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0  Partido em marcha
Em nosso último número 

demos uma longa notícia 
relativamente ás atividades 
do Partido Social Democrá
tico.

0  Presidente Snr. Vidal 
Katuos Júnior como Meui-

pido no coração de todos, 
que sem recalques, na nian-j 
ha histórica da chegada da' 
Fòrça Expedicionária da 
Europa, tomaram o auto-í 
móvel do Presidente para 
levá-lo até a ireníe d<> pa

fação e presidiu a todas ás] 
Convenções Distritais, nos 
nove distritos kiunicipais.

bro tamhem da Comissão' láoio do Catete, numa gran- 
Kxecutiva Estadual, percor-í diosa manifestação popular 
reu todos os «Jistritoa, onde j no dia em que mais de 
foi acolhido com viva satisjquinhentos mil brasileiros

assistiram, na Avenida Cen
tral, o destile dos heróis de 
Monte Castelo. Estas gran- 

A fòrça eleitoral do Par- diosas homenagens eram, 
tido pode hoje ser aferida'sem dúvida, dirigidas tani- 
pelos nomes de prestígio e bem, ao Reformador do E- 
projeção que compõem os xército, o valoroso soldado 
diretórios distritais." |organizador da nossa vitó-

Marcha, assim, perfeita- ria, que é o General Dutra, 
mente organizado, nos tê r - ' Outroâ, sem dúvida, po
mos do Código Eleitoral vi-,deriani lazer o mesmo que 
gente o Partido Social De-i tez o General Dutra, mas 
mocrático, para o grandejnão o fizeram. Quem orga- 
comíc.io livre e honesto em nizou a Vif.uia foi o Qene- 
que vai sufragar o nomelral Dutra
do insigne General Dutra à 
suçessâo do Presidente Var
gas — «o grande condutor 
que na sua predestinação 
histórica pôs de pé o BR A- 
SlL, para em Monte Caste
lo, Cast“lo Nuovo e Monte- 
ze, alcançar com ativa dig
nidade, o símbolo imortal 
da honra e da soberania da 
Mação*.

Entre quantos poderiam 
fazer o mesmo e o que e- 
fetivamente fez, medeia a 
distancia que há entre a 
fantasia e a realidade. Esse 
valoroso soldado, que repre 
senta hoje nume tutelar do 
Brasil, como foi outróra ô  
Condestável Duque de Ca-1 
xias, é candidato desse grau ! 
de Partido de âmbito na-- | “

Esta frase do prestigioso jcional que é o Social Demo- 
presidente do Partido Social crátieo. o por ieso mesmo, 
Democrático em Santa Ca-Jo candidat-o das forças ma- 
tarina Dr. Nerou Ramos joritárias que vão levá-lo á 
devia ser aberta à buril, | presidência da República,
em bronze, como material 
de perene duração, se o

como sucessor do eminente 
Dr. Getúlio Vargas, numMCI Cl IO OUI MyM - , ---

nome do condutor do B R A-j movimento espetacular de 
SIL, já não estivesse eseul- vitória incontrastável

AGUARDEM!

O Ma í OR FILME DA «METRO», que suplantou 
o filme SEMPRb EM MEU CORAÇAO:

A força do Coração
ESTUPENDA PRODUÇÃO EM «TECNÍCOLOR*

dia 12 de Agosto, em comemoração do 19° aniversario 
da empresa M. A. D E  SOUSA.

0 Dr. Afierbal Raniss 
da Silva fala á im

prensa Carioca
Rio, (A. N.) -• Vindo ao] 

Rio como representante de 
Santa Catarina á Convenção 
Nacional do P. S. D. o Dr. 
Aderba) Silva, ex-deputario 
estadual s Assembléia Le
gislativa, teve oportunidade 
de conversar com a impren
sa sobre a movimentação 
política em seu Estado. Dis
se o conhecido político: San
ta Catarina recebeu com a 
melhor acolhida o Partido 
Social Democrá ico, estando 
seu quadro completo e ali 
cerçado no inteiro apoio po
pular. Seus diretórios muni
cipais congregam ver ladei
ras forças eleitorais, não dei
xando dúvidas sobre o resul
tado final das futuraseleições, 
para onde marchamos segu
ros com Gal. Dutra.

A política administrativa 
do Interventor do meu Esta
do — continuou o Dr. Ader- 
bal Ramos da Silva — reuniu \ 
em torno de seu nome as! 
melhores expressões polili- 
cas, formando um blóco só
lido, coeso e composto da 
grande massa eleitoral cata
rinense — o mo o demons
trou sobejamente a Conven
ção do Partido Social De
mocrático, realisrada a 12 de 
maio ultimo em Florianópo
lis.

A candidatura do Gal. 
Dutra agora ratificada na 
Convenção Nacional obterá 
esmagadora maioria em San
ta Catarina. Poucas vezes o 
Estado tem vibrado tão in
tensamente numa campanha 
política como na atual.

0  alistamento eslá se 
processando com grande en
tusiasmo deixando prever 
para o proxirro pleito presi
dencial —■ Um grande con
tingente de votantes.

D s fn m p a tiliilizo ii-s e  o 
Gal. Gaspar Dutra

Peixou ontem o Ministério do
1 Queria, o Oeneral Eurieo üas|>ar 

Dutra para deBÍncomptitibilizar-sr 
como’ candidato à Presidência d-< 
Republica, assumindo a pasta da 
Guerra o dal. Gois Monteiro.

0  Candidato Nacional à 
Presidência da República

Uma vez que o Presidente Qetulio Vargas declarou 
que não era candidato à Presidência da Republica, as 
forças majoriiarias do País apresentaram o nome presti
gioso e respeitável do eminente General Eurieo Gaspar 
Dutra à suprema Magistratura da Nação, com o inteiro 
apoio do Presidente Vargas.

O oandidatodo Partido Social Dem; crátieo.reveleu- 
se um administrador de visão larga à frente do Ministé
rio da Guerra, onde modernizou e aparelhou o glorioso 
exercito nacional, para que pudesse honrar o Brasil na 
Europa.

Foi orealizador destas duas grandes obras que hon
ram não só a Pattia, mas, toda America, a Escola Mili
tar de Rezende e o Ministério da Guerra.

Edificou ainda dezenas de quartéis em todo o País. 
Além disso, o'lustre militar vem acompanhando de per
to como colaborador, a política do Presidente Vargas e 
representa uma real garantia, para que não haja uma 
prejudicial solução de continuidade na sua administra
ção, particularmente no panorama social, o mais hu
mano e hnprecindivel para o progresso e bem estar do 
povo brasileiro.

O candidato nacional constituo uma garantia de pros 
peridade, de ordem interna e de cresceDte prestigio 
internacional.

Sufragar o nomfc da Gal. Gaspar Dutra em 2 de 
Dezembro é votar pelo progresso e pe la tranquilidade

Limão Democrática Nacional
Os que acompanham com 

atenção os movimentos de 
tartaruga da União Demo
crática Nacional, na lentíssima 
caminhada de arregimenta- 
cão e na rapida fragmenta-1 
ção de suas frágeis forças 
políticas, estão seguramente 
capacitados do seu triste 
destino político.

Muito antes do Partido 
Social Democráticomovimen- 
tar-se já a U. D. N. acanha
da entrava em cena. mas 
pelos primeiros movimentes 
e pelos muitos desacertos, 
tínhamos a convicção e a 
certeza de que a coisa não 
ia longe, porque trombetea
ram aos quatro ventos, na
da organizaram, sómente 
desgastaram-se inutilmente 
em falatórios, em criticas le
vianas, infundadas, injustas 
e destrutivas.

Não obstante, poucos fo

ram os que se deixaram ilu 
dir com a veiha e desafi
nada melodia.

A U. D. N. nem mesmo 
chega a ser um partido lega
lizado, ainda não realizou 
nenhuma Convenção Esta
dual, não organizou as Co- 
missCn s Executivas nos Es 
lados, não constituiu um só 
Diretorio Municipal ou Dis- 
uital, em todo o Pais. Fm 
quanto o Partido Social De
mocrático a lista milhares de 
eleitoies diariamente a U.D. 
N. não vai além de algumas 
meia-dúzias.

Em Santa Catarina a con 
fusão é grande, a conversa 
liada é muita e o eleitorado 
da U.D N. é minguado.

Em 2 de Dezembro verão 
que a nossa afirmativa era 
exat o
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Nem 
todos 
sabem
que...

Por Danilo Castro.

ASSUNTO: A GUERRA

DOS «JAGUNÇOS..

O 54° Batalhão de Caçadores 
chega em Lajes, no dia 10 

de outubro de 1914. Tarde de 
muita chuva.

Na ponte do Carahá, quem 
vem da avenida 3 de outubro 

O Batalhão vem entrando, á pé, 
uma banda de musica na frente 

1 composta de 14 figuras, mais á 
frente ainda, um carneiro bran
co, como mascote. As autorida
des locais, reunidas, vem acom
panhando o 54, paia entrar na 
cidade.

A DEFESA DA CIDADE

Desde c dia 27 de Setembro 
do mesmo ar.o na cidade no

ta-se grande alarma e correrias, 
os fanaticos começam a entrar 
na Serra do Cerrito. O Ce!. Be- 
lisario Ramos, conclama aos 
seus amigos de todo município 
a se organisarem, para resistir 
na cidade, evitando assim que 
o municipio seja avassalado 
pela horda dos adeptos de Jo
sé Maria.

Os grupos patrióticos são or-  
ganisados; em menos de um 

dia, apresentam-se só na cidade 
292 homens, os quais são mu
nidos de lanças, e outras armas. 
Com 60 praças do exercito e 
40 soldados da policia e mais 
alguns, eleva-se o numero de 
defensores á quasi 400, que 
vão tomando posições em trin
cheiras por fora da cidade.

Dia 29, chega a cidade, o 
o Cel. Emiliano Ramos, che

fe político em Capão Alto, á 
frente de um piquete de 150 
homens. No mesmo dia o Cel. 
Caetano Costa, chega ccm nu
meroso grupo de Painel.

Dia 30, os «Fanaticos», apro
ximam-se á 7 léguas apenas, 

da cidade. Ahi começa o «apu
ro», surgindo então gostosas 
mentiras e boatos, que só ser
vem para aumentar a confusão 
reinante. A noite, então, nem 
se fala, não havia luz na cida
de. Qualquer sombra suspeita, 
num vão de porta, ou num bê- 
com, era «Jagunço».

Nota: no proximo numero 
serão narrados alguns fatos in- 
terssantes, que resultaram dos 
beatos e rebates falsos.

Clube 14 de Junho
O Clube 14 de Junho comunica aos seus associados que 

amanhã, domingo, dia 5 do corrente, terá lugar a segunda gran
diosa «soircé» destinada á eleição de sua rainha.

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

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

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

S e rá  R a in h a  do C lu b e  1 4  de Ju n h o
a Srta. 

Ass.

NOTA: este «coupon» poderá ser entregue a qualquer 
membro da .Diretoria.

É o seguinte o resultado da primeira votação: Io lugar suta. 
Ita Ramos, com 1.100; votos 2» lugar,snta Ana Maria Pinheiro, com 
850 votos; e 3o lugar snta. Terezinha Ribeiro, ccm 7 0 0 -votos.

| ̂  t=444:44 I i 444=4444=4- 4=444144144 4414' =£4 4=1 4=44=444 4=14=4 44 I 4£

! Dr. Victor Gutierrez %
% DIRETOR DA MATERNIDADE TERESA RAMOS §
1
£  Ccm cursos de aperfeiçoamento feitos na Faculdade de
2  Medicina de Paris.

,4  Moléstias de senhoras — Partos — operações. Endocrino- % 
.5  logia (moléstias das glandulps, ovário, tiroide, supra-renal, etc) ^

« * i*tOO*> t-

\i Atende pela manhã na Maternidade
DAS 3 ÀS G DA TARDE EM SEU  CONSULTORIO PARTICULAR

-  RUA CEL. CORDOVA, 4  (ex-residencia do Sr. )uca de Brito) Z

Si-! 444444 14=4444= f 4444444414444 14=444=44=144 l14444444=t4=1 £.

Associação Rural is Lajes
ASSEMBLEIA GERAL

Dc ordem do Snr. Presidente, convido aos socios, para a reu
nião de Assembléia Geral Ordinária, que terá lagar na séde da 
Associação Rural, às 17 horas do dia 5 de agosto próximo.

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

NOTA : — Não havendo numero em primeira convocação, a 
Assembléia (dc acordo com os estatutos)funciuiiará com qualquer 
numero do socios presentes, no dia 12 ás 14 horas no mesmo local. 

Lajes. 20 de Julho 1945.

Dr. Agoinaldo José de Souza — I o Secretario.

Instruções para os 
Juizes preparadores

Para fiel cumprimento das 
funções de Juizes Preparadores 
deverão ser observadas as ins
truções que se seguem:

De posse do material enviado 
pelo Juiz Eleitoral, deverão os 
Preparadores anolar no livro 
«Protocolo de Carga* a relação 
desse material, bem como quais
quer outros papeis ou correspon
dências que venham a ser rc 
cebidos, datando e assinando nas 
colunas competentes.

Ao receberem o requerimento 
de inscrição, depois de verificado 
que está conforme e devidamente 
iustruido com prova dc idade, 
lançarão á margem do mesmo o 
numero de ordem, a data c suas 
rubricas.

Darão à seguir recibo ao re
querente, usando paia isso o mo 
dêlo n° 1 especificando sempre o 
documento que instrüe o pedido, 
Ato continuo remeterão ao Juiz 
Eleitoral, por via postal sob re
gistro ou por pessoa idónea sob 
sua responsabilidade, o referido 
requerimento.

Ao receberem os titulos eleito
rais, protocolarão do  livro proprio 
os mesmos e lançarão no livro 
modêln n° 2 , nas colnnas com- 
peteutes, o numero de inscrição, 
nome do eleitor e no do processo.

Neste • mesmo livro assinará 
o eleitor o recibo na oeasião do 
recebimento depois de terassinade 
o titulo, la. e 2a. Vias das quais 
serà entregue ao eleitor a primeira 
e devolvida ao Escrivão Eleitoral 
a segunda.

O recebimento do titulo è ato 
pessoal do eleitor e em hipótese 
alguma podorà ser feito por ter 
ceiro. Verificando os Preparadores 
que o eleitor não sabe assinar o 
nome, remeterão o titulo ao Jub  
Eleitorul acompanhado de oficio 
comunicando o fato para fins de 
direito.

Os Juizes Preparadores aten
derão todos os dias uteisdas9 ás 
12 horas em local previamente 
designado, e, para conhecimento 
dos interesados, afixarão edita.s 
nos lugares de costume, dando 
ciência desse horário e local.

Lajes, 23 de julho de 1945 
Mario Teixeira Carrilho

Juiz Eleitoral da 21a. Zona

flR. VALENÇA
M E D I C O

Chefe do Serviço de Pediatria 
do Centro de Saude

Especialista em moléstias de crianças
(Aparelhos de Raios ultra violeta 

e infra-vermelhos)
lix id . l i .  Denj C on slan l 2, Fone 44

CONSULTORIO: Edifício do Hotel 
Carvalho — FONE 67

CONSULTAS : das 4 ás 18 hora?

Farmacia S ã o  José
DE OSNI T0LENTIN0 DA SILVA

Farmacêutico Diplomado
RUA 15 DE NOVEMBRO. N> 25 LAJES

Variado sortimento de medicamentos nacionais e estrangeiros 
Perfumai ias em grande variedade — Produtos opoterapicos — 
Soros e vacinas — Produtos veteiinaiios — Homeopatia. 

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

Atende d noite - -  Preços de drogaria

I -

IM P O S T O  SQ SOE â i E H O A
Duranten corrente mê9 de 

Agosto, a Coletoria Federal 
desta cidade esta recolhendo 
o Imposto sobre a Renda.

D R . J O Ã O  C O S T A  N E T T O
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos

Operações: de Estomugo, Intestino, Apendicite, Figado e^Vias Biliares. 
Tireoide, Bocio (papo). Hérnias. Varises e Hemorroidas. R ins e Próstata 
Utero, Ovários e Seios. Tumores em geral, Cirurgia dos Ossos e Arti
culações. Fraturas. Cirurgia dos D eleitss Congénitos e Adquiridos.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar 

Atende no Hospital H- S- dos Prazeres e na Maternidade Teresa fíaaos
Consultorio : 15 d e X ovcm bro, 21 ( E d if íc io  d a  T elefón ica)  

das 3 — 5 horas
L A J E S  Residência: I iio  U ranco õ  =  F on e 135 S. Catarina

Associação de Produtores de 
Madeira da legião Serrana
Recebemos um oficio dessa 

novel Associação, comunicando 
a eleição e pesse de sua pri
meira diretoria composía dos 
seguintes nomes:

Presidente - Osvaldo Vieira 
Camargo, Vice-Presidente- Vic
tor O. Rosa, Io Secretário • Ma
rio Vargas, 2o Secretário - João 
L. Vieira, Tesoureiro -  Nelson 
Vieira do Amaral, Consultor Ju
rídico -  Dr. Celso Ramos Bran
co.

CONSELHO FISCAL : 
Paulo F. Broering, Aprígio 

Leal Nunes, e Lídio Reis.

Juízo de Direito da 
Com arca de Lajes

Cópia do Edital de convo
cação de jurados para a 
3.* Sessão ordinaria do 
Juri desia Comarca, a ins- 
talar-se no dia vinte e cin
co (25) do mês de r gosto 
do corrente ano (1945).
O Doutor Mario Teixeira 
Carrilho, Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

FAÇO SABER que foi desig
nado o dia vinte e cinco (25) 
do proximo n ês de agosto, 
para, ás *dez horas, reunir-se, 
nesta cidade, a terceira sessão 
ordinária do Juri, que Uabalhs- 
rá tn» dias úteis sucessivos e 
que, havendo procedido ao sor
teio dos vinte e um jurados 
que terão òe servir na mesma 
sessão, foram sorteados os cida 
dãos seguintes: 1 Benevrnuto 
Chaves de Jesus, Capão Alto; 
2 Teonas Borges de Araújo, 
Capão Alto; - 3 Lauro Barbosa 
Ramos, Cerro Negro; • 4 Cesa- 
rio Marques Correia. Cam; - 
5 Nicanor de Castro Arruda, 
Cidade; - 6 Caetano Arruda de 
Souza, Correia Pinto; 7 Mario 
Ramos Lucena, Cidade; - 8 Nel 
son Nerbas, Cidade, - 9 Pedro 
Schwaetzer, Cidade; - 10 Alfre
do Rosa Sobrinho, Catú; - 11 
Joaquim Melim Filho, Cidade; 
12 Caittiido Alvim Lourenço, 
Correia Pinto; - 13 Germiniano 
Cordeiro, Cidade, - 14 Aderbal 
Shhmidt Neves, Cidade; Laurin- 
do Silveira Bitencourt, Carú; - 
16 Oliveiros Botges de Morais 
Carú; -17 Osni Pires, Cidade; • 
18 Leopoldo Alves Ferreira, 
Correia 1 ’into; - 19 Antonio
Menues Ouriques, Anita Garibal 
di; 20 Mancilio Figueiredo, Ci
dade, 21 Juvenal Ribeiro Sch
midt, Correia Pinto. — Todos 
esses cidadãos, bem como cs 
interessados em geral, são por 
esta forma convidados 3 com
parecer à sala das sessões do 
Tribunal do Juri. no edifício da 
Prefeitura Municipal desta cida
de, não só nos citados dias e 
hora, como nos dias seguintes, 
enquanto durar a sessão, sob 
as penas da Lei, se faltarem. E 
para que chegue a noticia ao 
conhecimento de todos mandei 
passar o presente edital, que 
strá afixado à porta do edifício 
onde funciona este Juizo e ou- 
tíe funcionará o Tribunal do 
Juri e publicado pela imprensa 
local. Determina ainda este Jui
zo as diligencias necessárias 
para intimação dos jurados, 
réus e das testemunhas. Lajes, 
25 de julho de 1945. Eu Aiy 
Cândido Furtado. Escrivão d° 
Juri que o datilografei e subs
crevi.

Mario Teixeira Carrilhe.
Juiz de Direito.

Está conforme o original- Eu, 
j Ary Cândido Furtado, Escrivão 
o subscrevi.

T br.
Luiz Rodrigues Bica
Vias w'inarias - Gwe~ 
colngia - Partos e dltd 

cirurgia
Rua Cel. Cordova, u° 
edifício onde funcionou o 

Centro Operário
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Lajes, 
u Ary 
3o do 

subs-

_  ^ d? 24 dc julho de 1945.
S a u J ad Mun,C'Pal de LaÍ«> re»olve:NOMcA K:

De acordo com art. 15, item IV, do decreto lei esta- 
dual no 700, de 28 de outubro de 1942-

Zenaide da Costa Avila para exercei o cargo de carreira 
de Escriturário, Padrão  I, constante do Quadro Único do Mu-I 
nicipiu.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 24 de julho de 1945 
Assinado; Vidal Ramos junior — Prefeito Municipal 

Uldcrico C. a na li — Secretário

Decreto N n 2 7
de 26 de julho de 1945.

O 1 refeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos
to no art. 27, § 2o, do drcreto-lei federal n° 1202; de 8 de a- 
bril de 1939,

DECRETA :
Art. I o — Fica transferida da dotação 9-94-4 Aquisição 

de Placas — a importância de quatro mil e quinhentos cruzeiros 
(Cr$ 4.500,GO), para a dotação 9 84-2 — Contribuição do Insti
tuto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (L A P. I.).

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

Prefeitura Municipal de Lajes, em 26 de julho de 1945.
Assinado: Vidal Ramos Junior — Prefeito Municipal 

Uldcrico Canali — Secretário

Decreto n. 28
de 26 de julho de 1945.

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos
to no art. 27, § 2o, do dicreto-iei federal n° 1202, de 8 de a- 
bril de 1939,

DECRETA :
Art. I o — Fica transferida da dotação 0 70-6 — Auxiliares 

da Agência Municipal de Estatística -  Padrão I -  a importan-, 
cia de dois mil e quatrocentos cruzeiros (2.400. 00), para a ào-' 
taçâo 0 -7 4 -2  -  Diárias à Funcionários em viagem a serviço.

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

Prefeitura Municipal de Lajes, em 26 cie juiho de 1945. 
Assinado: Vidal Ramos /unicr — Prefeito JV unicipal 

Uldcrico Canali — Secretário

Decreto n 29
de 27 de julho de 1945.

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do bispos 
to no art. 12, item II, do dccreto-lci federal n° 1202, de 8 de
abril de 1949, DECRETA :

jo __ f jC3 criada uma escola rmxta municipal no lu
ar denominado Figueiredo, no distrito de Bocaina do Sul.

Art 2o — Este decreto entrará em vigor na data cia sua 
ublicaçüo, revogadas as disposições em . 1<u.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 27 de julho de 1J45. 
Assinado: Vidal Ramos )unior -  Prefeito Municipal 

Uldcrico Canali — Secretaiio.

Decreto
dc 27 de julho de 1945.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
N O M EAR: „  . . .
De acordo com o art. 15, item IV, 
tadual n° 700, dé 28 de oulubro d,

Sebastião José Vieira para exercer

— José Maria de Morais e sua 
rencia de um terreno - Sim.

Dia 26 de julho de 1945.
732 — João Alves do Rosário -.Licença para construir 

2o despacho: Sim.
No 733 — Marcelina dos Santos - Transferencia de um 

terreno 2o despacho: Sim. 
dia 27 de julho de 1945.

N° 735 — Daiite Marolto - Licença para f?zer melhoramen
tos em um prédio - Sim.

N° 741 — Anália Pinto — Transferencia de um terreno -
Sim.

Dia 28 de julho de 1945.
N° 737 — Roimialdo Luiz da Silva e sua mulher =  Trans 

ferencia de um terreno - Sim.
— José Alves da Silva — Lic< nça para demolir 

um prédio - Sim.
N° 742 -  Dr. Acácio Ramos Arruda - Transferencia de 

lançamentos de um terreno de propriedade e 
uma casa - Sim.

N° 711 — Manoel Pereira de Souza — Transferencia de 
terrenos • 2o despacho: Sim.

N° 738

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Dr. Rubens Terra

Bacharel etn ciências jurídica« e «ociais, pela Faculdade de Direito do 
Estado de São Paulo

Dr. Hélio Damos Vieira
Bacharel 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- 
sâo: -  causas cíveis (doações, testamentos, inventários, divisão 
e, demarcação de terras, e tc . ). comerciais ( contratos sociais, 

falências, etc .),. criminais, uianológicas, etc.
R u a  C ei. C ord ov a -  E d ifício  C e n te n á r io  - L A JE S  -  S . C a ta r in a

Juizo Eleitoral da 2 1 .a 
Zona da Begião de San

ta f.atarina
O Doutor Maiio Teixei
ra Carrilho, Juiz Eieito- 
ral da 21*. zona desta 
Região do Estado de 
Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber aos que o presen
te edital virem e dele tiverem 
conhecimento, estar a disposi
ção dos que se qnizerem alistar 
como eleitor, e no cartorio des
ta zona será entregue 1NDIS- 
TINTAMKNTE, obede c e n d o, 
apenas, a ordem de chegada 
do alistando, a formula impren
sa para sua inscrição neste jui
zo eleitoral. E, para conhecimen
to de todos passou o presente 
edital, 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 datilografei.

Mario Teixeira Carrilho

Juiz Eleitoral da 21a zona
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AVOGADO

Coletoria Estadual
j Imposto sob c Tabacos, derivados

Residência
LAJES

Hot*.! Czrvalhc
Santa Cstarina

Escritório Jurídico Comercial
A ssu n to s : Jnriitioos - Comercinis - Rurais e Informativos

Consulte vossa O rganização an tes d e  se d ic id ir  p e la  com pra  ou venda  
d e im óveis, p in h a is  ou q u a lq u er  em presa  neste estado .

Diretor: —  DR. ELISlAKIO DE CAMARGO BRANCO
A D V O G A D O

Rua Froi Rogério, 54 — C aixa  P ostal 54  — F on e 54  
E n d ereço  Tet. E EIBR A X C O  — I.AJES — Santa Catarina

e bebidas alcoólicas
D> ordem do sr. Coletor 
torne publico que, durante, 
o mes de Julho corrente, 
se piocedtrá a cobr-mça 
òo imposto acima referido 
correspondente ao 2° s t -  
mestre ilo corrente ano.

Os contribuintes que não sa
tisfizerem seus pagamentos den
tro do referido praso, poderão 
faze-lcrno mes de agosto cont 
a multa de 20°/0. Terminados 
os prazos acima citados, serão 
extraídas as certidões de divida 
para a devida cobrança executi
va.

Coletoria Estadual de Lajes, 
2 de Julho de 1945.

Alzimiro Franciscode Souza 
Eccrivão — Padrão D

es- ;do decretv>-líi
1942 :

íal do ucuaaimu .......... o cargo isolado de pre-
?a vimento efetivo, de Professor, Padrão A, constante do Quadro 

Unico do Município (Escola Mixta Municipal de Figueiredo no
distrito de Bocaina do Sul).

Prefeitura Municipal de Lajes, 27 de julho de 19*5. 
Assinado: — Vidal Ramos Junior =  Prefeito Municipal. 

Ulderico Canali — Secretario.

Decreto-Lei n. 6
de 30 de julho de 1945. ,

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispôs 
item I, do decreto-lei f. derai nu 1202, de 8 de a-|

I

1__

J o ã o  S .  W o l t r i c k  .
A grimencor Diplomado.

Carteira Profissional n° 564. 
MEDIÇÕES E  Dl VISÕES D E TERRAS. 
Aceita serviços nos municípios vizinhos. 

Lajes — Praça da Bandeira, sfn.

3.

I. Eu.
icrivào

to no art. 12, 
bril de 1939,

íica
'iné
dita

oo
u o

D E C R E T A  :
Art. Io -  Fica cancelada a dívida de Virgílio 6'esar ae O -  

'Veiru Rosa para com a Fazenda Municipal, na importância de 
c*nlo e vinte cruzeiros (Cr$ 120.00), pr-.ivinienfe do imposto de 
j^utinuaçáo, inclusive multa, r-larivos ai s tverefeies de 1945 e

• • „[pó,. na tja|a
Art. 2o — Eete decreto-lei ertrará em vigor ua

SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.—  -o d* iiilho de 1945

da

; 0 de julho de 
— Prefeito Municipal.Prefeitura Municipal de Lajes, em

Assinado : — Vida! Ramos Junior
Ulderico Canali — Secntário

Kequerimentos despachados
Dia 24 de julho de 1945.

N° 477 — Luiza Scmitd Neves -  Concessão de um 
no no Cemitério • 2° despacho: Sim.

terre -

|j®ooaco®coSc^ao:-! 3ecSc:®eo«cojj>u; a®o »Soo*co$coac o®oc®c,

L U D 0  V I C 0  R A U
CONSTRUTOR LICENCIADO

Projetos — Orçamentos
0

Construções por empreitada ou administração

1 L A J E S  Santa Catarina
- »*>»co«oc^»aBco*KcK«KK=4Boo«oe«o0« . c.3*co» cc.edcoMoo« co» o .$■  3Ç

«r t — rm t-^ a & u a ja .  :a:.v ; -v _ i1, , . _ .

Dr.Caeíano da Costa juaíoi*
Medico com curso especialisado em do t̂ças dos- olhes

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

R E C E I T A  DE O C U L O S
A partir de Setembro em Lajes com consullorio permanente.

ÏERBE-SE um motor a ga-
zolina, de um ci

lindro, 5 'd  P., 5 0  volts, 4 0  
am pers proprio para solda 
eletrica  peso 2 5 0  kilos.

Tratar com Borges & Cia.
— São Joaquim. —

Lenha S e rra d a  
Maines & 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 Caslro, 32 -  esqui
na Avenida Laguna.

FkîACOa e I
AGÊMSCOS

TOMEM

tóii títíaaa
"81LV1UHA" 

Grand« Tônico

Faça sua propaganda no 
«Correio Lageano*

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



Há criss (Se veterinários no Brasil
RIO — (A. N.) =  O presidente da Associação de Veteriná

rios acaba de fazer importantes declarações à imprensa. Diz que 
existe no Brasil uma tremenda crise de veterinários, crise essa que 
decorre do fato de n&o sn ter ainda reconhecido a veterinária co
mo profissão de importância técnica e cconomica, como realmente o 
é. Por isso mesmo, os veterinários são pessimamente numerados.

E como resultado de tal estado de coisas, os nossos rebanhos 
veem-se de ano para ano sacrificados pela epizootia. /lliása pro- 
nosito, declara aquele técnico que em 1943 cerca de oitenta mil 
cabeças de gado morreram, no Rio ürande do Sul, vitimas da af- 
tosa. Argumenta ainda que enquanto existem noventa e quatro 
veterinários para cada milhão de animais no Brasil, em outros pai- 
zes a media é quasi dóz vezes maior.

ESC8ITÜHI0 INTERMEDIÁRIO
Direção de: Heraclides Vieira Borges

CURITIBANOS — Estado de Santa Catarina

ENCARREGA-SE de todo o serviço junto a qurdquer Re
partição Pública. REDIGE e encaminha requerimentos de qual
quer nalureza e lhes acompanha os trâmites rias repartições 
competentes, até final despacho. INFORMA sôbre andamento e 
despachos de processos.

PROMOVE registos de firrnss comerciais e perante a 
EGRÉGIA JUNTA COMERCIAL DA CAPITAL DO ESTADO.

ENCARREOA-SE de habilitações de casamento, de extra
ções de certidões nos CARTORIOS DO JUÍZO, bem como de 
qualquer Repartição Pública local INFORMAÇÕES Verbais ou 
por escrito, sôbre aquisição, mediante reembolso postal, de 
qualquer obra editada pehs livrarias do País. REDIGE e-enca
minha petições Je reclamações trabalhistas, de desquites por 
muiuo consentimento, de solicitação de justiça Gratuita, de re
gistos de nascimento fóra do prazo legal, de habeas-ccrpus e 
prescrição de ações penais, acompanhando lhes o curso até final.

REFERENTEMENTE ao serviço eleitoral, presta.com isen
ção maxima, todas as infcrmaçôes que se fizerem mistér, redi
gindo, dando curso e acompanhando petições para o efeito de 
alistamento eleitor»!, mns somente de cientes alfabetizados c não 
dos que saibam apenas desenhar o nome.

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

Honestidade — P erfeição  — Presteza

0 (pc as tisnas t!s
casa íleVtií! saber
Como tirar as manchas dc tin

ta de escrever — Coloca-se 
sobre a mancha de tinta dc 
escrever, uma camada de sal 
fino e uepois espreme-se um 
limão, levando-se ao sol. De
pois de duas horas, lava-se trn 
agua limpa que a mancha tfrá 
desaparecido.

Como evitar a quebra dos oh 
jetos de gesso — Uma ligeira 
camada de silicato de potasss 
nos objetos de gesso lhes da 
uma consistência duríssima evi
tando que se quebrem.

Como cosinhar melhor as ba
tatas — Para que as batatas íi- , 
quem mais saborosas, devem 
ser colocadas em pouca agua e 

j já quente. E para o «purés» de
vem ser passadas ainda quentes 

| pelo passador.

Camo bater mais depressa as 
daras de ovo — Algumas gotas 
de sumo de limão nas claras de 
evo, fazem com que espumem 
mais depressa e melhor.

Como' tornar mais saborosas 
as earnes — Um sabor especial 
ás carnes assadas, obtem-se co
locando um pouco de leite an
tes de leva-las ao forno e dei
xando até secar. Esse processo 
póde ser usado com qualquer 
carne.

A  V  ‘ -í t-2

Aos cidad os nascidos em 1925
A Junta de Alistamento Militar deste Município avisa a to- 

s os cidadãos nascidos em 1925, que durante o rr.ês de agos- 
proximo é a época da apresentação no Segundo Batalhão 

.'Joviario, sediado nesta cidade, para a competente Inspeção 
Saúde, de acordo com as instruções contidas nos regulamen- 

i >s militares.
Espera-se que todos cumpram com o seu dever, apresen

tando-se na época marcada, ficando assim isentos das punições 
instituídas no Código Militar.

Para qualquer esclarecimento pódem procurar a Junta de 
Alistamento Militar, nesta cidade, à rua 15 de Novembro n" 16. 

Lajes, 21 de julho de 1945.
Lupercio de Oliveira Kõchc 

Sjcrelario da Junta de Alistamento Militar.
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iü e tiitw  em fiialas
Náo contes dinheiro servindo-1 

te dos dedos nmedecidos a cada! 
instante na bôea. Por mais valia 
sas que sejam ‘ as notas e por 
mais necessitado que tu andes.

0  dinheiro é ma s sujo do que 
uma vara de poleiro. O pau d» 
galinheiro tem sò uma cousa. O 
dinheiio tem de. tudo. Para ume 
dcceres os dedos hà de havei 
por foiça um pouco dágua, oude 
quer que estejas.

Tem piedade da bôc.v

Diante dos reveses da vida, 
a aflição náo adianta. Bem ao 
contrario, favorece a eclosão da 
doença nervosa.

O que acima de tudo se faz 
necessário, nas horas de adver
sidade. é encarar de frente para 
poder vence-la- Cmu calma se 
encontrará sempre, ím siriu no 
mais escuro da atribulação, uma 
reste» do sol ilumina tido u na 
iiêsga de bôa estrada.

Dr. Mario Totta

D r .  C e ls o  R a  « o s  O ra n c o  
ÂDYOGA09

Residência e Escritório: Rua Hercilio Luz. -  LAJES

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

D r . Jo s é  A n tu n e s
MEDICO

Cirurgia em geral — Ginecologia — Fartos 
Atende no Hospital São José dc Antu.nio Prado, aparelha
do pata qualquer intervenção cirurgica, com serviço mo
derno dc Raios X. Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, on

das curtas e ultra curtas.

j O coi ícrto da vida em 
i família e a necessidade da 
! vida comercial exigem 

um telefone
Faça instalar um telefone em 

sua casa

0 Centro de Saude está vacinando
: t O Centro de Saude desta ci 

dade está procedendo a vacina
ção contra O tifo, cri pp e v3rioln.' 
A v ciiia é o ruais eficaz pre- 

i vent v ) para esses enfermida te».

Escritório JurldiCü Comerciai
Rua Frei Rogério 54, * Caixa postal, 54 - Fone, 54

Endereço Telegráfico: “ ELIBRA N CO ”  -  Lajee -  S . Catarina
OFoUTUNlüADEü COMERCIAI ::

A) Casas:
1 _  Or ;? 80 000,00 por duas, sendo uma de m aterial, com 4 aparta

mentos, e outra de madeira, duas quadras do centro, Travessa 
Siqueira Campos, com 882,50 m‘2, otima renda:

— C r.$  66.000,00 por bôa, grnndo, recem reconstruída, com vasto ter
reno, situada A rua Gctullo Vargas;

~  Cr.$ 11.MIO,00 por uma de madeira, recem pintada, com regular 
terreno, nu rua Benjam in Constant.

— 8.01X1,00 par outiu, tumbem pintada, com terreno na rua Benja-
min O onstant; .

— Cr.ff 4O.O0o,00 por duas, de m aterial, esquiua rua Benjnmin Con- 
tant com rua Brusque, com bôa renda,

= - f r .#  60.000,00 por uma casa de m aterial, com acomodações inde
pendentes para duas fnmilias, grande terreno, 50 por 24 metros, 
bem no centro, comportando oomodn divisão em 5 lotes, que pode
rão ser vendidos em separado a CV.  ̂ 10.000,00. Local; rua Getulio 
Vargas, esciuiua Benjam in Constant;
Cr.S Ho,ooo,oo por linda e moderna, ao centro de grande parque, 
tom bO mts. de frente, pomar, galpões, aviários, . asa para de em
pregados, forno, lavagem, etc. E xiste  um interessado em adquirir 
um lote desse terreno por C r f  Ho.ooo.oo. Kua Quintina Bocaiuva, 
esquina Cel. Ooetcno Costa. Melhor e mais central das chácaras, 
a uma quadra do cinema e. mercado.
Cr.£t 22.ooo,oo por grande terreno, com casa de material. 15 mts. 
de frente por 45 de frente a fundo, sito a Aven*da Marechal 
Deodoro, local proprio para armazém ou casa atacadista.

Chácaras e Lotes Urbanos:

7 -

8  -

0

B )
— Cr.S 8.000.00 p< r pirquena essa e grande terreno, ] roxin o aocarn- 

po da aviação; galpão; mangueira, pomar e 2.240 m,2
— Ci-Jl 13.000,IX) por grnndo chácara, frente a estiada do campo de 

aviação, casu assobradada, grande terreno: 7 00o m2;
— Cr Ç 40.000,00 por 8 chácaras, próximas ao.campo de aviação, ven

dendo-se cada trez por Cr. 15.000;00;
— Cr.S 8O.O0o.oo por grande chácara com terreno, próxima da Mater

nidade, 73.000 m.2. Casa. galpão, pomar, mangueira, etc.;
— 3o.0 io.00 por 84 lotes urbanos, veudnwis a C r.S  /.000,0o, 1.2rÕ,00,

1.400.00 e á.OUÜ.OO, situada na Avenida Marechal Pioriano, na chá
cara Lenzi;

— Cr. 88.010,ÍX) por magnifica chácara, com casa pedra, alto da Fa
zenda Modelo, com 15.000 m pedreira, pomar, etc.;

— C r .4? 40.000.00 por 40 lotes diversos, com e sem casas, estes na 
cidade de VACARIA, que poderão ser permutados por proprieda
des nesta cidade, ou neste município;

— Cr. 5.000.00 por um pedaço de 180,000 m .2 de campos e matos si
to no Morro Grande, 2 .“ D L irito  de 1’acarin. que também poderá

ser permutado por terreuo neste município de Lajes.
=  Grande chácara, 15.000 m2., bôa casa. acomodações diversas, lavou

ras, pomar, magnifiiú barro para qualquer empreendimento de Ce- 
ramica, Olaria, nas margens do rio rou te  grande: Cr.jjt --0.M0.0".

E m p r e s a s  e S e r r a r i a s :
— Cr. l.Ooo.UOO.OO por uma Serraria;
- -  2-10.000,1:0 por 1 serrarias

Gj  —  _ F a z e n d a s  e S i t i a s :
Cr.S — 225.00.i,0f) por 15 rnilh • ■-. de m.2, em Lajes, na confluência 

dos rios Caveiras e Canoas, com grande pinhal;
— Cr.S : ’ *0.000,*ã* por 24 milhões du m .2, com 3õ.ooo pinheiros, dis- 

la n to 2 0  Kms. de Cnritibanos;
— C r.S  200.000,00 pdf’ 4 inilhõeo de m2., distantes 9  K m s. de Lajes;
— Cr. 880.010 .i " i por 8 milhões de m2., com õ.fXMJpinheiros, ue40cm >. 

acima, a 50 Kins, de Vacaria o o7 de L a jes, ã margem da rodovia 
federal, mecadamizada, R io-P. Alegre.

— Cr. 900.0lKJ,00 por uma fazenda com 19 milhões de m2,, próxima 
á estradf Lajes-FIoaiam  olis, com i’,5.0UO pinheiros;

— C r . f  112.500,1X1 por 5 milhões de m2., com ú OOfl pinhidros. «terren 
especial para agricultura, n r- divisas dos distritos de Cerrito e 
Correia Pinto, em Lajes.

F)  —  P i n h e i r o s :  t
=  10.IXH) de 4o cms. acima e 5.000 do menor espessura, na margem > 

da rodovia federal, disunites 44 kms. de VA CA RIA  e 72 de LA- ! 
J f -8 .  Possue duas quedas d ’agua com Í.ÍXJO litros por minuto: i
5.000 pinheiros, com e sem terras, juntos aos acima descritos, po- ; 
dendo formar um so bloco, a 50 kms. de Vacaria e 87 de L a je-: j ,

— 5.000, com ou s ni as terras, ucs distrito de Cerrito e Correia Pin- i 
to, a Cr. 20,00 cada um;

— lO.OdO pinheiros, vende-se somente com terras. 15 milhões de m2., i 
na confluência dos rios Canoas e Caveiras, em Lajes;

— 11:0.000 pinheiros, distando 18 kms. de Cnritibanos, á Cr. 20 ,m i:
— 7o.(K.lO distando 13 e 40 kms de Campos Novos-
— 6.000 com 2 milhões do m2., a 40 kms. do Rio Bonito, Estação da j 

Estrada de Pearo São Paulo Rio Grande por Cr.§ 110.' Oil OO.

F) Precisa-se
=  TTm peqneno caminhão para transporte de lenha e madeira»;
— Avicultor e Agricultor, com 1 qm-no capital, para associai-ae om j 

pequena tiidusiria ainda não explorada;
— Comprar 600.(0 a 1 OOO.nOO m2., de campos e matos nas proximi- j

nodes da cidade; 1
— Pequeno Serraria e Serra para lenha, aquela, mesmo sem quota de

exportação. 1

Acostumo-se a consultar esta ORGANIZAÇÃO, antes de decidir- 
se a realizar qualquer transação aqui anunciada.

Telegrafando paro: cElibranco» — I — Santa
Catarina, ou eecrevendu para: Caixa Postal, 54

LAJCS — Canta Catarina

==== d oão Ribas Ramos — 
A d v o g a d o

Causes 'Ciyeis, Comerciais. Criminais, Trabt»» 
IlnsUaH e Legislarão Fiscal.

Stn. Catarina t_ajes
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Frei Apolonio Weil
Correio L a g e a n o

Transcorre hoje a data natalícia de! 
Frei Apolonio, diretor do Colégio' 
Diocesano desta cidade. Professo?** í 
e a.unos desse importante estabeleci ! 
mento de ensino preparam-lh« vara > 
homenagens incluindo um programa 
de festas esportivas no pátio do Co ; 
legio e uma Missa festiva na Capela I 
do Convento. H I

La r em  festas
O Cap. Cyro Linhares distinto1 

oficial do 2° Bati. Rodoviário e sua: 
exma. esposá dona Ena Santos Lin-I 
hares, tiveram o seu lar enriquecido1 
em 31 do p. passado,-pol? nasdmen- j 
to de um lindo menino que tomou* 
o nome de Ciro.

Or. Üilíüii M. Caldas !
Esteve nesta cidade e deu-nGs o| 

prazer de sua visita o nosso colega 
de imprensa Dr. Hilton M. Caldas, 
brilhante advogado nos auditórios de 
Porto Alegre. S. S'a. viaja a interesses 
de sua banca de advocacia naquela 
capital.

I m l i d e s  Vieira loroes |
Esteve nesta cidade, o sr. Heracli- 

des Vieira Borges, Diretor do «E=cri-| 
torio Intermediário de sua proprie-1 
dade em Curitibanos. j

isffre Amaral
Seguiu para São Paulo em visi

ta aos seus progenitores e a interes- ■ 
se da Radio Transmissora de Lajes, 
o Sr. Joffre Amaral.

Radiant Peony, nova côr de Outono... profundo, 
escuro e . . .  excitante.

Para os trajes negros, roxos, azues ou verdes, os
lábios com Radiant Peony ficam resplandescentes 

como as pétalas de uma peonia.
Esta tonalidade de baton fixa-se bem e rapidamente.

O baton é bastante forte para definir o contorno 
dos lábios e suficieutemente brando para espalhar- 

se uniformemente.

Representante: F & T m a c i a  C r U Z 3 Ü *0  - Joaçabn

^  5a PA GIN A

C Ü R I T I B A N 0 3
A instalação do diretorio 
<lo l\ 8. D. no distrito de 

Santa Cecilia
No dia 21 do p. passado, a-  

companhado de vários correligioná
rios, seguiu de Curitibanos para o 
importante distrito de Santa Cecilia, 

(o Sr. Salomão Almeida, Prefeito Mu- 
! niclpal e Vice-presidente do diretoria 
j do Partido Social Democrático na
quele município, com o fim de ali 
instalar o diretorio distrital do Parti
do Nacional.

Ao entrar na vila, foi o Sr. Saio-
1 mão Almeida recebido por um gar- 
I boso grupo de 500 cavaleriauos 
i que o escoltou até o centro da vila 
jOiide grande massa popular estendi
d a  e.n alas promoveu uma grande 
i manifestação aos visitantes dando vi- 
: vas incessantes ao Presidente Var- 
!gas, ao Oal. Gaspar Dutra ao Inter
ventor Nereu Ramos, ao Prefeito Sa- 
jlomão Almeida e ac P.S.D.

Fala o Sr. Dsrvalina Furtado
Em nome do povo de Santa Ceci- 

j lia saudou a caravana o Sr. Dorvali- 
jno Furtado, influente prócer naquele 
jdistiito, proferindo importante discur 
so no qual afirmou a sclidariedade 
da esmagadora maioria do distrito 

|ao grande movimento nacional que 
j prestigia o Partido Social Democrat •
|co e seus lideres. O discurso do Sr. 
jDorvalino Furtado foi grandemente 
[aplaudido, tendo recebido, ao terrri- 
í nar, uma grande salva de palmas.

Üiversas n o t iá s
Fci instalado nesta cidade, em 

jsala apropriada, o centro de qualifi- 
jcação do P.S.D.

— Está em construção a ponte so 
j bre o rio Marombas, mandada exe
cutar pelo governo do Estado.

Do correspondente.

Aniversários
dia lo Agosto

O jovem Aldo Ramos, filho 
■ sr. Armando Ramos, fazen- 
ziro neste município e mem- 

•i-j do Diretorio Municipal do 
J.S D
— O sr. Dorgel Pereira dos 

njos, Intendente Distrital de
Paru.

d'a 2
A menina Nair, tilha do sr. 

Quintino Furtado, professor em 
Correia Pinto.
— A srta. Rute, filha do sr. 
Maliba Costa d’Avila.
— A exma. sra. d. Maria Dolo- 
res, dd. esposa do sr. Anastá
cio Arauju Vieira, fazendeiro 
neste mtiiiicipio.
— Q menino Enéas, filho do 
sr. Valdomiro A. Hildebrando.

dia 3
A srta. Tvette Montenegro, 

filha do sr. Alfredo Montenegro.
— O menino Moacír, filho do

Matriz :
F L O R IA N O P O L IS  

Filia l Curitiba 
Mostruário eui Tubarão

sr. Osni. Pires, do alto comercio 
desta cidade.

dia 4
A exma. sra. d. Zulma Inês 

Ferreira, dd. consorte do Pro
fessor Roberto Ferreira, Diretor 
do Instituto de Educação.
— A exma. sra. d. Maria José 
Ramos, dd. esposa dc sr- Beli— 
sario da Silva Ramos, ruralista 
neste município.
— U sr. Domingos Corrêa Car 
valho, criador em Capão Alto.

dia 5
A exma. sra. d. Dautint Liz 

Waltrick, dd. esposa do sr. Di
mas Waltrick, criador em Ca
pão Alto e m< mbro do Direto
rio Munic+pal do P.S.D. 

dia 6
O sr. Osvaldo D. Lenzi, M  

ministrador do Serviço de A- 
guas desta cidade.
2- O menino Rogério, filho do 
sr. João Xavier de Oliveira, fa
zendeiro em Antonio Inácio e 
Vicc-presidente do Diretorio uis

trital do P.S.D.
=  O menino Ives, filho do sr. 
Julio Joaquim de Moura, do 
comercio dests cidade.
— O menino Rogério, f-Jho do 
sr- Octavio Cordova Ramos, 
Tabelião nesta cidade.

dia 9
A exma. sra. d. Maria de 

Lourdes Ramos, dd. consorte 
do sr. Octavio Cordova Ramos, 
Tabelião nesta cidade.

O sr. Euclides Campos, cria
dor neste município.

João G u.Jlinto da 
Silva INrto

Afim do prosseguir os seus 
estudos, viajou para Florianópo
lis, o jovem João Cualberto da 
Silva Neto, 5.° ani.sta da Facul
dade de Direito daquela capital.I

Coletoria Estadua
Imposto de Industrias e

Profissões
De ordem do sr. Coletor 
torno publico que, durante 
o mes de Agosto corrente, 
se procederá a cobrança 
do imposto acima referido 
correspondente ao 2o se 
mestre do corrente ano.

Os contribuintes que não sa
tisfizerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
faze-lo no mes de setembro com 
a multa de 20°/Q. Terminados 
os prazos acima citados, serão 
extraídas as certidões de divida 
p.-ra a devida cobrança execu
tiva.

Coletoria Ettadu I de Lajes, 
2 de Agosto de 1945.

Ivette Lobo Montenegro 
Escrivã -  interina

u m n j í u d u  i i i a i u p u r a -

tias os Expsíilciona- 
! rios catarinenses

O sr. Interventor Nereu Ra
mos recebeu o seguinte telegra- 

, ma: RIO, 27 — Resposta seu 
1205 de 21, comunico v. exeia. 
determinei providencias para que 
reservistas forem licenciados cor
po FEB já chegados, sigam incor
porados a-fim-dc receber justas 
homenagens povo catarinense de

seja prestar seus dignos ooestada- 
nos: (a) EL RICO DUTRA.

Ü confcrto da vicia em 
família e a necessidade da 

vida comercial exigem 
j um telefone
I Faça instalar um telefone em 

sua casa

Carlos Hoep-ke S. A. Comercio e Indústria DKÊ iOE
FILIAIS EM LA .I ES — LAOUNA— BLUMENAU — JO ACABA — JO IN V Ü .K  — S. FRANCISCO DU SUL D g g p ^ 0 „ 0  CANTOS

ENDEREÇO TELEGRÁFICO H  U  L  1 v-, IV IL

SECÇÕES DE FAZENDAS, FRUBAOENS, MAQUINAS E DROGAS

F~ “ -

* > » . - de fiamlrTftcâs
F erros em barre* Par“J g  ̂ f i t f n g i J  arti#ç°s lle louça ^ ' d o ^ l r r o ' J l r o ?  Tinta* u 

ob0v«sg d.Vftvidro o cristal, ^  em ^  vinhos nacionais e
oleo e .m  pó, eerra P«™ eng . ----------- —

estrangeiro*
M otoc ic le ta s  B ic ic le ta *  a  m o to r, t r ic ic le to s , brinqued os.
JYlaquinnrio em geral para oficinas mecânicas, fundições, etc. 'Palas, Guinchos, Maca

cos ferrumauta* para todos o* fins, cofres e caixetas de aço, fogões, comple
to sortimento de material para instalações eletricas, nrndos, maquinas de benn- 
fe iar madeira, motoro* eletrico*. etc.

D ro g a s em geral, por utacado
A gnitrsjda General Motors' do llrasil S. .1.

_ ___
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Â P  & Dl r  â I A casa que procura ter sempre as maiores siovidade 
* H l  I  è M L  em artigos para homens, mulheres e crianças.

_—----------- ....................................... ...............  -=== Rua Correia Pinto, 80 —

Cinema, Teatro e Musica
NINGUÉM ESCAPARÁ AO CASTIGO

Dificilmente um outro filme poderá egualar o sucesso des
ta soberba, notável produção da «Coiumbia» ! «NINGUÉM ES
CAPARA’ AO CAsTIOO» ficará por muito «empo grav.ido na 
memóiia do todos quantos puderam assistir e apreciar este clra- 
mj de tão eloquente atualidade. Toda a imprensa do Rio e 
São Paulo teceu cs elogios mais calorosos a este filme, e prin- 
cipalmente á sua direção e interpretação.

Marsha Hunt e Alexandre Ktiox encabeçam o notável elen
co de-ta grande película, uma das maiores do ano.

Tudo nesta produção foi feito para agradar em chtio aos 
públicos mais exigentes.

Está anunciado, este filme, para amanhã, domingo, em duas 
Sessões, ás 7 e 9 Horas.
N1CK CÁRTER NAS NUVENS

Para a próxima terça-feira, dia 7, está anunciado o filme de 
aventuras da «METRO» intitulado: NlKt CÁRTER NAS NU
VENS, e que tem como principal interprete o consagrado artis
ta: WALTER ’’1DGEON.

V
UMA PRODUÇÃO EXCEPCIONAL DA «METRO» PARA 

COMEvORAR 19.° ANIVERSARIO DA EMPRESA DO TEATRO 
CARLOS GOMES:

Para comemorar o 19.° aniversario da Empresa M. A. de 
Souza, está sendo anunciado já uma produção excepcional da 
METRO — o filme belíssimo extraordinário, em deslumbrante 
Tecnicolor, int íulado : A FORÇA DO CORAÇÃO.

Para quem acompanha a vida cinematográfica pela grande 
imprensa, ou tenha viajado, nos últimos meses, e visitado as ci
dades do Rio, São Paulo ou Porto Alegre, sem duvida deve ter 
assistido, ou ovido íatar no sucesso invulgar desta grande, notá
vel produção da METRO.

A FORÇA DO CORAÇÃO é, sem favor, dos maiores fil
mes até hoje apresentados pelo Cinema, e merece ser visto e 
aplaudido por todo o publico de Lajes.

C e l. G a s p a r á  Zorzi

A  «Tosse e a Sufocação da
Asma ou Bronquite A livia 
das em Poucos M in u to s

0  Seminário de Lajes e o
Dr. Nereu Ramos

A efeméride de 6 de Agosto, 
corrente, assinala a data natalí
cia do nosso distinto conterrâ
neo o Cel. Gasparino Zorzi, ope 
roso J-’refeito do prospero muni
cípio de Campes Novos.

Como em todos os anos, nesse 
dia receberá ele inequivocas pro
vas de apreço dos seus inúmeros 
apiigos, que são todos os que o 
conhecem naquele município, pe
las altas virtudes que possue.

Casamentos

Prosseguem ativamente os tra
balhos de construção do gran-  

| de Seminário de Lajes, por iiii— 
jeiativa do Exmo. Sr. Bispo Dio
cesano D. Daniel Flostin, e cu
ja pedra fundamental recebeu a 
benção litúrgica em dezembro 
do ano findo.

No Rio de Janeiro está sendo 
construído o Seminário Maior. 
S. Excia. o Dr. Getulio Vargas, 
conforme noticiou a imprensa 
ofereceu a esse monumento to
do o material que seria desti
nado á ereção de um monu
mento em sua honra na aveni
da Getulio Vargas, reconhecen
do a primasia que tem os va
lores espirituais para a coletivi
dade.

Recentemente, o nosso emi
nente conterrâneo Dr. Nereu 
Ramos, digno interventor do Es
tado, teve um grande gesto, co
mo católico e como governante 
e como um corolário das gran
des obras com que beneficiou 
o Estado e a sua Terra — con-

Contrairam matrimenio nesta 
cidade : t

— O Sr. Julio Nunes, empre-t 
gado nas oficinas da «Pérola! 
de Lajes», coa: a Sría. Jovina 
Mendes.

— O Sr. João Borges de Oli 
veir*, empregado nas oficinas 
da «Percla de Lajes», com a 
Srta. Alva Floiiani Amaral.

cedendo um auxilio de cem 
rnil cruzUros à Diocese de La
jes, p a r a  à c o n s t r u ç ã o  
do Seninário Diocesano Frei 
Rogério.

S. Excia. D. Daniel Hostin 
agradecendo o nobre gesto do 
Dr. Nereu Ramos formulou os 
melhores votos a Deus pela 
sua felicidade pessoal e pela 
prosperidade de seu benemeri- 
io governo.

Ás obras do Seminário pros
seguem ativamente.

A frente da Comissão Cons
trutora se encontra como seu 
presidente o sr. Solou Costa, 
auxiliado por uma Comissão 
que não tem poupado esforços 
em prol da realização dessa 
grande obra; sob a égide de 
Frei Rogério — o santo varão 
cuja memória é reverenciada em 
Lajes, com em toda a parte e, 
mórmente env* Lejes, terra que 
ele amou e onde passou tantos 
anos inteiramente absorvido pe
los árduos trabalhos do seu 
apostolado.

0  General Dutra virá a 
—  Santa Catarina _

Sofre V. dc aceeaos de asma ou bron- 
quito tão fortes que perde a respiração 
per momentos e que cão pode dormir? 
Tem que tossir tanto que lhe parece 
abalar os músculos do estômago? Sen
te-se débil, incapaz de trabalhar ’ Tem 
que evitar os correntes de ar e certos 
alimentos? Mesmo que esteja sofrendo 
por muito tempo deve ter confiança 
nesta nova receita médica chamada 
Mendaco Tudo o que tem o fazer é 
tomar 2 pastilhas ás refeições e os ata
ques desaparecerão. Mendaco tomeça 
a circular no sangue em poucos minu
tos, ajudando a promover uma respi
ração fácil e livre, sono reparador e 
tranquilo, do maneira que desde a pri
meira noite se 6entirá mais jovem e 
mais forte. ^
A n os sem Ataques de A sm a  

Mendaco não produz apenas alivio 
quasl imediato e respiração livre, mas 
Hjuda também o organismo a cicíen-

der-so contra os futuros ataque». Por 
exemplo, muitas pessoas que haviam 
perdido pôso. que pussaram as noites 
sem dormir c que se sentiam sufocadtts 
com os sucessivos ataques cie asma ou 
bronquite, descobriram que Mendcco 
acabava cora os acessos desde a pri
meira noite e muitos, já  há tmos, cão 
voltaram mais n sofrer de asma.

Sinta A lív io  Im ediato
A primeira dose de Mendaco come

ça a trabalhar através do sangue, aju
dando a natureza a acabar com os e?ei- 
tos da asma e bronquite. Era pom.o 
tempo, Mondaco fará com que se sinta 
anos mais jovem e mais forte. Adquira 
Mendaco, hoje mesmo, cm qualquer 
farmácia; experimente-o e veja conto 
dormirá bem esta noite e como se sen
tirá melhor amanhã. Nossa garantia é 
a sua maior proteção. g

M e n d a e

I

Contrataram casamento, o sr. | 
Milton Ozorio Barros, funciona j 
rio da Agencia Postal desta cl— j 
dade e a srta. Paulina Souza.

— 0  sr. Deravone Rodrigues! 
empregado nas oficinas de! 
a «Pérola de Lajes», com a! 
srta. Malvina Telles.

Em palestra com o jornalista Jairo Calado, 
na Capital da Republica, o ilustre General Eurico 
Gaspar Dutra, candidato do PSD à presidência da Re
publica, declarou uue em setembro próxima visitará San
ta Catarina, percorrendo as principais cidades do no-.so 
Estado.

Votar é um dever civico indeclinável

Agora também a Cr $ 10,00

Assine o Correio Lageano

i

Nelson Vieira dc Amaral j
Para o Rio do Janeiro, 

viajou o Snr. Nelson Vieira 
do Amaral.

Milton Ozorio B arros e. Paulina Souz;
participam aos parentes e pessoas da suas relações o 

seu contrato de casamento.

Lajes; 28— 7 — 1945

AMANHA - Domingo, dia 5 - ás 7 e ás 9 horas
UMA SUPEli-PRODUÇÃO ESPECIAL DA « COLUMBIA» DE SUCESSO ENORME

Ninguém Escapará ao Castigo
M A R S H A  H U N T  8 A L E X A N D R E  K N G X

Além de um grande elenco de artistas consagrados, garantem a brilhante interpretação desta for
midável produção do moderno cinema

ninguém escapará ao castigo
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