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Lages

Grande Estádio era Lajes Pr8ftitflJjf„ai Ra“ *
Os esportes estão em franco surto de progresso cru Regressou de Florianopolis, o 

nossa cidade, destacando-se com evidencia entre todos, o sr. Vidal Ramos Junior, digno e 
esporte das multidões, o futebol. Dois fortes conjuntos,; operoso edil de nosso munici- 
o Aliados e o Atlético F . C.*veem elevando bem alto o P'°- cIue. c° ,ro Presidente da
nome esportivo de Lajes, ua disputa de belas partidas Associação Rural, chefiou a Co- 

. . . .  i n • missão Oas Associações Rurais,
umas no estádio local, outras em canchas alheias em ex qU« foram a FpoHs para enten-
ciirsões. O Cruzeiro D'. C. ainda em período inicial, vai aos der-se com o sr. Interventor Fe- 
poucos se firmando. deral, subre assuntos da classe.

O estádio local, já pelo tamanho e progresso de C " I”
Lajes e também pelas instalações e particularmente pela üciiViO Neves
sua cancha arenosa, não mais satisfaz as nossas necessi- j Faleceu a 23 do corrente, 
dadee. Afetivo porque se acha em estudo o elaboraçãojcom a idade de 64 anos, o 
a plauta para o grande Estádio Municipal, que será cons j henquisto cidadão Sr. Ucta-

vio Neves, natural desta ci
dade e aqui muito relaciona' 
do. Possuidor de um gênio 
alegre, comunicativo e belos 
dotes pessoais, disfrutou ele 
sempre de simpatias, tendo

truido em fim teda  chacara do sr. Oracio Lenzi, em ter 
retK> já escolhido para eete fim.

Segundo estamos informados a planta será moldada 
t:o belo *e aiuplo Estádio de Araraquara, no Parauá*

A construção será fiuanciada pelo Município e pelo 
Estado, com a cooperaçfto do 2o Batalhão Rodoviário

Já furam votadas pelo poder Municipal 6 Estadual feito parle de todas as inicia !
as primeiras verbas para o inicio das obras.

No mes entrante terão inicio os serviços d<> Estádio 
v» mundo esportivo lajeano está de parabéns pela 

auspiciosa realização.

tiras sociais e na organização 
de clubes e associações, on
de se distinguiu pelo espirito i 
alegre e empreendedor que1

E S P O R T E S

Atkticn Pradm ise x A l ia d o s '
Os clubes acima travaram dia 21 um encontro fu

tebolístico, no qual não predominou ein rigor a técnica. 
O quadro visitante que veuceu o seu adversário em sua 
cancha, produziu rnuito pouco. O clube local mereceu 
a vitoria conseguida, por diferença mínima, 3 x 2 .

Dos Pradenses salientaram : o quipo, apezar do 
engulir um "frango” , o center.half, muito cavadoreo 
ponta esquerda, veloz e arrematador. O novo quardião 
do Aliados podia ter aparado melhor. Jorge o melhor 
da defesa, a linha toda não estove muito forte.

Atlético Praiíense x Atlético Lajeano
Ko período inicial de3ta partida apresentou grande 

movimento, com cargas perigosas de lado a lado. Logo 
no inicio Benito por "barnba ”  salva um tento certo.
Com bom espetáculo termina o primeiro tempo. Prega
ram no período complementar os dois contendores, sn- Salomão Ahneala, din
cedendo-se as substituições O mignon 11 em*to cm _____________________
lugar de Jaime dá vida á peleja, combinando com Gerson

[sempre ornou sua pessoa.
Deixa a prantear-lhe a 

morte alem de grande nume
ro de amigos, sua exma. es
posa 6r. Luiza Schmidt Neves 
e os seguintes filhos: Alva-! 
ro, João, Aderbal, Ten. Sér
gio, Aldo e as sras. Qeni, 
casada com o Sr. Agenor 
Varela, e Alda casada com 
o sr. Ernesto Hidelbrando.

A todos as nossas condo
lências._____________________

G a s p a r i n o  Z o r z i
Passou por esta cidade com 

destino á Florianopolis, o Sr. 
Gasparino Zorzi, digno e oneroso 
prefeito do município de Cam
pos Novos.

Solomão Alrneida
Esteve em Lajes, em transito 

para a Capitai do Estado, o sr.
ínatmco e 

anos.

e Clqvis. Final : vitoria do Atlético Lajeano por 5 x 2.
O Cronista

ClBbes 14 üií Junho e 1° de Joiito
As /liretorias dos clubes 14 e 1“, i 6 ' X&~diretorias resolveram também 

de comum acordo, resolveram sobre [ que os socios do Clube Io tle /ullio 
os festejos carnavalescos deste anu; i lerão franco acesso aos salões do 

1") Cada clube fará em dias alter-j Clube 14, mediante apresentação do 
nado; do.s bailes e unia matince in -lre  ibo das mensalidades referent -s ao 
faulil. I mes dc janeiro de 1945 e vice-versa

2' O Ciobe 1" de Julho, realizará aos socios do Clube 14 de /unho 
o< ba-leS nos dias II (domingo) e /3 para os baile- do clube Io de Julho
(Terça feira) de fevereiro c a mati 
uce infantil na tarde do dia 12 (se
cunda feira)

:)■ O Clubo 11 dc Junho, fará seus 
I ailes nos dias 10 (sabado) e 12 ise- 
rnnda feira) de fevereiro e amatinée 
infantil na tarde do dia 11 (dominge;

4a Os ingressos scrAo fornecidos 
aos forasteiros convidados pela dire
toria ao preço de Cr# 50,00 (cincoen- 
la cruzeirosí por clube, e visados 
pelos respectivos secretários,

5" As mesas para os bailes, serAo 
vendidas cm local oportunamente a- 
«unciado ao preço de Cr* õO,<K) 
(cincoenta cruzeiros) para cada clube.

j )  Cara todos os bailes estarão pre
sentes os porteiros das duns socieda
des, afim de identificarem os socios 
dos clubes, bem como os respe ti- 
vos cobradores, para os que se acha
rem em atra 7o com as tesourarias.

Sra. Esther Rosa
Acompanhada de suas filhas 

seguiu para a praia de banhos 
de Uamburiu, a exma. sra. d. 
Esther Rosa, dd. esposí do sr 
Vitor Rosa, procurador da casa 
Hoepcke desta cidade.

A marcha da Guerra
líesumo da situação geral

BERLIM anuncia que as batalhas fora da Alemanha já ter
minaram.

IMINENTE A GRANDE OFENSIVA ALIADA. Os aliados 
anunciam eslar iminente a formidável ofensiva aliada na europa 
ocidental, em toda a frente, em sincronização com o avanço rus
so, para pulverizar as defesas alemãs. O avanço será feito com 
4 milhões de soldados, 25 mil aviões. 15 mil tanques, quantida
de fabulosa de canhões, metralhadoras e demais material belRo 
em quantidade jamais usado, em qualquer tempo.

FREN TE DA EUROPA O CID EN TA L . As casamatas da 
linha Siegfried cedem sobre á pressão aliada. Ingleses e Ameri
canos avançam firmemente em direção a Berlim. O saliente das 
Ardenas foi auasi anulado.

FR EN TE DA EUROPA ORIENTAL. Os ru,sos numa avan
çada fulminante, com 3.200.000 homens, desdobraram a ofensiva 
em 3 direções, na primeira já flaquearam a Prússia Oriental, 
com a chegada á Bahia de Dautgiz, entrando tainbem pelo ter
ritório da Prússia a dentro. Os exercito* do centro comandados 
por Zukovv, já se acham s 146 quilômetros de Berlim. O tercei 
ro exercito, marcha em direção dos Balcans e já tomou Breslau, 
encontra-se 40 quilômetros dentro da alemanha.

NA ITALIA. As operações continuam em menor escala, 
devido a região montanhosa.

NA CHINA. Os japoneses continuam sofrendo serias per 
das, em homens e material bélico.

NO PACIFICO. Mac Artliur está há pouca distancia de 
Manilha c a pitai das Filiuinas, encontrando ao contrario do qu; 
se esperava pouca resistência. Continuam o bombardeios ao 
território japonês.

Instituto de Educação ne Lajes
Ano Letivo de 1945

EXAM ES DE 2a E ’P O C a  : Requeridos de S a 10 de feve
reiro. Realisados de 12 a 16 de fevereiro. EXAM ES DE ADMIS
SÃO: Requeridos de 8 a 10 dt fevereiro. Realisados de 12 a 19 
de fevereiro. DOCUM ENTOS NECESSÁRIOS: 1. Certidão de 
idade com firma reconhecida. 2. Atestado de vacina r cente. 3. 
Atestado de sanidade passado por médico do Centro de Saude, 
com firma reconhecida. Matricula no 1° anõ: Requerida de 19 a 
22 de fevereiro. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 1. Certificado 
de aprovação em exame de admissão. 2 Recibo do pagamento 
da I a prestação da Caixa Escolar. MATRICULA NOS OUTROS  
ANOS- Requerida de 22 a 25 de fevereiro. DOCUM ENTOS N E
CESSÁRIOS: 1. Certificado do ano anterior. 2. Recibo do paga
mento da I a prestação da Caixa Escolar. MATRICULA NO 
CURSO NORMAL: Requerida de 10 a 16 de fevereiro. D O C U 
MENTOS N EC ESS\R lÓ S: 1. Certidão de idade com firma recon
hecida. 2. Atestado de vacina recente. 3. Inspeção de saude feita 
no Centro de Saúde com firma reconhecida. 4. Ceriiticado de 
conclusão do Curso Fundamentai. 5. Recibo do pagamento da 
1» prestação da Caixa Escolar . 08SER V A ÇÀ O : 1“ As aulas iu> 
Curso Normal iniciar-se-âo a 15 de Fevereiro. Entretanto, os a- 
luuos do 2° ano Normal deve:., estar presentes no dia 6 de Fe
vereiro para a organisação de classes no Grupo Escolar Modê o 
Vidal Ramos com a orientação Pedagógica dos Lentes de Meto
dologia e Prática de Ensino. 2. Os alunos com Curso Comple
mentar completo poderão requerer matricula no 2o ano Funda
mental.

S
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o
Conforme noticiamos as Asso 

eiaeões Rurais cie Lajes, C. No- 
vos, S. Joaquim e Cuiitilmiiu, 
após uma reunião preliminai em

7», Os ensaios carnavalescos, que 
tainbem serão em dias alternados mu 
cada clube, soríto Iniciados dentro 
em breve sob a direção do maestro 
« l ’ once>

Pelo Clube 1" de Julho

Lajes, foram plintar ruiu u Inter
ventor Federal, entre outras r >i-_ 
sas, o aumento do preço do boi 
e o racionamento da carne o sa
bemos que, conseguiram uiclho-

i.uilherme Socas - Secretario lias satislutorias.
Pelo Clube 14 de Junho( Na próxima odEão, noticias 

l audyck Silva -  Scoetnrio detalhadas.

Renato V iana e sua Escola. Drainatiea cm Laje
Retiaio Viana tem um nome respeitável no teatro nacional 

Destacou-se como ator e como autor do„ meibores contempo
râneos, produzindo verdadeiros primores teatrais, já postos em 
prova em grande nu nero de cidades do Brasil. Aplaudido nas 
grandes capitais, pt.v platéias exig-ntes, Renato Viana expande 
sua arte também pelas pequenas cidades numa obra patriótica 
de divulgação artística e cultural, sem cuidar de lucros monetário».

E por isso teremos, dentro de poucos dias, Renato Viana 
e sua Escola Dramatica, em nossa cidade, proporcionando-nos 
verdadeiras joias dei iteratura, vividas por um elenco selecionado 
de artistas amadores, que é o s-ti conjunto Latral.

A Escola estreiará em 1° dc Fevereiro no Teatro Carlos 
Gomes com a finíssima comedia em 3 atos, Fogueira de carne» 
de autoria de Renato Viana. Em s guida teremos «CaLecmha 
de vento» de Abadie Faria R asa, seguindo-se «Divino Perfume 
de Renato, «Pé rapado» de Amoldo Coimbra, homem silen
cioso de olhos de vidro- de Renato e por fim Deus» produção 
maxima de Renato Viana, obra primado teatro nacional, dram 

, estraordinario que vem celebrisamlo a Escola Dramatica e seu 
[criador, por onde tem passado.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Curitihanos
líi*fmio das Iíosíis

A novel o aristocratiea so* 
lieJado feminina. «Grêmio 
das Rosas», recentemente, 
mudada, tia- visinlia cidade 
tio CuritibíUos, dará sua 
primeira testa dia 3 de fe
vereiro, com a posse da pró 
ineira diretoria composta 
do tros membros, as Sras. 
Klisabetb S. Macedo, Ligia 
M. Farias o srta. Julieta 
Rernardoui e um grande 
baile da Chita, para o qual 
reina desusada animaçRo, 
particulannonte nos meioa 
femininos daquela cidade. 
Em face dos preparativos, 
que se cstào procedendo é 
de esperar que o baile al
cance pleno exito.

AGENCIA l>0 BANCO
1N C O

No começo destemes foi j 
instalada em Curitihanos 
uma Agencia do Banco In | 
dustria e Comercio deSta.! 
Catarina tendo como geren
te o sr. Ceslau Silveira.

GRANDES CARREIRAS 
EM CURiTIBANOtí

Grandes carreiras iorain 
realizadas uo domingo p. pas. 
sado em Ouritibanos, no lu
gar denominado Marombas, 
s ju lo a principal disputada 
pelo cavalo «Dourado» do 
sr. Ztlico de Almeida o a e 
gua «Castanha^ do Sr. João 
Pucoi deste município. Es
ta carreira foi ganha pelo 
cavalo «Domado» p >r pe
quena diferença. Outras 
carreiras foram ali realiza
das no domingo e segunda; 
feira correndo todas comí 
grande animação Asapos-, 
tas subiram a mais de 150, 
mil cruzeiros. O Sr. Zilico 
Almeida ofereceu um baileJ 
no Clube 30 de Março, aos1 
que compareceram as car
reiras, correndo com gran
de animaçAo. As grandes 
carreiras realizaram-se num 
ambiente amistoso e em 
completa ordem.

DESASTRE E MORTE
Domingo p. pa-sado, deu- 

se na estrada Caçador-Cu 
ritibauos, um sério desastre 
que roubou a vida á nieni-. 
na Florinda, do 14 anos' 
de idade, filha adotiva do 
Dr. Walter Cavalcante, «ad
vogado em Curilibanos. Vi
ajava cia cm companhia 
da membros da família 
quando, alormecendo caiu 
do veiculo seudo atingida 
pelas rodas tr.izeiras do 
mesmo, tendo ni-orte quasi 
estantanea.

Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística

AGENCIA M UNICIPAL DE 
ESTA TÍSTICA

Lajes -  Eslado de Santa Catarina

Registo Industrial

Edital
| De ordem do .Senhor /Jiretor-Qe- 
ral do 1). E. E. tórno público que 
a partir de dia 1" de fevereiro en- 
trante, esta Agência irá proerder ao 
íícqisto Industrial de 1945, referente 
ao uno do IÍM4 p. passado.

No inquérito em apreço estilo, 
desde já. inscritos, todos Os estabe
lecimentos industriais, cu industrias 
de q ialqiier natureza, contribuinte 

j de impostos ou não, uma vez que 
tenham sede neste municipio.

O término do I?. I. será a |5 de 
março, impretcrivelinenfe, dentro dc 
cujo prazo, os interessados deverão po
star obrigatoriamente suas declarações 
constantes do preenchimento do ques
tionário instituído pelo I). E. t .  e 
mediante prévias instruções desta A- 
gencin.

No distrito da Sède Municipal, o Kl 
será feito na Prefeitura Municipal e 
nos demitis distritos, n?s respectivas 
sédes, em datas especiais, que opor- 
tunameiitc serS > fixadas por este 
órgílo.

Rara a real execução do inquérito 
dada a sua grande amplitude e eleva
da finalidade - e.sla Agencia prestará 
aos interessados, toda. a assistência e 
cooperação, que se fizer necessárias; 
não admitindo erros e defeitos, ori
undos da má fé ou incompreensão, 
desabonare n o nosso próprio poten
cial economico, de que é fonte pri- 
inacial, o parque industrial catari
nense.

A respeito das informações presta
das, será mantido absoluto sigilo, e 
nenhum dado individualizado será 
objelo de divulgação, certidão, etc. . 
O Kl nada tem a ver com impostos 
de quaisquer naturezas e não tem as
suntos relacionados com o fisco, razão 
porque, serão registados todos os es
tabelecimentos industriais, pagando 
ou não, impostos

São objetos do Ri e nele estão en
quadradas. as seguintes indústrias: - 
pasta mecânica, serraria, moinhos de 
cereais e atafonas, oficinas de coti- j 
certos, aparelhagem e montagem em 
geral, fábricas de calçados, de vestu
ário (alfaiatarias, casas de modas, etc ), [ 
de artefatos de couro, cortumes, sor-, 
verterías, e fábricas de gelos, engen- j 
bocas de açúcar, fábricas de queijos 
e produtos alimentícios, charqueadas,' 
salsicharias, conservas, estradas e 
pomes, escultutns e cantarias; enfim 
todas as indústrias, desde as mais 
ínfimas capacidades, até os grandes j 
estabelecimentos, que funcionaram em 
1914, embora se achem paralizados, 
atualmente.

Aos infratores serão aplicadas mul
tas variaveis de C rí 2<)0,00 a C rí 
íiti.iniO.OU, de conformidade com o 
Decreto-lei federal n." 4 0S1, de 3 
fevereiro de 7942.

Lrjes, 2-1 de janeiro de 1913, 
Augusto waldrigues, 

AGENTE .1/UNIC’lPAL DE I 
ESTATÍSTICA.

couvid 
rem á 
C èttd i

rem.

CONVITE
v familia do falecido
João Batista Côrdeva

l-t os (parentes e pessoa: de suas relações para Í ,i2 .  J í  K  dias. que mandam m a r  por sua alma na 
-.1 d f th  cidade, no dia 17 de Fevereiro, as 7 boias. Antecipadamente p a d e c e m  a todos que compare e- 

27-1-45.
Manoel V. de Cordova

Novas roíislriiçocs
0 sr. Paulo Broering. iniciou 

a construção de iitn grande so- 
br. do á rua Mal Deodoro, jun
to ;.o Caíé Brasil. Em virtude 
dessa construção, mudaram-se 
provisoriamente para prédios 
fronteiros a Agencia Rodoviária 
a Engrax, taTia Polar e o Salão 
Brasil, os quais aguardam a 
terminação das obras para vol
tarem a ocupar, com novas ins
talações us novos prédios.

VENDE-SE
i Um carro d-- mola, por preço 
de ocasião. Tratar com Joaquim 
tia Silva, rua Site Joaquim (ban
hado). __

É UM DOS M ICSES FHOELOS . * 
HUMANIDADEi 
/ UttlLIE O SCU 

t b a t a m c n  o  c o m  o

Encl. Teleg..- 
BERTIZZI BERTUZZI & RIBAS Telefone !>5 

Postai, 22

REPRESEN TA ÇÕ ES EM GERAL E CONTA PRÓPRIA
Escriiorio — Rua 15 de Novembro. 28

LAJuS — Santa Catarina _____

Senhores Fazendeiros e Criadores
PRODUTOS DO JXSTITUTO BIOLÓGICO DE S, Pa U l O

VACINA SAPUN1DADA — contra o carbúnculo verdadeiro 
V AF IXA-contra o < urso brunco dos bezerros VACIN A-contra o g&rrotiiliu 

VACINA — contra o carbúnculo sintomático 
HACTERIOFAGO -  contra o garrotilho. POMADA -  ijitecçôes piogenicas

PRODU TOS DA FARM OPECUÁRI \ S. A.
OOCOSSEPTiL — paia a pnuuinoninf nos bezerros 

CÁLCIO VETERINÁRIO
indispensável aos animais em c.resi imento,' eui gestação etc.

OLEO CANFOKADO COMPOSTO — )>ára o coração e talta de torças
SU DOR IN A

indicada nas cólicas do cavalo enveoenaineatos e intoxioaçõesalimentar,-s 
SANAGOLOS — para todas as especies de cólicas cb- cavalos e burros

S AN AC U líSO
p. todas as perturbações, gastro intestinais, diarréia rebeldedos animais uoos 

VERMITIAZINA -- vermifugo aconselhado pelo Dep. d.- Recuaria 
Norte Americano, como seudo o mais ativo e completo. 

Ci-tEOSIT — poderoso desinfetante cicratizauto veterinário.

VALENTE, WERNER& Co., Ltd.
Representações e Conta Própria

M A T R I Z  I F I L I A L

Faça sua propaganda no 
« Correio Lageano »

À Boa L inguagem  ,
Está no prelo a obra de 

autoria do prof. Trajano de 
Souza, com o titulo de « Bôa < 
Linguagem».

Os assuntos Aentilados no 
aludido livro são; ortooralia 
oficial, pontuação concordan- 
cia, recenda, crase, infinito 
pessoal e outros.

Dado os reconhecidos mé
ritos do Frof. Trajano em 
questões de vernáculo, sua 
obra vencerá, elevando ain
da mais o seu prestigio inte
lectual em Lajes e em San
ta Catarina.

O TELEFON E É ÜM 
E \J PRLG A DO DISC I .*E CO 

E BARATO
F.iça instalar um em sua casa.

fíita Coronel Cunlora, <J 
Caixa Pontal, 18 

Tetgrs. VALENTE

L A .1 E S

Una íõ de Novembro, ÍOCI 
Caixa Postal. 61 

Tilgra. VALENTE - Telefone 1 17i;
B L U M E N A U

Ferro -  Cimento — Material sanitario — Ferraoens 
Umças -  Bebidas -  Sodas -  Café em grão -  Perfumarias 

Miudezas — Armarinhos — Material Elétrico -  ülen< 
lubrificantes -  Material ETERNIT  -  Consertas - Farinha 

ae trigo babão -  Radio PH/LCO -  Vidros *

Representantes da

COMPASHU BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

E1KHN.T DO HIIASIL CIMENTO AMIANTO «/ *  
8EHUA, H IDE [RO & CIA. LTDA. '

________ WDUBTMA8 UEAS1LRIHAS KLKTRO METAI.UROICAS s /a .

Soc. PINHAL Lida.
Importadora Comissária Export.

SàO Paulo
Uno I,ibero ll.u luró  JÕS ■ /,X.° 

Jl.'«ixa Postal - 127.3 
Telnlone A - U37ST-1. Sopinhal

Blumenau
1;ii.i 15 de Novembro, 1043 l.° 

Caixa Postal tü
Telel'. 117d Telog. -  Sopinhal

KMFRESA ÜEX
t r a n sp o r tes  DE CARGAS

ENVPvE
LA.I KS

FLORiANOPOLIS
JOaçaba

« lo  DO SUL

aos

Iminente a Constitucioualizaçào 
na Argentina

O Ministro da Guerra qu r 
str Presidente Constitucional 
Argentina. Reina acentuada co 
fu-ão, tanto na poiitica interna 
como externa da argentina, st 
gundo noticia a 'Asscoialed Preiç

0  caso a igen tico  será tratado m 
conferência Panamerícana

Washington anuncia que o 
caso argentino serà tratado n.
Conferência Panamerícana, a ie- 
alizar-se no Mtxico.

Os Estados Unidos devolvem as 
bases brasileiras

A • Base do Tigipio em Ptr. 
numbuco já foi devolvida a0 
brasil, dentro em breve as ou 
tras 9 bases serão entregues.

A política inglesa em relação 
paizes libertados

Em seu recente disriirsoni 
Carrara dos Comuns. Churchi, 
declarou, qne a poiitica inglês: 
em relação aos paizes libertados 
será: «sufrágio universal e livre 
e voto secreto, Sr m compressãui

A Nova Poiitica do Brasil 
Acaba de sair do prelo o 10* 

volume de a «Nova Poiitica do 
Brasil», de autoria do Preside:,- 
te Getulio Vargas.

O livio enfeixa os principai 
discursos do Presidente entreo 
periodo de J.° de maio de 194 
e 24 de maio de 1944.

Um anjinho
O sr. Epam:nondas Oordnvá 

Ramos ruralista em Capão AÜo 
e sua esposa d. Dcralice Antu
nes Ramos, passaram pele des
gosto de perderem a sua tilhiiv 
ha Jony Aparecida, com 5 me 
ses de iJade.

Aviso
Aviso aos Srs. coçadora 

amadores que está na époa 
de revalidação das Carteirat 
licenças c transito de arm 
de caça.
Lajes, 24 de janeiro de I:H 

Sebastião líamos ScIuhúí 
F iscal. Regional

Pela Puiiciit
Aimoré» o já conhecidc 

to de Lajes, foi novamente 
so por acusação de roubo 
dinheiro e joiaj na zona a 
da cidade. Pernoitou algun 
as no xadrez e em virtude 
«Haheas-corpus» foi posto 
liberdade, para novos «gol

Acidentes
Quando trabalhava no it 

terior de sua oficina, toi ' 
lima ele um acidente mnn 
tias maquinas do eslabciet 
mento, o sr. Octavio Rafat 
que sõtreu a perda de metí 
de do dedo indicador da m8 
caquçrda, leudo sido hî sf 
talizado durante ü dias.
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Tabelas Explicativas da Despesa
(Continusçao do numero anterior)

44>4=4> PP& P isP& PW /  4 4=4=44= 1 414=1= i-4- t-P . i 1 »-i=t=

t ^
I
•I

Or. josé Antunes

Codigo
Local

3-8

3-84
3-84-1

D I S C R I M I N A Ç Ã O DOTAÇÕES

4

4-8

4-84 
4-84 1

4-9

4 94 
4 94-1 
4-94-2 
4-94-3

o

5-1

5-11
5-11-1

5-13
5-13-1

5-2

5-21 
5 21-1 
5-23 
5-23-1

G
6-8

6-81
6-81-1

6-81-2

6-9
6-90
6-90-1
6-90-2
6-90-3
6-91
6-91-1
6-93
6-93-1

8
8-1

8-11
8 - 11-1

8-13
8-13-1
8-14
8-14-1

Cr $

Transporte

SU BV EN ÇÕ ES, CO N TRIBUIÇÕES E  AUXÍLIOS  

Despesas Diversas
Bolsas escolares, inclusive passagens e enxovais 

a trez (3) alunos que cursarão o Liceu 
Industrial de Santa Catarina por conta do 
Município

Total dos Serviços de Educação Publica

Saúde Publica

SUBVEN ÇÕES, CO N TRIBU IÇÕ ES E AUXÍLIOS

Despesas Diversas 
Ao Centro de Saude

SERV IÇO S DIVERSOS

Despesas Diversas 
Desobstrução de corregos e rios 
Drenagem de terrenos alagadiços 
Limpeza de valos, boeiros e sargetas

Total dos serviços de Saude Publica

Fomento

EOM ENTO DA P RO D U ÇÃ O  V E G E T A L  

Pessoal Variavel
Do Serviço de Fomento da Produção Vegetal 

Marerial de Consumo
Para o serviço de Fomento da Produção Vegetal 

FOM EN TO DA PRODUÇÃO ANIMAL
•m

Pessoal Variável
Do seiviço de Fcmento da Produção Animal 
Maietiai de Consumo
Para o serviço de Fomento da Produção Animal 
Total dos serviços de Fomento

Serviços Industriais
INDUSTRIAS FABRIS E  M ANUFATUREIRAS

Pessoal Variável
Para o serviço de extração, aparelhamento, colo
cação de paralalepipedos e meios-fios 
Extração de pedras para drenagem de terrenos 
alagadiços

SER V IÇ O S DIVERSOS
Pessoal Fixo
Administrador do Mercado -  Padrão I 
Zelador do Mercado -  Padrão E 
Zelador dos Cemitérios -  Padrão G  
Pessoal Variavel
Operários dos serviços de Cemitérios
Material de Consumo
Para os serviços dos Cemitérios

Total dos Serviços Industriais

Serviços de Utilidade Publica

CONSTRUÇÃO E  CONSERVAÇÃO D E LO 
GRADOUROS PÚBLICOS

Pessoal Variavel
Operários dos serviços de ruas, praças e jardins, 
inclusive os jardineiros 
Material de consumo
Para os serviços de ruas, praças e jardins 
Despesas Diversas
Combustível para o transporte de material para 
os serviços de ruas, praças e jardins

Transporta

(Continua no proxinio numero)

Sub-Divisào
Serviços

Cr.S

110.975, no

MEDICO |
Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos |
Atende no Flospital São José de Ântonio Prado, aparelha Z 

-  do para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço mu- $  
~ derno de Raios X, Bisturi elétrico, Raios ultra violeta, on- .  

das curtas e ultra curtas.
# %
=4 4=4= 4-1= 11= t=4= t=4: 44 (=4= 44= 4=4-4= 44=4= 4-11-4= 44=44=44 3 4=4=444 i

Cr S

(D
Galeria da Moda

3
de

4.566,00 115.541,00

115.541,00

30.000,00

E R I C U  SE L L
Fone 87 Rua Correia Pinto, 6

O emporio das sedas ! *0 palacio das noivas !
Avisa a sua distinta freguesia que acaba de receber das 

melhore* fabricas do Rio e São Puulo as mais .altas novidades 
em sedas para esta estação.

tecidos de todos os tipos, com as mais modernas 
padronagens

ENXOVAIS COMPLETOS PAKA CASAMENTOS E BATISAOOS 
ARMARINHOS —  ARTIOOS DE CAMA K MESA 

PERFUMARIAS BIJOÜTEBIAS

Visitem as vitrines da Galeria da Moda e convensa-se

que MODAS ! MODAS ! e MAIS MODAS só na
Galeria da Moda

2 .000,00
10.000,00
2 . 000,00 11.000,0° 44.000,00

14.000,00

500,00

2.000,00 2.500.00

2 .000,00
500,00

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica; Dr. Gelio Ramos 
Dr. J. Som bra • Dr. Salvio A m u la

Exames completos
de sangue, urina, fézcs, escarro, pus, liquido cefalo-ra- 

quiano, liquido gástrico, etc., etc.
Vacinas antogenas — Exames precoce da gravidez

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Mal. Deodoro -‘(Esquina Praça João Pessoa) Fone 133 

LA JES  — Estado de Santa Catarina
2.500.00 5.000. 00

5.000. 00

200.000,00^

8.000,00 20s.000,00|

4.800.00
3.000,00
3.600.00

2 .000,00

1.000,00

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

Operações de: Estomago, Intestino, Apendicite, Eigado, e Vias Biliare*. 
Tireoide, Rocio (papo). Hérnias, Varises e Heraorroidas. Rins e Protastu 
ütero, Ovários, e Seios. Tumores em geral, Cirurgia dos Ossos e Arti
culações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquirido-.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Consultoria -.JZ.j di' ,Novembro, 21 ( Edifício da Telefônica)  

das 3 — 5 horas

L AJ E S  Residência Correia Pinto ■? == Fone 19H S. catarina

14.100.00 222.400,00

222.400,00
i  ~r

■João S. W altrick (Jt5ra)
A grim cn sor Dip Io ma do.

Carteira Profissional n° 564. 
M ED IÇ Õ ES E  D l VISÕES D E  TERRAS. 
Aceita serviços nos municípios vizinhos. 

Lajes — Praça, da Bandeira, s\n.

50.000. 00

25.000. 00

-=--= Dr. Joào Ribas Ramos
A d v o g a d o

Causas Oiveií, Comerciais, Criminais, Traba
lhistas e Legislação Fiscal.

— LajesSta. Catarina
87.000,00

{{•aça  seus anúncios ao «Correio Lageano* jornal de g ra a ic  tiragem
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Departamento de 
Saude publica

Edital

Relação dos médicos, dentistas, kJ e(c'
dentistas práticos, farmacêuticos, f ux «ii.«

O 1)otilor Mario T. iXíinr < ■«-

r» U' yt  dUUS " E ° J “ t  
SSS,' CiUrtna. lon». d.

odi-

Heauerimeiltos despachados farmacêuticos práticos licenciados, 'vn.
* '*'■ ___L11.1  .  t vai <ApT\k.> Ç 1

,1o» auditório»

N" 10 -

N J 113 -

N° (iO -

N 1 50 —

Nu 57 -

N° 02 -

N° 64 -

N° 69

N° 7:: —

Dia 10 de janeiro de 1945.
Ângelo Rossi Aprovação ilc- planta e licença 
para construir um prédio para o Sr. Oscar Viei
ra — 2° despacho; Sim.

Dia 18 de janeiro de 1945.
An st Itcio dos Prazeres — Medição de terrenos 
3'1 despacho: Façam-se as anotações necessárias, 
de acôrdo com o mapa fornecido pelo Fiscal 
Oeral.
João Buatim & Cia. — Licença para pintar seu 
prédio sito á rua Mal. Deodoro — Sim.

Dia 19 de janeiro de 1045.
Regenin & Silva Licença para pinlar seu pré
dio sito á rua 15 de Novembro —2' despacho 
Sim.
Maria .Tosé Pereira — Concessão de um terreno 
no Cemitério — 2o despacho:«Sim, de acôrdo 
com a legislação em vigor.
EvariMo L>uark & Silva — Aprovação de planta 

e licença para construir á rua Quintino Bocaiuva 
— 2U despacho: Sim.

Dia 22 de janeiro de 1945.
Arnoldo Heidrich — Licença para demolir seu 

prédio sito á rua Correia Pinto n° OS — Sim. 
Eurico de Castro Arruda e sua mulher Anadir 
liamos Arruda — Transferencia de terrenos-Sim. 
Cesar Nicoleli AVagenfíühr — Alinhamento e 

nivelamento para a construção de um prétíio -  Sim

do
tio
do

lliea
A HH-

Jeira

ESCBITÓRIO DE ADVOCACIA
Di\ Rubens Terra

Bacharel em ciências jurídicos e sociais, pela Faculdade de Direito do 
Estado de São Paulo

I)r. Hélio Ramos Vieira
Bacharel em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

Estado do Rio de Jaueiro

Aceitara o patrocínio de todo e qualquer serviço de sua profis
sã o :-  causas eiveis (doações, testamentos, inventários, divisão 
e demarcação de terras, etc.), comerciais ( contratos sociais, 

falências, etc.), criminais, orfanolõgicas, etc.
Rua Cel. Cordova -  Edíficio Centenário - LAJES - S. Catarina

tal com o | 
irem, que o porteiro 

u,.»tc Juízo ou quem »<>"» vef ,,B ,1,er' 
trará publico pregão de venda e * * -  

I re„mt»v ,o a quem mais dei e mamr 
! i cel sobre e avaliarão. no dia
It. inta c um (11) do corrente meS 
Janeiro, na «ala da» amn. ncia»,

I Pnlacio Municipal, nesta cidacie 
[ I,aj.-S. OH beii» penhorados a Antonio 
lOaapar Schliachting e sua mnlh-r, no 
j executivo que por « t o  Ju,*°  
íuovt Lauro ILaltri -k t oelje 
ber: Bina ensa construída de niac 
pintada assoalhada, forrada, env.dra- 
çada, repartida com pareoes de ma
deira. com duas janelas e uma por
ta de frente, com uma pequena area 
e lima sacada na frente, com unia co
zinha nos fundos, situada no distrito 
de Bocaiuu do Sul, desta Comarca de 
Lajes, avaliada por quatro . " " L . e 
quinhentos cruzeiros (i r í  i.oOn.Obj. 
Mais uma pequena casa. toda de ma
deira. com um pomar e uma pequena 
lavoura ,• um potreiro, com a area 
superficial de cento e dez mil metros 
quadrados (ltO.OOOraS.) mais oií me
nos, d i vidindoao5ul.com terras de.loão
Assink: a Leste, com o Clube Martins 
Caetano e com a estrada du 
do Sul « Painel; ao Norte, 
estrada Lajea-Bom R,-tiro e 
com terras de Altiuo Alves

proféticos e parteiras, residentes 
no 6" Distrito Sanitario, com sé 

de era Lajes, e que se achara 
devidamente legalizados no De' 
parlamento de Saude Eublica do 

Estado, por municípios
Lajes
Médicos

Dr. Walmor Argemiro Ribeiro 
Branco, Dr. Aujor Avila da Lnz,
Dr. Acacto Ramos do Arruda, Di.
Aristóteles Sociro Waltrick- Iná
cio dc Oliveira, Dr. Carrnosino 
Camargo de Aranjo. Dr. Cândi
do de Oliveira Rainos, Dr. Joa
quim Pinto de Arruda, Dr. Luiz 
Rodrigues Bica, Dr. Celio Beii- 
sario Ramos, Dr. Caetano Vieira 
da Costa Junior, Dr. Armando 
Ramos de Carvalho, Dr. Jorge 
Bleyer, Dr. Cezar Sartori, Dr 
Tulio Antonio Ramos, Dr. Vitov 
do Amaral Gutieirez, Dr. João 
José Theodoro da Costa Netto, avaliados por oito mil e quinhentos

Diretoria dc Obras Publicas 
Serviço de Aguas de L a jes

Edital
Deverão comparecer á Coleto- 

ria Estadual, dentro do prazo 
de d.z (10) dias, para efetuare-n 
o pagamento das taxas, todos 
os srs. proprietários, ou consu
midores atualmente em atraz 
Os que não efetuarem o paga
mento no referido prazo terão o 
seu suprimento de agua inter
rompido de acordo com o artig-> 
45 do Di-crelc-lei n° 564 de 
30/8/41. Outrosin, a partir 
da p r e s e n t e  dat a ,  t o d o  
aquele que atrazar o pagamento 
das taxas, ser-lhes-á larnben. 
aplicada a pena do artigo em 
queslão. Para que nã-> se ale
gue ignorância publica se o pre 
sente^no «Ccrreio Lageano».

Lajes, 11 dc janeiro de 1945 
,)osé L. GÔss Waltrick 

Fiscal

Bnooker á Venda
Bocaina 
com a 

a Oeste 
And rade

Dr. Castro.

A seca em Lajes, Campos Novos, Gurilibanos  
São Joaquim e Bom Retiro

Continua a estiagem em Lajes, Campos-Novos, Cu- 
ritibanos, São Joaquim e Bom Retiro, causando sérios! 
prejui^os, na lavoura, ua industria e na pecuaria.

A ’ industria pelo racionamento da energia eletrica, 
á lavoura, porque na ausência de chuvas definharam as, 
culturas, cspecialmente a de feijão, á pecuaria, embora 
em menor escala, mas também atingida, pela pouquíssi
ma agua nos campos e pelo resequimento das pastagens.

Temos noticias de grandes extensões de campos 
queimados nos referidos municípios e de quantiJade enor
me de matas, contendo pinhais e madeiras de lei, incen
diadas, por descuido ou talvez por mãos criminosas.

Os grandes Kios estão com as aguas muitíssimo di
minuídas, os arroios e banhados quasi em sua totalidade 
se acham secos.

Devará ser publicado era feve re iro  o novo
EleitoralCódigo

Hortencio Pereira
Dentistas

Orly Machado Fartado, Rubens 
Vieira Borges, José Batalha ilaSil
veira, Galilrn Ciaveiro de Amorím 

Parteiras
Eleonora Delia Rocca, Maria 

Luiza da Costa.
Farmacêuticos

Periclcs Lopes, Cicero Vieira 
da Costa Neves, Teodurico Ra
mos de Carvalho, Osny Silva • 
Painel, Joaquim de Oliveira Wal- 
trick.
Farmaceutjcc s licenciados

Fernando Batalha da Silveira, 
J. Boanerges Lopes, Ernesto Lo 
pes -  Bocaina.

Bom Retiro
Médicos

Dr. Wilson Paulo Mendonça, 
Dr. Levy Miró Carneiro - lto- 
poranga, Dr. Mel ví Borghi 
poranga.

Dentistas
Orlando Valente, Hugo 

werroth.
Farmacêuticos

Bernardino Vaz Borges - 
poranga.
farmacêuticos licenciados

Urich Müllor - Itoporanga.
Curitibanos

Médicos
Dr. Josè Fernandes Alves de 

Macedo.
Dentistas Licenciados
Carlos João Crippa,

Farmacêuticos
— 1 Antonio Lemos dc Farias, Adol

fo Friedrich.
São Joaquim

Médicos
Dr. Arisforides Stadler, Di 

Vicente Cantizani, Dr. Antonio 
Batista Junior.

Dentistas
Bortoluzzi, Ouaraey \-

cruzriius i ( 'r í  S.oOíhoO e aituudos no 
referido distrito de Bocaina do 
Sul, nesta o o m a r c a. e quem os 
mesmos quizer arrematai devera com
parecí r no lugar, dia e hora acima 
mencionados, sendo eles entregues a 
quem uixia der e maior lance oferecer 
acima da avaliação depois do pagos 
no ato o preço e as custas de arreuia- 
tação. poaendo. entretanto dar fiador 
idonoo por treis dias. O presente e- 
dital será afixado no lugar publico 
do costume, e publicado pela impren
sa, na fj-ina da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos dez dias 
Jo mus de Janeiro do ano de mil no
vecentos e quarenta e cinco (10| 1 i 11*-tõ 
Eu .João (Lialberto da .Silva Filho 
Escrivão do Civel que o datilografei 
subscrevo «  assiuo. Selo a final.

Mario Teixeira Carrilho.
•Juiz de Direho

Joio Gualberto da Silva Filho 
Escrivão do Civil

Vende se um em per
feito estado de conser
va ção.

Tralar nesta redação.

Í

Precisa de

Automovel de A luguel ?
- lto-

Ha-

peça pelos fones 100 aíenclerá dia e noite
"n '
173 que

0 Mucus da 
âsiiio Dissolvido 
Rapidamente
Os ataque.? desespera dores c violentos da 

asma c bronquite envenenam o organismo, 
minam a energia, arruinam a paúde e de
bilitam o coração. Cm li minutos, Mendaco 
nova fórmula médica, começa a circular 
no sangue, dominando rapidamente ok üU»- 

| ques. Desde’ o primeiro dia começa u riesa- 
| parecer a dificuldade em respirar e Tolta 

o sono reparador. 'J udo o que se íay ne- 
. ccntario ê tomar 2 Bastilhas de Mendocc 

áA refeições e IicarA completamenle livre 
da anu ou bronquite. A ação ê muito 

j rapida mesmo que se trate de casos r?beJ- 
j des e antigos. Manduco tem tido mnt 
] êxito que se oferece cora a garantia d»1 
; dav ao paciento respiração livre e :• il th- 
J pidameiiie e couiploto alivio do sfdrlraentr 
} da asma em poucos dias. P f̂i. Mendacc.
* hoje mea-no, em qaalquer farmácia. A 

garantiu è u aint maior proteçáo.

M E X E  B E N T I l lE N
End Telegr..- BEN7H1EN

frol»o rnrs ? . e @
Agcra'ambem a c r í 10,00

ltn-
, M  1 tJ  ? t V h J  L t- íJ L l t ♦= f  -t-Ll t ? J t-4-H I H i L M í J ' '

■! Dr. eelso Ra,nos Branco |
ADVOGADO !;■ *

l «
l?11-■f

1
i»4 4

Residência e Escritório: Rua Hercilio Luz. — LA JES  í

Atende chamados para as comarcas de S. joaquira, Curitiba- v 
nos, Bom Retiro e R io do Sul.

* ' ’ ' ' * * 4 4 ÍJ * j  t- i r t i V m i i a - i - i L  , - C M í t t  4 rT

JOÃO BATISTA TEZZA
Advogado

de
no
do Hugo

São Paulo, (D. T) — Uma autoruada agencia 
noticias divulgou que os estudos que se processam 
Ministério d i Justiça, tendo em vista a elaboração
novo Código Eleitoral, estão bem adiantados. O ministro mauiy dosjSantos. 
Marcondes Filho, em face do discurso do sr. Presidente da 
Republica, durante a homenagem que as classes armadas 
lhes prestaram, deoidiu apressar os estudos. Adianta-se 
ainda, que o ante projeto talvez seja publicado por todo 
o mês vindouro, afim de receber sugestões, Aliás, se 
gundo apurou a citada Agencia o sr. Marcondes Filho 
aproveitou o período de itstas de fim de ano, em Sao 
Paulo, para estudar a complexa questão.

Protétjcos
Nilo Sbrazzi.

Farmacêuticos
Bavnabé Vieira Dutra, RqriiiIo 

Rumos Borges - Bnm Jardim, 
farmacêuticos licenciados

Hilário Bleyer, Silvio Pereira 
da Souza - Liubici, OtavioCruz - 
SanPAna.

Caminhões papa o B rasil
15.000 no ano 1945

0' Governo dos Estados Unidos, fixou em 15 
■ quota, de canBuhoes para o Brasil, durante o ano 

' v' ldoa faUa de transporte os chassis paru
uma só vez, mas parcela- 

môses.

minhões e rnibus, não virão de 
damente no decurso de vários

llii l5
de

ca.

h telefone.
FAÇA IN

uni em pregado iliscret.» e. ba ra to
NSTALAR u m  EM vS U A  c a s a

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



REUNIDOS NO HIO VÁRIOS INTERVENTORES

Prenunciara-se importantes transform a
ções políticas no Pais

Rio (C. P.) — A capital da 
República hospeda, neste mo
mento, diversos interventores 
federais que aqui chegaram com 
a classica declaração de que 
vieram trator de assuntos ad
ministrativos de seus Estados 
ligados á União. Percebe-se, 
porém, muito claramente, que 
além daqueles assuntos admi
nistrativos outros não menos 
i ■ pjrtantes, ultrapassando da i 
esfera regional para o âmbito! 
nacional, estão se processando [ 
com intensa celeridade. Como] 
«Leader* desses interventores j 
aparece, de modo bem míido, o 
5r. Agamenon Magalhães, de j 
Pernambuco, com a sua larga- 
experiência política de muitos! 
anos, ampliada e posta á prova! 
com louvor durante as suas 
gestões nas pastas do Trabalho

Correspondência Postal

e da Justiça. Valendo no* da 
honrosa atenção que nos dis
pensa o ilustre chefe do Execu
tivo de Pernambuco, já lhe pedi
mos esclarecimentos sobre a si
tuação, mas fomos vencidos 
pela sua incontestável habilida
de, com a resposta fulminante 
de que <tudo marcha bem». 
Apanhando esse «tudo», fizemos 
a nós próprios e a muitos en
tendidos e curiosos em matéria 
política várias interrogações. E 
do que discernimos e logramos 
apurar, concluimos que «tudo 
marcha bem», como nos disse 
o sr. Agamenon Magalhães, por 
que «tudo está pronto». E mais 
ainda, podemos adiantar com 
segurança de que dentro de 
poucos dias a Nação terà os 
seus anseios plenamente satis
feitos.

lim a Caixa para depois do expediente
•egiilam eutar

Hão resta duvida que os 
Correios e Telégrafos veem 
melhorando seus serviços 
À reforma do prédio está 
em conclusão, para maiores 
e mais adequados, compar
timentos.

O publico certamente te- ( 
rá mais facilidades em seu 
movimento diário naAgen-j 
cia loca).

Creio que seria de con
veniência e devia mesmo se 
fazer uma experiencia, com 
uma caixa para correspon- 
deueias, colocada em local

seguro, onde o publico espe- 
cialmeute o que trabalha até 
ás 6 horas no comercio, tenha 
oportunidade de selar e co 
locar sua correspondência 
no correio depois da menci
onada hora.

A Caixa fiGRria aberta 
até a hora do telegrafo e 
mesmo podería ser colocada 
provisoriameute na parte 
superior do edifício, para 
maior segurança.

Aí fica uma sujestão nos 
sa.

Aniversários

dia 22
O menino Airton, íilho 4o sr. 

Joaquim Melim Filho.
dia 23

A exma. sra. d. Honorin; 
j Costa Ribeiro dd. consorte do 
di. Walmor Ribeiro conceituado 

| medico nesta cidade.
— Os meninos Laércio e Lé- 

lio, filhos do sr. José Batista de 
Cordova, comerciante em Painel.

dia 24
A exma. sra. d. Geld?. dd. es

posa do Tte. Joatan Meira de 
Lima do 2o Btl. Rodoviário, 

dia 2(3
A exina. sra d. Dorvalína Sá 

dd. esposa do sr. Orgel Sá, de 
Campo Belo.

— O sr. Celso Furtado esfor
çado Inspetor das Casas Pernam
bucanas.

dia 2S
O sr. Cirilo Lirio de Campos 

do comercio desta cidade.
— A sts. Aimée filha do sr. 

Anihal A. Athaide do comercio 
desta cidade.

dia 29
0 sr. José Antunes Ramos ru- 

ralista residente nesta cidade, 
dia 31

0 sr. Vinoco Camargo Vieira 
fazendeiro em Painel.

— Ciro Campos filho do sr. 
Cirilo Liro de Campos.

fa ça  seus anúncios no «Correio Lageano* jornal de grande tiragem

1 /n .rrln  p q  Um ótimo ter- 
? G lalEu O u  reno de plan

tações e pinhal medindo 1 até 
3 milhões, a razão de Cr$ 
20.000,00 o milhão. Està situade 
a 18 quilômetros da cidade, na 
Fazenda do Taboão, distrito de 
Carú. Proprietário Domicilio C. 
de Moraes. Informações com 
Cândido Bampi, nesta cidade,

FRACOS • 
ANÊMICOS

TOMEMia mm
“S I l .VMtRA'1 

Grandi Tônicc

C L U B E  14  DE  J U N H O
2.o Semestre de 1944

Balancete da Receita e Despesa relativo ao período acima indicado.

N. dos í 
docunien

tos |
ESPECIFICAÇÃO

RECEITA 

Parcial

(t
7
8 
9

10
11
12
13
'4
15
10
17
18

Recebido como pagamento de mensalidade, conforme 
portarias 1. 4. 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15., 16, 17, lí). 
20, 21 6 23

Recebido pela venda de mesas bailes e saraus. confor
me portaria 4. 7. 9, 12, 22 e 25 

Recebido pela venda de votos para a eleição Rainlia, 
conforme portarias 3, 4, 7 e 9 

Recebido pela venda de ÍDgressos a pessoas não as
sociadas, conforme portaria 2, 4, 7. 9, 12, 14 e 18 

Recebido do lnco, de juros do 2.° Semestre, contorine 
portaria 24

Despesas com conjuntos musicais 
i'omissões a Cobradores 
Seguros contra fogo 
Material de expediente 
Diversos
xlmortizoçào dividas diretorias anteriores 
Instrumentos para a Sociedade Carlos Gomes 
Ralas e Bombons oferecidos no NATAL 
Auxílios Conferência Vicentina 
Consertos piano
Propaganda (pago a Voz da Cidade)
Despeaos para eleição Rainha
Despesas com a Delegação Joaquineuse______________

S O M A  Cr.*

Total

DESPESA

Parcial

16.200,00 

8.321,00' 

4.431,00 

320,00

45,01 29.617,00

29.317,001 —

Total

14.157,00
1.579.00 

778,30 
400,50 
603,10.

3.872,00!
1.060.00 

127,70
190.00 
160,00]
506.00 

1.848,10
180.00

SAI.DO

Suicídio
Poz termo á exislencia, por 

nforcamento, na manhã de 24 
o corrente, o Sr. Osvaldo Ba- 

Osta, negociante estabelecido á 
ua Cel. Serafim de Moura, nes

ta cidade. Tinha ele 80 anos de 
dade, era casado com a exma. 
Sra. d. Otalibia Pereira, deixan
do na orfandade 3 filhos me
nores.

Pessoas da família vinham 
notando nos últimos dias que 
Osvaldo estava possuído da 
ideia do suicídio e por essa ra
zão vinham cuidando o treslou- 
cado comerciante afim de evi
tarem o desfecho que afinal 
veio a consumar-se.

Osvaldo Batista era vastamen
te relacionado na zona em que 
comerciava, sendo muito senti
da a sua morte. O sepultamen- 
to deu-se na manhã do dia se
guinte com grande acompanha
mento.

~NO!VÃDÕ~
O sr. Aureo Pucci, cria

dor no distrito de Campo! 
Belo, contratou casamento 
com a sta. Ruth Varela 
Batista filha do sr. João 
Dias Batista comerciante 
naquele distrito e de dona 
Maria do Patrocínio Varela 
Batista. O onlaee realizar- 
se-á no dia 10 de fevereiro 
proxirao na residência dos 
pais da noiva.

v e n d e . sk
prensa giratória para fabiicaçi > 
de telhas írancezas, Com todr s 
os pertences e 3.0CO caixilhc 
Tratar em São Jcaquim com 
Julio Matos de Oliveira

B R I N D E
Da firma Valente. Werner t* 

Co Ltd. recebemos o lindo «a - 
nuario Wilson» com calendário 
de 1945 e caderno de notas, 
contendo catalogo dos artigos 
da importante firma Wilson, 
Sons & Co. Ltd. da qual sáo 
representantes nesta piaça.

AVIAÇAO CJVIL
Oficiais brasileiros estão se 

aperfeiçoando em vôos de pica
da nos Estados Unidos.

As linhas do correic aéreo no 
Brasil se estendem por 27.000 
quilômetros. Existem 238 aérees 
clubes em nosso País, com mais 
de 500 aviões doados, para 
treinamento e já foram breveta- 
dos 6.000 pilotos civis.

N O I V A D O
Contrataram casamento em 

Florianopoiis, o Sr. Octavio 
Silva, do comercio daquela ci
dade e a Srta. Leoni de Araújo 
Oóss, filha do Sr. João Cândi
do Góss, funcionário publico 
aposentado e de dor.a Isolina 
de Araújo Góss, residentes em 
Florianopoiis e aqui muito rela
cionados .

VAMOS ATE LA  ! . .

24.960,001 t.356.80 

24.960,70 1.356.8

Qcc
O

<
M
O&wo
<5

G SEU CARRO ESTA ’ QUEBRADO ? 

ESTA ’ PARADO?

E’ porque você quer, pois vamos na

A G E N C I A  F O R D
A L I ENCONTRARA ’ TUDO, MAS TUDO 

O QUE YOCE QUIZER 

RUA M .iL. DEODURO, 54 — Laje-

TIPOGRAFIA GUARANI
de JACOB BAM PI

IM PRESSOS EM G ER A L - blocos comerciais - talões - notas 
boletins - rolatorios - papel de carta, envelopes, cartões, convi

tes o todo o serviço concernente ao ramo.
Entrega rapida — PREÇOS MODICOS  

Rua Mal. Deodoro, 28 — L A J E S

Importa o presente balancete na quantia de Vinte e Nove Mil 'Trezentos e Dezessete Cruxom.s íír f . 
-  - Vinte «  Quatro Mil Novecentos e Sessenta Cruzeiro» e Sei. utu Centavos ( - ’ ■* 7.4.6o' ,70),

Cincoenta eseis Cruzeiros* Trinta Contaros (Cr. f  4.356,80, de saldo que p»»s« par- U'4o.29.317,'
Quatro

O), da Rooeitn: 
Mlt Trezentos e

Valeriano de Morais
ProeidenU interino

Joaquim Pereira
Tesoureiro

L O T E R I A  F E D E R A L
Agencia de Lajes

Continua a distiibuição de dinheiro pelo Agente

Juventino Luz
que acaba de vender nesta cidade, na extração de 3 »lo 
corrente, o bilhete n° 29.263 premiado com C r 20.000,t)D 

para diversas ptssoas
É Formidável

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Festa lie ã̂o Sebastião
Com o acostumado brilhantismo 

realizou-se nos dias 18, 1!) e 2o do 
corrente, a tradicional Festa de Sito 
Sebastiflo padroeiro do distrito do 
Painel, sendo festeiro o Sr. Rrotides 
irieira Lemos. Ou leilões de prendas 
realizados nos salões do Clube 1" de 
/unho, foram muito concorridos, ten
do a receita geral da festa atingido 
a bela soma de Cr# 16.,'■O'.00.

No dia 20, ás dez horas, foi ceie 
brada missa solene pelo /reverendo Pa 
dre Luiz Adams. <iue aqui se en
contrava tratando ,le interesses dn 
construção do Seminurio de Lajes.

A’ taide do mesmo dia, realisou-se 
a procissão formada per uma multi 
dâo calculada em mais de n il pessoas.

Encerrada a festa religiosa, Frei 
Aníbal Girardi proferiu um belo ser 
mâo enaltecendo e agradecendo ao 
povo painelense a bou ordem c i 
grande respeito que sempre sc regis 
tra em nosao meio.

Em seguida procedeu-se ao soricio 
do novo festeiro, para o ano vindou
ro, recaindo a escolha no Snr. José 
waltrick 1 ieira, pessoa bastante rela 
cionada ne>te distrilo, esperando-sc 
as-im que a futura festa se realise 
co.n a mesma animação dos anos au- 
leriores.

Clube 1 0 ile Junho
Os festejos luram abrilhantados 

pela banda musical Infantil, dirigida 
pelo consagrado maestro Ponce.

Durante os dias da festa, esteve 
nesta vila o conhecido ventriioco Ia 
jeanq Cesar wangenflür, rcilisando 
duas funções cuni os seus atamados 
bonecos que muito agradou a nume
rosa assistência.

Ao jovem artista conterrâneo, en
viamos os nossos aplausos, desejando 
lhe um brilhante futuro na Ulticil 
carreira que obraçou.

Lsla tradicional sociedade levou a 
efeito, em á noite de ::1 do corrente 
uma animadíssima partida dansante. 
p< olongando-se as dansas ate altas 
hotas da madrugada, no meto da 
maior aia< ridade.

Meihorrmentos
Está terminada a ponte sobro o rio 

do Painel.
A referida ponte foi construída 

pelo Sr. Adolfo /fuuize, construtor 
bastante rrconhecido e que muito se 
recomenda pela otima obra que aca
ba dc realizar.

Esta bem adiantada a construção 
de mais duas salas no Grupo fcs- 
eolar «Correia Pinto», melhoramento 
este que muito concorrera para a 
ei/ucaçáo da juventude painelense, 
esperaudo-se assim que seja, ainda 
este ano, criado o curso complemen
tar, para satisfascr o ardente desejo 
do povo do Painel, que muito deve 
ao bcnenieriui e honrado governo do 
Exmo. ISnr. Dr. Nerêu Ramos.

Painel, jane.ro 1945.
Correspondente

Varias
Para Campos Novos, acompan

hado (1e sua esposa, seguio o 
sr. José Wolff, representante co
mercial nesta cidadt,

— Enconira-se nesta cidade 
a tratamento de saude acompan
hado de sua espoja; o sr. Lauro 
l.iz Machado; comerciante em 
Palmeira, distrito de índios.

— Seguio para Porto Alegre, 
a
derlinde co-propr 
tel Sul America.

— Encontra-se

C l u b e  Io á e J u 1 li o
referencia «<>9 testejoa carnava^eooB^^ ^  u Jorniugo- «

• í „ n: ..«Enein nvisa ailPi 
Pnra oouolmcim«i»to dos srs. ast^cni'
rc-umAo 
coin re

A — StoTfko roulisciiJ
tercn-toira-: . uoriot». uni baileB -  Haver» par» cUeert.mei.m dos t.lhos doa eooio

infantil, o qnal será reulisndn dia 12 segunda tuna i fantaams com
‘ c Para os bailes dc Carnaval senlo f ' n™ #

exetuarto das de malandro, raB" nJĵ ,rú; ’j;\7referhtos! serão vendidas mesas
de 1» de fevereiro1) — Para oh tres 

a Cr,* 50,00 - rincoenta cruzeiros -  a partir
negocio, O sr. Leopoldo W an-jserão pagas no nto da escolha, 

erlinde co-proprietario do Ho- E Só participarão dos festoj

As

quites sendo exij to

nesta cidade,

os os somos
l"".' 1 'I--

O tal ão do mrs de janeiro: ribnidos
F -  (tom exceção dos «mvites especiais que hcho ó u i y w r i »

solicita do», pelos srs. aócics para 
le cr$ 59,90 - oiucoent» ■ruzeirosmvssuas p.xrrHniiíts, senti» wniuuio « ...........  . •

| para cada baile, Ideando Ru.i rxpodiç&o A '•riterio da ' ■ ,,
Secretaria do Clube 1- de -IU/.HO, em 2o de .iam iro a t  
GUILHERME SOUZA .SOCAS -  1" Secretario

a enrgo da Diretoria, quaisquer convites 
O ST. Arcadio José I ostali, CO— pessoas extranlias, seríio cobradas a ri,z io 
.Tterciante em Caxias.

— De Campos Novus, onde 
se achava a negocio, voltou o 
sr. Jofíre Amaral do comercio 
desta cidade.

— Esteve nesta cidade alguns 
dias acompanhado oe sua espo
sa d. Elisabelh K. de Macedo, o 
sr, Jaão Macedo, telegrafista em 
Ouritibanos,

De Blumenau, chegou o sr.
Antonio Oliveiia de Paiva, fun-j 
cionario Federal em serviço | 
nesta zona.

— Do interior rio Estado, re
tornou o dr. Edison Valente,
Delegado Regional de Policia, 
nesta cinade,

— Voltou de sua viagem ao 
interior o sr. Evilasio Heusi, 
diretor do Escritório Tecnicc deIV
<-1 . .. ..  . , , , . . .  Ida ca9a Hocpcke, desta ciauue.Contabilidade desla cidade, ----------- ——

— De Porio Alegre, retornou! _  Transcorre hujea data na- 
o dr. Armando Ramos de Car- taljcia da exma. sra. d. Celesti- 
valho, que a|i se encontrava a < na Cordeoli Vamierlinde, dd.es-

/0 tr».

João Candido de Góss e M i n a  de Araújo Góss
participam sos parentes e pessoas de suas relações o ccu- 
trato de casamento de sua filha LEONI, coin o Sr. OG1A
VIO SILVA. ________________ __________j

Floriónopolis, LEONI o OCTAVIO
Janeiro de l ‘J4.>. j coafinn»in |

A N I V E R S Á R I O S
Vê passar hoje mais um ani

versário uatalicio a exma, sra d. 
Norma Lange, dd. esposa do sr. 

,'Arno Lange, alto funcionário

serviço profissional.
De Caxias chegram o sr. João 

Andrade, do comercio local, 
Orly Furtado, dentista nesta ci
dade e senhora Jacob Bampi.

— Encontra-se nesta cidade o 
Sr. Prudente Daniel Vieira, ía- 
x.endcito em Painel.

— Esteve nesta cidade ccm 
sua exma. famiiia o sr. Manoel 
Walúemiro de Cotdova, fazen
deiro em Capão Alto.

— Regresicu de Florianópo
lis o sr. Roberto Ferreira, Dire-j 
tor do Instituto de Educação. j

— Encontra-se nesta cidade 
a passeio o jovem Rubens Lan- 
ge, presidente do Ubira»an F. 0. 
de Florianopolis.

— Encontra-se em Lajes o 
jovem Carlos Oordova Jor. fun
cionário da casa Hoepecke de 
Florianopolis.

| posa do sr. Leopoldo Vandcrlin- 
de, co-proprietario do Hotel Sul 
America.

Tiro de Guerra 90
A secretaria desse T.O. está 

avisando aos candidatos inscritos 
a comparecerem na séde nos 
dias 1, 2 e 3 de fevereiro vin
douro, aiim de submeterem-se a 
exame medico e tralarem de 
outros assuntos referentes as 
matricula.

6.“ PAGINA

Edital
MíeiicI Habi Sobrinho, Escriv 
de Faz. c Oficial do l!egi8; 
Civil do distrito de Anil* <i 
ribaldi, comarca de Lajes, f, 
tado dn Santa Catarina na f0 
ma da 7.ei, eta.

Faz saber que pretendem Casar civi/ 
mente .Jnão Fabris, brasileiro, 
teiro, lavrador, nascido em Novó k 
lano, Comaro» de Urussangs, aos , 
de julho de 1924, domiciliado p r(,s 
dente neste distrito, filho legitirç 
de Ângelo Fabris e de Maria Ura», 
residente neste distrito, e, Adelit 
1’atol, brasileira solteira, do serviç, 
doinestioo, rascidn, em Nova ítelnt 
Comarca de Umssanga, ao* 7 .i« j„, 
ho de 1922, domiciliada e reaidem, 
neste distrito filha legit'mn de 0^ 
lherme 1’atel e de Amabil - Sav»r, 
Patel residentes neste distrito 
Apresentaram os documentos exif 
dos pelo art. 180, n"s. 1, 3 c 
t odigo Civil Brasileiro.

Si alguém souber de algum imp. 
dimento oponha-o na forma da [,f 
Lavro o presente para «ei hlun 
em meu f artorio e publicado no jtt 
nal > orreio Laeeano».
Anita Garibaldi, 2G de dezembro*

1944
Miguel Babi Sobrinho 

EscrivSo de Paz

U B I R A T A N .
a pupila dc esporte 

barriga-verde

João Dias Batista e Maria dc Patrocínio V Batista
participam aos parentes e amigos, o contrato de casamento 
de sua filha RU l’rl, com o Sr. AUREO 1‘UCCI, cujo con- 
sorcic se realizará em 10 de Fevereiro proximo futuro, em 
sua residendia.

Campo Belo, l.°-l-45. RÜTII e AUREO
('onlirruBm

Faça seus anúncios no Correio Lagtano jornal de g r a i i ;  tiragem.

Escritório Jurídico Comercial
A s it iito s : JuriltM-f - Cumercinis - Rurais «  Informativos

CuimtiUe. tu,usa ÜTifnnizaçtto antes de se dieidir pela compra on renda 
d hitoveis. pinhuis on qualquer empresa neste estado.

D i r e F r : —  DR. EL1SIARI0 DE Ç A M A R G 0  BRANCO
Endi r ço Tel. ELIBRNCO Caixa Postal a í  Fone -r> /

Rua Frei Uogitío. .r»4 — LAJES — Santa Catarina

Festa de São Sebastião em Fahtel
O festeiro da tradicional festa de São Sebastião, realizada 

em Painel nos dia 13, ty e 20 do corrente, exteriorisa o seu 
agradecimento ao competente Maestro Ademar Ponce, regente 
da Banda Carlos Qomes de Lajes, p?lo brilho extraordinário que 
deu á festa com o seu afinado conjunto musical, tanto nas sole- 
nidades externas como nos grandes bailes a|j realizados.

Painel, 24 de Janeiro de 19-15 
. tlrotides Lemos

festeiro

d UH 
hCU

Agradecimento
Maria Luiz» Schmidt Neves, e famiiia, agradecem sensibiliza- 
as demonstrações de apreço, por ocasiào do 

querido cspos-o, pai, sogro e avô, passamento de

Octavio Odorico Neves
0 K  C<«; c K - . g c  X- g o o a  X+Joog;. »  .< j;c ^ 8 cxC  *■

f3
9 .

LUD0 V IC 0 RAU
CONSTRUTOR LICENCIA DO

à
...

Projetos — Orçamentos

Construções por empreitadii ou administração 

L A J E  S  S a n to . C a ta r in a
O

l
|

Missa de 7,° dia
Maria Luiza Sclnnidt Neves, e famiiia, ema- 

J!!í^ ,‘i0S.JÀela pCrda ,le seu querido esposo, pai,

Ukirataa é a denominação dc m 
entidade esportiva de Floriauopolit 
que apreseuta certos caractei istic> 
dignos de serem conhecidos p jr todo, 

A sociedade é constituída por g»', 
moça, por estudantes na sua graoc, 
maioria. O presideute, o jovem Pa 
bens Lange, conta apenas vinte rm 
de idade e os componentes do Cbi» 
t*m andam, todos pelos seus 10 a 

,anos. formando, pois uma orgaaiz; 
merecedora dos maiores elogios.

Congregaudo os amantes do esr fr 
num meio onde respira a flor dar, 
ventude. Ubiratan procura desei,v i
ver sempre mais o verdadeiro am: 
pelas competições esportivas, não* 
quocendo de zelar p.da boa educa; 
esportiva criando assim nos 
atletas este predicado tão necossar; 
ao esporte e que, infelizmento tuin 
sociedades vem despresando.

Ubiratan possui, lambem, o Deps 
tamenfo Feminino cujo Diretora é 
senliorita Oelia Brognolli e direter 
social a setiher.nlia Beatriz Moeinivi?

As moças que amam o esporte tt- 
contram uo L hiratau um meio-distu 
<o_ para pratiea-lo. Tenis, Baste 
Iloltey, Futebol e Atletismo em p 
ral movimentam a sociedade ver.cec. 
ra de vários torneios e campeã iut 
cta da cidade em wolley e basket.

Nos finos salões do Lira Tenis C!' 
be, em Florianopolis. os moços ec- 
ças do Ubiratan realizam animada 
saraus dançantes. A sociedade poss? 
oradores e biblioteca própria a* 
obras educativas.

Gosaudo de fama em todo o cstjd 
Ubiratan pode servir de exemplo J* 
da a força de vpntade Aos seus '(* 
pouentes o o amor que dedicam * 
clube. Todas as cidades uatarinen# 
deveríam imitar o pessoal do Ubil» 
tar. e oferecer á mocidade esta op» 
tuuidade de praticarem o esporte 
divertir, se nuin meio jovem e*cnh 

O Sr. II alter Lange conhecido M 
major do futebol florianopolitaooi 
presidente de lionru do Ubiratan .s’- 

Digno de louvor é o êsforço tj 
jovem presidente sr. Rubens Lang." 
a dedicação dos rapazes e moças 
perpetuarão, pur certo, o nome ça, 
simboliza a vontade finue dn jiiva

sogro e avo

convidam 
dia quo

Octavio Odorico Neves,'
<>s parentes e amigas piru assistirem a Missa j  
será celebrada no Altar-Mor da Catedral, tercn

Dr. Füisíarjo de n. Brand
Regressou de sua viagem

io corrente,ás 7 boras, agradecendo antecipadaiiientc”ao‘sl ono * ’ Aleê re- onde fv.ra a negoc
parecerem. A família, em virtude de sua dôr, ro-a a in.l>• i 0,“" l °.S de s,Ja Profissão o Dr. B 
da dispensa de pezames. ® 1

9 sétimo 
i loira, 30

tudo perseverante qne transpira irn*
dade. alegria e disti uç.e. -UtílRAT*

ajts,
ncia j siario de Camargo Branco d

/u CAIPIli[Â
----------------- ------------------- ------------------------------  | mercial desta cidade

.  À casa que procura ter senipe as maiores novidades 
L eni aríl§os Parf homens mulheres e crianças

-----------------------------------------  jrinto, 80
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