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Comeniura-se 
i.ije no Brasil o 

L [jia do SDdado * 
kta «Io ndscimen- 
L ijo grande cabo 
|je guerra Duque 

Caxias, patrono 
0 exercito brasi- 
jro.
No presente mn- 

ento o dia do 
(‘jliiado avuita no 
Sentimento cívico 
|o povo brasileiro 
[porque esse mes- 
pno exercito nunca 
(remido, novamen 

se cobriu de 
jlorias nos ca mpos 
le batalha da Eu 

fopa, reatirmand »
[is qualidívj s \ a- 
knis loa s> u- :>:w p assado..

Ao s<»l jado do Brasil, representado entre nós pelo 
ÍTtc Ce!. Paul-. Horta-Rodrigues, digno comandante do 
{2." Bíl. • ( iv. saodamoà o glorioso Exercito de Caxias

As Comemorações nesia cidade
[ Consoante determinação do Ministério da ••ue-ta o 
•mandante do 2.<> Btl Kdv. sediado nesta cidade orga- 

Jtizeu um vasto programa de festas que se vem reahzan-
■ desde hontetn. ' .

Do variado programa consta: • oncurso de too ao 
fo  , torneio de Basquete e Voleib I, alvorada, haatea- 
pento da Bandeira Nacional, leitura boletim alusivo à 
Nata, hinos, tomando parte o 2 °Btl. Rdv , lir.^m iuei 
190, Coleuio Diocesano, Instituto de bducaçao, Urupo

sstabeleeimentos de

cK t t S ? £ * a  Passará por Lajes 0  “Fogo
na forma de «votar bem», se- ~

SimboIico da Patria“gondo conceilo ..ntigo do gran
de brasileiro falecido há anos 
e que foi o Cardeal D. Leme, 
a palavra recentíssima do Dr.
Adroaldo Mesquita, líder Caíó- 
lico do Rio Grande, define de 
maneira lapLiar, qual o modo 
de voUr bem.

Disse o Dr. Adroaldo Mes
quita que o Partido Social De
mocrático «incluiu no seu pro
grama as reivhidic. ções funda
mentais da consciência católica 
que são as reivindicações da 
própria consciência nacional.»
Diante disto perguntamos : qual conhece, afirmando e 

Partido que -—'..... 1

do corrente passaiá por 
que percorre o território

o inc!uiu em

TOlar ViJal Ramos vários outros e 
D̂ irv, sociedades esportivas e enticLuDs r- 1 1̂S ai>

Hoje ás 14 h «ras realizou se grande parar a c.viu» 
Zportiva com concentração no Estádio ,■ uun q>a

'lo pela cidade com perleita dis< ip ' ,lrt *' y \AAe 
As distintas e tradicionais socieda es ' 

ImhoeOlubo l.o de Julho, oferecerão hoje a no.te.un  
P°*o* bailes á oficialidade do 2 o Btl v

C o n vite
usando a 1" da setembro projlnwo^ pnm«ro

srsario do falecimento da q11 
rada

Calute Remos arruda
, e tjessoas ami- 

a familia convida os parou . á (.ejebrada na- 
para assistirem a missa qo '
J dia, na C ated ral,  ás 7/- 10,‘ ‘

seu programa as reivindicações 
tl» consc ê c a ca'óiica ? O ?. 
Democrático. Qu-m é o r n i- 
dnio desse Partijo ? O Gene
ral Gaspar Dutra. Será preciso 

uda maiores esclarecimentos ? 
L’ necessário pormos têm o 

as lentativzs coníusicnisias, o 
onfusionisn o não lev « ao ver- 
adi ir o camir.ho a que deve s»-r 

conduzí Ia, sem pa;xõ s e sem 
recalques, a verdadeira cons- 
c ê 'Cia C tólif .

Viarcliamos para as urnas, 
'■ntro das normas de uma ver 

.1 ideira educ ção cívica, obe- 

. ; utes ã direção Cos Partidos 
organizados, <í acordo com os 
precei os legais.

Não fôra a pai vra autoriza- 
'íssima de A-ro-ldo Mesquita 

da Co-ta, nfto e.-Duamos bor 
d ndo êste oportuno comentário, 
que o fnzerros sem desapreço 
a quem quer que se ja , ro sa
grado direito oe fazer propa
ganda d .s idéias do Partido, 
nesta hora em que èle e- tá lu
tando pela redemomtização do 
País e pela r : iização dos pes- 
tulados do u o programa traça
do dentro das uor.nas legais, e 
^ub'i'etido ao conhecimento c ; 
aprovação do Tribunal Superior 
nos têrmos da Lei Lleitoral vi — 
gente Den*ro do programa do, 
Partido estão contidas as «reivin-1 
dicações fundamentais ds cons
ciência católica.» Quanto à or- 
rranizaçâo da família, do 
programa qu o Partido vai e- 
xecutar, a defesa da instituição 
da família, constituída pelo ca
samento indissolúvel o organi- j 
zada segundo os moldes tradi
cionais da nossa 

lacôr-do com a nossa 
• religiosa. Isto é o que »r ,

foi aprovado e vai ser

Possivelmente no dia 29 
esta cidade, a chama votiva, 
nacional, rumo ao sul,

O Fogo SimboIico que há varie s anos anima as fes
tividades da Semana da Patria, e que representa a al
ma da mocidade brasileira cheia de íé nos destines da 
nacionalidade, vem este ano com a auréola da vitoria 
da Pátria no chão da Europa e fo» aceso pelos centau- 
w sda F'*rça Flxpedicionaria Prasileira para, atravessan
do os mares, percorrer o Pais na maior maratona que so

m sua passagem o valor da nossa 
raça a a certeza de que a Nação viveu e viverá eterna
mente honrada e respeitada entre « s p< vos do mundo.

Dcseclirjmo-nos reverentes á passegem do-simbolo 
da nossa fé e da nossa grandeza cai regada por essa 
mocidade sadia e forte que é a garantia da nossa inde
pendência.

AícíIirmIhs líntí‘í!
Regressou de Porto Ale

gre, onde fôra tfatar de in
teresses deste Jornal, de 
que é diretnr-gerenle o jor. 
na lista Alcibiades Dutra

[Ir. li!<l;iltj(‘io Amida
Vindo de sua grande fa- 

zerda encontra-se em nossa 
cidade, o dr. Indalecio Arru
da, afamado cabanhefro la- 
geano e pessoa muito relaci
onada e estimada em nos
so meio.

[)l*. lii iio IlillIlOS Vieira Esteve nesta cidade, tra-
. tando de interesses, o sr.

Fncontra.se recolhido ao Didiino Alves nosso esforça- 
nosso Hospital o Dr. Holio j do ciurrespondente no distri- 
Ramos Vieira, que se sub-(to de Correia Pinto, onde 
meteu a uma intervenção é muito relacionado e esti 
oiiurgica. mado.

ílidiiuo A VES

Preíeitara Municipal ás Lajes
Estado de Santa Catarina

í

Aviso

C a n c e l a m e n t o  d e  d i v i d a s

Vcútkdo pelo P-rtido. que tem
mp
mi-

como seu candidato a supre 
direção do País, a figura e,

I nente do íuclifo brasileiro Ge- 
| ueral Eurico Gaspar Dutra.

.. .......... A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES avisa aos Sr>.
legiJaçâo de 'contribuintes em atraso que, de acordo com o decreto-lei n.° 7, 

formação ide 2 do corrente, ficam extintas as dívidas municipais oriundas 
se escre de ex-rcícios anteriores a 1945, inferiores a cem cruzeiros (<’r$ 

ICOJiO), bem cor-o serão pt-rdoadas as multas aos contribuintes 
não atingidos pdo bentrffcio acima.

Os interessados deverão comparecer na Tesouraria da Pre
feitura, para serem feitas as devidas anotações, até o dia dois 
(2) de novembro do corrente ano.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de agosto de 1945.

e-

mento o o voto são obritjotorios
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



25 8-45
cvu BMtM (WMMMttf

Quarta Exposição de Lajes
Lajes, o mais importante centro comercial a pecuá-j 

rio ila região serrana catarinense, dá o primeiro grito, 
concitando os homens do trabalho, para mais uma para 
da representativa do progresso ruralista desse planalto 

A Associação Kural de Lafes. cora recente eleição 
do sr. Virgílio Ramos, á sua presidência, animador máxi
mo da Pecuária cm nosso meio, terá em fevereiro ou 
março, a realização da 4a. Exposição Feira Agro-Pecuá
ria do nosso município, que terulo á sua frente a energia, 
o animo e a capacidade de trabalho Je seu presidente, e 
a cooperação sempre eficiente do snr. Vidal Ramos Ju 
nior, nosso digno Prefeito, nos dará na certa mais um

Nemtodossabemque...
Por Danilo Castro.

j no ultimo domingo do mes 
de Fevereiro de 18D7, foi 

levada á cena, no Teatro 8. 
João, o drarra cm dois atos
«Filhos de Trabalho», a ce-

exemplo de o quanto Lajes tem progredido em suas cria-jna cômica, «As pitadas do
certame que será sem velho Cosme» e a farçsções. com a apresentação d ; um 

duvida alguma, a representação mais brilhante que La
jes poderá oferecer aos olhos de seu? visitantes

No entanto, não deixamos de fazer aqui o mais ve- 
« emente apelo aos nossos ruralistas, para que concorram 

com o máximo de seus esforços, dando a mais esta festa 
do trabalho, qne é o reflexo da inteligência e capricho 
do nosso camponês, um brilhantismo, que faça justiça 
ao já merecido título e conceito em qne são tidas as Ex- 
posições de Lajes.

A. R.

III.0 Congresso Brasileiro tie Veterinária
A Comissão Executiva do 111 Congresso Brasileiro dt 

Veterinária, á realizar-se de 1 á lõ de Outubro de 1945, 
na cidade de Porto Alegro, avisa aos interessados que re- 
s ilveu aceitar recebimento de téses alé 48 horas anit-s 
da instalacao do referido Coi gresso.

Lajes, 22 de agosto de 1945 

JOSE' PINTO SOMBRA — 1° Ten. Vet. Vice Pre

sidente do Comitê do Estado de Santa Catarina

farça em 
tres atos. «O comendador 
Camelório», tomaram parte 
desse espetáculo a Exma 
£nra. D. Luiza Castelo Bran 
co, e os snrs. José Castelo 
Branco, üebastião Furtado, 
Maximiliano Batalha, Iler 
melino Silva,Manoel Neves. 
Arisíides Goss, Manoel Ni- 
collely, Tiago do Castro e 
ainda a senhorita Mercedes 

jStüppe.
9 no dia 9 dc agosto de 
L 1897, seguida feira, aqui 
em Lajes, suicidou-se, o 
Conde Hugo de Hamilton, 
natural da Suécia, residia 
ele na casa de D. Maria 
Moritz.
9 o cidadão Rodolfo Saba- 
k tini, fui quem fez o proje
to e o orçamento do edifí
cio da Prefeitura, pela quan 
tia de 650$000.

Juizo Eleitoral de Lajes
Rm resposta a consulta, que a Juizo Eleitoral do 

Lajes fez a o  Tribunal Eleitoral, recebeu o seguinte te. 
legrama: Tribunal Regional, apreciando a consulta, do 
cide que, de acordo cora a decisão do 1 ribunnl Superior 
q:ie os brasileiros naturalizados portadores ou não cl« 
titulos eleitorais, só poderão \olar, exibindo a carta de 
naturalização ou o titulo declaratorio, salvo quando se 
tratar do funcion trio publico.

Saudações cordiais 
Medeiros Filho 

Presidente Tribunal Regional

Dr. I| Declaração
Luiz Rodrigues Bica

Gine- 
e alta

Vias urinarias  
cologia - Partos 

cirurgia
Rua Cel. Cordova, no 
edifício onde funcionou o 

Centro Operário

Votar é um dever de 
patriotism o

F aca  sua propaganda no 
«Correio L agean o»

í O abaixo assinado, afim 
de evitar explorações, decla
ra que até a presente data, 
não está e náo se filiará a 

j nenhum dos partidos políti
cos do País, para o pleito de 
dozembro- No entretanto 
dará seu voto dentro dos 
postulados da Democracia, 
conforme direito que lhe 
assiste-

Capão Alto, 19—8 - 1 9 4 5 -  
Euclides Vargas.

DECRETO-LEI n.° 7 .845 de 
8 de agôsto de 1945

Art. 1° — N o  período do alistamento eleitoral, não 
se cobrará emolumento algum, nem será 

imposta multa, pelo registro de nasci
mento de brasileiro, de ura e outro se
xo, maior de dezoito anos.

§ único — As pessoas que tenham obtido o registo 
de acordo com o decreto-lei n° 4782, de 
5 de oufpbro de 1942, podem utilizar 
as respetivas certidões para fins eleitorais.

Art. 2* — O presente decreto-lei entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1945.

Getulio V argas 

Againenon de Magalhães

Certificados de Registras de Animais 

V I S OA
O Primeiro Tenente Veterinário, José Pinto Sombra avisa 

que devem comparecer ao Acantonaincnto do 2o Batalhão Ro
doviário, afim de receberem os respectivos Certificados de Re
gistros de seus animais mestiços, da raça puro sannie Br*Mão- 
Portier, os seguintes senhores: " J esposa do sr Mario

1) Leopoldo de Oliveira Waltrick -  2) João de Aranjo Vi-I —  O sr Osmar
eira 3) Belisario da Silva Ramos -  4) Derciüo Waltrick Ca 
margo — 5) Solou Vieira da Costa — 6) Octacilio

A niversários
dia 22

A menina Iara Kõche, fi
lha do sr. Lupercio Kõche 
Oficial do Registro Civil.

— Dona Ana Borges, es
posa do sr. Laurindo Vieira 
Borges*

dia 24
Arlene de Lourdes, filha 

do sr. A u í m o  Mortari, resi 1 
dente em Capão Alto.

— Dona Venina da Cos
ta, esposa do sr. Emilano  
Rosalino da osta membro do 
Diretório Municipal doP.S.D.

— O menino Aldori Cer- 
dova, filho adotivo do sr. 
Licinio Cordova, digno Ins
petor de Fazenda em Laje?.

O sr. Valdomiro Antunes 
! Hildebrando, Agente da Ali ' 
auça du Lar em Lajes.

I dia 2õ
! R'-ite da Silva (ilha do sr. 
João Francisco da Silva re
sidente em Caru.

— Dona Etelvina Costa 
Costa.!

BR. jOAO COSTA ;,ETT0
Alr.a Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos

O perações: de Estomago, Iutestino, Apendicite, Figado e,Viae Biliares. 
Tireoide, Boi-io (papo). Ilrruias, Varises e Hemorroidas. Rins e Próstata 
Utero, OvAnios e Seios. Tumores em geral, Cirurgia dos Ossos e Arti
culações. Fraturas. Cirurgia dos Deleitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar 

Àiende no H osp ita l íi S . des Prazeres o na tVSalernidãds Teresa Panos
Consultorio : l õ  de Novembro, '21 ( E d ifíc io  da Telefônica) 

das 3 — 5 h o ra s
L AJ C.S Kesidencia : fíio  fíranco õ  =  Fone 135 S. Catarina

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

Tratamento médico de todas as doenças oculares
C irurgia da C atara ta , G laucom a, Estrabismo, etc. 

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

f

jfogoo® ooSc>So -^S^?3cc^D ^c>ScolS<4^6oo«co®t.o®co®C3ac(>Scog<.o®co50cc® co8oí•LUDOVICO RAU
CONSTRUTOR LICENCIADO

Projetos — Orçamentos
Construções pur empreitada ou administração

farmacêutico.
Burger;

S Li A J  E  S
M m »

Santa Catarina §
%

Ramos — 7) Manuel Antunes 8) Octacili» Vieira Cordova.
Oonçal.^ 0  dr_ Milton Marques,

Avisa, outrossim, a todos os possuidores de animais mesti- me(íico veterinário da nos- 
ços filhos de reprodutores fornecidos pela Remonta e veterma- 8» Fazenda Esperimental 
ria do Exercito, que desejarem certificados de registros, traze i dia °6
rem os mesmos animais, no Acantonamento acima rcfrridi, «fim i n  __  L -1 ,
de serem convenientemente rezenliados. n»a refendu, afim, O Menino Agnelo Arru-

Lajes, em 23 de agosto de 1945. , a *‘lho do sr. Agnelo Ar-
José Pinto Sombra ■ ruda, Gerento dc Banco ln-

Tte. Veterinário I co de Lajes.

0  S  N  I  R  E  G  I S
ADVOGADO =—

R esid ên cia : Hotel Carvalho

— Santa Catarina

'I

l a j e s
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ESCRITÓRIO INTERMEDIÁRIO
' gireçdo de * H eraclides V ieira Borg-es

CURITIBANOS — Estado de Santa Catarina

ENCARREGA-SE de todo o serviço junto a qualquer Re
ação Pública. REDLGE e encaminha requerimentos de qual- 
fr natureza e lhes acompanha os trâmites nas repartições 
(rpetentes, até final despacho. INFORMA sôbre andamento e 

Lnichos de processos
PROMOVE registos de firmas comerciais e perante a

CrRÉOlA JUNTA COMERCIAL DA CAPITAL DO ESTADO.
ENCARREGA-SE de habilitações de casamento, de extra

i s  de certidões nos LAlvTGRlOts DO JUIZO bem como de 
Llqucr Repartição Pública loca! INFORMAÇu ES Verbais ou 
L  escrito, sôbre aquisição, mediante reembolso postal, de
qualquer obra editada pelas livrarias do País. REDIGE e enca
minha petições de reclamações trabalhistas, de desquítes por I Lourenço Guimarães de Medei- 
muiuc consentimento, de solicitação de justiça Gratuita, de re-lros, em andamento neste Juizo 
.j,tos de nascimento fóra do prazo legal, de habeas-corpus e por terem sido arrestados os 
oftscrição de ações penais, acompanhando-lhes o curso até final, direitos e ações do referido Eu- 
' REFEUENTEMENTIi ao serviço eleitoral, presta, com isen- elides Gomes de Campos e *ua 
-5o niaxima, todas as informações que se fizerem tr.islér, redi- mulher Dona Maria Luiza IV,c-
«indo, dando curso e acompanhando petições para o efeito de deiros de Campos no aludido
alistamento eleitoral, mas somente de cientes alfabetizados e não inventario. O presente edital 
(j05 que saibam apenas desenhar o nome. :c“r< *‘ !v*

PAGINA
'-■** JM

Etlúal de citação
O Doutor Mario Teixeira 
Carrilho, Juiz de Direitc 
da Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos c 
presente edital vuem ou dele 
conhecimento tiverem, que por 
meio deste cita com o prazo de 
sessenta dias para comparecer a 
este Juizo Euclides Gomes de 
Campos, brasileiro, casado, cria
dor, atualmente em lugar igno- 

•rado, para defesa de seus direi- 
! tos no inventario de seu sogro

G a d o  l e i t e i r o
Segundo noticiada Agen 

cia Nacional o governo bra
sileiro importará de diver
sos países 10 mil cabeças 
de gado leiteiro, sendo 
9.7O0 novilhas e 300 repro
dutores. Esses animais serão 
na sua maioria de raça 
Holandesa, admitindo-se en
tretanto a aquisição de es- 
pecimens de outras raças 
produtoras de leite, tais co
mo Jercey e Gyernesey.

A importação será feita

em 2 anos. A revenda dos 
animais será por preço de 
custo nos mercados exter 
nos, correndo as despesas 
por conta do governo.

Os pagamentos pelos com
pradores serão feitos em 3 
prestações: a primeira, na 
ocasião da entrega dos ani
mais; a segunda, após o pri 
meiro ano; a terceira, um 
ano após o pagamento da 
segunda prestação.

Preços m ódicos, v isan d o , ap en as , a com odidade e 
Ugurança dos clientes.

H onestidade  — P erfeição  — Presteza

Mudança do hora- 
rario do csrrsío  
para P /i is íe  Uru- 

penn

A V i S O
Aos cidadãos nascidos em 1925

toA Junta de Alistamento Militar deste Município avisa a 
dos os cidadãos n .sciJos em 192.'), que durante o mês de agos 
to oroximo é a época da apresentação no Segundo fi.it,dhao 
Rodoviário, sediado nesta cidade, para a competente Insptçao 
de Saúde, de acordo com as instruções contidas nos regUiamen-
tos militares.

Espera-s“ que todos cu npram com o seu lev,-r 
tando-se na época marcada, ficando assim -seutos das 
instituídas no Códicp Militar.

Para qualquer esclarecimento podem 
Alistamento Militar, nesta cidade à rua

Lajes, 21 de julho de 194.).

apresen- 
punições

será afixado no logar público 
do costume na forma úa lei e 
seu praso, que correrá da pri—

1 meira publicação, considerar-se- 
á tronscorrido assim qtie decor
ram os sessenta dias fixados e 
assim perfeita a citação'. Dado 
e passado nesta cidade de La
jes, aos dois dias do mes de j 
Maio do ano de mil novecen
tos e quarenta e cinco (2-5- 
1945). Lu, João Gualberto da .ninando haver atendido a 
Silva Filho, Escrivão do Civel, solicitação da imprensa des- 
que o datilografei e assino. | ta cidade e as conveniências 

Mario Teixeira Carrilho dos d etr ito s  de Painel e
Pilh0 ; Urupeina, fixando o horá

rio abaixo para a linha postal
____| Lajes Painel e Urupema

ja partir do dia 28 do cor- 
I rente.

procurar a junta 
lõ de Novembro nJ

de
16.

Recebemos do sr. Eduar
do Victor Cabral, esforçado 
Agente Postal Telegráfico 
em Lajes, um oficio corau-

Juiz de Direito 
João Gualbeito da Silva 

Escrivão do Civel

EiJlTAlí i b
Eu, João Gualberto d a . 
Silva Filho, Oficial de 1’ro-, 
testos da Comarca de Ln-

Lupercio de Oliveira Koche
de Alistamento Militar.S;cretario da junta

0 radio é uma profissão lucrativa
interes- 
o rádio

«Uma revista 
«7 Diaa> divulgado 
santes dados sobre 
brasileiro, pHneipaimente os 
que se referem a coisas de 
bastidores tais como minu 
cias de contratos, ordenados,
condições de trabalho, eh • 

«O rádio entre nós — 
diz aquela publicação — 

é uma profissão

basileira,,uos esforço, percebe cifra

VIAGEM DE tDA
Saida de Lajes — 3a-, fei

ra ás 14 horas. Chegada a 
Urupema — 4a. feira às 16 
horas

Vi AGEM DE VOLTA 
Saida de Urupema — 5a

6a. feira às 10 ho-

astronomica
Os mais altos ordenados 

entre os cantores brasileiros 
são os de Francisco Alves e 
Silvio Caldas, ambos o m j  
10 mil cruzeiros mensais. : 

Carlos Galhardo, exolu-i 
sivoda Mayrink Veiga, gan- 

sua voz 8ha cotn nn

lh
das ma

is rendosas. E em nenhu
ma outra atividade huma
na há oscilação tão Pr^íu“ ' 
da, diferença tão grande de 
ordenados, pois o caixa cie 
uma emissora tanto paga 
a certos elementos o < a 
chet do 20 a 30 cruzeiros 

outros tnen- 
vão até 30

cruzeiros por mes. Na mes
ma emissora encontramos 
Ciro Monteiro e Odete Ama
ral, marido e mulher, com 
10 mil cruzeiros mensais.

Orlando Silva, na ivadio
Nnoional, recebe 8 mil.

Entre as cantoras, os ma 
iores ordenados estão com 
as irmãs Batota. I >io.uHa o 
Linda, ambas com 
cruzeiros mensais na 1 ip 

Mas o contrato de Linda 
está a terminar e ela ja tem 
oferta de dezmil »
[ c o r m »  S o il- .P . M e,,')

como paga a 
salidades que 
mil cruzeiros*-

Muitas vezes um
executa diariamente 
«quarto de hora* 
apenas o salatio 
enquanto outros, C01

cantor 
o seu 

e ganha 
minimo,

jes, E tado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.

Faz saber que c-stão em seu 
cartório á lua Quinze de No
vembro, numero dezesseis (16)
oara serem prote.-Jadas per talta, , „ , j
de pagamento treis notas pro- feirarás 6 horas Chegada a
nissó ias, sendo duas no valer Lajes 
de quatro rml setecentos e se- raS- 
tenta cruzeiro*, (4.770,00), omiti
das por João Oarlos Melo a 
favor de João Buatim, e um 
no valor de mil quinhentos a 
noventa e um cruzeiros ( Cr e 
1 591,00 ) emitida por Gui!h<.r3 
me Meyer, avalisada por Je ã -  
Meyer e a favor também do 
.Toão Buatim. E como se nã i 
tivesse encontrados os emitente 
até esta data, pelo presente intes 
mo-os a virem pagar as referi
das Notas Promissória ou dari
as razões da recusa, notificando- 
os, desde já, do protesto, caso 
não compareçam no pra o legal 

Lajes, 10 dc Julho deTde 1945 
João Gualberto da Silv"

Oficial de

AAqonia

Preceito do dia
AGUA E PRISÃO 

DE VENTRE 
A prisão de ventre pode 

ter como causa o costume 
de beber pouca água- 
Quando o indivíduo não bebo 
água em quantidade sufi 
ciente.o organismo retiia 
do intestiuo a água contida 
nos alimentos- As fezes li- 
cain, por isso, muito reduzi
das de volume, o que con
corre para apreguiça intesfi- 
nal.
Livre-se du prisão  de ventre, 
habituando-se beber alguns 
copos dágua durante o dia. 
(Servido Nacional de Educa
ção Sanitaria)

Nascimento
Está em festas o lar do 

Sgto. Carlos .Vieira, radio 
telegrafisea da Força Poli
cial do Estado o Je sua ex- 
ma senhora, com o nasci
mento de Soma Regina, 
ocorrido dia 21 deste mes.

A liviada Pouco3 M inutos

Filho
Protestos.

i m  ma m*

em
Em poucos minutos u nova recata —  

Mendaco —  começa a circular no sangue, 
aliviando os acessos e os utuques du asma 
ou bronquite. Em pouco tempo é possível 
dormir bem. respirando livro e facilmente. 
Mcndaco ullvia-o. mesmo que o mal seja 
untigo. porque dissolve e remove o mucos 
que Obstrúe ns vias respiratórias, minando 
u sua energia, arruinendo kuh saúde, fa
zendo-o s e t i t i r - s e  premr.toruraonto velho. 
M eodcco tem tido tanto exito que se ofe
rece com a garantia de dar ao paciento 
respiração livre e fuci! rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Monciuco, :;oji* mesmo, em 
qualquer farmácia. A noas*», garantia A 0 
sua maior proteçã . < .ç

4 :l h a  cair: 
•1 a s m a .: í?5 >. .

Agora também a Cr.$ 10.00

0  t e l e f o n e

o  conforto da vida em
família e a necessidade d

íj < c >r ronte môade 
a Cnletoria Fuderal 

desta cidade esta recolhomb' 
o Imposto sobre a Renda.

u • 11 
Agosto

I

1 VEílDE-SE

vida comercial exigem  
um telefone

Faça instalar um telefone em 
v sua casa

um motor a ga- 
zolina, de um ci

lindro, 511. P., 50 volts, 40 
ampers, proprio para solda 
eletrica peso 250 kilos. | 

Tratar com Burges & Cia. 
— São Joaquim. —

Lfittita Ssrrada
Miiine.s & lliii.

Lenha para todas as finali
dades e de todos os tama
nho*, entregue à domicilio. 
Vende a metro cúbico e por 
unidade — Preços especiais 
para revendedores — Rua 

João de Castro, 32 -  esqui
na Avenida Laguna.

C R .  V A L E à Ç A
M E D I C O

Chefe do Seiviço tíe Pediatria 
do Centro de S?udc

Lspeoialist-a em moléstias de criança' 
(Aparelhos de Raios ultra violeta 

e infra-vermelhos)
llsid. R. llenj Constant 2, Fone 4s
CONSULTO RIO: E tificio do Hotei 

Carvalho — FONE S7 
 ̂ CONSULTAS : das 4 ás 18 horas

---ia

Fi? a COS « 
ANÊMICOS

TOm EM

ü:r’E
“S IL V E IRA” 

G -n d 1? Tônico

0 Centro de Saude está vacinando

O Centro de Saude desta c • 
dade está procedendo a vacina
ção contra o tifo, crupp e varíola 
A vacina é o mais eficaz pre
ventivo para essas enfermidades.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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25-8-tõ

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

Endèreço Telegráfico: “ ELI I1UANCO” — Lajes — S. Ca‘arina
OPORTUNIDADES COMERCIAIS: 

k )  Casús:
1 _ Cr í  30.000,0 i por duns, sendo urna de material, com 4 aparta

mentos, e outra de maleira, duas quadras do centro, Travessa 
Siqueira Campos, com 882,60 in‘2, ótima renda:

2 — C r.í 66.000,00 por boa, grande, recém reconstruída, com vasto ter
reno, situada á rua Getúlio Vargas;

3 — (>.$ 11 .000,0 ) por uma de madeira, reoém pintada, com regular
terrouo. na rna Benjamim Constant:

■1 _  3.0 10,00 par outra, também p.ntada, com terreno na rua Benja
mim Uousta.it ;

5 _ C r.í 40.(00,10 por duas, de material, esquina rua Benjamim Cou-
tam com rua Brusque, com boa ren.iu;

6 - C r.í 50.000,00 por uma rasa do material, Com acomodações inde
pendentes para duas famílias, grande terreno, 50 por 21 metros, 
bem no centro, comportando cômoda divisioein 5 lotes, que pode
rio ser vendidos em separado a Cr.8 10.000,00. Local: rua Getúlio  ̂ ; 
Vargas, esquina Benjamim Constant;

7 _  Cr.S 80,000,00 por linda e moderna, no centro de grande parque, * >
00m (i0 mts. do frente, pomar, galpões, aviários, casa para em- : j 
pregados, forno, lavagem, etc. Existe um interessado em adquirir 
um lote dêsse terreno por C rí 3o.ooo,oo. ídua Quintino Bocaiuva, j ’ 
esquina Cel. Coetano Costa. Melhor 0 mais central das chácaras, 
n uma quadra do cinemas mercado.

8 — C r.f  22.ooo.oo por grande terreno, com casa do material, 15 mts.
de frente por 45 de frente a fundo, sito A Avenhla Marechal 
Doodoro, local próprio para armazém ou casa atacadista.

9 — Cr. 13.000,0o por uma com frente de material na rua Frei Gabriel.

C hácaras e Lotes Urbanos:
1 — ( r .8 6.000.00 per pequena casa e grande terreno, próximo no cam

po da aviação; galpão; mangueira, pomar o 2.240 m.2
2 — C rí 1:1.000,00 por grande chácara, frente á estrada do campo de

aviado, casn assobradada, grande terreno: 7 (00 m2;
3 — Cr $ 10.010,00 nor 8 chácaras, próximas ao campo de aviação, ven

dendo-se cada três por Cr. * 15.000;U0;

L
Vülar 
oal e

l

é uma obrigação le 
um devar cívico. 

Procure o Escritório do P.S.D. 
à Rua M ui. Doodoro, n.° IP, 
que procederá ao teu alista- 
mento.

0 íjud as donas de 
casa devem saber

4 — Cr.$ 80.(00,00 por grande chácara com terreno, próxima da Mater- i 1
IIidade, 73.000 m.2. Casa, galpão, pomnr, mangueira, etc.; I j ODJfctO> v1e

5 _  30.000 00 por 81 lotes urbanos, vendáveis a C r .í  7.0(0,00, 1.210.00, ' nOS btlrnC

Como color objetos de me
tal — Para colar objetos de me- 
Ul ou de madeira, prepara-se 
uma bôa có!a, dissolvendo-se 
uma parte de goma laca em es
camas em duas partes de alco 0 
de ir.etiteno. Limpam-se 
parles a unir, passa-se a cóla 
e amarra-se bem durante24 hor s. 
Corno combater o parasita da 
mudeira— O álcool fenicado 
que é encontrado nas fumadas 
é um poderoso agente contra o 
bicho que co: tumadeteriojar os 

madeira. Aplica-se
', jjiius iunieo? produzidos por 

1.4:0,00 e"2.000,00, situada na Avenida Marechal Floriuno, na chá- ! ] esses bichos e depois cobre-se 
cara Lenzi, j : çQm cera

6 — Cr. 38,(00,00 por moginfica chácara, cora casa de pedra, alto da Fu- |‘
zenda Modêlo, com 15.000 n»2„ pedreira, pomnr, et-'.; s

7 — C r .í  40.000.00 por 10 lotes diversos, com e som casas, èsíes na '
cidade de VACARIA, que poderão ser permutados por proprieda- J
des nesta cidade, ou nesto município; M L v ad o  rn m  -íoiis m iante na mial

8 — Cr 6.(HW.(0 por mu p diu-o dc lli'1,00 ' m.2 de campos e matos si- , . n . 4 ' I
to no Morro Grande, 2." distrito do bacana, que também poderá { ^  haja (lISSOlVi.lO 100 g ram as 

sor permutudo por terreno neste município de Lajos. de b icarbonato  de soda por litro
9 =  Grande clilcara. 15.0(0 m2., boa casa. acomodações diversas, lavou

ras, pomar, magnífico barro para qualquer empreendimento de Ce
râmica, Olaria, urs margens do rio Ponte Grande: C r .f  20.n 0.0 1.

C )  —  E m p r â s a s e S e r r a r i a s :
1 — Cr. 1.000.(0 1,00 por uma Serraria;
2 — 210.000,CO por 1 serraria

D J  —  f a z e n d a s  e S í t i o s :
1 Cr.$ — 225.000,0!) por 15 milhões de m.2, em Lajes, na confluência

dos rios Caveiras e Canoas, com grande pinhal;
2 — C r .f  900.000,00 por 24 milhões de m.2, com 35.000 pinheiros, dis

tante 20 Kms. de Curitibanos;
3 — C r .f  200.100.00 por 4 tnilhòes de m2.. distantes .9 Kms.^de Lajes;
4 — Cr. 660.0(0.00 por 8 milhões de m2.,com 5.000pinheiros, de40cm s.

acima, a 50 Kms. de Vacaria e 67 de Lajes, à margem da rodovia 
federal, mecadamizada, Rio-P. Alegre.

Prefeitura Municipal de Lajes
Estudo de Santa Catarina

Requerimentos despachados

Dia. 14 dc agosto do 1(J45
N° 788 — Silvina riu Silva Ribeiro — Transferencia de um 

terreno — 2" despacho: Sim.
N° 792 — Olindina Andrade Regueira — Conccssio de um 

terreno nn Cemitério — 2U desjiacho: Sim.
N" 802 — Hercilio Xavier Branco — Licença para reformar 

um prédio 0 aprovação dc planta — 2o despacho: 
Sim.

Dia 17 de agosto de 1945
N° 544 — Alfredo Pais de Freitas e sua mulher — Trans

ferencia de terrenos — 3o despacho; Sim.
N« 804 =  Julia Gomes de Oliveira — Licença para fazer 

melhoramentos em seu prédio 2o despacho: Sim
N° 819 — Alcides Santana e sua mulher — Transferencia 

de um terreno — Sim.
Dia 18 de agosto do 1945

N° 750 — Manricio Ribeiro de Cordova — Concessão de nrn 
terreno u<> Cemitério — 2° despacho: Sim.

N" 827 Álvaro Nery dos Santos — Transferencia de ter
renos — Sim.

Dia 20 de agosto de 1945.
N° 700 -  José Maria Xavier — Transferencias de terrenos 

— 2° despacho- Sim.

Corno dar brilho ao marfim 
Para proporciou r ao marfim o 
seu brilho ciiginal deve ser

de ngea.
: Para tirar as manchas de oleo
' do mármore— Para tirar as 
j, manchas de oleo dos mai mores,

usa-se o 
misturado

5 — Cr. 900.000,00 por uma fazenda com 19 milhões de m2,. próxima 
à estrada Lajes-Florianópolis, com 35.0:0 pinheiros;

6 — C r .f  112.5<0,OO por 5 milhões de m2., com 5 0'K) pinheiros, terreno 
especial para agricultura, nas divisas dos distritos de Cerrito e 
Correia Pinto, em Lajes.

branco de Espsnha 
1 iiiiMuiúuu com benzina. Deita- 
J se essa mistura e deixa-se 

durante algum tempo. Depois 
(com um pano, esfrega-se forte- 
j mente até secar.

Para tirar a cêra dos moveis- 
Os pingos de espermacete que 

jcàeni ás vezes sobre os moveis 
envernisados, são rpmoviaos 
facilmente com o auxilio de um 
pano molhado em agua bem 
quente.

Pi R h e i r 0 s:
= 1  10.000 d- 45 cms. acima 0 5.000 de menor espessura, na margem 

da rodovia federal, distantes 44 kms. de VACARIA e 72 de LA
JE S . Possui duas quedas cPàgua com 1.0'0 litros por iniuuto;

2 — 5.000 pinheiros, com e sem terras, juntos aos acima descritos, po
dendo formar um só bloco, a 50 kms. de Vacaria e 67 de Lajes;

3 — 5.000, cora ou sem as terras, nos distrito de Cerrito e Correia Pin
to, a Cr. 20,00 cada um; x

4 — 1O.O>0 pinheiros, vende-se sómente com terras, 15 milhões do m2„
na confluência dos rios Canoas e Caveiras, em Lajes;

5 -  110 000 pinheiros, distando 18 kms. de Curitibanos, á Cr. 20 00
6 — 70.000 distando 18 e 40 kms de Campos Novos;
7 — 6.00o com 2 milhões de m2., a 10 kms. do Rio Bonito, Estação da

Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, por Cr.? 110.100 00.

Edital de (ütacão
O Doutor Mario Teixeira 
Carrilho, Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina na 
forma da lei, etc. 

raz sabtr a todos quantos o 
presente edital virem ou dele 
noticia tiverem, que, por meio 
deste, cita, com o prazo de ses
senta (dias), para comparecer 
a este Juízo Euclides Qomes 
de Campos, brasileiro, casado 
criador e residente em lugar 
ignorado, para a defesa de se
us direitos, na ação executiva 
que lhe meve o B nco dc Bia- 
sil S. A. — O presente edital 
será afixado no iugar publico 
do costume e publicado na for
ma da lei c seu praso correrá

F ) Preci-a-se: _
1 =  lhn pequeno caminhão para transporte de lenha p madeiras:
2 — Avicultor e Agricultor, com pequeno capital, para associar-se em

pequena indústria ainda não explorada;
2 — Comprar 50O.00 a l.()!0.OOO m2., de campos 0 matos r.as proximi

dades da cidade;
4 — Pequena Serraria e Serra para lenha, aquela, mesmo sem quota de 

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

Telegrafan lo para : '<Elibraoco» — f.A .JE 8 — Santa 
Catarina, ou escrevendo para: Caixa Postal, 54 

LAJES — Santa Catarina

da primeira publicação e cosni- 
i derai-se-á transcorrido assim 
; que decorram os sessenta dias 

fixados e assim perfeita a cita
ção. Dado e passado nesta ci
dade de Lajes, aos dois dias do 
mez de maio do ano de mil 
novecentos e quarenta cinco 
(2-5-1945.) Eu João Gualberto 
tia Silva Filho, Escrivão do Ci- 
vel, o datilografei e também as
sino. (a.) M tio TeixSra Carri
lho, Ju'z de D reito. O Escrivão 
João Gualberto da 8ilva Filho. 
E’ o que contem e declara em 
dito edital, cio que dou fé. D - 
ta supra. Eu, João Gualberio 
da Silva Filho, Escrivão, o da
tilografei e assino.

Mario Teixeira Carrilho 
Juiz de Direito 

O Escrivão do Civel 
João Gualberto da Silva Filho

SS5
■ •• j

= D v .  João ilibas Ramos
• A d v o g a d o

Causas Civeis, Comerciais, Criminais, Traba-

Coletoria Estadual
Imposto dí Industrias e

Profissões

De ordem do sr. Coletor, 
torno publico que, duranlej 
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 sriis pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
faze-lo- no mes de setembro com 
a multa de 20, /u. Terminados 
os prazos acima citados, si-rão 
extraídas as certidões de divida 
l>ara a devida cobrança execu
tiva.

Goletoria Estadual de Lajes, 
,2 de Agosto de 1945.

Ivette Lobo Montenegro 
1 Escrivã -  interina

Ui escritório Jurídico Comerciai.
A ssu n to s: Jurídicos - Comerciai* - Rurais e Informativos

(. onsv.lt * nossa Organização antes de se d ic id ir pela com pra ou venda 
de imóveis, p in hais ou qu alqu er em presa neste estado.
Diretor: — DR. ELISIAKIO DE CAMARGO BRANCO

A D 1’ O G A D O
Rua Frei Rogério, 54 — C aixa Fo.i/al C>4 —  Fone 54 

Endereço l e i .  ELIBRANCO — L A J E S  — Santa Catarina

lhistas e Legislarão Fiscal.

Sta. Catarina — Lajes

jO T ELEFO N E É  UM 
EMPREGADO DISCRETO 

E BA RA PO
Faça instalar um em sua casa

João 8 . W ditrck (Jôra)
A grim ensor D iplom ado.

C arteira P rofission al n° 664. 
M ED IÇÕ ES E  D l V ISÕ ES D E  TERRAS. 

Aceita serviços nos m unicípios vizinhos. 
Lajes — Praça, da B an deira , sin .

ESCRITOR1Ü DE ADVOCACIA

Rubens T erra
Bacharel em ciências jurídica* e sociais, pela Faculdade de Direito do 

Eòtado de São Paulo

Dr. Héii • Ramos Vieira
Baoharei era cieucins jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

Justado do Río de Janeiro
Aceitam o patrocínio detodoe qualquer serviço de sua profis* 
são -  cansas cíveis (doações, testamentos, inventários, divisão 
e emarcaç&o de terras, eto .), comerciais (contratos sociais, 

falências, etc:), criminais, orfanológicas, etc.
Rua Cel. Cordova -  Edificio Centenário - L A JE S  - S. Catarina
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egou o segundo 
Escalão da F.E .B .
Dia 22 aportou a Guana- 

bar» o transporte americano 
«mariposa* conduzindo o 

[ gegunJc Escalão da Força Es 
pedicimaria brasileira-

Foram a bordo o presi
dente Getulio Vargas, o 

1 ministro da guerra, o Gal 
Euricc Gaspar Dutra, Masta- 
renhas de Morais, Zenobio 

; Cesta, Cordeiro de Farias,
e muitos.

Cs bravos expedicionários 
desfilaram na avenida Rio 
Branco, debaixo do prolon
gados e intusiasticos aplau 
sos da grande multidão, que 
recebia condignamente os 
heróis de « Monte Castello» 
que souberam honrar e ele
var bem alto o nome do 
exercito nacional e da Pátria.

! -

48 M ilhões fie Cruzeiros 
Para a Cia. Siderúrgica
RIO, (A. N.) — Através 

de um decreto presidencial 
jiii aberto o credito de 48 
milhões de cruzeiros para 
aquisição, pela Gia. Siderúr
gica Nacional, de uma es
tação de lavagem de carvão, 
duzentos vagões e outros 
matérias.

Experiência ds aiaptação 
ia televisão ás salas de aulas

rádio emissio p >r rreio da tcíi-vi- 
são. O sr. w j  - >3lirnt m que 
» televisão p^Jc ?p.?rfoiçcar seus 
méiodos de forma a contribuir 
psra levar aspectos da vida real 
à escola.

D lí. RUBENS ÜKHRA 
\ indo de Porto Alegre, 

encontra-se há varios dias 
nesta cidade <> dr. Rubens 
Terra, advogado e procer 
dn P S.D.

J O iO  ADAM ES 
Regressou de Vacaria, o 

sr. J. ão James, do comer
cio local.

JOAO DUARTE

0  VOTO
Não vale discutir de publico 

ou em particular, fazer arti
gos. ralar em comícios ou

“Jeeps,, para uso civií

ípi ■ is dt longan :rma-

democracia só existe uma 
a rm a - o voto. Sem êle, é o
mesmo que se dispor de um 
exército, «em pólvora para 
as armas-

Portanto, nesta hora, todos 
os brasileiros devem alistar 
se afim de votar nas próxi

nencid em Florianopolis, re-i Como votar? Já respondeu
io  General hurivo Gaspar 
Dutra, votar comtornou a esta cidade, o sr. 

João Duarte. do alto co
mercio de Laies.

DR- CASSIO COSTA 
Fstá nesta cidade o Dr. 
Cassio Costa. provecto 
cirurgião do Hospital de 
A ntonio Prado e membro do 
Diretório do P. 8. D. daquela 
cidade.
DONA MARIA OTILINA

r a m o s

Regressou de Porto Ale 
gre, a txina sra. d- na Maria 
Otilína P.amos, esposa do 
sr. Lauro Ramos.
QAUDENCIO ANDRADE 

Vindo de Porto Alegre, 
em companhia de seu filho 
César And'ade, acha-se em 
nossa cidade, o sr. Gauden- 
cio Andrade, adiantado ru- 
ralisla neste município. 

EMILIANO A NTONIO 
• PINHO

Procedente de Caru este. 
ve nesta cidade, tratando de 
interesse, o sr Eniiliano An

«A Repartição de Administração dos Preços, dos
Estados Unidos, nxou em 1.090 dólares F.O.B ., Toledo 

.mais as taxas, o «teto* dos «jeeps» de uso civií que es- 
desenvclver propaganda, tão sendo produzidos há varias semanas, nas linhas, de 
sem estimular o voto. Na | montagem da Wilvs Overland. Os trezentos primeiros’car

ros foram produz! os no mês de julho findo, mais de á.000 
serão fabricados n< mês em curso e maia 20.000 aproxi 
madamente até o fim do corrente ano. A Repartição de 
Administração dos Preços informou, na mesma, ocasião, 
que os preços são, em verdade, um douco  mais altos 
que os automóveis Je t po leve de pré-guerra, mas que 
os «jeeps* não se enquadravam nesta classificação. Eram 
carros que tinham propulsão nas quatro rodas, <> que 
não acontecia com os atuais caminhões leves; de meia 
tonelada e que se adaptavam, mtegralmente, ao trans
porte de mercadorias e a varios fins nas atividades agri- 
colas e rurais. O preço foi fixado «como um novo pro
duto da industria automobilística*, não tendo, por is
so, nenhuma relação com os preços dos automóveis pro
duzidos durante o periodo de reconversão em J945*.

mas eleições-cl- I / ,

memoro uo Di-

NOVA YORK, (U. P J — A 
primeira experiência formal  ̂
para adaptar a televisão ás salas 
de aula- será feita em setembro 
ou oulubro próximos.

O dr. John E. Wade, superin
tendente das escolas' anunciou 
que a N B C ministrará aos 
alunos, entre 13 e 15 anos de. 
idade, diferentes programas de

tonio Pinh 
retório do F i'.D. daquele 
prospero distrito.

U O R G EI jO DOS A N J O ?
Permaneceu alguas dias 

em Lajes, tratando de inte
resses o.sr. D. rgelo d<>s An- 
' s. prestigioso membro do
Diretório distrital de Caru. 
do P S D.

B f .  J o s é  A n tu n e s  
medico

rimrffia em gera! — Ginecologia -  Partos 
A to le  n”  Hospital São J o s é d , Antonio ^

t n T d r ^ X , 1« E S f r à * » .
das curtas e ultra cuitas.

o peusa-
mento no Brasil. O voto é 
um dever sagrado para com 
a Pátria i-, exercendo-n cada 
cidadão pratica um ato de 
responsabilidade para com 
os destinos nacionais. O 
governo representativo é o 
goveruo do cidadão, através 
de seus mandatários que d£- 
vem ser o espelho da 
'.onsciência d; pais, nos seus 
pendores, nus seus ideais 
nas suas diretivas-

A maioria do Brasil está 
com o General Dutra, mas 
essa maioria preoisa alistar 
se, de sorte que sua vontade 

tenha, nas urnas. uma 
expressão concreta e real e 
leve ao podu- o escolhido da 
nação- A dois de dezembro, 
temos de realizar um dos 
pleitos mais inportantes da 
história republicana e nele 
devemos mostrar de modo 
claro e insotismável que o 
General Eu rico Dutra 
representa a garantia dos 
principi* s básico», que 
constituem a essência do go
verno atual, cuja continui
dade sua candidatura asse
gura.

Neste momento* o ponto 
api/al da campanha é o 

alistamento* Portanto deve 
moe dirigir ao voto as nossas 
atenções, afim de dar á elei
ção o maior sentido civico, 
contribuindo, do mesmo pas
so, para fixar responsabi-; % 
lidadea marcadas aos escolhi-, ~ 
dos da nação.

Assembléia Estraordinaria 
Cia. Catarinense ce Força e Luz S i  Lajes

De ordem do sr. presidente convoco os snrs. 
acionistas desta sociedade para uma assembléia es
traordinaria de instalação que também examinará as 
contas do exercido 1944 a junho de 4õ e tomará outras 
providencias necessárias, a realizar—se na sede social, 
dia 4 de setembro, ás 15 horas.

Alcides Rebello — Secretário 

Lajes, 20 de agosto de 1945.

Será domingo o primeiro desembarque 
aliado no Japão

NEW YORK, (Reuter) — «0 primeiro grupo de 
lorças aliadas de ocupação desembarcará em território 
metropolitano japonês nn dia 26 ou pouco depois» — 
anunciou esta manhã uma emissão da radio da Agencia 
niponica Domei.

A nota da Domei diz também que o primeiro grupo 
sera do infantaria aerea e o segundo, transportado em 

á.vios de guerra, desembarcará no dia 28, mais ou mends.

Dr. lelso Ramos Branco 
A D V O G A D O

$  Residência e Efcritorio: Rua Hercilio Luz. — LAJES

F aça  sua propaganda nc |

«Correio Lagcano» $ *=*4=t>i11 j r 14̂ -t4=t ht=t= t=t4=4 !-t=r- 4=44=44 4̂4=4>t

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

Matriz :
FLORIANOPOLIS 

Filial Curitiba 
Mostruario em Tubarão

. arlos Hcepcke S. A .  Comercio e Indústria
« U A B  «  -  í . a «i i Í a  - ™ a u  - ' « a c a b a  ~  ™  -  a  ™ N C , S C O  D O  s u l

ENDEREÇO TELEGRÁFICO H O E 1 C* K

SECÇÕEá DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

Agencia

PE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS

■ e eatraneaira»- A‘K°d?eh8' ‘ coWWre^è"AoòuhoadSaJVanos para

e m n i Z  ™ T co» ‘r - í - S  Li”" z  p“”  *

fw«  i - h j s t . - s c  s s r .
oito e «m p6» serra v' --------  ~

estranpi-iro» . ,
M o t o c i c l e t a s  Bicicletas a motor, tricicletos, brinquedos.
Maquinario pm peral para oficinas mecânicas, fundiçOes, etc. Talas, Gninclios, Maoa- 

1 cos ferramentas para todos os fins, cofres e caixetas de nço, fo^Oes, comple
to sortimento de material para instalaçOes eletricas, arados, muquinas de benn- 
f ciar madeira, motores eletricos. etc.

Drogns em geral, por atacado
Ageutrs da  General Motors do llrasil S. .1.
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i waqAclamações ao Dr. Nereu Ramos
o Dr. Nerou líamos 
Interventor o Chefe

O povo de Ararangurt aciamou 
no dia da chegaria alí do eminente 
do Partido . o*-ial dem ocrático.

S .  1'xvia. foi á Arnranguá inaugurar o Grupo E s
colar ( ' \-dro Alvos e < utr«'9 melhoramentos.

\ n do d . inauguração s . t ud.  > i>. I.x>ia. o nosso 
conterrâneo Dr Belisário Gosta, uz de Direito daque
la Comarca.

A Gazeta do Florianópolis pn 
ir. Belisário Costa

i iÍOOU n . , integra o dis
curso do 

Ar
vica
Saciai Democrático.

Espera-se no decorrer rio pró
ximo mês, a vi-al i id u n qua 
dro de futebol, o qut- certament. 
virá reanimar jiosm mri. es 
portivo, t-m apatia Gesrie o ulti
mo clássico Ah. • x Atu-tico. 

Passo Fu:-do i |oinvile, a-Li-aranguá vivou dias do entusiasmoa o vibração cí- a so ru • - l " My. e,
nas homenagens ao eminente Chefe do Partido  jog0s amistosos com o Aliado--.I jogos amistosos 

j sendo quasi certa a realização 
)de uma dessas partidas em co
meço de Setembro.

Embora tenhámos perdido al
guns dos nossos mais afamados 

(«craques», nós como os «catv-
--------- ;draticos», acreditamos na pos-

Grandiosa manifestação realizou-se em Florianópolis i sibilidade da formação de um 
ao Br. Arcebispo D. Joaquim  D<-.mingues do Oliveira, bom «eleven» capaz de manter 

motivo da "a n ta  Sé lhe ter conferido as a l ta s ! "  liderança que, há muito está
rólio  Potíficio e d

Homenagens, em Florianopolis, a. S. Kxcia. 
o Sr. Arcebispo Metropolitano

p.T
dignidades do Assistente ao ~ólio Potíficio e d i  Condo lCO"l l ,o c o - , c . . . .Erasmo, Verdes, Frizzo, Adao
Komano. ,e B-.nito que em Curitiba estão

CuovidaJo, pronua iiou o Dr* Ntírou Ramos e iu : projetando ben alto o nome 
uoino do povo, importante discurso. ; esportivo de* Lajes, fizeram es-

Visivelinentb emocionado agiadeceu S - lixcia. cola, deixaram contiuuadores de 
Revmà. dizendo, que o Dr. Nereu Ramos tem sido o , su<ls virtuo»ic!ades no esporte 
Consultor Jurídico e Advogado da Arquidiocese, fazon
do referencias ao progresso de Baota  G tar in a  e ao ab- tamente, confirmar-se-á a fibra 
surdo de indeologias extranhas que desaparecem om fa-'esportiva laueóna. 
ce a. s 400 anos de trabalho da Ig re ja  em pró da gran- Necessário é entretanto, que 
deza brasileira. continuemos a estimular nossos

Foi também notável o discurso do Dr. Nereu iia

.bretão, co • o veremos nos em- 
: bates a realizar, nos quais, cer-

i tíllgiã

'novos valores que não deixe
: r os de Pvar-lhts os nossos a- 
'pl.iusos, conciti-ndo-os a vitoria, 
par., nu** não abdiquemos desse

ou duma época e a unira tradição espiritual capaz de:
criara continuidade moral na história.” j Ng0 " s faJtam v;,lores .

Si toi hcnroai-smia a consagração papal, contenda dedicações. E se continuar-mo» 
ao nesso n« tavel Metropolita, as homenagens prestada3 como anteriormente, treinando 
a S. Rvdma. pela população caiólica de Florianópolis, metódica e sistematicamnt: 
pela voz autorizada do Chefe do Estado, foram também, âvtr  ̂ solução decontinui-• I ' non» no s*ria Iiaib ininfni
nò estado, o reconhecimento e a consagração de sua 
obra apostólica atravéz de mais de tres decênios.

A V I S O

S Oírürg;ãG-Bentista Orly M achadoFuriatio
comunica aos seus amigos e clientes que , a p artir  
do dia 1 °  de Setembro próxim o, passará  a atender 
durante todo o horário da tarde

ExclusivamentQ com hov-, marcada

riade na serie até hoje ininter
rupta de nossas vdorias.

Eia pois, esportistas e paré- 
ciros, que a épocc é de ativida
de, vibração e sómente aos fra 
cos ê dado sucumbir sem lutar.

CENTKO MEDIO

SALA RIO MÍNIMO 
PAHA; jÕü BANCARir)S 
Está sendo elaborado o 

projeto do decreto-lei, que 
lixará os niveis 
sal.ii io Jo 

■ 10‘J.j o P.t ís.

G tema, Teatro e Musica
Abandonados

Ouem teve iõ. o prazer de apreciar a leitura do ronanca 
condensado da uvu-ta «SekcçOes», intitulido BOLA DE N EV E 
vii ter o «eu prazer espiritual aumentado ao assistir, amanhf 
domingo, ã exibição d txplendido Mm* da «FuX» -  ABAN
DONADOS. D , . XT

T Iito o filme como o romance «BoL. de Neve», sâo _
tradução e filmagem do iivro «The Pied 1’iper» do escritor NeJ
vil Stmtes. , , . 1

Este f;lme tia «FOX*» é um - destas produções cjut cl v̂tn̂
ser vi<(as E vistas e si-râidas. B-rn que possa dizer-se qi;e é 
um filme cie GUERRA, é no entanto, um filme -  um drami 
DA GUERRA. Um do- muitos e prolundes dramas ccnsrquen 
tes do grande, imenso drama dt Gueira ! « 3

ABANDONADOS é a historia de algumas creanç.,s sem 
proteção; abandonadas, perdidas, transviadas nc t. rntor o r a 
França, durante a guerra que acaba de findar. E, no meio do 
-eu drama, da sua tragédia emocionante, vamos encontrar ã 
Homem Bom, carinhoso, que, na hora amarga e deseçperadora 
surgiu p ra prot j r e guiar, por entre pergos sem conta, esíãj 
creanças, que, como a bola de nevt, com o rolar continuo, v i 
crescendo, aumentando ecn volume . . .

Hoje unas, amanhã quatro, e depois «el“, e mai- ! Porque 
em toJa a p rte apareciam nov is vitirt.as dos homens que se 
odeiam, e st matam, aumentando dia a dia o numero das crean 
ças sem pai abandonadas á mercê da caridade cristã!

Eis u.r. filme que toda a ci iade precisa, deve assistir.

X X X

A VOLTA D.4 «PARAMOUNT» SERÁ TRIUNFAL!
O nov., contrato, que a Empresa do nosso Teatro Carlos 

Gomes caba de assin«r com a «Paramount». vai proporcion 
a Lages um conjunto de filmes notáveis, extraordinário».

Para a estr-õa da neva temporada da «Paramouiit», estão 
escolhidos, em Porto Alegre, duas produpões excepcionais, que 
marcarão para a marca d as estrelas u.n verdadeiro triunfo.

mos.
Citando Augusto de Castro, disse que “ a 

é a grande pedia <!e t que da h.rça psíquica duma raça cartaz que nos colocou tão alio
! entre as mais altos expressõe-

continuiaaue tnorai n-d história.” |C' IGG'VJ' fio-------- .. ------  nhfrl

0  Gal. Gaspar Dutra e sua plataforma
Dentro em breve o Gai. Gaspar Dutra excursioua- 

rá pelos Fitados brasileirrs, devendo, porem, em se eru- 
bro ler sua plataforma política, a qual, traçará as dire
trizes sobre o desenvolvimento material e espiritual da 
Nação.

ha: cá
mínimos do 

ios em

Farmacia São José
DE OSNI TO LERTIN O DA SILVA

Farmacêutico Diplomado
RUA 15 DE NOVEMBRO, 25 LAJES

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

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

Atende d noite —  P reços de drogaria

£' Ai A. A casa que procura íer sempre as maiores iiovidades artigos para homens, mulheres e crianças.
—------- Rua Correia Pinto, 8 0  -—  - —=

eir.
Amanhã -  domingo, às 7 e 9 horas

n a d o
Uma erande e bela produção da Cent- FOI

Um tios gran lss sucessos do an o !
Amanhã — domingo e segunda-feira, dia 27.
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