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Telegramaspassadosao Dr. 
NereuRamosno R. de Janeiro

0 diretorio do P. S. D. de lajes passou ao Dr. 
Nereu Damos o seguinte telegrama:

Dr. Nereu Ramos - Ri«»
Diretorio Partido Social Democrático de Lajes 
envia eminente chefe e conterrâneo protestos 
solidariedade, felicitações notável oração sobre 
personalidade Presidente Vargas pronunciou 
Convenção hontem realisada e atitude assumio 
prol candidatura eminente General Gaspar Dutra. 
Vidal Ramos Junior, Octacílio Costa, Argeu Furtado, 
João Brascher, Virgilio Ramos, João Ribas Ramos, 
Leontino Ribeiro, Eustachio Neves, Armando Ramos, 
Passos Varela, Octacilio Oliveira Couto, Altredo Flo- 
riani, Emiliano Costa, Fileto Borges, Dimas Waltrick

Em resposta o Diretorio recebeu o seguinte telegrama:
Diretorio P* S. D. — Lajes 

liio 19 • Agradecendo generoso telegrama com
panheiros a todos envio cordial abraço.

Nereu Ramos

grupo de amigts e correligionários do Dr. Nereu Ramos 
endereçou-lhe o seguinte telegrama:

Dr. Nereu Ramos
Hotel Serrador — Rio 
Lajes terra natal eminente chefe solidaria sua 
nobre atitude civica ora grande responsabili
dade patria, vitoriosa caima democracia campo 
batalha, democratização pais apresenta seu di
leto filho calorosas felicitações notável discurso 
c o n v e n ç ã o  Partido Social D em ocrático .
(Este telegrama continha maisde 1 0 0 assinaturas)

Ao telegrama supra, o Dr. Msreu íamos respondeu.
Rio 19 • Vidal Ramos Junior — Lajes .
( Aeradeço-te e a todos os queridos amigou 

cooterraneo. ao quais abraço afatuosamootega- 
nerosas expressões seu telegrama 

Nereu Ramos

e

D. SJantel Hostin agradece
Dr. Nereu Ramos ~  c0,n particular

o decreto-lei concedendo à nutra o auxit.o

mil cruzeiros. nobre gesto de v. excia. formulo
gradecendo U n e«8“ ®?*® 0 idad« pessoal de v. excia. e 
,ores votos a Deus p ^ emérit0 g„ vêrno. Rcspeitosamente,
o sp e n d a d o  do »eu
Hostin, bispo de Lajes.

A Convenção Nacional do 
Partido Social Democrático
Constituiu um aconteci

mento sem par na historia 
política do Bi asil, a Conven
ção Nacional do P.S.D. no 
Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro.

Acorreram a esse grande 
conclave todos os Interven
tores dos Estalos e comis
sões executivas dos Direto- 
rios estaduais que represen
taram a unanimidade dos 
municípios do país.

Personalidades de marcan
te relevo no cenário poli- 
tico nacional ali estavam 
presentes comungando nos 
mesmos ideais consubstan
ciados no programa do 
grande partido que prestigia 
o presidente Getulio Vargas 
e aponta aos brasileiros a 
candidatura do Gal. Eurico 
Gaspar Dutra à suprema 
magistratura do país.

A Convençãc Nacional do 
P.S.D. foi uma demonstra
ção de força politicade gran 
de significação para o futuro 
da pujante organização par- 
tidaria, mesmo porque, ela 
espelhou a grande esmaga
dora vitoria que vae consa
grar nas urnas a candidatura 
do inclito brasileiro que a 
maioria do eleitorado levará 
a curul presidencial. O Mi
nistro Gaspar Dutra que 
conta com a solidariedade 
do povo e das forças arma
das da nação, teve nesse ex 
traordinario conclave a con
firmação desse prestigio.

MOÇÃO AO PRESIDENTE 
GETULIO VARGAS

Para finalizar o memorável conclave, 
o interventor Nereu Ramos, proferiu 
brilhantíssimo diacurso calorosamerWe 
aplaudido pela grande e entusiástica 
assembleia, sob a personalidade do 
eminente presidente Getulio l argas. 
Ao iniciar sua histórica oraçao foi o 
notável tribuno brasileiro recebido 
com vibrantes aclamações e seu dis
curso foi interrompido frequentemen
te por estrondosas salvas de palmas. 
Concluindo, o dr. Nereu Ramos leu 
uma moçilo de solidariedade ao pre
sidente Getulio l argas, que foi apro. 
vada por demorados aplausos da casa.

Partido Social Democrático
Ao eleitorado de Lajes

A Comissão Diretora do Partido Social Democrático Con
vida todos cs seus amigos e correligionários a inscreverem-se no 
alistamento eleitoral, p?ra que o Partido, que obedece no Esta
do à direção do nosso eminente conteraneo Dr. Nereu Ramos, 
possa concorrer ao grande pleito de 2 de dezembro, sufragando 
nome do inclito General Gaspar Dutra ao cargo de primeiro ma
gistrado da Nação. Diariamente à rua Marechal Deodoro funcio
na o escritório eleitoral do Partido.

Lajes, 16 de julho de 1945

Vida! Ramos Júnior, Octacilio Vieira da Costa, Argeu G c -  
dinho Furtado, João Ribas Ramos, Virgilio Ribeiro Ramos, Octa
cilio de Oliveira Couto, Eustachio Evilasio Neves, Armando
Ramos, José de Cordova Passos Varela, Leontino Alfredo Ribeiro, Emilia
no Rosalino da Costa, Dimas waltrick, Joio  uias Braescher, Eiíeto Bor
ges, Alfredo Floriani.

Associação Rural de Lajes
ASSEMBLEIA GERAL

De ordem da Snr. Presidente, convido aos socios, para a reu
nião de Assembléia Oeral Ordinária, que terá lugar na séde da 
Associação Rnral. ás 17 horas do dia 5 de agosto próximo.

ASSUNTO : — Eleição dos membros da nova Diretória e 
Conselho Fiscal.

NOTA : — Não havendo numero era primeira convocação, a 
Assembléia (de acordo cora os estatutos) funcionará cora qualquer 
numero de socios presentes, no dia 12 ás 14 horas no mesmo local.

Lajes. 20 de Julho 1945.
Dr. Aguinaldo José de Souza — Io Secretario.

EDITAL
O Doutor Mario Teixeira Carrilho, Juiz eleitoral da 
21a. zona, na forma d2 lei etc.

Faz saber aos que o presente edital virem, que o Colendo Tribu
nal Regional de Santa Catarina, em sessão de dezesete do cor
rente, nomeou os seguintes Juizes preparadores que servirão na 
sede dos distritos desta zona eleitoral: Oclavio Rafaeli - Índios 
Juvenal Pereira de Liz — Painel; João Vieira de Oliveira • Capão 
Alto; João Bernardo Assink -  Bocaina do Sul; Emiliano Antonio 
de Pinho -  Carú; Cecilio Barbosa da Silva - Antonio Inácio; 
Durval Aleixo da Silva -  Correia Pinto; Joaquim Martins Varel- 
la -  Anita Garibaldi e José Vitorino da Silva -  Cerro Negro 
E para conhecimento de todos, se passou o presente edital, em 
virtudo de portaria do Ju zo Eleitoral desta zona mandou-se 
publicar o presente edital, que será publicado p< la imprensa pa
ra ciência dos nomeados e fios interessados. Eu Ary Cândido 
Furtado escrivão eleitoral designado nesta2la. zona, que o da
tilografei.

Mario Teixeira Carrilho 
Juiz Eleitoral da 21a. zona

e ^7/a a&fiAo ($ i / o a

participam aos parentes e pessoas de suas relações o 
s?u contrato de casamento.

30 de Junho de 1945
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0  Estouro da Boiada
Divergências profundas tanto em «ideais» círio 

em objetivos
NOTICIA REBENTOU ontem como uma bomba . . .
Há já alguns dias vinha correndo qne as divergências 

no seio das oposições coligadas se tornavam cada vez mais a- 
centuadas e cada vez mais difíceis de ser resolvidas. Soube-se 
depois que havia sido constituída uma comissão para estudar a 
reforma do Partido, revendo os respectivos estatutos. Agora, 
furam os próprios jornais oposicionistas que confirmaram os 
rumores existentes, não só divulgando os nomes dos membros 
da comissão, como adiantando certos detalhes.

Nem
todos
sabem

que...

Por Danilo Castro.

O fato em si mesmo sensacional é que uma organização 
que mal acaba de ser fundada entra logo em revisão de si pro-t 
pria

Não sabemos se a U.D.N. desaparecerá. De qualquer for
ma, está positivado o seu fracionamento. A U.D.N. passará a 
constituir três partidos diferentes: a U.D.N., propriamente dita, 
o Partido Republicano do Brasil, congregando elementos dos 
antigos P.R.P. e P.R.M., e o Partida Libertador Brasileiro, orga
nizado pelos gaúchos do dr. Raul Pila.

I comenta-se a existência de 
uma Postura Municipal, ha 

muitos anos a qual prohibia 
terminantemente a *odo e qual
quer cidadão dentro do períme
tro urbano desta cidade, o uso 
de fraldas de camisas para fora 
das calças, por ser consideradc 
um atentado á moral publica.

0  Naufragío do “ Bahia “
. w n « A r .L O R IO S A  A R M A D A  dc guerra está enlutada 
fi r H Irofe do cruzador «Bahia», fato dos mais con-a  com a catástrofe do c ^  rocIledos de s _ p °°
R com a ca^?lr̂ f^e^°p/5xinio aos rochedos de S. Pedr^ê

r Â Spenh«cõs emergidos do mar. entre Fernando Ncrc 
nha e o continente. * . ..

Não são conhecidos, ainda, mamres detalhes do sillistro. 
Sabe-se °apenas, que aquele cruzador ah se encontrava em mis-
sao mmtar explodiu e, em pedaços, desapareceu sob as águas 
sao mimai I ............ harco. sempre dominara ccáguasquVêle, o vélho barco, sempre dominara com a bra- 
,u r»gde sua uipul.çâo .  a l o . «  ■>«•»»• S»b,-se.
mais, que o numero de vitimoS <U1 Ê •

Assim o destino trágico do glorioso navio torna-se mais 
comovente ’porque temos a lamentar proíuiidarrente a perda de 
devotados od ia is  e marinheiros, tod. s a sevv.ço da Pátria.

As divergências são as mais profundas, tanto em objetivos 
como em «ideais», pois, ao passo que o P.R.B. permanece fiel 
ao regime presidencial, o P.L.B. desfraldará a bandeira do par
lamentarismo.

O Brigadeiro terá de ser simultaneamente presidencialista 
e parlamentarista. A sua candidatura, para não sair definitiva
mente da arena, haverá de se eqjilibrar nas pontas de três fac
ções diversas, cada qual com os seus chefes e cada uma que
rendo coisa diferente.

A Manhà.

2 a Festa de Santa Cruz, em 
192-1 (foi Leiloeiro o Sr. João 

Cruz Junior), foi abrilhantada 
pela banda musical « Santos 
Barbosa» e pela orquestra «Ly
ra Serrana». i

(I TELEFONE é um e m p reg a d o  discreto e
barato Faça inetalar um TELFFONH em sua casa.

Aniversários Quintino Furtado, profos- 
Isor em Correia Pinto.

dia 16
A exma. sra. d. Maria 

do Carmo Neves. dd. espo
sa do Cel. Caetano Costa, 

dia 17
O sr. Angelo Rossi, in

dustrial residente nesta ci
dade.
— O jovem Moacir 
do comercio local.

dia 18
A exma. sra. d.

Arruda Ramos, dd.

dia 21
a  menina Sara Marisa, 

filha do sr. Octavio Cordo
va Ramos, Tabelião nesta 
cidade.
— Srta. Ana Maria, filha 
do sr. João Xavier de 01 i-

iveira, fazendeiro em An- 
Rossi, tonio Inácio

— A srta. Hilda, filha do 
sr. Camilo Alves Correia,

Celina j professor cm Capão Alto. 
esposai dia 22

3 em 1914, aqui existiu o «Res
taurante do Comercio», na 

ri/a Correia Pinto; num anuncio 
pela imprensa o proprietário, sr. 
Antonio Haro dos Anjos, comu
nicava que também possuia boas 
estribarias para cs animais dos 
>rs. viajantes ( . .  .e  ainda hoje 
os viajantes gritam por falta de 
condução, quando perdem um 
dia ou dois a mais que o mar
cado no seu iienerario . . .).

do sr. Alfeu de Oliveira1 A  srta. Anita, filha do
Ramos, industrialista neste 
município.
— O sr. Moisés Furtado, 
digno funcionário da Fazen 
da Experimental de Cria
ção, desta cidade.

dia 19
A menina Leda, füha do 

sr. Joaquim Melim Filho, 
do alto comercio desta ci
dade.
— A srta. Iracema Muniz, 
filha do sr. Osvaldo Muniz, 
do comercio local.

dia 20

sr. Camilo Alves Correia, 
de Capão Alto.

dia 23
A exma. sra. d. Apoli- 

naria Valente dd. esposa 
do sr. Camilo Valente e 
progenitora do Dr. Edison

4 em fevereiro de 1899, foi 
inaugurado o « Colégio São 

José (onde hoje é o Hospital 
velhoj, pelos padres franciscanos 
e que antes dn terminado o pré
dio já havia uma frequência de 
41 alunos.

Dr. José  A ntunes
MEDICO

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelha
do para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço mo
derno de Raios X, Bisturi eletrTco, Raios ultra violeta, on

das curtas e ultra curtas.

Gube 14 de Junho

5 Anita Garibaldi, já pernoitou 
uma noite em Laj-s, quando 

da Revolução de 1835,

E a Força Publica Catarinense, 
compunha-se em Março de 

1869, de 103 homens, sendo ca
pitão Comandante, nesse tempo, 
Joaquim Domingos Natividade.

Antonio Francisco te Campos

Valente, Delegado
nal de Policia.

l ieg io -

Dr. Indalecis Arruda

Faleceu repentinamen t e 
na madrugada do dia 18 
o sr. Antonio Francisco de 
Campos, secretario da Pre
feitura Municipal e do Dire
tório do Partido Social De
mocrático, de Curitibanos. 

,Moço ainda, exemplar cida-

• Transcorre hoje a data 
; natalic'a do Dr. Indalecio

[dão, a sua morte causou vi-

A srta. Anicia, filha do Arruda, adeantado caban-
sr. Camilo Alves Correia, heiro lajeano e destacado 
de Capão Alto. elemento nos meios sociais
— Terezínha, filha do sr. desta cidade.

F arm ac ia  S ã o  José
DE OSNI TOLENTINO DA SILVA

Farmacêutico Diplomado
RUA 15 DE NOVEMBRO. N" 25 =  LAJES

Variado sortimento de medicamentos nacionais e estrangeiros 
Perfumarias em grande variedade -  Produtos opoterapicos — 
Soros e vacinas — Produtos veterinários — Homeopatia. 

Manipulação caprichosa e esmerada 
VENDE BARATO E E’ CASA DE CONFIANÇA 

Atende d noite - -  Preços de drogaria

vo pezar naquela cidade, 
[onde era estimadíssimo pe- 
j las suas belas qualidades 
[pessoais e pelos reais 
; »erviços prestados á coletivi
dade nos cargos que honro- 
samente ocupava.

A ’ familia enlutada e ao 
Prefeito Municipal de Curb 
tibanos, Sr. Salomão Almei
da, as nossas condolências.

Cruz e Souza

Será Rainha do Clube 14 do Junho
a Srta. 

Ass.

' êste «coupon» poderá ser entregue a qualauer 
membro da Diretoria.

A V I S E

A V I S O
.. Diietoria do Clube 14 de Junho avisa que está 

alixado, a porta da Secretaria do referido Ciube, à dis
posição dos interessados, o edital de concorrência para 
execução doe serviços de Bar e Restaurante bem como 
para a exploração de jogos legais

ÖR. JOÃO CO STA  NETTO
lta C iru rg ia_n________ , ^ ^ . _~  Fhienças de Senhoras -  Partos

Tireoide. Borio (panól'* Hí « r n *'8 8 T ° ’ ■ ‘V lerKhcite, Fígado ejVias Biliares- 
Utero, Ovários e Sem - t  nla8> Vanaes e Hemorroidaa. Rins e Próstata
cuiaçae,
Utero, Ovários è Selo« t----  «r.ses e «emorroidag. Kins e rro»«“-
culaçõea. Fraturas Òirur™0^  eiii KeraL Cirurgia dos Ossos e Arti- t as. Clnir« la (los Defeitos Congénitos e Adquiridos.

Realiza-?e hoje, nos salões des-! 
sa sociedade, o Baile para co- 
morar a eleição da Rainha da 
primavera, cuja apuração serea- 
izará no proximo sabado.

Tratam ento M edico e C irúrgico  da Tubercu lose Pulmonar

V  -dos Pía26tes 8 1,8 Maternidade Teiesa Raoos
,J dt Í kn0- e” *Òr0L3/  < Edifício da Telefonica)a l ’ ü/ttl/lCIO lia 1 rtc/emu «*/

I AJ Es [luidencla : l‘~ l,rJ rù‘T “  n ,le S. Otllinj
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0  Clube 14 de junho comumca aos seus associados que, 
no próximo domingo, dia 22 do corrente, dará início a uma 
série de três grandiosos saráus dansantes, no decorrer dos quais 
proceder-se-à à votação para eleição da rainha do Clube.

Os votos serão vendidos à razão de Cr$ 0,10, e todo 
squele que adquirir 2.500 volos, receberá 500 votos gratuitamente.

Fica também, com direito a 200 votos gratuitos todo o 
sócio que ofertar um livro para a Biblioteca do Clube.

Receberá um prêmio o sócio que, preenchendo o «coupon» 
abaixo, acertadamente disser qual a senhorita que será eleita 
rainha.

pÊüm
», eer 
jjs -r:

rtra:

ïseenr

Ui3~-
arrrir -
EET ;
m.9B
IStK

'
E

test . 
Msi ae

A Diietoria do Clube 14 de Junho avisa aos seus 
associados que fará realizar soirés em 24 de junho, 
domingo vindouro, e ros dias 8 e 22 de julho proximo.

L*
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Abreviaura da pa
lavra centavos

O presidente da Republics, 
usinou um decreto lei estabele
cendo as abreviaturas <t> <cts>| 
p>ra as palavras centavo e cen-l 
ia»o5, indicativas da fiação de 
cruzeiro, e a'nda que as impor- 
taucias em dinheiro inferiores a 
um cruzeiro poderão ser escritas 
jiirpltsmen’e em algarismos se- i 
guidos da abreviatura estabele-í 
lecid».

0 que as donas de 
casa devem saber

0 PRECEITO DO DIA
A iluminação conveniente 

e imprescindível á boa visão.
ma iluminação origina 

numerosos defeitos da vis- 
ta» .e r«p n r8avel por vários 
acidentes de trabalho e pela 
mcapacidade progressiva pa
rr. as atividades manuais ou 
intelectuais.

Kvite o causaço visual 
e certos acidentes de tra- 
balho procurando reali
za  r seus afazeres em 
ambientes coveniente- 
mente iluminados SNES.

Juizo Eleitoral da. 2 1 .a 
Zona da H e m o d e S a n -

I-
Cnmv preservar os livros do 

nojo — Deitando algumas g o -
l»5

VEHDE-SE um motor a ga-
de agua raz de primeira qua-  ̂ z_?bna, de um ci-

lidade, nas prateleiras da sua l indro . 5H. H., 50 volta, 4*1 
biblioteca, preservará seus livros an)pers. prop r io  para solda 
do perigo do môfo e também eletrica peso 250 kilos. 
das traças. j T ra ta r  com  B orges & Cia.
Como limitar as venezianas — —  Sào Joaquim. —

Para limpar as venezianas, pro- M
ceda primeiro uma limpeza d o -------------------------------------------------
pó com um paninho e uma es
cova. Depois com um pincel a- 
plique uma ligeira camada de 
oleo de linhaça cozido. _. _ _

Como conservar os sapatos— . „  \ . A^ ,T  ® Presidente
Conserve os seus sapa'cs finos os c. .̂ens
esfregando o couro com um

Liberados os bens dos Italianos

ta Ha ta ri na
O Doutor Vtaiio Teixei
ra Carrilho, Juiz Eleito
ral da 21*. zona desta 
Região do Estado de 
ísanta Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber aos que o presen
te edital virem e dele tiven-m 
conhecimento, esfar a disposi
ção dos que se quizerem alistar 
como eleitor, e no cartorio des
ta zona será entregue 1ND1S- 
TINTAMENTE, obede c e n d o, 

i apenas, a ordem de chegada 
do alistando, a formula impres
sa para sua inscrição neste Jui
zo eleitoral. E, para conhecimen
to de todos passou o presente 
edifal, em virtude de portaria 
de hoje datada, que será publi
cada na imprensa local e luga
res públicos. Eu Ary Cândido 
Furtado, escrivão encarregado 
do serviço eleitoral desta zona, 
que o dajilografei.

Mario Teixeira Carrilho

Juiz Eleitoral da 21* zona

pertencentes ás pessoas fisicas
pano embebido em glicetina ou !tal.ianas . ^ / « i d e m  em terri- 
vaselina amarela. tór.o nacional feita a prova de

_ . .  , ,, residência pela exibição da
O cuidado com as flores Carteira expedida pelo serviço 

Quando cortar as flcres para a- ^  RCgjstro de Extranjeiros. Es- 
dornar sua casa, cu'de de nao {~0 fXcluidos da liberação os 
cortar as flores com uma tesou- bens e direitos de pessoas =  1° 
ra, pois esse sistema obstrue os condenadas pelo Tribunal de 
vasos capilares do pedunculo, Segurança Nacional ou que pe- 
mpedindo as flores de absor- ranje e|e estiverem sendo pro

cessadas até que transite em 
julgamento :  decisão respectiva. 
2U que se ausentaram do país 
sem autorisação regulamentar 
para retorno. Estabelece ainda

_______________________________ o decreto lei que os valores de
indenizações até a data da pu- 

0 Centro de Saude está vacinando bheação deste decieto lci em
nome de pessoas fisicas italia— 

O Centro de Saude desta ci- nas, sejam restituídos aos res- 
dade está procedendo a vacina- pectivos donos, em obrigações 
çâo contra o tifo, crupp e variola. de guerra, ao valor nominal e 
A vacina é o mais eficaz pre- com coupões relativos aos juros

vtr a agua, contida nos vasos.
Para cosinhar os ovos — Os 

ovos devem ficar no fege, duran
te 13 minutos, para ficarem no 
ponto chamado de ovos duros.

ventivo para essas enfermidades
i&'-’&x&x&cZ’S:

do segundo semestre de 1945.

L U D 0 V I C 0 RAU
CONSTRUTOR LICENCIADO

Projetos — Orçamentos

Construções por empreitada ou admimstraçSo

j  q SdTitd (ydtariiid

D elegacia  Regional 
de Policia

ED ITA L

Glicerio Pereira da Sil
va, Io suplente do De
legado Regional de Po
licia, com sede nesta 
cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições, 
etc.

Faz saber aos senhores pro
prietários de caminhões, auto
móveis, motocicletas e bicicletas, 
que o prazo de emplacamento 
para o corrente exercício, ter
mina impreterivelmente no dia 
15 do corrente. E para que 
ninguém alegue ignorância man
dei publicar o presente edital 
no jornal Correio Lagear.o, des
ta cidade. Dado e passado nes 
ta cidade de Lajes, sos 4 dias 
do mes de julho do ano de rril 
novecentos e quarenta e cinco.

Glicerio Pereira da Siiva 
1° Secretario

Celso Ramos Branco *' 
ADVOGADO 5

encia e Escritório: Rua Hercilio Luz. -  LAJES J
chamados para as comarcas d e S . Joaquim. Curitiba* ^  

nos, Bom Retiro c Rio do Sul. *
tt***-** *  « »K * >1

Dr. João Ribas Ramos
A d v o g a d o  Q

, r iv e i í  Comerciais, Criminam, Tfcíb; 
Ib ir t .»  »  Legislação F.scal.

__ Lajeí
Catarina

ia-

Coletoria Estadual
Imposto sobre Tabacos, derivados 

e bebidas alcoólicas 
De ordem do sr. Coletor 
torno publico que, durante, 
o mes de Julho corrente, 
se procederá a cobrança 
do imposto acima referido 
correspondente ao 2° se
mestre do corrente ano.

Os contribuintes que não sa
tisfizerem seus pagamentos den
tro do referido praso, poderão 
faze-lo no mes de agosto com 
a multa de 20°/0. Terminados 
os prazos acima citados, serão 
extraídas as certidões de divida 
para a devida cobrança exccuti- 
va.

Coletoria Estadual de Lajes, 
2 de Julho de 1945.

Alzimiro Francisco de Souza 
Escrivão — Padrão D

Faça sua propaganda no 
4Correio Lageano>

Escritório Jurídico Comercial
Rua Frei Rogério 54 , - Caixa postal, 54  - Fone, 54

Endereço Telegráfico: “ ELIBRANCO”  — Lajes — S. Catarina

OPORTUNIDADES COMERCIAIS 

A) Casas em Lajes:
1 — For C rí 30*1.00**.<X» vende-se, moderno conjunto em alvenaria,

duas casas residenciais c nma comercial, ALUGADO AO SNR. 
DANTE MOROTTO.

2 — Srf  30.000.00 por duas, sendo uma de material, a duas quadras
do centro . om ouasi mil m2; Renda: C rf  6<0,00 mensais;

3 — i r$ SO 00".00 por uma, mcdernissima, recem construída e ainda
não habitada;

4 — Cr f  44.0O0.U0 por uma. de esquina, material, à rua João de Castro
5 — Vendida ao sr. OTÁVIO GOULART PROENÇA.:
G =  C rí 6.000,«) à rua Jeronimo Coelho;
7 =  C r í 24.000,00, material, à rua Jeronimo Coelho;
8 — C r í 13.000.00 a rua Frei Gabriel, frente de material;
9 =  CrS 45.000,00 a rua ./oão de Castre, de material. 8 peças;

10 — Cr$ 55.000,00 a rua Getulio Vargas, otuno, grànde terreno;
11 — Cr$ 16/00:00 a rua Benjamim Constant, com galpãosinho:
12 — Cr lo.ooo.oo e cr 13,ooo,oo na rua Benjamim Constant, de ma

deira com regular terreno;
13 — C r í 4o.000,00 por duas de material, esquina rua Benjamim

Constant com Brusque, - Renda cr 4oo,oo 
1 — Ho.ooo.oo por uma de material, com dois apartamentos, e cinco

lotes, medindo todos 5o x 24 metros, rua Getulio l argas esqui
na Benjamim Constant - Renda cr 4oo,oo 

15 — rr 80.000,00 por linda e moderna casa ao centro de grande par
que com 60 metros de frente, pomar, galpões, aviario9, casa de 
empregados, forno, lavagem, etc. - Existe 'nteressado para um lo
te por cr 3o.ooo,oo. Rua Quintino Bocaiuva esquina Cel Caetano 
Costa. Melhor e mais central das chacáras a uma quadrado cine
ma e mercado.

BJ Chacaras e Lotes Urbanos:
1 — C rí 39.000,00 por cinco pequenas, com boas casas etres sem casas

Vende-se também parceladamente, por CrJ 15.000 00 cada grupo 
de tres, entrando duas com casas;

2 — 7 O10,00 e 3.000,00, por duas, com casas e 10.000 m2 e 5.000 m2
nas imediações do Morro Grande;

3 — C r í 7.O* 0,00, por uma casinha nóva, 2.240 m2, próxima ao Cam
po de Aviação;

4 — Ci$ 70 000.00, proximidades da Maternidade, com 73.*0**, m2.;
5 — 80.000,(0, por. aproximadamente 30.000 m2., com i ortando 84 lotes

urbanos, vendáveis a CrS 1.0«0,1X1; 1.2IXM0; 1.4<0,<0 e 2.000,00
6 — C rí 50.980,00 por 41 lótes urbanos e somente um rural, com 4

casinhas todos em Vacaria-RS; para serem permutados por proprie
dades em Lajes-S(V Vende-se parceladamente:

7 — CrS 38.90,00 por uma toda remodelada e confortável.
8 — C rí 15.000,00 por uma nas proximidades do Campo de Aviação

com 7.00*) m2;
9 — Cr. 40.000,*0 por uma ao Alto do Posto com 15.000 m‘2, casa de

material, grande pomar e pedreira;
C )  —  E m p r e s a s  e  S e r r a r i a s :

1 — Cr. 3.00*1.00*1,00 por uma de Força e Luz e Energia Eletrica. 
i 2 — Cr. 400.1)00.00 por unia Serraria, com 4.' GO pinheiros, distando 12 

kms. de Lajes. Existem dois interessados que contribuem com 
Cr. 50.000,00 cada um, para esta aquisição;

3 — Cr. 200.*XX),00 por uma a vapor, com quadro centro, 4 juntas de
bois, carretão, quota e registro, 42m3;

4 — Cr. 100.000,00 por outra Hidráulica: Quadro Tissot. Toda ferragem
Registro e Quota de 54m3;
Olaria com 300.000 mJ, próxima a Lajes: Cr. 50.000,(0

D J  —  f a z e n d a s  e S í t i o s :
1 — Cr. 225.000,00 por 14.971,672 m2, com extensos pinhais, em Lajes

distrito de Cerro Negro, enfrente á confluência dos rios Canoas 
e Caveiras;

2 =  Cr. 146.1X0,00 por 3.650;(XO m2, em Lajes, D° de Correia Pinto,
com grande pinhal;

3 — Cr. 70.00O.0O por 2.739,000 m2, e cerca de 1 OiO pinheiros, distan
do de Lajes, 18 kms. cora ótimas pastagens e matas;

4 — Cr. 165.50*1,(0 por 3.310,000 m2, e 2.000 pinheiros de 44 cms. aci
ma. . Vendidos ao sr. RUFINO FIGUEIREDO.

5 — Cr. 6*0.*X0.(0 por 6.611,000 m2, 4.000 pinheiros e serraria hidrau
lica com 50 metros para exportação, Para este negocio temos inte 
ressado a associar-se com 150.000,00;

6 — Cr. 90.0*K).00 por 2.050,(XO ra2, e 5.000 pinheiros, em Lajes, D°
de Correia Pinto O vendedor compromete-se a obter de seus vi- 
sinhos, de 5 a 10.(0*) pinheiros a mais;

7 — Cr. 900.000,(0 por 24.<00,(XO m2, e 35.000 pinheiros, distante 20
kms, de Curitibanos entre oe dois traçados da Ferrovia e Rodovia 
Federal;

8 — Cr. 850.*KO,0O pelos 2.177,160 m2, nos suburbios de Cruz Alta-RS
com finos planteis, casas, maquinas e diversas industrias;

9 _  4.UOO.OOO m2. a 9 kms. da cidrde de Lajes por Cr. 2oo.ooo,oo.
10 — 2.ooo,ooo m2, com 6.000 pinheiros a 4o kms. da Estrada de

Ferro por llo.ooo,oo;
11 — 1 .800,000 ms2, cem 800.000 in2, de|matos a 3 kms. de Lajes por

Cr. 13o.ooo,oo;
E)  —  P i  n h a i r 0 s:

1 — lo .000 em Bocaina, 2.ooo em Bandeirinhas, Correia Pinto, õo.ooo
em Anita Garibaldi, 5o.000 na bifurcação das estradas Rio do Sul 
Florianopolis, todos em Lajes;

2 _ 4.000: 60.000 e 15,ooo em Campos Novos;
3 ■= 2o.000 para serrar as meias.
4 — 4 a 5.000 pinheiros, no Araçá D" de Cerrito a Cr. (3o.ooj cada.

Vende-se também as terras a Cr. 2o.000 as capoeiras e campos e u 
pinhal a razão de Cr. 4o.ooo.oo o milhão Area: 5 milhões de m2.

5 =  õo.ooo distante 13 kms. de Campos Novos e 68 da Estrada de Fer
ro a cr. 4o,oo;

6 — 2o.000 distantes 4o kms. de Campos Novos a cr. 3o,00;
f )  —  C 1  ■  ?  r 1  -  s  *

1 — Caminhonetes, até cr 15.ooo,oo
2 =  Cnsas até cr lo .000,00.
3 =  Pinhais até cr 15,000 pinheiro de(46 cms. acima;
4 _  Cma fazenda nas margens da Estrada de Rodagem de Lajes Pas

so do Socorro;
Acostume-se a consultar esta 0RGAN1ZACA0 antes de decidir- 
se a realizar qualquer transação aqui anunciada.

Telegrafando para; «Elibraoco» — TAJES — Santa 
Catarina, ou escrevendo para; Caixa Postal, 54

LAJES — Santa Catarina
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21-7*45

Prefeitura Municipal de Lajes
Ei tada de Santa Catarina 

Decreto iV' 25

Movimento da Tesouraria durante (
Saldo do dia 3 1 de Maio de 1945

, de 2 de julho de j945.
O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos

to no art. 12, item II. do decreto-lei federal r.° 1.202, de 8 de 
abril de 1939,

D E C R E T A :
Art. Io =  Fica desdobrada, durante o corrente exercício, 

>le acordo com os artigos 4o e 5o, dp decreto lei n» 20, de 8 de 
setembro de 1941, por conveniência dt* en-ino, a escola mixta 
Municipal de Passo do Socorro, no distrito de Capão Alto.

Art. 2” — Este decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de Julho de 1945.
Assinado Vidal Ramos junior — Prefeito Municipal1 

Ulderico Canali — Secretário

de 8

P o rta ria
dè 2 de julho de 1945.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DESIONAR £

De acordo com o art. G®, dò decreto-lei n® 20, 
de setembro de 1941: ,

Maria Francisca Borges da Fonseca que exerce o 
isolado de provimento efetivo, de Professora, Padrão A, 
tànte do Quadro Unico do Município, na escola mixta Munici 
pal de Passo do Socorro, no distrito de Capãò Alto, para reger 
a classe B da mesma escola, desdobrada pelo dtcrcto n® 25, de 
hoje datado, percebendo a gratificação prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de julho de 194o.
Assinado: Vidal Ramos junior — Prefeito Municipal

cargo
cons^

Decreto de
de 9 de julho de 1945.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DEMITIR: „ - .. . .

De acordo com o art. 228, item I, do decreto-lei esta
dual n° .700, de 28 do outubro de 1942:

Ana Vargas do cargo isolado de provimento efetivo de Pro 
fessora, Padrão A, constante do Quadro Unico do Município 
(Escola Mixta Municipal de Rio do Fecho, no distrito de índios) 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de Julho de 1945. 
Assinado: Vidal Ramos Junior — Prefeito Municipal ‘ 

Ulderico Canali — Secretário

R E C E I T A í  O R Ç A M E  
Imposto Territorial 
Imposto s Industria e Profissão 
Imposto de Licenças
Imposto s/ Exploração Agricol* e Industrial 
Imposto s/ Jógos e Diversões 
Taxas de Expediente
Taxas, Custas Judiciarias e Emulumentos
Taxas de Fiscalização e Serviçps Diversos.
Renda Imobiliária
Receita de Ctmitérios
Cobrança da Divida Ativa
Contribuições Divérsas
Receita de lndeniz:.ç0es e Rest:tuições> ,
Multas em gçral

Ü É S T E Í â i  • O K Ç A M E  
Administração Geral 
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Pública c Assistência Social, 
Educação Pública 
SeTviços Industriais -.
Fomento
Saúde Pública 1 
Encargos Diversos 
Serviç09,de Utilidade Pública 
Crédito Especial Decr-lei n. 3 -dt 29-5-945 
Crédito Especial Dcçr-lein. 4-de 29-5-945

Saldo no Banco Nacional do Comercia  
Saldo na Tesourariaj

e iunho de 1945.
Cr$ 1 18.640,2U

N T A lí 1 A
Cr$ 1.967,00

« 2 991,80
C 4 872,00
« 57 811.60
« 2.812,40
« 1.056,00
« 1 .S74.00

15,00
« 1.287,50
« 548 00

6.286,60
« 1.266,00
« 17.2*9,20
« 3.389,50

CrS 222.106,80

N T A R 1 A
Crfc , 8020,70

« 7.821,70
« 8 891,30

€■ 21.543,50
€ 19.440,50
4L' 310.00

680,00
« 41 125,40

52.950,70
3 000,00

« 1.170,00

CrS 164.953,80
53 000,00

4.153,00

Cr$ 222.106,80

junbo de 1945."

0 0 0  mil prisioneiros  
a le m ã e s  ficarão em 

poder do exercito  
n orte -am erican o

W ASHINGTON — Sei. 
centos mi) prisioneiros de 
guerra alemães serão con
servados pelo PZxercito nor
te-americano, e serão em- 
pregad' s como trabalhado
res nos serviç s de recons
trução da Europa.

Esse plano do Exercito 
dos Estados Unidos foi 
revelado pelo coronel Ro- 
bert J' Gi 1,1, ebefe da divi- 
s i o  de prisioneiros de Guer. 
ra no Teatro de Guerra da 
Europa.

f e o lv id í t  a m odifica
ção na,"Hora do B r a n P

Prefeitura Municipal de Lajes, 30 de 
Joào Aloyses Furtado — Tesoureiro

Confére
Cirilo José da Luz — Contador -  Pad.

Decreto lei N" 5
. de 14 de julho de 1945.

O Prefeito Municipal de J-ajes, na conformidade 
to no art. 12, item I, Co decreto-lei federal r.° 1.202, 
abril de 1.939 e de acordo com o decreto-lei n° 6, 
julho de 1944, D E C R

Art. 1° — Fica concedido um auxílio de cinco

do dispôs- 
de 8 de 
de 3 de 

E T A : 
mil cruzei-

ros (Cr$ 5.000,00, à Sociedade Musical «Caries Gomes», desta 
cidade.

Art. 2° — Fica aberto, por conta do saldo do exercício an
terior, nrn crédito especial, necessário à despesa referida no arti
go lo.

Art. 3° — Este decreto-lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, cm 14 de julho de 1945.
Assinado: Vidal Ramos Junior — Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretário

Requerimentos despachados

ESCR1TORIÜ DE ADVOCACIA

Dr. Rubens Terra
Bacharel em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

Estado de São Paulo

Dr. tíéiiõ Ramos Vieira
Bacharel era eieucias jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

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

falências, etc.), criminais, orfanológicas, etc.
Rua Cel. Co.-dova -  E d.ficio  C en ten á r io  - LAJES -  S. Catarina

Corrunica-nos o Departamen
to Nacional de Informações:

• A partir do segunda-feira, 
dia 16 do corrente, o programa 
nacional de radio, que todas si 
•tmissôras, em vinurie rio riecre  ̂
to 21.111, de 1 de Mr.rçò de 
1932, e de accrdo com a letra 
dc .  contratos de ccncessões, o^ 
brigatoriamente retransmitem- 
será reduzido para trinta minu
tos apenas, passando a ser ir, 
radiada, todos os dias, exceto 
aos domingos, das 19 horas e 
30 minutos às 23, horas».

r>

Assine o Correio Dageano

Dia 11 de julho de 1945
N° 589 — Walden.ar Benthien e sua mulher — Transfe

rencia de um terreno - Sim.
N° 665 — EpaminonJas Cordova líamos — Concessão de 

um terreno no Cemiterio - 2° despacho: Sim.
No G78 — Fileto Vieira Borges — Transferencias de terre-1 

nos -  Sim.
N° 679 — Elisiario Paim Filho e sua mulher =- Transfe

rencia de um terreno - Sirn.
N° G80 — Nestor Luiz de Barros e sua mulher — Trans

ferencia de um terreno — Sim.
No G82 — José Elias de Melo e sua mulher — Transferen

cia de um terreno — Sim.
N° 683 — Josefina da Silva Pinto — Transferencia de um 

terreno — Sim.
N° 687 — Neslor Luiz de Banos e sua mulher Transfe- 

ferencia de um terreno — Sim.
Dia 13 de Julho de 1945

N® 631 =  Heleodoro Correia e sua mulher - Transferencia de 
um terreno -  2° despacho: Prove què pagou o im
posto de transmissão devido ao Estado.

N° 053 — Ervino José Vieira Licença para fazer melhora
mentos em um prédio e construir um galpão • 
2° despacho: Sim.

N° 684 — José Pereira dos Anjos Sobrinho -  Licença pa
ra construir 1° despacho: Junte a planta.

Dia 16 de Julho de 1945
N° 689 — João Francisco Alves de Jesus -  Licença para 

explorar areia - 2° despacho: Indeferido á vista 
da informação. ________ _

João" S. W altrick (Jôra) o 
Agrimensor Diplomado.

Carteira Profissional n° 564. 1 
KEDtÇÕES E  DIVISÕES DE TERRAS.  
Aceita serviços nos municípios vizinhos. 

Lajes — Praça, da Bandeira, sjn.

üiscritório Jurídico Comercial
A ssu n tos: Jurídicos -Com erciais - Rnrais e Informativos

venda

jüGpxarcm os siüss 
r.e Rio à hora do 
tlesER ibarpe da FEB

Monsenhor Francisco de 
Assis Caruso., secretario 
Arçebispado, distribuio 
autoridades eclesiásticas 
seguinte comunicação.

"Aos Revinos. Snrs. vi- 
j garios, capelões e reitores 

instituições religiosas

do
ás

a

de

Consulte^nossa Organização anles dè- se dicidir pela compra ou 
de imóveis, pinhais ou qualquer empresa noste estado.
Diretor: —  DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

A D  F O Ç A D O
Rua Frei Rogério, 54 — Caixa Postal 54 — Pone 54 

Endereço TH. EUBRANCO -  LAJES -  Santa, C ataria

O S N I  R E G I S
ADVOGADO

; determiua < Exmo- e Revmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano 
que a hora do desembarque. 
Desta capital dos escalões 
da Força Expedicionária 
Brasileira, laçam repicar 
testivamente os sinos, avi
vando a alegria com quo 
o povo vai saudar os berois 
nacionais, que tio  gloriosa-' 
mente souberam peTejar pe- 
la nossa soberania” .

Residência
LAJES

Hotel Carvalho

Santa Catarina

O conforto da vida enr
familia e a necessidade da 

vida comercial exigem 
um telefone

Faça instalar uni telefone 
— s w T r r " ------

e:|l

C
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Cine-Teatro “ Marajoára “
J * ■  ,ai S8f essa sspiaadido emprasriiiunta

Cumpri-nos. hoje co — « t -f
no último número do « C o r M o » 3 h*30'» 3 prc,n';ssa que fizemo3 
leitores inform ares mais complétas* J *™ *™  ̂  aos nossos 
da Em prèàJ Vt. A. Je  >ou-i nf „n ^  a ^ o fa v *:, realização 
mes. que trai construi*-, b r n w B e m ^ ' 11 do Teatro Carlos Go- 
cidade, o ednicio Marajoára parafa " T t a prÍRCÍpa'3 ruas -la 
Teatro. apartamentos e sa Us para alu-'' ' ar Uni modernoCine-

trevista com o snr. Mano 'd e V o u z  i" *7  interessante en
toila a gentileza nos atendeu. ~ ’ ^  praotamente e cou

O Cirre-Tealra Marais a,-. 
zl, vem concretizar uma intjga aspiração5 <fe Tu, %àn° Scu~
•° a 0 TodoPo0gHer °  de Ui,iS 3P « «  « i »  a pressai nPriÎ5a' ^  
mil mefros * « > „ « «  de

men os e salas para alugar Ao fun.io do edilício isto é se
* e Sjlj de espera- °  « « » d e  salão de espe- taculos. que tera uma capacidade para mil poltronas.

Estas polironas serão confortáveis, dos ulttmos modelos 
orneemos pela importante fabnca de Rio Negrinha, que é se.o 
favor, a maror e mars completa do Brasil, e serão colocadas em 
filas espaçosas permitindo o máximo de comodidade »os espe
tadores. H

0  aparelha mento de projeção e som nada ficará a dever 
ao Qdi d- me .Tor existe nos grandes cinemas das capitais, e 
que será duplo, permitindo, assim a projecção contínua dos fil 
mes. e maior segurança no seu funcionamento.

Toda a decoraçãa interna e externa do edifício é inspirada 
nos lindos motivos rr.arajoáras, dando, assim, um cfrater bem 
brasileiro a esta obra de arte e técnica.

E desta forma á semelhança dos Teatros e Cinemas já e- 
xistentes com cs nornes de Guarany, Tupy, Guayra e Marabá, 
teremos em Lajes um monumento levantado em homenagem ao 
pcvo indígena do norte do Brasil e em particular aos habitan
tes da i.na Marajó, que nos legaram uma delicada, interessante 
e original indústria cerâmica e sua arte decorativa, que tem 
inspirado, em nossos dias, diversos artistas e admiradores desse 
gracioso estilo, inspirador, tan bem, do nosso futuro Teatro Ma
rajoára.

A pedra fundí mental será colocada no próximo dia 12 de 
Agosto que assinala o 19'' ao versano d3 Emprèsa M_ A. 
de Sousa.

Por úitirro, o snr. Mário Scu«a, comumca-nos, que sua 
Emprêsa será transformada em sociedade comercial para o que 
já aceitou a colaboração de destacados elementos do nosso 
meio comercial.

ü e te r  titulo eleitora;
Constitue infração penal 

a, retenção de titulos eleito
rais, cunirn. a vontade do 
eleitor. Peni: detenção, de 
ò meses a 2 anos, (arr. 123, 
da Lei Eleitoral.

Quem tiver seu titulo elei
toral em poder de outrem 
exija o inrtmtiriente.

Centro Espirita 
«ALLAN KARDEC»
Desse Centro Espirita recebe

mos um oficio comunicando a 
eleição e posse Ua nova direto
ria qu* reg-rá seus destinos no 
corrente ano. A nova diretoria é 
a seguinte:

Presidente; Osvaldo Camargo. 
Vice-presidente: Anibal Ramos. 
Ia Secretario: Arnaldo C i-tro. 
2“ Secretario: Acácia Neves Go- 
dinlio. Tesoureiro: Antonio Cruz. 
Bibliotec.irio: João Cândido.

Conselho Ei,cal: Eustadvc 
Neves, Virgiiio Goditrho e Gual- 
borto Filho.

mia

ESCRITÓRIO 1HTERME0IAR10
Direção de : H E U À C LE & B 8 V lB lftA  B Q i í S l S

CL BITIBANOíS — Estado de Santa Catarina

ENCARREGA-SE de todo c serviço junto a qualquer Re
partição Pública. REDIGE e encaminha requerimento^ de qual
quer natureza e lhes acompanha os trâmites nas repartições 
competentes, até final despacho. INFORMa  sòbre andamento e 
despachas de processos.

PROMOVE registos de firmas comerciais e perante 
a EGRE-QIA JUNTA COMERCIAL DA CAPITAL DO ESTADO.

ENCARREGA-SE de habilitações de casamento, de ex'ra- 
ções de certidões nos CARTORIOS DO JCTZO bem como de 
qualquer Repartição Publica Local. INFORMAÇÕES Verbais ou 
por e:cr;to, sòbre a aquisição, mediante reembòlso postal, de 
qualquer obra editadi pelas livrarias do País. REDIGE » enca
minha petições ae reclamações trabalhistas, de desquites por 
mutuo consentimento, de solicitação de Justiça Gratuita, de re
gistos de nascimento fora do prazo legal, de habeas-corpus e 
prescrição de ações penais,, acompanhando-lhes o curso, até final.

REFERENTEMENTE ao serviço eleitoral, presta, com isen
ção maxima. todas as informações que se fizerem mistér, redi
gindo, dando curso e acompanhando petições para o efeito de 
alistamento eleitoral, mas somente de clientes alfabetizados e 
não dos que saibam apenas desenhar o nome.

Preços módicos, visando, apenas, a comodidade e 
segurança dos clientes.

Honestidade — Perfeição —  Presteza.

til «i,

R E P K

Bertuzzi & Ribas Lajes

A liv ia d a  em  P ou cas M inutos
Em puucu8 minuitm a nova receita — 

Mandaco —  comera a circular no sanpuc, 
aliviando oh acessoR e <<» ataques da usiiin 
ou bronquite. Em pouco tempo é possível 
dormir bera. respirando livre e facilmente. 
Mondaco ali viu-o, mesmo quo o mui seiu 
antigo, porque dissolva o removo o munis 
que ohstrúe os viu» respiruorfuH. minando 
a buu enertpu, urra nuiulo sua uaúdth la- 
zendo-o aeiitir-ac* prematuraraontO voiho. 
Mandaco tem tido tento êxito que se ofe
rece cora a garantia de dar ao paciente 
respiração livre o fácil rapidamente « com
pleto aiivio do aoininento da asma em pou~ 
aos dius. Peça Mandaco, linje mesmo, em 
qualquer fnrmãcia. A miHfiu gnnrntla & a 
auu maior proteção. ^

o  ' ~ : m
Agora também a CrS 10,00

Sociedade Hipic 
Lajeana

Corridas registradas a reali
zarem-se na tárde do dia 22 de 
Julho de 1945. n<t «Raia» da 
Restinga S*cc.; de propriedade 
cia Saciedade tíipica Lajeana.

1° Pareo. Segredo X Victoria
Pesol53 kg. por peso livre, 

em 528 metros, prémio; CrS 
1Q.000.0Ü, proprietários Erotid-*s 
Lemos e Leopoldo Wanderlinde 
respectivamente.

2° Pareo: Petroleo x Tosta- 
dinho, ambos con  62 kg, em 
4 quadras (8116 mts j  cnm CrS 
2.000.00 de prêmios, proprietá
rios respectivos: Alencastro Le
mos e Artenis Arruda.
Serão realizadas outras carreiras 

Lajes, 20—7—45 
Waudyck Silva — Secretario

Aviso a todos os comerciantes
O Escritório Técnico de Contabilidade, avisa a lodos os 

comerciantes que está encarregado de receber até o dia 30 do 
corrente mes, as Mações eleitocaisem tres vias, dos seus empre
gados maiores de 18 anos que saibam ler e escrever, para qua
lificação.

São os seguintes dados que deverão ser fornecidos pe
los Comerciantes: A) — nome do empregado B) -  função, C) — 
data do nascimento, D) =  filiação, E) — estado civil, F) — na
turalidade, G) — residência.

Lajes, Julho de 1945 
Evilásia Heusi

Correspondente do I. A. P. C

-7-Wï rr w  1 -t=pa I t r t̂ W tc I . -p-i.

Or. V ictor Gutierrez ;
DífiETOR DA MATES NID 4 DE TEBESa RAMOS :

Z Com curios de aperfeiçoamento feitos na Faculdade de 
4 Medicina de Paris. 7
-r Moléstias de senhoras — Partqs — operações. Endocrine- ;  
I locia (moléstias das glanduhs, ovario, broide. supra-renal, etc) -

Atende pela tranhã na Maternidade ;

-ï DOS I AS il OA TARDE ESI SEC COSSCLTOOIO P l  h t t it t  a n. ;

T RUA CEL. CORDOVA. 4 (ex-residerrciti do Sr. )uca de Brito) I

Vende-Be -EIXO Car- 
coròa e pin- 

h.lo com rolamentos» em perfeito es
tado, adaptaveis a carro de passeio 
«Chevrolet » i:>37 38 e 3U. Imformações 
com W/indyuk >tina.

F- lC C S  « j 
AMRMíCOS J

tomem

a o  M S  I
“ S t L V E lHA“  I 

Grand« Tônico |

flR. VALENÇA
M E D I C O

Chefe do Serviço de Pediatria 
do Ceiitro de Saude

Especialista em iiuUesfi;is ie crianças
(Aparelhos de liaios ultra violeta 

• e infra-vermelhos)
B.iiil. R. Beiij Cunstant 2, Fone 44
’ 11 N"8ULTO U<): Edifício do Hotel 

I’ nrvmllli. — IfUNE H7
C O X S C L T A S  : d a s  4  ás 13 h oras

M atriz  :
F L O R IA -N 'O P O L IS

Filial Cari ti h« 
ãíostmitrio em Taharão

C arlo s Hoep.ke S. A. Com ercio  e indústria
FILIAIS E>1 LAJES -  LAGU N A-BLUMEN A U - JOACABA -  JO IN V IL E -S . FRANCISCO DO SUL

mmiM-qo TELEO-aAJtCO H O E P C K E

SECCÕES DE FAZENDAS. B’EU RAUENS, MAQG1NAS E DROGAS

Agencia

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS

- V dass Morin» s Camiiraiau. Casamiraa, Taci-
F a zan d a « nacionai» e w r‘'anf T ‘X niW (.'olciiua. Cobertores e Acolnboadoa, Panos para 

doa para Cortiaa» • hsoH esUtmp«lo», Linha» para bordar a serai r La
meaa. Lona». Tecidos r.^ 4 rmiir,nho». Charuto», etc. ....................

c.a-
Los-, ««.■

para bordar. construções, chapas de ferro, folhaa da rlandr. ...... -
F erroa  am barra» para t-r« ' artw ,H de louça »simUtouta, v.dro» para vuiriuf«» 

noa valvan.saão» e ^ ic a n u » . cama» da rerro e miul-.ra, tinta» a
«bras da »idro « crutat, cona„ rvaa em geral, vinho» nacionais e

po. s e r ra  '

«Htraiijç̂ iros
Vtotocicleta.» Bicicleta» a motor, tricieletiaa. brinquBilna.
Vlaquinario etn geral para oficina» macanina», fundições, etc. Tala». G-mnchoa, Maoa- 

cqh tèrramuntn» para todoa os fins. cofres e caixeta» de aço, fogões, comple
to sortimento de material para instalações eletricaa, arados, ímuiu.naa ds benn- 
Fciar madeira, motores eietricos. etn.

D rogas em geral, por atacado
Agentes da Motors da tírasú S. A.

olso e s«n
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C O R R E IO  LA G E  A N O  .■

A EAF•ir a ;I A  casa  que procura ter sem pre a s  m aiores novidades 
L em artigos para homens, m ulheres e crian ças.

_ — - - - Jíua Correia Pinto, 80

Cinema, Teatro e Musica
“  MISSÃO EM MOSCOU "
E íh um depoimento formidável, inteirnniente verídico e recolhido em 

interessante livro: «Missão em Moscou» (  Mission to Moscow ), escrito por 
Joseph E. Davis, distinto advogado norte-americano, que sem ser diploma
ta cumpriu sua delicada missão com o maior tato e pericia cpmo se já hou
vesse exercido a carreira por longos anos . . . Desse livro a « 11'arner Bros» 
produziu o filme de idêntico titulo, Imseando-se nas informações sensacio
nais contidas na reportagem do Dnvies. E’ desnecessário comentar os mé
ritos indiscutíveis desta obra prima; mas ó justo frizar que nunca sc reu
niu um elenco tão esplendido nem de tão grande importância, já que nele 
figuram ftoosevelt, Churohill, Stalin, Kaliniui, Molotov, Litvinov, Timoshen- 
ko e outras personalidades que estão diariamente em evidencia absorvente 
no noticiário de todos os jornais, por constituírem a palpitante atualidade 
do momento.

Os artistas de «Missão em Moscou» não foram escolhidos somente 
por suB9 habilidades mas também pela semelhança fisica com as pessoas da 
vida real as quais personificam. Ifalter Huston, Ann Harding, Oscar H<>- 
m.-lka e outros desfilam diante do publico que se esquece que são realmen 
te ele9, para ve-los nas figltrns que representam neste filme esplendido.

Va rias

Uma Aventura em Paris
Notável, sensacional produção da Metro.
A empresa do Cine Carlos Gomes está anunciando para a 

próxima terça-feira, dia 24, em duas sessões, a grande e sensacio
nal produção da «Melro» que tem como principais artistas os 
consagrados astros: Joan Crowford e Jonn Wayne, com um elen
co notável.

UMA AVENTURA EM PARIS pelo seu enredo interessante 
e melodramático, cheio de lances emocionantes, é uma produção j 
com o seu êxito garanbdo. Alem disso, .dois grandes nomes do 1 
Cinema, como Joan Crowford e Joan Wayne, contribuem bri
lhantemente para tornar este filme em un> dos grandes sucessos] 
do ano corrente.

Terça feira, pois, será uma grande noitada artística e social 
para o Cine Carlos Gomes.

| CEL. ARISTILIANO RAMOS 
i O ultimo numero de «Guia 
I Serrano» noticia a partida, á II 
do corrente da capita 1 da Repu
blica para o nosso Estado, do \ 
Gel. Aristiliano Ramos.

Informa o referido jornal que 
o Cel. Aristiliano vem á Santa 
Catarina organizar o partido o- 
posicionista, viajando via Voito- 
Uniâo, Joáçaba, Lajes.

DR ALEXANDRE RAMOS
Encontra sc nesta cidade a 

passeio, o nosso distinto colega 
Dr. Alexandre Ramos, diretor 
do conceituado semanario «0 
Momento» que sc edita em Ca
xias e advogado do fôro dali.

DR. RUBENS TERRA
Regressou a esta cidade o

ton Marques, adjunto da direção 
da Fazenda Experimental de 
Criação, desta cidade.

EURICO MENEZES
Está entre nós o sr. Enrico 

(Menezes, representante da War
ner Bros. First N «tional South 
Filmes luc.

ARNO MULLER 
Encontra-se nesta cidade o sr,

relações que soube conquistar 
pelas suas otiruas qualidades 
pessoais e pelo seu genio ama- 
vel e comunicativo.

DR. FERN A ND O  CITAGAS 
I Acompanhado do Dr. Arman, 
do Carvalho, deu-nos o prazer 
de sun visita o Dr. Fernando 

j Chagas, competente Veterinário 
dos conceituados Laboratories

Arno Müller, dinâmico Inspetor: Leiais Leite de ’ »dotas. S. Sa. 
das Casas 1’ernainbucanas neste, viaJa em propaganda dos acredi- 
Estado. jtados produtos da importante fir-

BOANERGES LOPES ! raa- ,
Regressou do Rio dc Janeiro ] •"’ R I A. LENI 1 A RAMOS

acompanhado de sua exraa. faini-i A 25 do corrente colherá 
lia, o sr. Boanerges Lopes, do j ruais uma risonha primavera a 
alto comercio desta cidade. iSrtu. Lenita Ramos, fino ornamen

I to da nossa sociedade e filha do 
|sr. Anibal Ramos, industrialista 
| nesta cidade.

EDMUNDO P. SOLDATELL1 
Foi alvo de varias homena-

da

brilhante advogado do 
ro, Dr. Rubens Terra.

LIDONIO M.VINHAS 
Veio assumir a gerencia — ( 

filial das Casas Pernambucanas 
nesta cidade, o sr. Lidonio M. 
Vinhas, que desempenhava igual 
cargo na e.idade de Cachoeira, 
Rio Gr. do Sul. |

DR. MILTON MARQUES |
Já se encontra restabelecido 

da enfermidade

gens de seus amigos, por motivo j 
‘ da chegada da F.E.B. o soldado

nosso fô expedieiouario Edmundo Soldatel 
j li, aqui residente.

JOAQUIM PEREIRA
Jà se encontra entre nòs o sr. 

Joaquim Pereira antigo gerente 
das Casas Pernambucanas e que, 
em goso de ferias, se encontrava 
em Minas Gerais a passeio e em 
visita a parentes.

O sr. Joaquim Pereira, que ha 
vários anos reside nesta- - ------------------------  cidade,

. . . q.ue 0 re!5vc. ta.0 aqui mante mum vasto circulo deleito por muitos dias, o Dr. Mil-

L e n h a  S e r r a d a
Maiues & Cia.

Lenha para todas as finali
dades e de todos os tama
nhos; entregue à domicilio. 
Vende a metro cubico e por 
unidade — Preços especiais 
para revendedores — Rua 

João de Castro, 32 -  esqui
na Avenida Laguna.

!•:ii

im  C R O W F O R D

e J O H N  W Y N E
no filme estupendo da « METRO »

Uma Aventura
em Paris

l'xibiçilo un |M‘Oxiiiia sem ana

. >

S r s .  S e r r a ü o r e s  e  i n d u s t r i a i s
Besolvam seus problemas de Combustível, de 
Economia, de materiaes e de rendimento máxi
mo de suas caldeiras, usando

“ R  a  d  i o  ! i  t
Distribuidor exclusivo em LAJES,

"\\ ÁNDYCK SILVA» — Rua 15 de Novembro

Dr. Caetano da Costa Junior
Medico com curso espteialisado em doenças dos olhos

Tratamento médico de todas as doenças oculares
Cirurgia da Catarata, Glaucoma, Estrabismo, etc 

R E C E I T A  D E  O C U L O S
I A partir de Setembro em Lajes com consultorio permanente, i

STALIN

Um extranho e vigoroso 
drama real mais forte que 
qualquer ficção novelesoa !

k n l i ,  Dn iiiyo  e Segunda-feira
CORDELL HULL

■/ -.V

!
m-

RIBENTROPP

ft«

<91
V

LAVAL

hi

MOLOTOV

0 S C 0 u
Um grande filme baseado na 

sensacional reportagem do ex- 
embaixador Americano na Rus- 
«ia - JüSEPH 5 DAVIES -

K LL InIM LITVINOFF
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