festeiros ofe-( Cllina. Progride
recido caminhões que transpor- na

«>■ f » * - - * -
itamente. {p^nton na Llúna.

avanço do 14° exercito inglês

diverso»
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0 Aliados excursionou a Anto- —  nio Prado — Pequenas Noticias

Sabado passado á convite 
do clube Atlético Pradense 
o Aliados exeureionou à vi' 
zinha cidade de Antonio 
Prado no Rio G. do Sul, pa
ra uma partida amistosa com 
o referido quadro. A embai
xada foi chefiada pelos srs. 
Agenor Varela e Mario Lu- 
cena, os demais elementos 
eram jogadores do clube. 
Sabado chegaram aquela ci- 
dadu, onde. foram geutilmen- 
te recebidos pelos esportis
tas dali. Domingo cedo vi
sitaram diversos lugares pi
torescos da cidade e ã tarde 
depois das formalidades de 
estilo o Presidente do Pra
dense d i r i g i u  significa
va saudação a embaixada Ia- 
jeana, salientando as vanta
gens d e s t e s  intercâmbios 
esportivos, que aproximam 
os dois municípios para me-

«Homeni Foguete»
Os alemães têm a «bomba 

Ifoguete», os japoneses se- 
lhor conhecimento mutuo, o crlin(j 0 anuncia. Nova York
sr. Varela Vice-Presidente 
do Aliados e presidente da 
cavavana agradeceu em ex
pressivas palavras. Em segui 
la iniciou-se o jogo. o qual 
terminou com a vitoria do 
esquadrão local, pela conta
gem minima de 3x2* A par
tida decorreu em ambiente 
de calma embora as equipes 
so tenhain enpenhado a fun
do. O juiz que loi de Anto
nio Prado atuoJ a contento 
durante os dois tempos. Os 
dois golos do Aliados foram 
marcados por Adâo e Galego 
Domingo á noite realizou- 
se uos belos salões do clube 
local, grande baile em ho
menagem a caravana espor- 
.iva do Aliados. Segunda- 
feira de manhã o quadro 
lajeano regressou.

Bolças de Estudo nos 
Estados Unidos

Diretoria de Obras Publicas 
Serviço de Aguas de Lajes

Edital
Deverão comparecer á Coleto-

E d i t a l Fundado o ((Grêmio das 
Rosas» em Curitibanos

Acaba de ser tuodado na 
visinha e prospera cidade

de citação com o praso de 
15 dias

O Doutor Mario Teixeira
Carrilho, Juiz de Direito, _ . ,
da Ccmarca de Lajes, Es- ' á e  Curitibanos, a sociedade 
tado de Santa Catarina, na. recreativa lêminina, «Gro 
fonna da lei, etc. mio das Posas» que tem

Faz saber aos acusados José como primeira Presidente a 
Canaro e Alcides Tegon, que sechorüa Elisabeth Stupp 
tendo sido deprecado a este Jm- de Macedo. A novpl Socie- 
/o, pelo Tribunal de Segurança j dado, que conta coni o ele- 
Nacionai, a ritãeao d<" retinidos mento representativo daque- 
aeusudos para. apresentarem sua  ̂ 1
defesa no processo qne a Justiça 'a culade,
Especial lhes está movendo como , vida 1 o r 
incursos nos artigos 3 n° 11, do j prosperidade e grandeza.
Decreto-Lei n° 869 de 1H de no-1 — -------------------------------- ——-
vembro de 1938, combinado couijFIRMAS BRASILEIRAS NA LIST A 
o Decreto-Loi n° 2.524 de 23 de NEGRA
agosto de 1940, e porque, em W A S H IN G T O N , (A. P .>  
cumprimento ao mandado dc c . . j 0  Departamento de Estado 
tacao dos referidos ac-usados, ten-. ,K ,
ha o Oficial incumbido dessa de- deu a publicidade a inclusão 
ligencia certificado uão os havei j de mais tres firmas do Bra-

está fadada a 
g a e a crescente

encontrado e estarem os mesmos 
em lugar incerto c não sabido 
mandei que se pasrasse o pre
sente edital, por meio do qual 
ficam citados os ditos acusados 
José Carraro e Alcides Tegon, 
com o prazo de 15 dias, para 
comparecerem perante este Jni- 
zo no dia 27 do corrente raes de 
janeiro ás dez horas na sala das 
audiências no edifício da Prefei
tura Municipal, a fim de apre* 
sentarem sua defesa, sob pena 
de rovelia. E para que chegue 
essa noticia ao seu conhecimen
to lavrou-se o presente edital, 
qne será afixado ua porta da sa
la das audiências e publicado 
pela imprensa. Lajes 12 de Ja 
neiro de 1945 Eu Ary Cândido 
Furtado escrivão do crime que o 
datilografei.

Mario Teixeira Carrilho 
Juiz de Direito

sil na lista negra: Edwrd 
Hans,-Ptter Buckud de f-ão 
Paulo a Fabrica de Tintas 
Blumenau Ltda., de Santa 
Catarina e K- Schmidt, de 
Salvador, Bahia

Prefeitura Municipal de Lajes 
E D I T A L

/devidamente autorizado, torno pu 
blico que se acha aberta a inscrição 
ás vogas reservadas ao ,1/unicipio no 
Colégio .Diocesano, até 20 de feverei 
ro p. vindouro.

O canditado a se inscrever, por 
si ou por seus repiesentantes legais, 
deverá instruir o requerimento di/i 
gido ao Sr. Prefeito Municipal, com 
os seguintes documentos:

Prova dc que é orfáo de pai ou 
mâe ou de que é filho de paes recon
hecidamente pobres e ;

Certidão de idad
Atestado de habilitação e n exame 

de admissão ou promoção em curso
Prefeitura Municipal de Lajes, ein 

t de janeiro de 194Õ.
Assinado: - Ulderico Canali 

Secretário.

FRACOS • 
a n ê m i c o s

TOMEM

M l M t l
“SILVEIRA" 

Gr«nd« Tônico

Uma
PE K DEU-SE
correniinha de

O Instituto Brasil-Estados ^
Unidos de Florianopolis comu-' ria Estadual, dentro do prazo 
nica a todos os interessados que de dvz ( 10) dias, para efetuarem 
está recebendo formulários para 0 pagamento das laxas, todoi 
bolsa de estudo acessível a to- os srs. proprietários, ou consu- 
dos os jovens brasileiros bem niidorcs atualmente em atrazo 
preparados que desejarem pas- Os que não efetuarem o paga- 
sar um ano numa das universi- mento no referido prazo terão o 
dades dos Estados Unidos, pa- Stu suprimento de agua inter- 
ra aperfeiçoar os estudos. rompido de acordo com o artige

Depois de cuidadoso exame 45 do Decrelo-lei n° 564 d- 
de todas as credenciais apresen 30/8/41. Outrosim, a parlii 
tadas, os melhores classificaJos da p r e s e n t e  da t a ,  t odt  
serão recomendados ao instituto: aquele que atrazar o pagamenti 
de Educação Inlernacional de 1 das taxas, ser-1'ies-á tamberr 

! Nova Iorque, com o qual o Ins-1 aplicada a pena do artigo eu 
Hitler no Japão ' tituto Brasil-Estados Unidos 'questão. Para que não se ale 

Londres! mantem relações. [ gue ignorância publica se o pre
1 Todos os anos o.Instituto de .sente no «Correio Lageano». 

Educação Internacional coopera' Lajes, 11 de janeiro de 194' 
com universidades e organiza- j J osê L. (Jóis VJaltrick 
ções particulares e governamen
tais dos Estados Unidos, no ca
so de apre§entar-se um grande 
numero de bolsas para estudan
tes das viole republicas america
nas. No ano passado mais de 
cincoenta bolsas foram conecai- 
das a brasileiros e espera-se que 
um grande numero de bons 
candidates possa ser mandado

espa.aan°  caindidTtar-se a uma\na A genda Postal Telegn 
bolsa, o estudante deve possuir fica. 
instrução profissional ou curso 
numa universidade.

O candidato tem que ser de
Racionalidade brasileira, possuir ( ,
boa saude, moral elevada, habi-1 f\ lltí*1110 Y6 1 UB AlU gOCl 
lidade intelectual, e possiur con-
hecimento pratico de leitura, es- , ,  . . .
crita e conversação da lingua peça pelos fon es  100 e \ iò qi 
inglesa atendera dia e noite

Os interessados devem dirigir- j M EXFJ B K N T l i t E N  
sc ao Instituto Brasil-Estados | End. Tclcgr..- BENTH1EN 
Unjdos de Florianopolis, a r u a _____________________________

gundo anuncia.
'têm o "homem foguete» 
que é a bomba voadora di
rigida por um homem.

Frota ingleza no 
Pacifico

Conforme foi anunciado 
poderosa frota de guerra 
ingleza entrou nas aguas do 
Pacifico, para entrarem aç&c 
contra os japoneses.

Segundo noticia 
Hitler esteve no Japão em 
dezembro ultimo, com o ob- 
etivo de transferir-se para 

ali, mas lhe foi negado per
missão pelos japoneses.

Mussolini quer ir para 
Inglaterra

Conforme está se anun- 
iando Mussolini anda im

pregnado de tendências de
mocráticas e quer ir para 
Inglaterra submeter-se a 
julgamento pelos aliados.

O Japão quer armistício 
condicional

Londres anuncia que o 
Japão negou agasalho a 
Hitler 11a esperança de con
seguir dos aliados um ar
mistício condicional

Fiscal

VENDE-SE
Uma casa cie moradia 

com excelente terreno, m  
dindo 30m. x 50m. na An 
nida Mal. F loriano.

Tratar com Milton Barro

Precisa de

Juizo de D i r e i t o  da Co
m arca de Lajes

Edital de citação com o 
praso de 30 dias
O Doutor Mario Teixeira 
Carrilho, Juiz de Direito' 
da Comarca de Lajes, Es-| 
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber aos réus Pedro Mar
ques de Oliveira, Aristeu Marques 
de Oliveira, Nereu Marques dei 
Oliveira ejoão Varela da Silva que | 
foi designado o dia 23 Ue janei
ro p. vindouro, pelas dez horas 
da manhã, na sala das audiên
cias, no edifício da Prefeitura 
Municipal para ter lugar a in
quirição das testemunhas com' 
relação ao processo crime que' 
a Justiça Publica lhes está mo
vendo como incursos nos art 
294 § 2o e 303, combinados • 
com o art. 66 § Io e art. 18 
§ Io todos da Consolidação das 
Leis Penais. E como os réus 
estejam em lugar incerto e não 
sabido, conforme certidão doj 
oficial de justiça Sebastião Pes
soa exarada no mandado de ci
tação, mandou o Meretissimo! 
Juiz fosse expedido o presente J 
Edital para ser afixado e publi
cado na forma da lei, a-fim-de 
que não se alegue ignorância. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes aos vinte e tres dias 
do mes de dezembro de mil no 

e

Artista Bittencourt, n.° 2. Leiam  o * Correio Lageano.

End. Teleg.: 
BERTUZZ1 BERTUZZI 5 RIBAS Telefone í  

C. Postal, 2

REPRESENTAÇÕES EM GERAL E CONTA PRÓPRIA
E scritó rio  — Rua 15 de Novembro. 23 

________  L A JE S  — Santa Catarina

Senhores Fazendeiros e Criadores
PRODUTOS DO INSTITUTO BIOLÓGICO DE S. Pa ULG

VACINA SAPOXIDADA — contra o carbúnculo verdadeiro 
VACINA—contra o curso branco dos bezerros VACINA -contra o garrotillfo 
. _  — contra o carbúnculo sintomático \

I.K R  I* A(j O -  contra o garrotilho. POMADA -  intecções piogcuiclis.

PRODUTOS DA FARMOPECUÁRIA S. A.

(.O C O SSE rriL  — para a pneumonia uos bezerros 
. CÁLCIO VETERINÁRIO
índispousavel aos animais em crescimento, eni gestação etc.

OLEO CASFORA 1)0 COMPOSTO — para o coração e falta do t'oi.si9 
.. . . .  , SUDORINA
iu a.at a nas cólicas do cavalo envenenamentos e intoxioaçõesaliiuenláát-S/ 

SANACOLO& para todas as espocies de colit-as <le cavalos o burra**
SANACURSO

P' y j j i  ã^iperturbaçAes, gastro intestinais, diarréia rebelde dos animais n«woi 
blíMITIAZINA — vermifugo aconselhado pelo l)ep. de Pecuais.-j 

Norte Americano, como sondo o mais ativo e completo.
L dEOSIT — poderoso desinfetante cicratizante veterinário.

fc[ »:-»>aa(X:«9̂ go3gioose..-:«c. Se «ao®w»co®c «ooS- « o j} .

*

ouroj vecentos e quarenta e quatro 
com tuna jiequena cruz. Sendo £ u Cândido Furtado, escri- 
objeto de graiuie estimação, V.̂ Q j 0 crime que o datilografei- 
péde-se a pessoa que aclrou.
entregar á dona Chafia Atim, 1 Mario 1 eixeira Carrilho 
quo será bom gratificada. 1 Juiz de Direito

L UDOVI C O RAU
I  CONSTRUTOR LICENCIADO§ -------| Projetos - -  Orçamentos

Construções por empreitada ou administração
%
§ L A J E S  Santa Catarina

*: #c. S c - S '  o8»*x«C3eececo0o^l

stus anúncios no Correio Lageano jornal de grande tiragea
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Correio Lageano

Prsteitura Municipal de lajes
ESTADO D 10 SANTA CATARINA

w  Tabelas Explicativas da Despesa
(ContinuiçSo do numero anterior)

1-1

1-11
1 *11-1

1-14
1-14-1
1-14-2

1-2

1-20
1- 20-1
1- 20-2
1 -20-:!

1-3

1-34
1-34-1

2

2-5

2-54
2-54-1

2-8

2-84
2-84-1

2-84-2

2 9

2-94
2-94-1
2-94-2
2-94-4
2-94-5
2-94-6

3

3-0

3-03
3-03-1

3-04
3-04-1
3-04-2

3-3

3-30
3-30-1

3-30-2

Transporte

SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO 

Pessoal Vatiavel
Porcentagem para a arrecadação geral 

Despesas Diversas
Porcentagem para a cobrança da Dívida Ativa 
Fiscalização dc Diversões Puolicas

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

Pessoal Fixo
Fiscal-Auxiliar — Padrão H (dois)
Fiscal de Matança do Matadouro — Padião I 
Escriturario — Padrão I

SERVIÇOS DIVERSOS

Despesas Diversas
Quota de lançamento do Imposto sol-re Industrias 

e Prolissões
Total dos Serviços de Exação e Fiscalização Fi- , 

nanceira

Segurança Publica e Assistência Social

SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PUBLICA1

Despesas Diversas 
Serviço da Inspeção de Veículos

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS

Despesas Diversas
Ao Estado para manutenção do Destacamento Po

licial
Colonia Santa Tereza

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas Diversas 
Esmolas a Indigentes
Assistência medico-iarmaceutica a Indigentes 
Sepultamento a Indigentes 
Amparo á Maternidade e a Infancia 
(Assistência a presos pobres

Total dos Serviços de Segurança Publica e Assis
tência Social

Kducação Publica

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de Consumo 
Material Didático em Geral

Despesas Diversas 
Aluguel de prédios ‘escolares 
Despesas de transportes do Serviço de ( tspeção 

Escolar

ENSINO PRIMÁRIO, SECUN. e COMPLEMEN. 

Pessoal Fixo
Vencimentos de professores das escolas isoladas, 

sendo: os «Titulados», — Normalistas e 
Oinasianos a Cr.S 2.400,00; Complemen- 
taristas a Cr.S 2.100.00 e os >Não T ftu- 
lados» a Cr.S 1.800,00 anuais 

Gratificação de professores que regem os cursos 
desdobrados, sendo os «Titulados» — 
Normalistas e Oinasianos a Cr.S 800,00; 
Complementaristas a Cr.S 700,00 e «Não 
Titulados» a Cr.$ 600,00 anuais

Transporta

(Continua ao proximo numero)

Cr.S Cr.S

19.(100.'Kl

Cr g

10 000 00

8. 000,00
1.200,00 19.20(',00

8.400,00;
4.800.00
4.800.00 18.000 t*()

6.000, ' " IÍ2 .800  00 

6 2 .SOO ,00

1.20 l i ;'-1

4.600.H0

2.790.00 7.39" 0"

1.000,00
400.00

2.570.00
9.370.00

200.00 13.54 *.00

J  4  4 - 4 4 - 1 « t  t !  * t t » t t ’ 1 1 1 ’  T t - t  t T  i i  i i , * ! > t t l t  I VV VP I . ! iDr. josé Antunes
MEDICO

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
Atende no Hospital São .Jcsé de Antonio Prado, aparelha
do pata qualquer intervenção cirnrgica, com serviço mo
derno de Raios X, Bisturi elelrico, Raios ultra violeta, on

das curtas c ultra curtas.

. i W l i  ' t= >P « t M !t  * M i i m . U t  , a  t , Pt  V i i  í

r <

•J
%

#

•t
t*

^  Galeria da Moda
___ :_________________ _ 6)

de

E 1 U C H  S E L- L
I  vne 87 Rua Correia Pinto, 6

O emporio das sedas ! [O palacio das noivas !
Avisa a sua distinta fregáesia que acaba do receber das 

melhores tabriras do Rio e São Paulo as nmis altas novidades 
em sedas para esta estação.

Tecidos de todos os tipos, com as mais modernas 
padror.agens

ENXOVAIS COMPLETOS PARA CASAMENTOS E HATISADOS 
ARM ARINHOS —  ARTIG OS DE CSMV E MESA 

PERFUM ARIAS B IJO U TE B U S

Visitem as vitrines da (iaieria da Moda e cónvensa-se 
que MODAS ! MODAS ! e MAIS MODAS só na

Galeria da Moda

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Celio Ramos 
Dr. ,1. Sombra - Dr. Salvio Arruda

Exames completos
de sangue, urina, féz-s. escarro, pus, ItqufUo cefalo-ra- 

quiano, liquido gástrico, etc., etc.
Vacinas autogeuas — Exames precoce tia gravidez

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Mal. Deodoro - (Esquim Praça João Pessoa) Fone 13! 

LAJES — Estado de Santa Catarina

22.139,0^ 

22.139,001

3.000. 00

1 .000. 00

2.400,00 ò. 400.00

100.000,00

4.575,00 104 57 i,t m

110,97 >,00

DR. J . COSTA NETO
Cirurgia geral — Ginecologia — Partos

Oju-i-Hçües He: Fstomago, Intestino, Apendicite, Fig.ido, e Vine Biliares. 
Tireoide, Itor.io (papo) llcruias, Varises o Heitiorroi las. Rins e Rrotasta 
ftoro, Ovinos, e Seios. Tumores em geral, Cirurgia dos Ossos c Arti- 
••uluçõcs. Fraturas. Cirurgia doa Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Consultorlo: lõ de Xovniibro, 21 ( F.tlificio da Tele/uniea ) 

das 3 — 5 horas
L AJ ES Residência: Correia Pi n to .? - fern 19õ S. Catarina(João S. Waitric-k

A fjrimen sor Diploma do.
Cor (rira Profissional n° õGi. 

M EDIÇÕES E  Dl VISÕES D E TERUAS. 
Aceita serviços nos municípios vizinhos. 

Lajes — Praça da Bandeira, sjn.

Br. João Ribas Ramos -

A d v o g a d o
Causas Civei-s, Comerciais, Criminais, Trab*»-

Ibistns o J ugislação Fiscal.
1
| Sla. Catarina —
i

Lajes

| Paça seus anuacios no «Correio Lageano* jornal de grande tirag.m
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Correio Lageano

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Edital

De ordem do sr. Prefeito Municiptil c de acordo com o Edi
tal de 25 do dezembro do 1944, da Agencia Municipal do lista— 
ústiea, levo oo conhecimento dos candidatos inscritos para o con
curso do t Auxiliar do Estatística - Pudr&o 1» que o mesmo deve
rá realizar-se uo dia 23 do corrente, às nove (9) horas, no ediii- 
< io da Prefeitura Municipal dc Lajes,

Os candidatos acima mencionados deverão comparecer muni
dos dos seguintes documentos:

Certid&o de Idade 
Certificado ou caderneta Militar 
Quitaç&o Escolar

Lajes, era 10 de janeiro de 1945.
Assinado — Uldcrico Cana li — Secretário

Portaria
de 2 de janeiro de 1945

O Profcito Municipal de Lajes, de acordo com o artigo 129, 
do decreto-lei estadual n° 700, de 28 de eutuhro de 1942. 

R E S O L V E :
fixar as seguintes diárias para os Funcionários desta Prefei

tura:
Contador — Cr$ 20.00
Guarda-Livros — 17,00
Fiscal Oeral — 15,00
Agente Municipal de Estatística 15,00
Agente Florestal — 12,00
Motorista — 10,00
Fiscaes — 12,00

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de janeiro de 1945. 
Assinado Vidal Ramos junior — Prefeito Municipal

Requerimentos despachados
Dia 10 de janeiro de 1945

N° 12 — Mário Ramos -  Certificado dc lançamentos - Cer
tifique-se n quo constar.

N° 14 Ahrelino Paim -  Licença para abrir uma casa co
mercial cm Índios - Sim, após pagamento do que 
for devido.

Dia 11 de janeiro de 1945
N° 22 - Geroslau Mazcpa e sua mulher Benigna Mazepa - 

transferencia de um terreno • Sim.
N° 27 — Laufcrio Peeini - Licença para abiir uni

nesta cidade - Indeferido, de acordo com a porta 
ria n° 26 de 18-12-44 da Caesc.

N" 23 =  Manoel Marques Bitencourt e sua imilher e Adol- 
mar Marques Bitencourt e sua mulher -  Transfe
rencia de um terreno • Sim,

Dia 13 de janeiro de 1945
N’ 19 — Hortencio Antonío Ferreira - Cancelamento de Di

vidas - 2° despacho: Autorizo o cancelamento da 
importância devida até 23 de janeiro de 1941.

N° 32 — Fritz ltoesencr * Licença pata demolir uin predio- 
sim

N° 33 — Glicerio Se veria no da Costa e sua mulher Arminda 
dc Melo Costa • Transferencia do um terreno- Sim 

Dia 15 de janeiro de 1945
N° 31 Germiuiano Cordeiro - Aprovação de plauta c li

cença para construir - 2,J despacho - Sim.
N° 3S — Dclmar «vila - Aprovação de planta e licença 

para construir 2o despacho • Sim-
N° 39 — Raul Rosar - Aprovação de plauta e licença para 

construir 2o despacho - Sira.
No 4f, =  Nicanor Rodrigues Goulart e sna mulher duvilia 

Gouinrt - transferencia dc um terreno - Sim.

Ministério do Trabalâo In- 
d m lria  e Comercio

Delegacia Regional do Trabalho
Florianopolis, — Santa Catarina

Edital
Polo presontrt edital, torno publico, 

para conhecimento dos interessados 
que, na torraa Ho art. 58(J da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-lei N.°5452, do 1-5-48, 
para fins do recolhimento do IM F08- 
TO SINDICAL, devido por todos os 
empregadores, empregados, agentes ou 
trabalhadores autonomos e profissio
nais Jiberais, deste Estado, designei, 
para as localidades onde não existi
rem agencias do Banco do Brasil 8. 
A., o Banco Industria o Comercio 
Santa Catarina 8. A. (Matriz e F ili
ais), não existindo na localidade ageu- 
cia do um ou outro Banco, o recolhi
mento deverá ser feito na sua agen
cia ou filial mais próxima. O reco
lhimento do Imposto Sindical dos em
pregadores efeluar-se-á no mes de ja 
neiro de cada ano e o dos empregados 
será descontado no mes de março e 
recolhido em abril; unualmento.

Chamo a atençáo dos interessados 
para a fiel observaucia das disposiçOes 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 
publicada no Diário Oficial da União 
de 9 de agosto de 1948, esclarecendo 
que, o não cumprimento do disposto 
na referida Consolidação, dentro do 
prazo legal, implicará na aplicação 
das multas de dez a dez mil cruzei
ros (Cr.8 10,00 a C r .í 10.000,00), se
gundo a natureza da infração e as 
condições econômicas do infrator, sem 
prejuiso da ação criminal e das pena
lidades previstas no art. 558 da Con
solidação (Seoção '  UI). Para os pro
fissionais liberais a penalidade consis
tirá- na suspenção do exercício profis
sional, até necessária quitação. As 
repartições federais, estaduais e mu
nicipais não concederão reg;stro ou j 
funcionamento ou renovação da a ti- j 
viáade aos estabelecimentos de em-, 
pregadores e aos escritórios e cou je-; 
neres dos trabalhadores por conta; 
própria, sem que sejam exibidas as! 
provas de quitação do Imposto Sindi-i 
cal, ressalvando o caso do emprega-; 
dor ou trabalhador por conta própria 
que inicie sua atividade. Para os e m -1 
pregadores e empregados será observa
do o disposto pela Consolidação. Capi
tulo III, Secção I.

!
UÇOOgUC Florianopolis, 9 de janeiro dc 1945.

Ministério 4o  Trabalho Industria e Comercio 

Delegacia Regional dc Trabalho

Florianopolis, Santa '''atarina 
Portaria n- 1, dc 4 de janeiro de 1945 

O Dele ado Regional do Mini*‘#rio do Trabalho, Industria e Comér
cio no Estado' de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe wu con
feridas e.n virtude das leis e regulamentos em vigor:

HESOLFE: designar o Banco industria e Comercio de 8»nta Catari
na <» A (Matriz e Filiais), para recolher o Imposto Sindical, devido por 
todos os empregadores, empregados, agentos ou trabalhadores autonomos « 
profissionais liberais, du conformidade com o disposto no artigo 388 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, devendo, para conhecimento dos inte
ressados ter ampla publicidade, por meio de edital, que será publicado no 
o ie ío  oficial do Estado e nos demais jornais desta Capitai e do Interior.

Regi*tre-se u Publique-se 
Florianopolis, 4 de janeiro de 1045

ERNANI DE OLI FEIRA 
Delegado Regional

Ministério do Trabalho Industria e Comercio

Delegacia Regional do Trabalho

Florianopolis, Santa Catarina 
Portaria n* 2 de 6 de janeiro da 1843 

O Delegado Regional do Ministério do Trabalho, Industria e Comer
cio, no Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe Sâo con
feridas em virtude das leis e regulamento: em vigor e, tendo em vista a 
inexistência de Sindicatos de Agentes ou Trabalhadores Autonomos e Pro
fissionais Liberais;

R E S O L V E :
Fixar em vinte cr.uzeiros (r r í  20.(>0) a importância correspondente ao 

' Imposto Sindical, devido á entidade Sindical de grau superior e Fundo 
Sociol Sindical pelos Agentes ou Trabalhadores Aulonomos e Profissionais 
Liberais do Estado de Santa Catarina

Degistre-se e Cumpra-se 
Florianopolis, 6 de janeiro de 1C45

ERNANI DE OLIVEIRA 
Delegado Kegianal

F.i-ncini dc Oliveira 
Delegado Regional

VAMOS ATE LÁ ! . .

Q
c c
O
Ph

<4

ü SEU GARRO EST A ’ QUEBRADO ? 

ESTA’ PA lí A í O ?

E ’ porque você quer. po;â vutnos na

A G E N C I A  FORD

A LI ENCONTRARA’ TUDO, MAS TUDO 

O QUE VOCjR QUIZER 

RUA M4L DEODORO, 54 — Lajes

Fasta da Madeira
A pasta mecanica de ma

deira, para a fabricação de 
papel, segundo estatísticas 
recentes, atingiu no a n o  
lindo õ.68Lj730 quilos.

A maioria das fabricas 
está localisada nesto Estado 
que conta 105 estabeleci
mentos produtores, que con
tribuem mensal mente, com 
2.968,230 quilos.

Está em segundo lugar o 
Rio Grande do Sul, em 3*’ 
o Paraná e om 4" S. Paulo.

O nosso Estado, além do 
numero de fabricas indicado 
está montando, ainda mais 

! 75.

Snooker á Venda

Alivieda etu Poucos Minutos
Em poucos minutos a di" q receita _

Mendaco começa a circular no sangue, 
aliviando os acessos e os a iaques iI.t asma 
0,1 bronquite. Km pouc.j temj o é ixwsivel 
dormir liem. respirando livre e facilmente. 
Monriocc alivia-c. incfiuo que o maf seja 
antigo, porque divsohe e remove «• nmeus 
que ohtirúe as vias n piî t«rias. minuido 
a sua enorgU, arrtt!nr..:do miu saúde, fa
zendo-o sentir-se pivn.nturanienu* velho. 
Mcndaco leni lido tuuio t>xito quo-se ofe
rece eoni « R&nintia dc dur ao iwciei.ie 
ivspiraçuo livre e f.icil rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em iwju- 
cor riias. Pe-n fóondec©, hoje mesmo, em 
qualquer farmíicifl. a garanlia é a
sun maior proteção.

tip o g r a fia  guarani !
de JACOB BAMPI

L\i! LESSi iS KM GERAI, - blocos comerciais - talões - notas 
boletins - rei.itorios - papel de carta, envelope-;, cartões, convi- 

te> e todo o serviço concernente ao ramo.
Entrega rapida  — PREÇOS MOD1COS 

Rua Mal. Deodoro, 28 _ / 4 1 £  5

A ca na com a a.trna.
Agora também a cr$ 10,00

Vende se um em per
feito estado de conser
vação.

Tralar nesta redação.

Faça sua propaganda no 
tCorreio Lageano»

VO ! f ia .C G  Um ótimo ter- 
IGiiUü ou reno de plan

tações e pinhal medindo 1 até 
3 milhões, h razão de Cr$ 
20.000,00 o milhão Està situado 
a 18 quilômetros da cidade, na 
Fazenda do Taboão, distrito de 
Carú. Proprietari * Domicilio O. 

| de Moraes. Informações com 
Oandido Bampi, nesta cidade,

0 anuncio tem sobre o cartaz a 
vantagem de ir procurar o cli
ente em-casa, em vez derete -lo 
no caminho

l O T F R I . A  F E D E R A L
----- Agencia dc Lajes ------

Conlir.ua a distribuição de dii heiro pelo Igente

Juventino Luz
correru^n veiuJcr nesta cidade, na extraclo de 3 do 

r, ilhefe n° 29.263 premiado com ( r8 20.000,0' 
para diversas pessoas

È Formidável

t e le f o n e  é um iMiipimgailuiliscreto P lia r a t o
FA9 A INSTALAR UM EM SUA CASA
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A falta de farinha de trigo e o -----  - preço do pão
Causou estranheza a medida adotada pelos pani

ficadoras locais, suprimindo o pão de trigo de 20 centavos 
substituindo-o por outro de 50 centavos.

Embora o de 50 centavos contenha ua proporção o 
peso de 2'/2 dos outros, mesmo assim ficaram as classes 
pobres prejudicadas pela falta daquele pãozinho de 20 
centavos.

Atim de podermos esclarecer o assunto, procuramos 
ouvir os proprietários das duas principais padarias locais, 
que são a Popular e Ceres.

Em resumo conseguimos apurar que o preço da 
íarinha de trigo que era de 94 cruzeiros o saco, passou 
a ser de 120. Que a supressão do pão de 20 centavos, 
foi em consequência dessa alta e que o pão em geral foi 
também aumentado pelo mesmo motivo. Disseram os 
referidos panilicadores que continuam fabricando o pão 
mixto de 20 centavos.

Não comentamos, por emquanto, as medidas adotadas 
pelos panificadores na defesa dos seus interesses, mas, 
aguardamos o pronunciamento dusr. Prefeito Municipal 
sobre este importante assunto, mesmo porque sabemos 
que S. Sa. está aginch», tendo telegrafado á Florianópolis 
neste sentido.

Aniversários

Ed-

filha do

Taç-a Perfum aria‘Giiie*
A Perfumaria «Cine» de 

P. Alegre, da qual é repre
sentante nesta cidade o Sr. 
José Macario Sobr. ofertou 
uma linda taça para ser dis
putada entre os clubes locais 
Aliadose A/letico.

Não lendo se realizado o 
torneio, o sr. José Macario 
Sobr. fez entrega da mesma 
ao Atlético Serrano, no dia 
17 do cotrente.

O ato foi festivo, tendo 
comparecido à sede do clube 
a respectiva diretoria e gran- 
de numero de socios e convi
dados. O Dr. João Pedro 
Arruda agradeceu a oferta, 
tendo a Diretoria oferecido 
um copo de cerveja aos 
presentes

I n c ê nd i o
Ha dias violento incêndio des

truiu complcía.mente um grande 
prédio de material á rua Fausto 
dc Sousa (Morro do Posto,; de 
propriedade do Sr. Arlindo Sil
va, onde estava estabelecida com 
armazém de Secos e Molhados 
a Sra- Delminda Alves Bueiro, 
que ali residia com seu mariuo 
e uma filha menor.

O fogo destruiu ccmpleta- 
mente tudo o que se encontrava 
no referido prédio, não se sa
bendo qual a origem do fogo.

O prédio como a existência 
do estabelecimento, estavam se
gurados pela importância de 
Cl. S 70.000,00 na Companhia 
de Seguro «Thenix» de Porto 
Alegre da qual são agentes nes
ta cidade a firma Osni Pires & 
Cia. Ltda.

Semana ingleza para tc  
do Brasil

Os empregados do comer
cio no Rio. dirigiram um 
memorial ao PresideDte Ge- 
lulio Vargas, pedindo que 
decrete o sabado inglês, para 
lodo o comercio no Brasil.

Leiam o «Correio Lageano»

dia S
— 0  travesso Renato filho do 

sr. José Antunes Ramos, resi
dente nesta cidade.

dia 15
A exma. sra. d. Waltrudes 

Marques, dd. esposa do sr. An- 
tonio Jader Marques, do alto 
comercio desta cidade,

dia Ui
A sta. Alaide filha do sr. 

Piudente Daniel Vieira, fazen
deiro em Painel.

— A sra. Hio-ina Góss, ex-aju
dante do Cartorio do Crime.

— O Dr. Lauro Ribeiro ju
nior.

dia 18
A sta. Eda, filha do sr. 

mundo C. Arruda
— A sta. Solange 

sr. jorge Silva-
— O sr. JoséAnlunes Cordo- 

va, de Capão Alto.
dia 19

O menino Edú filho do sr. 
Erotides Lemos fazendeiro eu. 
Painel.

dia 20
A exma. sra. d. Emilia Castro 

Silva, esposa do sr. Vicente Sil
va funcionário das nossas ofici
nas.

— Luiz Sebastião filho do sr. 
Luiz Floriani.

dia 21
lí  I i s a b e t h, filha do Tte. 

Guedes professor cio Instituto 
de Educação.

— O sr. Raul Rosar do 
mercio desta cidade.

=  A sta. Dora filha do sr. Jo 
ão Branco ruralista 
nesta cidade.

U Dr. Jorge Bleyer 
demia de Medicina do 
Janeiro.

— O sr. Jorge Pereira de Oli
veira do comercio desta cidade.

dia 24
A menina Ivete Borges filha 

do sr. Ervino Burges.
dia 25

A menina Nelma Couto filha 
do João Neves da Silva nego
ciante nesta cidade.

A g r a d e e i  m e n t o
A familia de JOÀO BATISTA I)E CORDOVA, falecido no 

dia 17 do corrente, em sua fazenda no distrito de Capão Alto, 
vem por este meio agradecer ao Dr. Acacio Ramos Arruda, a 
dedicação com que tratou aquele ente querido, assirn como ao 
Sr. Alcides Cordova e a todas as pessoas que de qualquer fortra 
auxiliaram durante a enfermidade e compareceiain aos ates de 
sepultamento.

Lajes, IS de janeiro de 19)5 
MANOEL CORDOVA

c o -

residente

da Aca- 
Rio de

ESCKITORIO DE ADVOCACIA
Dr. Rubens Terra

Bacharel eiu cieucios jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 
Estado de São Paulo

Dr. Helio Ramos Vieira
lincharei em ciências jurídicas o sociais, pela Faculdade de Diroilo do 

Estado do itio de Janeiro
Aceitam o patrocínio de todo e qualquer serviço de sua profis
são: -  causas cíveis (doações, testamentos, inventários, divisão 
e demarcação de terras, etc.), comerciais ( contratos sociais, 

falências, etc.), criminais, orfanulógicas, ctc.
Rua Cel. Cordova -  Edifício C e n te n á rio  - L A JE S  ~ S. C atarina

Paz na Grécia
NOVA YORK — A radio

de Londres, captada pela • t r ; t «• i • t-m «* * 11 t-s-it i-t-t • t mnt--n4-t t-*-t
“United Press* | informou

v s ~ ^  e s ___ __ ^  ^
-
I  
5

qtte foi assinada em Atenas 
a trégua entre os beligeran
tes, terminando assim a guer
ra civil naquele pais.

Tiro dr Guerra 90

Dr. celso Ramos Branco 
ADVOGADO

Residência e Escritório: Rua Hercilio Luz. — LAJES

4 Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curitiba- ^
Continua aberta a matri-j4 nos, Bom Retiro e Rio do Sul.

cu!a para a formação da j f  ; } • r t*t 11 i 1 1 ?
nova turma de atiradores' 
desse T. G.

Tem sido animadora a 
inscrição de candidatos, des
ta cidade e do interior.

A matricula encerra se-á 
110 dia 91 do corrente.

JOÂO BATISTA TEZZA
Advogado

0 concerto da violinista. 
Ilze Dossow

Realizou se sabado passa
do no Clube Io de Julho o' 
anunciado concerto da vio-, 
liuista patricia ilze Dossow, 
um homenagem ás autori-l 
dades locais e patrocinado! 
pelos Clubes Io de Julho) 
e Ramalhete Roseo.

Ilze confirmou plenamen- 
te os elogios que, vem rece
bendo em sua excursão 0 
ás criticas da imprensa do 
Rio e São Paulo, na execu
ção du programa capricho
samente escolhido com que 
brindou a platéia lajeana.

Exposição Agro-Pecna- 
riaem Juliode (lastilhos

Realiza-se em 9 Je março 
pruximo, a 10.* Exposição 
Agro-Pecuaria a Prêmio e 
Feira, em Juliode Castilhos 
no Rio G. Jo Sul, segundo 
comunicação especial que 
recebemos da Associação 
Rural daquele município.

Pelas providencias que se 
estão tomando é de esperar, 
que a Fxposição alcance 
pleno exito.

Imprensa

Abramo Eberle
Faleceu em Caxias, com a 

id3tle de G4 anos, o conhecido 1 
industri.alista Abramo Eberle. fun j 
dador da maior metalurgica doj 
sul do Brasil, denominada Me
talurgica Abramo Eberle Ltda.

Cidadão trabalhador e hones
to, possuindo grande tino crea- 
dor e administrativo, fundou a 
sua industria com pequena ca- 
pacilade, elevando-a gradativa- 
niente até chegar ao desenvolvi
mento máximo em que se en
contra, fazendo honra ao par
que industrial do país e, contri
buindo com eficiência para o 
esforço de guerra do Brasil.

Abramo Eberle dtixou aos 
seus descendentes e aos moços 
de hoje, um edificante exemplo 
digno de ser imitado.

Quatro jornais valem mais 
que cem mil homens arinados. 
— Napoleão.

— x—
Ao lado de um jornalista que 

tomba, cinquenta novos se le
vantam. — Eugênio Egas.

—x—
A imprensa é a janela por 

onde os povos aspiram o ar da 
Liberdade. — Rui Barbosa, 

x —
A força que sinto em me sa

crificar pela patria tirei da min
ha vida de jornalista. — Frauk 
Knox.

— x —
Si a imprensa ê um sacerdó

cio, sacerdote é o jornalista. — 
Gonzalez Blanco.

B. von Mastwyk
Em viagem do recreio 

esteve nesta cidade o Sr. 
ü. von Mastwyk, chefe da 
firtua exportadora naCapital 
da Republica, B. von Mas-’ 
tvvyk Cia. Ltda. D Sr B. von 1 
Mastwyk visitou varias Io-, 
caliilades de nosso Estado,! 
levando a impressão do umj 
povo que progride e trabalha 

S. S. viajou quarta feira 
para o Rio e lhe desejamos 
feliz viajem.

CURT APPKL
Por motivo de seu anivirsario 

natalicio, ocorrido em 15 do 
corrente, foi alvo de homena
gens de seus colegas, o St. Curt 
Áppel, contador do Banco Inco, 
filial desta cidade.

Retribuindo as gentilezas re
cebidas, ofereceu a o s  seus 
colegas uma mesa de frios, ge
lados, doces e bebidas 110 Café 
Ipba.iga.

Fabrica brasileira de 
aviões

lnaugura-se hoje a fabrica 
brasileira de aviões de Lagoa 
Santa, etr. Minas Gerais.

E’ uma realização signifi
cativa ede enorme importân
cia para o Brasil.

O ato inaugural será pre
sidido pelo Ministro Salgado 
Filho.

Marcado lugar e data 
do encentro — Stalín,
Roosevelt e Churchil!

Washington — Roosevelt 
indicou diíinitivamente, que 
foram fixados 0 tempo e lu
gar para o encontro deStalin, 
Churcbill e Roosevelt.

Conferência Interame- 
ricatia

A Conferência Inter-Ame- 
ricana a realizar-se na cidade 
do México, foi adiada de 1' 
para 21 de fevereiro.

O adiamento foi solicitado 
para completar se outros pre
parativos.
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Como nas demais cidades de clima ameno e natu
reza encantadora, Lajes começa a despertar a. atenção 
dos turistas, daqueles que tojem do calor litoriano, para 
o planalto, em procura de um recanto do temperatura 
agradavol, para uns dias de repouso de corpo e alma.

Aqui encontram um lenitivo, nesta natureza uiultifor
me e encantadora.

A mudança de clima, de ambiente, com liabitos e 
alimentação diferentes, com belos passeios em plena na
tureza, constituem condições propicias, para descanço 
compensador e oportunidade para observação do que 
somos e do que possuímos.

Já  podemos oferecer aos tuíistas, conforto, distração 
e bem estar. Somos um povo simples,' bom e acolhedor, 
sempre de braços e coração abertos aos visitantes c taris
cas. Sejam bemvindos senhores turistas ! que ura convi. 
vem conosco, na Princesa Serrana.

C

participam aos parentes e pessoas de suas relações, o nasci 
mento dc seu filho

jflrp b a ! p jsn é, d 16 do corrente.

Lajes, 20  de janeiro de 194b.

A g r a d e c i m e n t o
Os abaixo assinados, festeiros da SAGRADA FAMÍLIA cm 

honra a F R E I ROGÉRIO, agradecem por esto meio, a todos que 
compareceram á referida festa ou contribuiram com prendas e ou
tros donativos, agradecem mais, ao Snr. Fulvio R. de. Jesus a cx- 
pontaaeidade do gesto que teve, colocando d disposição dos festei
ros e, abrilhantando os festejos eom a sua magnífica orquestra; 
agradecem também, a quantos ofereceram e prestaram o seu auxi
lio pessoal e aos que emprestaram os caminhões, agradecera, ainda 
e mui especialmente ào Snr. Prefeito Municipal pela cooperação 
valiosa, proporcionando meios de locomoção gratuita ao local, o 
que sobremaneira, concorreu para o brilhantismo e resultado das 
festividades.

A todos se dizem muito agradecidos os festeiros.
Ti to Varela Ramos — Floriam) Neves 

Lajes, 19 de janeiro de 1945

Maria Cristina Antunes es
posa do ar. Sebastião Pires, ( 
ruralista em Capão Alto está! 
no Hospital enferma.

Seguiu para Florianopolis, 
afim de fazer um curso de 
aperfeiçoamento no Departa
mento Estadual de Esta
tística, o sr. Augusto Wal- 
drigues, Agente Municipal de 
Esiatistica nesta cidade.

C o r r e i o  L a g e a n o
Etliçao comum de (5 paginas.
Grande tiragem e vasta circula

ção no planalto catarinense.

Elevado numero de a-sinantes 
m- município dc Lajes e distritos, 
em florianopolis, Vacaria, Bom
Jcsns, Caxias, Rio do Sul, s . J o a 
qu im ,  /tom Retiro, CuiUibauos. 
rainpos-Novos, Caçador, Cruzeiro. 
Menor circulação noutros lugares.

Venda avulsa em /.ujes. - 11a 
Engraxataria Poliu- t  na rua. 
Vemla avulsa também i"» I loria- 
nopdis, S. /oaquim, Bom Retiro, 
Curitibanos e Campos-Novos.

Taca «A Instalador;

Seguiu para Florianopolis 
afim de submeter-se a com 
curso de radio telegrafista 
no Dep. dos Correios e Te
légrafos, o sr. üswaldo Bit
tencourt, telegrafista auxiliar 
da Agencia local.

Para Florianopolis viajou 
acompanhado de sua exma. 
esposa, o sr Hodolfo Lange, 
gerente da casa Hoepcke, 
desta cidade.

Viajou para Blumenau a 
negocios, o sr Evilasio Heusi, 
diretor do Escritório Técnico 
de Contabilidade desta cidade

Chegou a esta cidade em 
visita ao seu filho o sr. Ale

xandre Zaniol, comerciante

VALENTE, W E R N E K &  Co., Líd.
Representações e Conta Própria

M A T R I Z F I L I A L
Rua Ooronel Cordora, il Rua lã de. Xovevtbro, 10 lã

Caixa Postal, 18 Caixa Postal, 61
Telgrs. VALENTE Telgrs. VALENTE - Telefone 1170

L A J E S B L U M E N A U

Ferro  — Cimento — M aterial sanitario — Ferragens 
Louças -  Bebidas — Sodas — Café em grão  — Perfumarias 

Miudezas — Armarinhos — M aterial Elétrico — Oleos 
lubrificantes — Material ETER N IT Conservas -  Farinha 

de trigo — Sabão -  Radio FH1LCO — Vidros

Representantes da
. C OM PAXH Iá BRA SILE IR A  D S  ALUMÍNIO

ETER N IT  1)0 BR A SIL  CIMENTO AMIANTO s /a . 
SEIiU A , RIBEIRO  & CIA. LTDA.

INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELKTHO MKTAULBGICAS S/A.

em Èão Marcos.

De sua viagem a São Pau
lo voltou o sr. Antonio Ja- 
der Marques, socio da firma 
Valente, Werner& Co. Lld. 
desta cidade.

Para P. Alegre a negocios 
seguiram os sr9. César Cé
sar de Carvalho e José Vi
cente Perini, industrialistas 
nesta cidade.

S o c . P IN H A L  Ltih i.
Importadora Comissária Cxport.

SãO Paulo
Una fyébcro Jiwdavô íõtf - ÍS.° 

•Caixa Postal - 1275 
Telefone A - 037(> Tel. SopinhalB lu m e n a u

Lua 1& de Novembro, 1048 !.° 
Caixa Postal H4 

Telef. 1478'íeleg. -  Sopinhal

EMFKESA KRXTRANSPORTES DE CARGAS
ENTRE

lia sarnento
Procura Noiva 

Senhor do interior, distinto, de 
boa aparência, com 48 anos de 
idade, tendo renda própria dese
ja entrar em entondimento com 
senhora ou viuva de b"a aparên
cia entre 35 e 40 anos de idade 

Guarda-se absoluto sigilo so
bre o assunto.

Cartas para 8. G. B. caixa pos
tal 482. Porto Alegre.

Edital

Campeonato Sul-Americano de 
Futebol

d Brasil e s t r e a r á  am a
n h ã  contra Coloiiibia

Amanha em Santiago do 
Chile o Brasil estreará eon-j 
Ira a Columbia, que segundo j 
se fala ó um adversário forte 

O quadro jogará com a
seguiute constituição, ao

LAJES
FLORIANOPOLIS

JOAÇABA
RIO DO SUL

que se noticia : Oberdam; 
Domingos e Norival; Bigua, 

j Hui a Jaime; Tesourinha, 
iZizinho, Heleno, Adinir e 
; Jorginho.

O moral da turma é otimo 
e o técnico Flavio Costr. es
tá  confiante na vitoria a de 
jue o nome esportivo do 
Brasil será respeitado e ele
vado.

O .Doutor Mario Teixeira Car
rilho, yiiiz de Direito da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 

lei, etc
Faz saber a todos quantos este edi

tal com o prazo de viute (20) dias 
virem, que o porteiro dos auditórios 
deste Juízo ou quem suas vezes fizer, 
trará publico pregáo de venda e ar- 
remataçSo a quem mais der e maior 
lance oferecer sobre a avaliação, no dia 
trinta e um (31) do correute mes de 
Janeiro, na sala das audiências, uo 
Palácio Municipal, nesta oidado de 
Lajes, os bens penhorados a Antonio 
Gaspar Schlischting e sua mulher, no 
executivo que por este juizo lhes 
move Lauro tValtriok Coelho, a sa
ber: Uma casa construída de madeira 
pintada assoalhada, forrada, envidrs- 
çada, repartida com paredes de ma
deira, com duas janelas e uma por
ta de frente, com uma pequena area 
e uma sacada na frente, com uma co
zinha nos fundos, situada no distrito 
de Bocaina do Snl, desta Comarca de 
Lajes, avaliada por quatro uiil e 
quinhentos cruzeiros (Cr.? LVH.CKm. 
Mais uma pequena casa, toda de ma
deira. com um pomar e nina pequena 
lavoura e um potreiro, cora a area 
superficial de cento e dez mil metros 
quadrados (llü.000m2.) mais ou me
nos, dividindo ao Sul, com terras de João 
Assink; a Leste, com o Clube Martins 
Caetauo e com a estrada do Bocaina 
do Sul a Painel; ao Norte, com a 
estrada Lajes-Bom Retiro e a Oeste 
com terras de Altino Alves Andrade 
avaliados por oito mil e quinhentos 
cruzeiros (Cr# 8.B0<),<0 e situados no 
referido distrito de Bocaina do 
Sul, nesta c o m a r c a ,  e quem os 
mesmos quizer arrematar deverá com
parecer no lugar, dia e hora acima 
mencionados, sendo eles entregues a 
quem mais der e maior lance oferecer 
acima da avaliação depeis de pô ços 
no ato o preço e as custas de arrema- 
taçáo, podoudo. entretanto dar fiador 
idonco por trais dias. O presente e- 
dital será afixado no lugar puhlieo 
do costume, e publicado pela impren
sa, na fj"ina da lei. Dado e passádo 
nesta Cidade de Lajes, aos dez dias 
do mes de Janeiro do ano de mil no
vecentos e quarenta e cinco (llljl 11;)4"> 
Lu João Gualberto da Silva Pilho 
Escrivão do Civel que o datilografei 
subscrevo e assino. S. lo a final. 

Mario Teixeira Cairi/lw 
Juiz de Direho

João Gualberto da Silva Filho 
Escrivão do Civil

A Taça oferecida pei 
casa «A Instaladora» do 8* 
Cintli<h> Bampi, para st 
disputada entre osdoisclt 
bes locais, o que havia siit 
retirada em virtude de rg 
se ter realizado o respeeti» 
jogo, foi ofertada no di 
1i> do corrente, ao Club, 
Atlético Serrano. O at 
realizado na sede io OluL 
teve caracter teativo a e! 
comparecendo a diretoria d 
Atlético e grande numer 
de soeios, tendo agradecid 
o sr. Constantino Beituzt 
sendo oferecido aos presec 
tes um copo de cerveja.

Escola límal no Ca ri
No começo desta seman 

o senhor Prefeito Municipal 
esteve na séde do distrito d 
Carú, onde em companhi;
• le elementos dali deixou j; 
escolhido ,o locai, no qua: 
dentro em breve espaço d 
tempo, será construida ptk 
Estado a Escola Rural, um. 
velha e muito justa aspire 
ção daquela gente, simples 
boa e trabalhadora.

Na Escola Liural de pa 
com seu cuidado programa 
comum, ministra-se atual
mente e com acerto, uteii 
e necessários ensinamento 
rurais.

Vem destarte de encontr 
a uma necessidade das tiih 
sas zonas agrícolas e pecu 
a rias.

O Carú já foi coguomiua 
do e eom justiça, de «Celeir 
da Cidade».

CEL. MARCOS KüNDEH

Esteve nesta cidade hos
pedado no Hotel Carvalho 
oCel. Marcos Konder. vinde 
do Itnjai. suá cidade natai 
onde é importante industri
al ist a.

LAR EM FESTA

Engalanou-se o lar Jo St 
Nelson Braescher tfart. dc 
Batalhão .Rodoviário c d*. 
sua exma. esposa d. Tilzs 
Sá Braescher, com o nasc 
mento do lindo garoto Nillor. 
ocorrido a 15 do correntt

O  TELEFONE É  UM  
EMPREGADO DISC RE IV 

E BARATO
F.;ça instalar um etn sua casa.

k P  ADI f  A I  A casa qu5 prtíCura ,ter semPfe at maiores novidades A  b A r t i A L  e"' artigos para homens mulheres e crianças.
---------------------------- ------ - -  Rua Correia Pinto, 80 =
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