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Elevado o preço ílo boi e racionada aara Almeida,  Carvalho
i '  i i f !2 dias por semana a carne verde j »„b, d,

j ta cidade a fi/ma Airr.eida, Car- j
as ora determinadas, instituir o valho & Cia. Ltda. para o c o - ,A Comissão de Abastecimento

do E s t a d o <le S a n t a  Ca
tarina, no uso de suas atribui
ções, e reconhecendo a necessi
dade de se to narem no Estado

charqueadas, prevalecerão asjring e Odilon Waltrick de Cor 
normas fixadas pela portaria n°.' dova. Essa nova organização 
28, de 22 dr dezembro de 1944. comercial girará com um grande: 

Art. ò° — O gado bovino a- capital tendo seguido para Sãoj 
almente existente no território Paulo em objeto de compras!

regime de abastecimento mc- mercio de mercadorias em geral, 
diante cartões domiciliares, utili- por atacado .São seus sócios com 
zando-se, nes^e case, do recen- j ponentes os srs. Adriano Almei-
seamento feito para a distribui-j da, Tulio Fiúza de Carvalho,

providencias idênticas ás deter-jção de açúcar. i Aníbal Narciso, Antenor Vjeira
minadas no Rio Grande do Sul’ Art. í>° — lielativamente ás! Borges, Orival Eduardo JSroe-
relativamente ao preço do gado 
bovino e ao abastecimento de 
carne verde á população.

R E S O L V E :
Art. Io — O preço do gado 

bovino, em pé, para corte será 
4e Cr$ 1,80 o quilo.

Art. 2Ü Não haverá, em to
do o território catarinense, abas
tecimento de carne verde de bo
vinos, á população, nas segun
das e sextas feiras incluindo-se 
nessa proibição os hotéis, res
taurantes, pensões e similares.*

Art. 3o — As matanças nos 
dias anteriores aqueles não po
derão ser superiores ás dos de-jteinbro de 1942 alerr. do fecha - 
mais dias normais, ficando a res-1 mento imediato do cstabeleci- 
pechva fiscalização a cargo das j mento infrator, quando for o 
Prefeituras Municipais. caso.

Art. 4o — Nos demais dias da ■ Art 9 — Esta portaria entra 
seinana, não se permitirá a ven- em vigor na data da sua publi- 
da, á população, de qujntidade cação, revogadas as disposições “õs 'na”perseguição àTudída, ve

tu
catarinense sómente poderá ser 
abatido nos frigoríficos, median- 
t- autorização expressa da 
CAESC

Art. 7o Fica expressamente 
proibida a matança de vitelas.

Art- 8" — Aos infratores a 
qualquer disposição da presente 
portaria serão impostas as pe
nalidades previstas pelo decreto 
lei rederal ir 4.750 de 28 de se-

objeto de compras j 
os socios Adriano Almeida, Tu
lio Carvalho e Anibal Narciso.

A esse novo e importante 
consorcio comercial desejamos 
felicidades.

Furto de A.nimais
O sr. Afonso Faedo, residen

te no interior d j  município de 
Passo Fundo, foi vitima do fur
to de 3 animais. Seguindo na 
pista do gatuno, após varias 
deligencias, veio a saber que o 
mesmo passava para o municí
pio de Lajes com uma tropa pe
la frente- Continuando Faedo, 
auxiliado por dois companhei-

de carne superior á habitual
mente adquirida pelo comprador

em contrario.
Florianopolis, 2G de janeiro 

Parágrafo único — As Pre- de 1945. 
feituras Municipais podeião para 
melhor controle das providenci-

NERKU RAMOS 
Presidente

------A raaiTiia da parra ===
Resumo da situação geral

Churchill, Roosevelt e Stalin nesta hora encontram- 
se reunidos em alguma parte do mundo, em conferência

FR EN TE ORIEN TAL DA EUROPA — os russos 
chegaram e atravessaram o rio Oder em diversos luga
res, na parte central de sua ofensiva acham-se a 55 qui- 
lomelros de Berlim.

F R E N T E  OCIDENTAL DA FUUOPA — os aliados 
avançam pela Alemanha a dentro, os alemães segundo 
noticia se vão resistir no rio Reno. A linha Siegfried não 
está oferecendo resistência.

FRENTE ITA LIA N A  — esta frente de batalha não 
tem apresentado grande movimento, noticia-se que os 
alemães estão retirando tropas desta zona.

F R E N T E  I'Ü  PACIFICO — Mac Artur marcha em 
direção de Manilha, capital das Filipinas, encontra-se a 
pouca distancia daquela cidade. Continuam os bombardeios 
ao território do Japão.

NA CHINA — os aliados continuam auxiliando a 
China com homens e armamentos. A Birmania está qua- 
si limpa de japoneses. Eoi inaugurada grande estrada pa
ra abastecimento da China.

io a encontrar afinal o gatuno 
que chama-se Almiro Melo, a 
quem prendeu entregando-o ao 
Delegad" de Policia desta cida
de.

Em poder de Melo foram en
contrados 25 cabeças entre ga
do e animais cavalares e a im
portância de 3,000 cruzeiros. A 
policia esiá agindo, tendo aber
to inquérito para esclarecimento 
do fato delituoso

LAR EM FEsTA 
Coiu o nascimento de Vera Maria 
ocorrido em 24 de janeiro p. pas
sado, está em festa o lar do dis
tinto casal Ulisses Ribas, dona 
Petrouilha Duarte Ribas.

issps Kibas e IVlroniilin Duarte Ribas
participam a"-! parentes e pessoas de suas relações o nasci
mento de sua jilbinha VERA MARIA, ocorrido em ’i4  de Ja 
neiro |». jiassudo.

Lajes, t.° de Fevereiro de 1945

EngTaxataria Polar
Avisa a sua distinta íreguezía que mudou se para o pre-lio 

fronteiro n.° 15 da mesma rua Mal. Deodoro.

T A B E L A  DEFINITIVA 
DOS JO G O S DO CAM PE

ONATO SU L AMERICANO 
DE F U T E B O L

DIA 4 DE FEVEREIRO
Argentina x Cclombia - Bta- 

sii x Equador.
DIA 7 -  Brasil x Uruguai.
DIA 11 - Chile s Argentina. 

— Colombia x Uruguai.
DIA 1-1 -  Argentina x Brasil. 

Bolivia x Equador.
DIA 18 -  Chile x Uruguai -  

Colombia x Equador.
DIA 21 -  Argentina x Uiu- 

guai.
DIA 25 -  Encerramento do 

Campeonato -  Brasil x Chile e 
Bolivia x Colombia.

C.omo se pode verificar, hou
ve modificações na tabela do 
campeonato, mas o choque en
tre Chile e Ilrasil, que havia si
do escolhido, desde o inicio, 
para o encerramento do Cam
peonato, foi mantido.

Todas as delegações estão 
satisfeitas ccmii essa nova e de
finitiva tabela, para organização 
da qual nossos delegados muito 
influiram.

0 Interventor de Santa Catarina estabelece o registro de equinos no Estado
O presidente da Republica aprovou o decreto-lei da 

interventoria Federal de Santa Catarina, instituindo o re 
gistro das transações de animais equinos e atuares, a ser 
efetuado nas Jelegacias de policia do Estado.

Este decreto-lei atende ás necessidades da seguran 
ça dq poder publico por isso que, visa a organização de 
estatísticas capazes de orientar esse m om o poder nas suas 
necessidades.

A equinocultnra constituo um problema nacional dc 
relevante importância e sobre esse assunto já  se ten: 
manifestado o 5. H. V. E. do Ministério da Guerra. As
sim essa medida da Interventoria de Santa Catarina veio 
de encontro a uma necessidade nacional de grande im
portância.

A Voz do Teatro Nacional
Benalo Viana

Quasi de inopino, transpondo nossos limites suburbanos, 
aparece-nos Renato Viana, província a dentro, com o primoroso 
milagre de trazer às costas o Teatro Nacional.

Na sua longa peregrinação a!é aqui, a imprensa, em unani
midade eloquente, consagra á Escola Dramática aplausos cum e- 
nergia desusada. E traze-la a êBes confins, é feito só de quem 
possue a mistica da arte em missão de apostolado.

Em «Fogueira de Carne*, peça de estréia, de sua autoria, 
Renato não cultiva a literatura frivela.de sentimentos artificiais 
de onJe resultam apenas efeitos pirotécnico?.

A sua arte é original, sem a originalidade extravagante do- 
renovadores improvisados.

Ren3to, autor e ator, é, inegavelmente, a voz mais aita do 
teatro nacional.

No teatro, mais que em qualquer genero literário, é mister que 
o autor possua essa virtude essencial: a capacidade de compre
ender a dor alhêia.

Quem não se comove, não pode comover ...
Renato, em «Fogueira de Carne», analis3 e expõe o carater 

de cada personagem, dentro de um tè na perfeitameme humano, 
de modo seguro e penetrante, por isso que suas figuras palpitam, 
sentem, sofrem e gritam fornecendo-nos pedaços da vida real 
que a sua arte genial, enfeita, serve e traduz.

B De Maria Caetana, pode-se afirmar que nasceu artista.
As suas interpretações, confirmando o grande cartaz de 

que é portadora, trazem o sêlo raro da arte verdadeira.
«Cabecinha de Vento», de Abadie Faria Rosà, recenteiner.- 

te, desaparecido, teve, também, um grande desempenho.
Seus personagens não são meros cabides do dialogo. Re

nato deu a todos, os papéis que lhe cabiam.
Isso dito, fóra de qualquer pretensão de fazer eritica, muito 

embora, si não estamos errados no concêilo.- *...110 t ?atro, o criti
co é platéia, tanto quanto seu vizinho de cadeira», queremos 
apenas consignar os nossos maiores louvores, mais que à sua 
arte, à sua grandiosa jornada missionária, seniicr doutor Rena.o 
Viana.

Zadig

FUNCIONÁRIOS DO D .E .J .K  DF. P. A LEG U E E.VI 
✓  PASSEIO N ESTA  CIDADE

Encontram se nesta cidade, a Em sua companhia vieram cs 
passeio, o Sr. Waltei Caminha, Srs. joão Caminha e Jorge Luz 
secretario do Dr. Manoeliio dei também funcionários daquele 
Ornelas, Diretor dc> Departa- (departamento e o Sr Tácito Ca 
mento de Imprensa e Propagau-. minha, irmão dos primeiros, 
da do R. O. do Sul. 1

I

Amoldo Francisco da Rosa e Carmem Ramos Da Rosa
participam nos parentes e amigos o seu consorcio, ic jIizu le tm 
dK do janeiro j>. passado. ■ '

Lajes, l.° ile fVvorçU'0 do 1945.
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Aniversários
Dia 29 -  Jan.°

Maria da Conceição, tilha do 
sr. Camilo Alves Corrêa, de 
Capão Alto.

dia 30
O Dr. Clovis Ribeiro, diretor 

da Estação Fitotecuica desta 
cidade.

— O Sr. André Schumacher, 
dd. Intendente distiiGl de Bo- 
caina.

dia >1
A exma. sra. d. Lia Eni, dd. 

esposa do sr. Fulviu Pinto.
— O sr. Alfeo J. de Oliveira 

Ramos, induslrialisia neste mu
nicípio.

— O jovem Getlllio, filho do 
sr. Anastacio de Ati.ujo Vieira, 
ruralista neste município.

dia 2 -  Fevr.*
A menina Inezita, filha do sr. 

Cieero Neves, do comercio des
ta praça.

A srta. Ruthe, filha do sr. 
Salvador Strugo.

— José jaci, filho do sr. Izi- 
dro j. Vieira, de Capão Alto.

dia 3
A cxina. sra. d. Maria Schãfer, 

dd. esposa do sr. Evaldo Schà- 
fer, d>- f lorianopolis.

di i 4
A exma. sra. d. Zenila Arruda 

Sombra, dd esposa do Ten J. 
Sombra, do 2o Btl. Rodv.

— Lauri, filtro dosr. Ai istides 
Antunes dos Santos de Capão 
Alto.

dia 5
A menina Maria Helena, filha 

do sr. Nenê Renlhien, do co 
mercio desla praça.

Edital

Correio Lageano

C | u li e P d 8 J íi i it a

2 PAGINA

A A. B. \. ^oliíj; 
Com 8a
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Da nijios

A proposito tio atentado de que 
foi vitima o nosso cimfra*de du 
«Correio Paulistano? Salatiel de 
Campos, a A.B.I. dirigiu aquele 
confrade o seguinte telegrama; -  
«Quando o brilhante colega do 
«Correio Paulistano» >alatiel dc 
Campos, è vitima de ura estúpido 
ateutudo, que certa mente em nada 
alterará a sua conduta dc opinar, 
verberando e combatendo, c.omoatè 
agora, tudo que não estiver de 
acordo com as normas da ética 
esportiva, a Associarão Brasiicira 
de Imprensa, que sempre se bateu 
pela liberdade dc critica, manifesta 
ao pivzado confrade sua inteira so
lidariedade. Cordialincutc liei 
beit Moscs.»-

O Doutor Mario Teixeira 
Carrilho, Juiz de Direito da 
Comarca de Lajes, Estudo 
de Santa Catarina, na for
ma da Lei, etc.

F,u;o saber que foi designado 
dia vinte e oito (28) do pmxi- 

mo mês defeveroiro, para, ás dez 
10) horas, reunir-se, nesta cida-l 

d«', na sala das audiências deste' 
.luizo, no edificio da Prefeitura 
Municipal, a primeira soerão or- 
linaria do .Jnri, que trabalhará 

em dias utri> e sucessivos, e 
que, havendo procedido ao sor
teio dos vinte c um jurados que 
terão de sei vir na mesma seeçào 
foram sorteados os cidadãos se
guintes: Ary Waltrick da Silva 
ndios; 2 Osvaldo Vieira Branco 

Capão n!to; 3 Dorvul Alve- Paim 
ndios 4 Cândido Varela da Sil

va. Cerro Negro; 5 Antonio Do- 
mingnes da Luz, índios, 6 Vicen
te Rodrigues Varela, Cerro Ne
gro: 7 Vicente Puci, Antonio Iná
cio 8Leandrode AranjoVieira, Pai! 
nel; 9 Pedro Paulo da Luz L.s-1 
boa, Capão Alto; 10 Cid Souza 
Borges. Cidade; 1 I João Luiz 
do Amaral Costa, Capão Alto; 12 
Carlos Jofre do Amaral, Cidade,) 
13 Celso Schraidt, Cidade, 14 
Altino João Sclimidt' Cidade, 
15 Nelson I5rrges <|o A ranjo, Ci
dade, lG Nelson Vieira do Ama-' 
ral, Cidade, 17 Nicnnoi Castro 
Arruda, Cidade; 18 Nicauor Viei
ra do Andrade, ( idade, 19 Di- 
tnas da Costa Ribeiro, Capão, 
Alto; 20 Emiliano Antunes Ra
mos, Capão Alto; 21 Galileu A- 
morin, Cidade. Todos esses cida-j 
dãos, bem como os interessados 
em geral, são por esta forma 
convidados a comparecer á sala 
das secções do Tribunal do Jury 
no edificio da Prefeitura Munici
pal. não sã no citado dia o ln.ia 
como nos dias seguintes, enquan
to durar a seoção, sob as penas 
da Lei, se faltzrem. E para que 
chegue a noticia ao conhecimen
to de todos, mandei passar o pre
sente edital, que será afixado à 
porta da sala das audiências c 
publicado pela imprensa. Deter
mina ainda este .Tuizo as dili
gencias necessárias para intima
ção dos Jurados e dos réus cu
jos processos estejam em condi
ções de serem julgados. Lajes. 
30 de janeiro de 1945. Eu Aiy 
Cândido Furtado, escrivão do jú
ri1 o datilografei e subscrevo.

•

Mario Teixeira Carrilho 

Juiz de Direito

Para conhecimento dos 8rs. associados n /)irotoria avisa que, em sua 
reunião do mes de janeiro, resolveu tomar as seguintes dcliberoyftes, 
coiu referencia uos festejos enrnayaIosc‘*s do ano «Io 15*45.

A — Serão roalisados dois hailo.s nas noites do 11 domingo- o
13 terça-feira-: 1 divertimento do§ filho» dos socios. um baileII — Haverá para

um
infantil, o qual será rcalisado dia J*J segunda-feira das 1(1 ás *20 liorasj

( ’ — Para os bailes de Carnaval serão exigidos fantasias coi 
exclusão das do malandro, marinheiros, camisa do peito aberto, etc.

— Para os tres bailes, acima referidos, serão vendidas mesas j 
ineofiiita cruzeiros -  a partir de Io de fevereiro 
ato da escolha.

Só participarão dos festejos os sócios quites sendo exigido

l)
i ■ i > 50,m

<1 ra ) pagas no
K

|oe L o u iz  D e f e n d e r á  Seu 
T i t u lo

Londres. (A.P.> Stars an.J 
Stripes, jornal «lo Exercito ame
ricano, anuncia quu o sarjent® 
Joe Luiz defenderá o .seu titulr 
de campeão mundial d*? bnx, ci.

I: iáo do ín 
F

a. iiirg

de janeiro: 
Ooin exc^.âo d ist ribuidoa 

«» paralos convites especiais que serão 
Ia Diretoria, quaisquer convites solicitados, pelos srs 

pessoas txlrniihas, serão cobradas a razão de cr$ .50,00 - cincoenta cruzei tos 
para cada baile, ficando sim expedição á critério da Diretoria.

Secretaria do Club.» I- de «JU/.HO, cm 25 de janeii-. de /9IÕ. 
(UJILIIKUME SOUZA SOCAS — 1° Secretario

n ! raatch-revauche com Billy Cunn, 
i rrtirando-.se em seguida do box

J
Sinte.se liisturiea du 
Banco Nacional du 

Biiincrcio

P r e c i s a - s e
‘ Procura-se revendedores para um artigo de aceitação gran- 

d** e permanente. O artigo custa, em vez d ; vinte, apenas qualro 
cruzeiros. Há grandes possibilidades comerciais. Aceita-se reven
dedores nos mais longiquos lugares e procura-se representantes! sa obra encontra-se a historie 
gerais para localidades maiores. ■ ',oo' “ nnri»„tn«A ».in

Do Sr. João Capistrano dt 
Almeida recebemos a Sinfest 
histórica do Banco Nacional do 
Comercio S. A. com sede em
Porto Alegre, do qual é ele 
representante nesta cidade. Nes-

Cartas para o Snr. Walter Menzl — Rio de Janeiro 
Caixa Postal 1353

VALENTE, W ERãER  & to., Ltd.
R e p r e s e n t a ç õ e s e C o n ta  F r o p r ia

m a t r i z F I L I A
Jiua Coronel Conlora, (J Ilua lã  de Kavoml.

Caixa 4’osuil, 13 Caixa 1’ostnl.
Telgrs. VALENTE Telgrs. VALENTE-T.

L  A J  E S B  L U M E N

01
M7i. ]l

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

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

de trigo ----- Sabão -  Radio P filLC O  — Vidros

Representantes da
COMPANHIA AM ERICANA DE INTERCÂMBIO B R A S IL  ( C m li b )  

COMPANHIA B R ASILEIR A DE ALUMÍNIO 

ETEKNIT DO B R A S IL  CIMENTO AMIANTO s / a .
SE R V A , RIBEIRO s /a

INDUSTRIAS B R A SILE IR A S ELETItO M ETALÚRGICAS s / \ .

Suc. HíiMIAL Lida,
Importadora Comissária Exporta

dora
São Paulo

[lua Libero lindará lõ á  - 18 a 
Caixa Postal - 1275 

Telefone A - i>3?ii Tel. Sopiniial

Blumenau
Iiua 15 de Novembro, 1043 l.° 

Caixa Postal ti-4 
Telef. 1470 Teleg. -  Sopiuhal

KMPRSSA
TRANSPOflTES DE CARGAS

ENTRE
LAJES

F LORIANOPOLIS 
JOAÇABA

RIO DO 8UL

TIPOGRAFIA GUARANI
de JACOB BAMPI

IMPRESSOS EM GERAL - blocos comerciais • talões - notas 
boletins - relatórios - papel dc carta, envelopes, cartões, convi- 

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

Rua Mal. Deodoro, 2S L A J Ç S

0 telefone, é um empregado discreto e barato
f a ç a  i n s t a l a r  u m  e m  s u a  c a s a

VAMOS A TÉ LA  ! . .  1
U SEU  CARRO E S T A ’ Q U E B R A D O ?

Cí
CL E ST .V  P A R A D O ?

O E ’ porque você quer, pois vamos na

◄ 
h-1 A CEN C1 A FORD
( J%
W ALI EN C O N TRA RA ’ TUDO, MAS TUDO

O
<

O QUE V O C E Q U IZ E R

-

RUA*MelL. DEODORO. 54 _  Ltl)Cs

! desse portentoso estabelecimtn* j to bancario, desde 1895 a 1945, 
ilustrada com as fotografias doi 
suntuosos edifícios de proprie
dade do banco e que servem 
de sede da matriz e das Agen
cias e filiais do mesmo e nu
merosos gráficos, esquema», 
diagramas, quadros demonstra
tivos, balanços e completa esta
tística do progressivo desenvol
vimento do importante estabelr- 
cimento durante os seus 51) 

'anos de existtncia Esta. Sintese 
demonstra com exatidão o for
midável patrimônio acumulado 
pelo esforço e dedicação dos 
elementos que se sucederam na 
direção do Banco, durante esses 
50 anos de atividade, e legado 
aos aluais responsáveis pelo seu 
continuo progresso.

Edital
João üualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos 
em Geral, da Comarca áf 
Lajes. Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei ele.

Faz saber que estão em seu 
cartório, á rua 35 de Novembro 
numero dezesseis, nesta cidade 
de Lajes, E«tario de Santa O- 
tarina. uara serem protestada» 
por falta de aceite e pagamento 
duas Duplicatas, ambas no va
lor de eneu mil oitocentos « 
trinta e oito ciuzeiros e cince- 
enta centavos (CrS 5.838,50) e- 
initidas ptla firma F. Artur Fis 
cher & Cia., estabelecida em 
Porto Alegre, capital do Estado 
do Rio Grande do Sul, contra 
Henrique Holmer estabelecido 
nesta cidade de Lajes.

E como não tivesse sido en
contrado o referido Henriqut 
Holmer, pelo presente intimo-o 
a vir pagai as ditas Duplicata 
ou dar ?.s razões da recusa, no
tificando o, desde já do protes
to, caso não compareça no pra
zo legal.

Dado c passado nesta cidadf 
de Lajes, aos vinte e dois dias 
do mes de Janeiro de mil novt 
centos e quarenta e cinco 
(22J1/1945)
Lu, João üualberto da Silva 
Filho Oliciid de Protestos em 
Oeral da Comarca de Lajes Es 
lado de Santa Catarina, o dati
lografei e ti,mbem assino.
°  Oficial de Protesto^ cm Ger» 
/oão üualberto dc Silva tUh-'

i u ; a p i T A

J A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
L  em artigos para homens mulheres e crianças.

—------------- -------------------- xouAt vauiitJia rinto, «o
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Prefeitura Municipal de l  ajes
ESTADO DD SANTA CATARINA

i y  Tabelas Explicativas da Despesa
(Continuação do numero anterior)

c„, Codigo
Local DOTAÇÕES

T O 1
‘ do 1* D I S C R I M I N A Ç Ã O Sub-Divisâo
— 1 Serviços

«1 llll
Cr.S Cr.S

d»
Transporte 87 000.00

-ano (
8-2 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

RODOVIAS
Nnte .

'Oiiai ( 8-21 Pessoal Variavel
ede t

. é ' 
de. Nt

8-21 -1 Operários dos serviços de estradas e pontes 87 000,00

8-23 Material de Consumo
•'isto, b 23-1 Para os serviços de estradas e pontes 10.000,01)

'tcin-fi
a 194 8-24 Despesas Diversas

3tias d. 8-24-1 Transporte de pessoal e material para os serviços '
Pr-prit

8-24-2
de estradas e pontes 200,00

serve, 
is Agí

Combusíivel para o transporte 0 000,00 10:1200,00

e BI 8-5 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
quenii
T>onstr 8-51 Pessoal Variavel
eta est 8-51-1 Operários dos Serviços de Limpesa Public?. 25.000,00
esenvoi ~
estabtl 8 52 Material Permanente
><US j 8 52-1 1 Aquisição de veículos, etc. 1.000,00

Sir.tei 
o o fa 8-53 Material de Consumo
Jir ulat 8-53-1 Para os serviços de Limpeza Publica 2.000,00
ão do 8-53-2 Manutenção <ie animais 6.000,00 34.000,00
;ram u 
ite es-'! 8-7 CONSTRUÇÃO E CONSEVACÃO DE PRÓPRIOS
' legai PÚBLICOS EM GERAL
pelo «e

8-74
8-74-1
8-74-2

Despesas Diversas
Conservação de Proprios Públicos
Mercado

5 000,00
100.000.00

8-74-3 Indenização ao Estado pelo fornecimento d’agua

' i 1 va Fi
aos prédios da Prefeitura e do Mercado 1.200,00 106.200,00

r o i esta 
arca í

8-8 ILUMINAÇÃO PUBLiCA

anta ft 8-84 Despesas Diversas
Lei eit 

*m sei
8-84-1 Iluminação Publica da Cidade 47.000,00

ivembti Total dos Serviços de Utilidade Publica
ctdaiJí

ata 0  
testada: 9 Encargos Diversos
rameaü 9-0 PESSOAL in a t iv ono vr
. IJlOS 1 9-00 Pessoal Fixo

cincf 
S.50) *

9-00-1
9-00-2

Antonio da Silva Furtado (Porteiro) 
Bradamante Salmoria (Professor) 480.00

880.00
2.640.00
2.160.00 
6.000.00

■lur rií 
da « 
Estai 
conin

9-00-3
9-00-4
9-00-5

Vidal Machado Goulart (Zelador do Cemiterio) 
Manoel Machado Goulart (Trabalhador de Rim ) 
João José Godiriho Junior (Tesoureiro) 12 160.00,

aelicii 9-2 INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E REST.TUIÇÕES

ido tf 9-24 Despesas Diversas
lemiq* 9-24-1 Restituições de impostos e taxas de exercícios
ntir.no < encerrados 1.000.00IpIlClW 
US3, ^ 9-3 ENCARGOS TRANSITÓRIOS

proto
no pR 9-31 Pessoal Variavel

i cidad
9-31-1 Pagamento do pessoal convocado 3.<'00,001
9-31-2 Para admissão dc extra-numerarios 3.0004)0

>is di* 
il noví 9-34 Despesas Diversas

cinco 9-34-1 Construção de prédios escolares e aquisição dos
respectivos terrenos © b 6 o b C i

a Sil'1 
los «•

9-34-2 Òalbrio-Familia 40.00' 1,00 77.200.00

PRÊMIOS DE SEOUROS E INDENIZAÇÕESajes Ei 9-4
0 d*" POR ACIDENTES

ni Oef 9-44 Despesas Diversas |
i PU* 9-44-1 Seguros por acidentes no trabalho 6.000,00 1

9-44-2 Seguros de bens moveis e imóveis 7OOÍO0| 6.7< '0,00

e s
Transporta 97.060,00

(Continua no preximo numero)

Serviços

Cr.S

“ SW/̂ 3

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
Atende no Hospital Sâo José de Antonio Prado, aparelha- 
do paia qualquer intervenção cirúrgica, com serviço mo
derno de Raios X. Bisturj eletrico, Raios ultra violeta, on- Z 

das curtas e ultra curtas.
44
* x t 11111 tt-tt-i 11 i r ,  i i t-r t-t i i u

Galeria da Moda
@ ____________________________________ G)

de
E R 1 C H  S E L  L

f on e  87 Rua Correia Pinto, 6
O emporio das sedas ! ‘ 0  palacio das noivas!

Avisa a sua distinto freguesia qu»* .'e aha de receber das 
melhores fabricas do Rio e São Paulo as mais^altos novidades 
um sedas para esta estação.

Tecidos de todos os tipos, com as mais modernas 
padronagens

ENXOVAIS COMPLETOS PAR A CASAMENTOS K BATISÀDOS 
ARMARINHOS —  ARTIGOS DK CAMA K MESA 

PERFUM ARIAS BlJO U TER lA S

Visitem as vitrines da Galeria da Moda e convensa-se
que MODAS ! MODAS ! e MAIS MODAS só na

Galeria da Moda

377.400,001
377.400,00

Dr. J. C0STÃ NETO
Cirurgia geral — Ginecologia

João 8. W altrick (Jôra)
Agrimensor Diplo>na<io.

Carteira Profissional n° 564. 
MEDIÇÕES E  D\ VISÕES D E TERRAS. 

Aceita serviços nos municípios vizinhos. 
Lajes — Praça da Bandeira , sm .

Dr. João Ribas Ramos
A d v o g a d o

Causas Cíveis, Comerciais, Criminais, I ralm- 
lliistas e Legislarão Fiscal.

Sta. Catarina — l.ajes

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Di*. Celio Ramos 
Di*. J. Sombra - Di*. Salvio Arruda

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

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

Metabolismo Basal
(funcionamento a seco)

Rui Mal. DeoJoro - (Esquina Braça João Ressoa) Fone 133 

LAJES — Estado de Santa Catarina

Partos
Upiii-açôes (te: Rstoinago, Intestino, Apomli» ito. KigiiJo, •• Via» Uiliai-c». 
Tircoitlo, Boe.io (papo). Iloruins, Vnvises o Hemon-nidus. líiii* e ProtusUi 
1'tm-o, Ovários, e Seios. Tumores em geral, Oirurgin do» Ossos o Arti- 
culHSòe». Fraturas. Cirurgia dos D.-l>i(os ('ongmiitos e Aclipiiriiios.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Consuitorio :./-5 de Xorembra, -/ Kdijirin <l,i Ir le/am ea) 

das 3 — 5 horas
L AJ E S  Kesidencia : Correia Cinto .7 Ao/o I9ò S. C atai ill 3

faça seus aauacios no -«Correio Lagcano» jortn’ de grande tiragem

J
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Prefeitura Municipal k  ia je s
Estado de Santi Catarina 

Decreto de
3 de janeiro de 1945.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve :
Promover, por antiguidade :

De acordo com o artigo 50, do decreto-lei estadual 
n" 700, de 23 de dezembro de 1942:

Ivanyr Montenegro do cargo da carreira de Escrifurário Pa
drão I, do Quadro Unico do Município, ao cargo do Padrão J 
da mesma carreira, vago em virtude da exoneração de Silvio 
Ramos Castro.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de jantiro rle 1945. 
Assinado: Vidal Ramos Junior -  Prefeito Municipal. 

Uldcrico C.anali -  Secretário.

Prefeitura Municipal de Lajes

Decreto de
20 de janeiro de 1945- 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve :
Conceder exoneração.

De acordo com o art. 92, § i°, aliara a, do decreto 
lei estadual n° 700. de 28 de outubro de 1942 .

A Maria Martineli Zancni do cargo de Professora, Padrão 
A, do Quaaro Cuico do Município (Escola Mista Municipal de 
liiacios, no distrito de Anita Ganbaldi).

Prefeitura Municipal da Lajes, e.n 20 de janeiro de 1945. 
Assinado : -  Vidal Ramos Junior -  Prefeito Municipal. 

Ulderico Canali -  Secretário.

Requerimentos despachados
Dia 26 de janeiro de 1945.

N° 20 — Henrique José da Silva -  Transferencia de um 
terreno • 2o despacho: Sim.

NJ 21 — Henriqueta Maria do Amaral -  Transferencia de 
terrenos - 2o despacho: Sim.

N° 71 — Aderbal Neves -  Licença para fazer melhora
mentos em seu prédio • 2° despacho: Sim,

N 1 77 — Isarina Silveira Telies -  Transferencia de um ter
reno -  Sim.
Dia 27 de janeiro de 1945.

N ’ 87 — Kduardo Vitor Cabral e sua mulher Mercedes Cú- 
nto Cabral -  Transferencia de um terreno -  S m.

N» 88 — Bento Pinto Ferraz -  Licença para construir um 
túmulo • 2° despacho: Sim.
Dia 29 de janeiro de 1945.

N° 76 — Paulo Heiden - Licença para construir um muro 
o retelhar seu prédio -  2o despacho: Sim.

Knd. Teleg..- 
OERrUZZ, BERTUZZ1 S RIB\S “Icfone 95 

Postal, 2i

REPRESENTAÇÕES EM GERAL E CONTA PRÓPRIA 
tiscntorio — Rua 15 de Novembro. 28 

LAJRS — Santa C atarina

Senhores Fazendeiros e Criadores
PRODUTOS DO INSTITUTO BIOLÓQICp DE S. PAULO

VACINA SAPONIDADA — contra o carbúnculo verdadeiro 
VACINA-contra o curso branco dos bezerros VACINA-contra o garrai illio 

VACINA — contra o carbúnculo sintomático 
li.VCTEFíIOFAOO-contra o garrotilho. POMADA -  infecções piogenkas

PRODUTOS DA FARMOPECUÁRIA S. A.

drCOSSEPTIL — para a pneumonia nos bezerros 
CAr.CÍO VETERINÁRIO

indispensável aos auimais em crescimento, em gestação etc.
OLEO CANFORADO COMPOSTO — para o coração e falta de forças

SUDORINA
indicada nas cólicas do cavalo envenenamentos e intoxioaçõesalimentares 
SANACULO.S para todas ns «species de cólicas de cavalos e burros

S ANAlTHSO
l>. todas as perturbações, gastro intestinais, diarréia rebeldedos animais novo 

V ERMITIAZINA -- vermifugo H- ontielbado polo Dep. df»'Pm*uariu 
Xorío Americaiao, cumo sendo o mais ativo »■ completo.

1 ^EOSIT — poderoso desinfetante cicratizante veterinário.

Escritório Jurídico Comerciai
A ssu n tos :  Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativos

f onsutte. nossa ('íryanizurQ.o antes de sc dicidir pela e.ompra ou renda 
da imóveis, pinhais ou qualquer em presa neste estado.
DireFr: -  DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

Fiidcrt-ço  IW. ELIUlt VNCO C a ixa  H4 Fom  õ /
Rua I rei Rogério, •4—L A JE S  — Santa Catarina

P R O D U T O S

de la. 
de 2a.

Açúcar :
Giosso 
ürosso 
De 3a.

Arroz beneficiado:
Especial (Blue-rose ou agulha especial)
De l.a (Blue-rose de l.a, agulha de l.a 
amarelão de l.a e japonez de l.a).
De 2.a (idem, idem, idem. idem, de 2.a)
De 3.a (idem, idem, idem, idem, de quebrado). 
Quirera (arroz).

Banha :
Colonial
Refinada

Batatinha
Café

Em grão 
Moido, puro 

Carne verde ;
DE BOVINO :
De 1 a (coxão, alcatra, filé, lombo e postas), 
com osso.
De ?..a ('assem de dentro, assem de graxa, pei
to e fraldas), com osso 
De 3.a (todas as dem. is), com osso 
Filé Mignon 
DE SUINO :
Sem osso 
Com osso 
De carneiro 

Cebola .
Farinha de Mandioca

Especial (Tipo Barreiros)
De 1 ,a 
De 2.a

Farinha de Milho (Fubá)
Farinha de Trigo 
Feijão Preto:

De l.a 
De 2.a

Oado Suino, em pé 
Galinha, peso vivo 
Lenha beneficiada 
Linguiça :

Pura, de carne de suino 
Misturada, com carne de bovino 

Macarrão .
Comum, de trigo 
Especial, de leite e ovos 

Massas para sopa:
Comum 
Aletria 

M mteiga :
De l.a, nata doce 
Colonial 

Milho 
Ovos 
Sabão :

27/3 fjoinvile)
De fabricação local (Domestico)

Toucinho
Vin2gre (sem casco)

SANTA C A T A R IN A  

'A R IA  N. 5
jauviro Jfí 1-11 > 

de nuns atribuíçA®**, lí E r> O I>
„e.M s.MJadf. a s-r ob r rvada em todo

V E :
0 Município.

|> K t> D l TO  H V A R E .1 O

UnideJe Preço Cr.idndv Prèço

Cr.S Cr,$

Quilo 2,50
_ » 2.30

— - > ‘ 2.S0
_ — >
— » 3,20
_ r-r_: >

>
2,80
2,40

— > 2,00
— — 1.60

Quilo 5,-0 0,50
— — » 8,20

Se. 50 35,00 » 0,90

_ _ . 4,80
= — » 7,80

—— _ >
» 3,50

— — J>
— 2,80
— > 1,50
— _ * 6,U0

— > 4,00
— — » 3,50
— =? . > 3,00

>
2 50

— > 1,50
» 1,30

— > 1,10
Sc. 40 40.00 * 1.20

— _ > 2,80

Se. GO 60.00 > 1,20
Sc. C0 50.00 > 1,00
Quilo 2,40 »

— — Quilo 4,50
Milheiro 25,00

Quilo 5,50 Quilo 6,50
5,00 5,80

— — 1 4,50
, 4,70

— — » 5,30
’ 5,50

Quilo 10.00
>
>

19.00
12.00 
0,70Sc. 60 34,00 »

-- - Duz;a 4,00

— — Unidade 0,40Quilo 4,20 Quilo 5.0015
2 garrafas

4.30
14,90

»
Garrafa

5.00
7,40

t.1
P

V<
n
(C

Avt. 2.® -  Na interior do Municip.o. os prcçoa da tabela mencionada 
/.ona. poutTflo ser elovados apenas do transporte até o local da venda 

Art. íi.° -= Fica abolida, provisoriamente, 
a de ti 1 é mignon.

Pnragrafo Único — Não poderá cxeedor de oein ( UH)) .rl;l
Art. 4.° — O 

tabelados nu presente 
Art. 5." Kftta

oo carno verde 

m.iHopeso de

no art 

de

1.
bovinos

I»!ando nâo produzidos na 

* m oSdo excetuando->«*

estabelecimento •omercml varejista, fica obri-ado a manit, ‘" T  qui!°  de vendida,
-sente PorUrn,. vx,d„:,t,va da <,ualidad« d.. .U“J “ PrmluL, p.«u. a wm b,
Porta n a  .n tr a ia ju . v.gor na dato dc su........ b W ã o  ‘ ’ í '«Pectív.. preço ,b- venda.

1 reteitura Municipal de Lajea, 30 de janeiro do' 194:^  MS contrario.
I nl il fíamns Ju n ior  — p . . - , - . .  ,1 1 Municipal.

Faça seus anúncios no Correio Lageano, jornal de grande tiragem.

Os prisioneiros da F.R.B.
Rio (D. T.) — Anuncia-se da 

Italia que as Forçis Expedicio
nárias Brasileiras, operando no' 
setor dos Apemnos, fizeram pri
sioneiros mais de 800 nazistas, 
entre oficiais e soldados, nestes 
últimos seis meses de luta na 
frente italiana.

FRACOS e
a n ê m ic o s

to m em

“S l I . Y L ü i.y  
Grand* Tônico

O rei IlOris fot ass?.s- 

sinado
O Hpri Loris da Bulgaria foi 

assassinado pelos nazistas, den- 
ro do avião que o reconduzí i 

do Q- G. de llitler p2ra Sofia.

- 
« e

i *
 I 

> i 
Pt-

 t-
i t 

t 
1 f
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Instituto de Educação ne Lajes
Ano Letivo de 1945

EXAMES DE 2* E’POCa : Requeridos de 8 a 10 de feve-

S O C I A I S------------------ I V u  i  n  O

t/uh-riuno de Morais

O Clube 14 de /unhe, a ai fs locra- , todas as formas e em todas as ocas:- 
reiro. R^alisados de 1 2  a II) de fevereiro. EXAMES DE ADM1S- tica sociedadedo plaualt catatincnse, jõea prestigiar a ação das diretorias
S Ã O :  Hequeridos de 8  a 10 de fevereiro. Realisados de 1 2  a 19 abriu, no dia 21, os seus magníficos | que,, embora sem alarde, ou propu-

j  salões para um sarau que teve come- gauda, trabalham, de tato, pelo en-
ço ás ‘.:2 horas e marcou o inicio das grandeoimonto do Clube e pelo cura-
suas atividades em 43. 
vezes anteriores, muito

ÔfliO
grande

das
foá

de fevereiro. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 1. Certidão 
idade com firma reconhecida. 2. Atestado de vacina recente. 3.
Atestado de sanidade passado por médico do Centro de Saúde, 
com firma reconhecida. Matricula no Io ano: Requerida de 19  a I a afluência aos salões do rival do l-
22 de fevereiro. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 1. Cmific.io Ü t S l 1“ £ K  í o
de aprovação em exame de admissão. 2 Recibo do pagamento,c:iValheirismo lageano>. As dansas, 
da 1“ prestação da Caixa Escolar. MATRICULA NOS O U TRO S! gravas á técmca e boa vontade do 
ANOS- Requerida de 22 a 25 de fevereiro. DOCUMENTOS N E -|se“ nor / uivio de Jesus, e seus com- 
CESSARIOS: 1. Certificado do ano anterior. T ”.''
mento da 1 prestaçáo da Ĉ aixa Escolar. MA 1 KlĈ l —A elegancia há inuito creado por sen-

prunento das obrigações a ele atri
buídas pelos estatutos;

4n. - que á diretoria falece compe
tência para, por comodismo, ou co
vardia moral, permitir- que determi
nados sócios, passando por cima dos 
estatutos, e apezar deles, suponbam- 
se legalmente icvestidos do direito 
de só respeitar a sua vontade, o seu 
arbítrio, as deliberações, ou ordens, 
que de nenhuma forma lhes acarretem

Pequenos =====
= -  Anúncios
VKMHUW 1>0r preço deTLiiULi ocasião, uma 

prensa giratória para fabricação 
de telhas írancezas, com todos 
os pertences e 3.000 caixilhos. 
Tratar em São Joaquim com 
Julio Matos de Oliveira

CURSO NORMAL: Requerida de 10 a 16 de fevereiro. DOCU-i horas c senhorinhas da nossa melhor embaraços o responsabilidades; 
MENTOS NECESSÁRIOS: 1. Certidão de idade com firma reeon-; sociedade, e que constitue, hoje, um 
hecida. 2. Atestado de vacina recente 3, Inspeção de saude feita
no Centro de Saude com tirina reconhecida,. 4. Ceríiticado de pcia vjs j0  jg  c orreia Pinto. A dire-
conclusão do Curso Fundamental. 5. Recibo do pagamento da turia do Clube eongratula-se com a
Ia prestação da Caixa Escolar. O B S E R V A Ç Ã O :  1" As aulas uo maioria dos senhores sócios, nâo só
Curso Normal iniciar-se-âo a 15 de Fevereiro. Entretanto, os a - ; com
lunos do 2° ano Normal dcvciii estar presentes no dia 0 de L e j preensâo que teem domonstrado dos
vereiro para a organisaçâo de classes no Grupo Escolar Modelo seus privilégios - J -  — c ~ - :-
Vidal Ramos com a orientação Pedagógica dos Lentes de Meto- «in-l» 
dologia e Prática de Ensino. 2. Os alunos com Curso Comple 
mentar completo poderão requerer matricula no 2U ano Funda 
mental.

A «Tosse e a Sufocação da 
Asma ou Bronquite Alivia
das em Poucos Minutos

Sofre V. de acessos de asma ou bron- \ 
quite táo forteR que perde a respiração 
por momentos c que não pode dormir ? 
Tem que tossir tanto que lhe parece ; 
abalar os músculos do estômago-> Sen- | 
te-se débil, incapaz de trabalhar ? Tem 
que evitar as correntes de ar c certos 
alimentos? Mesmo que esteja sofrendo 
por muU,o tempo de\e ter confiança 
nesta nova receita módica chamada 
Mendcico- Tudo o que tem a fazer é 
tomar 2 pastilhas ns refeições e 03 ata
ques desaparecerão. Mendaco começa 
a circular no sangue em poucos minu
tos. ajudando a promover unia respi
ração fácil e livre, sono repnrador e 
tranquilo, de maneira que desde #a pri
meira noite se sentirá mais jovem c 
mais forte.
Anos sem Ataques de Asma 

Mendaco não produz apenas alivio 
quasi imediato e respiração livre, mas j  
ajuda lambem o organismo a defen- ;

der-se contra os futuros ataques. Por 
exemplo, muitas pessoas que haviam 
perdido péso. que passaram ns noites 
s^m dormir e que se sentiam sufocadas 
com os sucessivos ataques de asma ou 
bronquite, descobriram que Mendaco 
acabava com os acessos desde a pri
meira noite e muitos, já há anos, uão 
voltaram mais o sofrer de asma.

Sinta Alívio Imediato
A primeira dose de Mendaco conie- 

çn a trabalhar através do sangue, aju
dando a natureza a ncahar com os efei
tos da asma e bronquite. Em pouco 
tempo. Mendaco fará com que se sinta 
unos mais jovem e mais forte. Adquira 
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer 
farmácia: experimente-o e veja como 
dormirá bem esta noite e como sc sen
tirá melhor amanlsà. Nossa garantia c 
a sua maior proteção.

M e E 2 á a c © - <'""aa a sm a .

Agora também a cri? 10,00

e deveres. E mais 
a mesma diretoria, sabendo-a 

herdeira direta e inconteste das qua
lidades daqueles que, há quasi cinco 
lustros, fundaram o nosso 14, espera, 
precisa e pede que essa maioria lhe 
dê todo o apoio moral de que neces
sita para, em defesa de prerogativas 
das quais o Clube nâo pode, não 
deve e nâo quer abrir mâo, poder a- 
cabar. d>- uma vez por todas, com a- 
busos frequentemente praticados por 
pessoas que, não sei porque, nâo 
querem compreender que, até mes
mo no «código do bom senso», o di
reito de cada indivíduo,’ou entidade 
pára exatamente nu ponto onde se 
inicia ou começa o direito de outra 
entidade, ou indjviduo.

üa. - que ueuhum sócio devo, eui 
dias de saraus ou bailes, levar ao 
Clube pessoas estranhas ao mesmo 
sem o prévio e absolutamente indis
pensável consentimento da diretoria;

tia. - queos sócios pagara ou pagaram 
todas as vantagens, regalias ou direi
tos previstos, fixados ou estabelecidos 
nos estatutos;

7a. -  que, partindo da verdade in
dicada no inciso ti, o consentimento 
de que trata o inciso 5 deve, salvo 
exceções que confirmem a regra, ser 
expresso sob a forma de um «Cartão- 
lugresso» adquirido c pago pelo sócio 
que, por gentileza ou deterencia, pre
cise ou deseje ser amavel com deter
minado cavalheiro (digo só cavalheiro 
porque entendo que, sob nenhum pre
texto, devem ser cobrados ingressos 
fornecidos a senhoras e seuhoriuhas) 

8u. - final mente, que, conforme 
implicitamente afirmei linhas atrnz 
precisa e deve a maioria dos socios, 
para o seu proprio bem e no inte
resse geral do Clube, colaborar dire
ta e pevmanentemeute com a direto
ria, afim de uue, da conjugação de

Vpnrla.cp Um ótimo ter~I ultUG Ou reno de plan- 
Maçõts e pinhal medindo 1 alé 
3 milhões, a razão de Crf 

j 20.000,00 o milhão. Está situado 
a 18 quilômetros da cidade, na 
Fazenda do Taboão, distrito de 
Carú. Proprietário Domicilio C. 
de Moraes. Informações com 
Cândido Bampi, nesta cidade,

VENDE-SE
Um carro de mola, por preço 

de ocasião. Tratar com Joaquim 
da Silva, rua São Joaquim (ban
hado).

V I M - S E

perni-

Clubes 14 dd Junho e 1° de Juliio
As Diretorias dos clubes 14 e 1“, 6J As diretorias resolveram também

de comum acordo, resolveram sobre .que os socios do Clube I o de /iillio
os festejos carnavalescos deste ano: j terão franco acesso aos salões do 

Io) Cada clube fará em dias alter- Clube 14, mediante apresentação do | 
nados dois bailes e uma matinée in- recibo das mensalidades referentes ao 
fautil. j mes de janeiro de 1945 e vice-versa

’* • aos socios do Clube 14 de /unho 
para os bailes do Clube Io de julho , 

■a)  Para todos os bailes estarão pre
sentes os porteiros das duas socieda
des, afim de identificarem os socios I 
dos Clubes, bem como os respecti
vos cobradores, para os que se acha
rem em atrazo com as tesourarias.

7o. Os ensaios carnavalescos, que 
também serão em dias alternados em 
cada clube, serão iniciados dentro 
em breve sob a direção do maestro 
«Ponce»

Pelo Clube 1" de Julho 
Guilherme Socas -  Secretario 

Pelo Clube 14 de Junho 
Pandyck Silva -  Secretario

É certo que, em principio, todos os 1 esforços, resulte, como primeira con- 
sócios são iguais entre si. Digo «em . sequencia, o desaparecimento de há- 
principio», porque os beneméritos, oS j bitos já  arraigados, mas lamentavel- 
remidos e os fundadores, no que diz 
respeito a direitos de votos nos casos 
de eleições, levam, sobre os contri
buintes, vantagens expressamente in
dicadas nos estatutos. Também è 
certo què os remidos, além disso, 
gozam do previlégio de não pagar
mensalidades, privilég o qne não es-j bailes ou saraus), teuha 
queçamos, foi adquirido á cusla de de entregar ao Porteiro; 
dinheiro. Não deixa de ser certo, ain
da, que todos nós, sócios de qual
quer categoria, devemos gozar, sem 
restrições, de todos os direitos, pfi- 
vilégios e regalias fixados expressa 
ou implicitamente nos estatutos.

Mas também certíssimo é que as 
maiores de todas as verdades são as 
seguintes;

1. * -  que o sócio contribuinte co
meça a ter direitos exatamente a 
partir do momento em que, pratican
do o mais elementar dos seus deve
res, paga a sua mensalidade;

2. “ -  que a diretoria pode, e deve

mente errados e grandemente 
ciosos.

Depois de refletir maduramente a 
respeito, pesando e sopesando aspos- 
siveis consequências, pede a diretoria 
a cada socio:

a) - que, à entrada do Clube, (para 
a bondade 
senhor Se

bastião da Silva Ramos, os recibos 
relativos ao pagamento da mensalida
de do mes anterior;

b) - que, na hipótese de não ter si
do encontrado pelo cobrador, laça o 
oftsequio de procurar, no proprio Clu
be, o senhor Aureo Sabatini, que lhe 
dará o documento que servirá de in
gresso, ou informará, ao Porteiro es
tar o interessado em dia com os seus 
pagamentos.

c) - que, sob nenhum pretexto, 
leve ao clube pessoas extranhas ao 
seu quadro social, sem que a direto
ria, uutes, e sempre que possível por

Uma casa de moradia- 
com excelenie tu u no me- 
ilindo 30m. x õOm. na Ave
nida Mal. Floriano.

Tratar com Milton Barros 
na Agencia Postal Telegrá
f i c o .  .

Snooker á Venda

2> O Clube !'• de Julho, realizará 
os bailes nos dias 11 (domingo) e 13 
(Terça feira) de fevereiro e a mati
née infantil na tarde do dia 12 (se
gunda feira)

3“ O Clube 14 de Junho, fará seus 
bailes nos dias 10 (sabado) e 12 se
gunda feira) de fevereiro e amatinée 
infantil na tarde do dia 11 (dominga) 

4" Os ingressos serão fornecidos 
aos forasteiros convidados pela dire
toria ao preço de Cr4f5*>,u0 (cincoen- 
ta cruzeiros) por clube, e visados 
pelos respectivos secretários,

5” As mesas para os bailes, serão 
vendidas em local oportunamente a- 
nunciado ao preço de Cr.s 50,09 
(cincoenta cruzeiros) para cada citibe.

| « v  . *  - ------ - 7  - r

em beneficio da totalidade, estabele- j iutermedio do presidente, ou quem 
cer normas internas» para entrada dei suas vezes fizer, haja fornecido o do- 
pessoas não associadas, forma e Io- cumeuto que, para cada caso, deverá ser 
cal para cobrança de mensalidades, apresentado ao Porteiro ,ou ao diretor 
dias para saraus, etc., etc. ! que se eucontrar fiscalizando as res

ida. - que todos os sócios devem sob ,pectivas entradas.

4T  1 * i £
l
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Dr. uelso Rainos Branco 
ADVOGADO

Residência e Escritório: Itua Horcilio Luz. — LAJES

Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curítiba- 
nos, Bom Retiro e Rio do Sul.

f

!•t,

ESCBITÓ RIü  DE ADVOCACIA
Dr. Rubens Terra

Bacharel em ciouciaa jurídicas o sociais, pela Foculdado de Direito do 
Estado de São Paulo

Dr. Hélio Ramos Vieira
Racharei em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

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

falências, etc.), criminais, orfanolrtgicas, etc.
Rua Cel Cordova -  Edificio Centenário - L A JE S  -  S. Catarina

Vende-se um em per
feito estado de conser
vação.

Tralar nesta redação.

Precisa de

Automóvel de Aluguel ?
peça pelos fones  100 e 173 que 
atenderá dia e noite

MEXE B E N T H lE N
End. Telegr.: BENTH1EN

* i 1 4 ♦ ♦ * M  f h  » í M  4 * ’ 4 *1! t M  ! ! i i  í i i Mi 4 ! í »

t
-
-rr
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JOÂO BATISTA TEZZA
Advogado

LUD0 VIC0 RAU
CONSTRUTOR LICENCIADO

Projetos — Orçamentos

Construções puf empreitada ou administração 

L A J E S  Santa Catarina

«O iCS

I

Diretoria de Obras Publicas 
Serviço de Aguas de Lajes

Edital
Deverão comparecer á Coleto- 

ria Estadual, dentro do prazo 
de d.z (10) dias, para efetuarem 
o pagamento das taxas, todos 
os srs. proprietários, ou consn 
midores atualmente em atrazo 
Os que não efetuarem o paga
mento no referido prazo terão o 
stu suprimento de agua intei- 

Irompido de acordo com o artigo 
•45 do Decreto-lei n° 564 oe 

30/8/41. Outrosim, a partir 
da p r e s e n t e  dat a ,  t o d o  
aquele que atrazar o pagamento 
tias laxas, ser-lhes-á também 
aplicada a pena do artigo em 
questão. Rara que não se ale
gue ignorância publica se o pre
sente no fCorreiu Lageanor.

Lajes, 11 de janeiro de 1343 
J  osé L. Gdss Waltrick 

Fiscal

■:♦:• :»: c-s< >: .•»

Faça seus anúncios no «Correio Ugeano» jornal de grande tiragem
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Flores de Sombra
(Rara n (iremio Ramalhete Róseo)

S'o todas as esperanças nascidas ao sopro da sin
ceridade vivem no apogeu das grandes glórias, é por
que tu, Grêmio representativo dos anoeios da juventu
de patrícia, mergulhas os teus ideais no lago azul dos 
sonhos !

Todas as flores coloridas, cheias de policromia e 
beleza, se entreabrem nuin fulgor que diz vida, inoci- 

rios ainda precisamos de dado e recordações -  recordações de outras horas pas- 
muita chuva, em todo caso sa<las n0 mtíio das maia Sratas llu8Ões ein Plenu’ Vl<?0
alguma agua já  juntou. <la i(|a J p * . t, . . ,

Na noite de 5* para tia Hoje, que vibrando as notas ritmadas de liarmo.
feira caiu boa geada em r,i;1 lia sinceridade, tu és a imagem liei da alegria e da 
Lajes, na cidade pouco a- ? r«D? a- no reino dü t0(,as !,s grandezas, genuinamente 
pareceu, mas fora nos cam 
pos, notava-se nitidamente 
sua presença. Geada em 
pleno fevereiro.

Chuvas e geada em 
Lajes

Depois Je  longa e prejudi
cial estiagem, tem chovido, 
a situaçRo melhorou, para 
os carnpoe as chuvas foram 
ótimas, também para algu
mas culturas, que ainda 
sobreviveram á graudo seca, 
agora revigoraram. Para os

Pequenas noticias
O cadaver de Ciano

belas
Cada participante do nominal dos teus sócios, é 

um crisântem o—flor de Maio— do lindo mós de M aria!
Pur isso eu te coucito a teres entusiasmo e garbo 

uas tuas destacadas reuniões, procurando, com carinho 
e empenho conquistares, o quanto possivel, na estrada 
verdejante da esperança, os louros e as simpatias, alem 
das que já possues.

A Alto Corte de .Justiça em E, só assim então. increm entaras, cada vez mais, o 
Roma infcimou, que o cadaver quinhão de apreço no tumulto das grandes emoções

Correio Lageann
EdiçBo comum de (í paginas

Grande tiragem e vasta circula- 
çBo no planalto catarinense.

Elevado numero de assinantes 
no município de Lajes e distrito?, 
cm Florianopolis, Vacaria, Bom 
Jesus, Caxias, K;o do Sul. S. ]oi- 
quim, Hom Retiro, Curitiba iio>. 
Campos-Novos, Caçador, Cruzeiro 
Menor circulaçAo noutros lugares.

Venda avulsa em Lojes, - na 
Engraxataria Polir t  na ru«. 
Venda avulsa também em Kiorij 
nopolis, S. /osiquiin, Bom Retiro, 
Curitibanos e Campos-Xovos.

que esta Lajes experimenta quando assist*} as tuas vela
das de Arte !

E  é isso que hoje tenho a dizer-te, no tocante a 
tua brilhante atuação no cenário social deste pedaço 
uberrimo de Santa-Catarina — a Lajes grandiosa e hos
pitaleira.

Lajes, verão de 194õ.
Heitor Moraes

atravessado por balas do Conde 
Ciano, executado pelos fascistas 
republicanos, está em exibição 
publica em Vercna, para provar 
ao publico, que Ciano foi fuzi
lado.

A bomba «terremoto*
Londres revela, que a bornba 

«terremoto», britanica, de 0 mil 
quilos, é considerada a mais 
devastadora afina empregada em 
qualquer guerra. Comparados 
com ela, a bomba-voadora e a 
granada-foguete germânicas são
consideradas simples brinquedos 
--------------------------------------1------
Liberdade de religião pa
ra os alemães proclama

da por Eisenho\yer
«Durante mais de dez anos 

estivestes sob um regirr.e que 
transformava injusta discrimina
ção contra pessoas inocentes em 
sistema de direito», declarava a Desta novel sociedade recebemos comunicação da eleição
proclamação. «Tais leis são e posse da diretoria que regerá seus destinos em 1945 e que é 
contrárias a qualquer senso de a seguinte :

I a F. A B. bombardeia
A l n Esquadrilha do caça da 

F.A.B., destruiu um deposito 
alemão de munições em Spezxia.

Noticias ila F. E /H .
Rio, (A. N.) — Do front. aca

ba de chegar o grito de inver
no dos soldados da F. E. B.
E’ ele: .Quebra o galho, direi- 
tinlio esclareço!» o que quer di- 
■zer: «Aguenta bem o frio, de
fende-to como puderes »

Aliás, nas cartas que chegam 
da Italia, e que nos vem aos 
milhares, todos são unanimes 
cm referir que ha roupa de lã 
ein abundancia, biscoitos, doces
em quantidade limitadas e co- Encontra-se nesta cidade o sr, 
mids da melhor. <'s rapazes. Ap,gsj0 Barros, inspetor da Su 
lambem se referem, com grande A„,er;ca< Seguros de Vida, com 
entusiasmo, á cordialidade nor- rcSidencja <;m Florianopofis. 
te-americana, acentuando o em- _  Vu(,ou de p Att>í,re Sf
penho doe soldados de Tio Sam Leopoldo Wanderlinrle, co pre 
em aprender o português, dcco- rietaiio dc , loUI S|1, Ainerif, 
rando frases «tos nossos patrí- desja c dade 
cios,sobretudo asde bom humor. _  Itegres; ou do interi0r do
--------------- ------------------ ----------- município o sr. Alíeo Ramo?

industrialista aqui residente, 
t — Procedente de P. Alegre, 
enconlra-se nesta cidade o jo-

Gonsorciarain-se nesta cidade,' vem engenheiro Dr Hugo Ra- 
o Sr. Amoldo /Tancisco d a : mos Vieira.

Varias

Consorcios

João Cândido de Góss e Isol-iiia de A m ijo Góss
participam aos parentes e pessoas de suas relações o con
trato de casamento de sua filha l.EONI, coin o Sr. OCTA- 
VIO SILVA.

Florianópolis,
Janeiro de l lJ45.

LKONI o OCTAVR) 
confirmam

Rosa, do comercio local, e a 
Srta. Carmem Ramos, da Rosa, 
filha do Sr. Alcides Ramos da 
Rosa, ruialista neste município 
e de dona Eulina Ramos da 
Rosa.

— O Sr. Syrth Aquino Nicol- 
leli, t a Srta. Maria José Ramos 
Carvalho, filha dn Sr. Simeão

— De sua viagem a P. Alegre 
voltou acompanhado de sui 
exma. fainilia, o sr. Agenor Va
rela, dG comercio local.

— Esteve alguns dias nest? 
cidade, acompanhado da exrr,.*. 
familia, o sr. Raimundo Barrei
ros, Inspetor geral da «A Lança 
da Baia».

— ltegrcssou de Vacaria, a-

Hev. Frei Fidenciu 0 FM

Sneiedude de Higiene e s audt íca

justiça. Não sáo toleradas pelo 
governo militar. O governo mi
litar revogará e combaterá todas 
as leis de elaboração nazista 
que .operem discriminação e im- 
ponham penalidades a qualquer 
pessoa ou grupo, sob funda
mento de religião; raça, nacio
nalidade, lingua ou opinião po
lítica...

PRESlDENTK: Dr. Benoni Laurindo Ribas 
VICE-PRESIDENTE: Dr. Paulo Tavares_da Cunha Melo 
lo. SECRETARIO: Dr. Ylinar Corrêa 
2°. SECRETa RIO: Dr. Jo»é Sete Gusmão 
TESOUREIRO: Moahir Thomé de Oliveira 
ORADOR: J .  Madeira Neves

Moritz de Carvalho, funcionário campanhada dv seu» 'ilhós, t 
da justiça local. exma. sra. d. helena Viero. es

posa do sr. João Vieto, do co
mercio local.

— De Perto Alegre regressou 
o sr. Tolentino Pinheiro, tio co- 
inejeio desta cidade.

Cercado do respeito e doca- — Encontra se nesta cidade a 
jrinbo dos seus pares, sucumbiu: ir. Teodocio M. Atherino, acs- 
i anteontem nesta cidade o Rev. demico de direito em Floriano- 
Padre Frei Fideucic, pertencente ; polis.
á Urdem Franciscana. j ----------------------

Frei Fidencio, nascido na A -' Ernesto Moreira
lerranha, hà muitos anos se en-. Esteve em visita a est3 reda- 
contrava no Brasil, tendo com- ção o Sr. Krntsto Moreira, que 
pletado o seu jubileu saceido-Jha longos anos residiu nesta 
tal ha poucos meses. Os atos d o ' cidade e atrora viaja para <'uri- 
.--eu sepultamento estiveram I tiba, onde vae residir, após ter 
grandemente concorridos. j concluído o curso normal no 

__ _ _ _ _ _ _  ______  j Instituto de Educação ne Laje?.

Aviso
Aviso aos Srs. caçadores • 

amadores que está na época 
de revalidação das Carteiras- 
licenç is e transito de arma 
de caça.
Lajes, 24 de janeiro de J0 4 õ 1 

Sebastião liamos Schmidt\ 
Fiscal Regional

Matriz :
FLOPIANOPOLIS

Filial Curitiba 
Mostrnario cm Tubarão

A gradecimento
atista (esposa), filhos irmão

0 S W A L 0 0  B A T I S T A
Oulibia Batista (esposa), filhos irmãos e cunhados do 

sempre lombrado

falecido a 24 do p. passado, vera por este meio, agradecer 
do fundí) d’ahna a todos que os confortaram nesse doloroso 
transe, que compareceram aos atos fúnebres, que enviaram 
flores e pizamcs pessoalmente e por meio de cartões o tele
gramas, assim como ao.s que assistiram á missa de 7.° dia re

zada por alma desse ente querido.
A todos o seu profundo reconhecimento.

Lajes I.° de Fevereiro de 1945.

Convite paru Missa
n.renílc0 lnam S‘ f'Ul°S' Stínl0s e '“.r.lS; COIlvidalU SOUS
parentes e pessoas de suas relações para assistirem a Missa dc 
e'sogro V0War,° dü lalecu,lclrt" ,lc seu pmnt.sa.Iu esp-.s,, ,,„i

Hygina Ltiiz da Silva.
que r” " 113 “ toJrM. . . . g;,|„ * ,  7.8r . ^ r e;"ra,,are''"-...... *•

Lajes, 3 dc fcvei -iio i,> ígqq

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria
FILIAIS EM LAJES -  LAGUNA -  JOAÇABA -  JOINVILE -  SÃO FRANCISCO DU SUL

ENDEREÇO TELEGRÁFICO H O E P C K K

S ECOO RS DE FAZENDAS, FERRAGF.NS, MAQUINAS E DROGAS
t azemlas nacion;ii« ei Mtrâiigeiras, Aigodõcg, Morina e Cambraia.-), CasemiruB, Tecí- 

aos paru Cortinas c; ['apegarias Colchas, Cobertores e Acolchoados, Pauos para 
mesa. honus, 1 ecidos rayon lisos estampados, Linha» para bordar e sorzir Lã 
pura bordar, Pertumariaa, Armarinhos, Ohanitos, etc. 

rerfos em barras para ferreiros e «^nstruvões, chapas de ferro, folhas tUf flaudrea, ca- 
r,os galvanisados e titinga, artigos de louça «*sinaltada, vidros para vidraças 
odiuh rle vidro e cristal, louças sAnitarias, camas do ferro e madeira, Tintas a 
o et) e em pó, serra pura engenho, conservas em geral, vinhos nacionais o

Agencia

]>K EXPEDIÇÃO E
DESPACHO FM SANTC

ostrnngeiros
Motocicletas Hicicletas a mutor t i - i . - i , i
Maqumario em g ,nd  Or,oi„;« m ecan^ L  2 i í  ... . , . u

“os ‘eri-amontiw jmra to.i,)s „8 nr,-) Lfi-.-I L M«
tp sortnnonto d» material ,*„•» iimt-il» - i ' XPtas ,ip togões. comu 
ficiar madeira, moU».,« . C v â o l  * 1  ' " w q S n -  de J -

m o c a s  em geral, [a.r atia-a-to

-l«/e,»<,..v ,/a  GVma-,1/ Mot„rH ,/„ if v ,
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