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0 Partido Social De
mocrático em Santa 

Catarin e o seu
grande Choi.u

Desi ncompatibilizou-se do car- 
sro de iuterventor, de acordo com 
os dispositivos da lei eleitoral, 
afim de concorrer como candi

dato às eleições para o faturo 
governo do Estado o Dr. Nereu 
Ramos, incontestável e presti 
gioso chefe do poderoso Partido 
Social Democrático em Santa 
Catarina.

S. Sa. conseguia reunir em 
torno do seu nome impoluto a 
maior e mais pujante agremia
ção partidária que já teve o nosso 
Estado, e o apôio que mereceu a 
sua candidatura, por parte das 
maiores o mais destacadas fi
guras políticas de todos os rincões 
da terra barriga-verde, bem 
demonstram o valor e o presti
gio desse vulto inconfundível de 
estadista e administrador sem 
par.

Com redobrado esforço inten
sifica-se, pois, a campanha elei
toral, frente ao pleito que se avi
zinha e obediente á palavra de 
ordem do valoroso chefe Dr. 
Nereu Ramos, sob cuja bandeira 
o Partido Social Democrático 
conquistará os mais assinalados 
triúnfos.

Diante do resultado da quali- 
fjeação verificada em Santa Ca
tarina, a maioria esmagadora 
das forças eleitorais do Estado 
cerrou fileiras em torno do Par
tido Social Democrático.

Esta agremiação partidária 
é a única capaz dc garantir a 
vitória de seus candidatos e 
conduzir os seus correligionários 
coesos e invictos ás urnas nos 
próximos prélios eleitorais.

Com Nereu Ramos para a 
vitoria e pelas legitimas rei
vindicações do povo catarinense!

O s  ú l t im o s  a c o n t e c im e n t o s  
n a c io n a i s

Pronlsmsção do General Sois ívioiteirs à Nação Brasilaira
As 24 horas e .55 minutos do dia 30 de outubro findo 

pelo Ministério da Guerra foi fornecido o seguinte co
municado:

«O General Pedro Aurélio de Góis Monteiro, era 
nome das classes armadas, declara que o Exmo. Sr. Pre
sidente da República, diante dos últimos acontecimentos 
e para evitar maiores inquietações, por motivos políticos, 
se afastará do governo, transmitindo o po ler ao Presi
dente do'Suprem o Tribunal Federal. O Senhor Presi

den te  fará uma proclamação ao povo Brasileiro, con
correndo com sua renuncia e alto patriotismo, para que 
a ordem pública não sofra solução de continuidade e so 

j  mantenha inalterável o prestígio do Brasil. (Ass.) General 
Pedro Aurélio de Góis Monteiro.»

1
: T elegram a, do can d id ato  do D.S.D. General 
i G aspar D utra, ao Dr. Nereu lia m os

«A minha palavra aos dignos correligionários de to
ldo o Drasil é de quo devem lançar-se á luta eleitoral 
(com redobrado vigor em ta.ee da nova situação política 
|do país, a qual só deve servir estímulo esta campanha, 
!pois para assegurar seu desenvolvimento no mais eleva- 
|do nivd é que toi estabelecida. Posso assegurar meus 
.amigos, com o parte que fui todos os acontecimentos, na 
qualidade de general,solidário pensamento unânime Exér- 

jcito, ação Forças Armadas determinou substituição chefe 
I govêrno, não te- e absolutamente caráter partidário nem 
jpode preslar-se favorável qualquer corrente, poÍ9 isso 
seria própria negação própositos patrióticos nos inspi
ram.»

tes reg iõ es , Dão permitam nenhuma a l t e r a ç ã o  nas situa
ções estaduais que «ó se processarão por ordem governo 
intermédio Ministro Justiça.

Gonvem evitar explorações políticas degenerem per
turbação ordem, explosão odios, cabendo Comando regiões 
tomar tedas medidas manutenção ordem e principio au
toridade governo. Deveis dar maior public’ fade possivel.

General Ari Pires.
Cordiais saudações 

Nereu Ramos
Florianopolis, 2 — Foi revogado decreto-lei 8063 

ficando assim adiadas eleições para Governador e As
sembléia Legislativa Estado pt. Sds.

Ivo D'Aquino

A situação política em Lajes

T e le g ra m a  do Chefe do P .S .D . em S. C atarina  
Dr, Nereu R am os, ao Sr. V idal R am os Junior, 

Presidente do D iretorio do P.S.D. em Lajes
Florianópolis, 1-11-45.
Notícia que oposição está espalhando de baver sido 

eu deposto é mentirosa. Deixei Interventoria para servir 
meu Partido c->mo seu candidato governo dn Estado elei
ções dois dezembro e por estar exonerado desde 29, con
forme pedira sábado último, o que me foi comunicado 
em telegrama que ontem noite recebi, assinado ainda peio 
ex-ministro justiça. A nossa vitória está cada vez mais 
assegurada. Com Eurioo Gaspar Dutra para frente. Abra
ços, Nereu Ramos.»

T e le g r a m a s  ao Prefeito M unicipal de Lajes
Florianopolis, 1-11-45
Comunico-vos que, tendo Pr. Dr. Nereu Ramos dei

xado cargo de Interventor Federal, para se desincom- 
patibilizar como candidato ao cargo de Governador do 
Estado, assumi ontem aquelas funções na qualidade de 
substituto legal. Cordiais saudações. Ivo D’Aquino.

Florianópolis
Comandante 14 Batalhão Caçadores recebeu seguin

te telegrama do Comando da Região: em complemento 
minha ordem, transcrevo seguinte radio recebido Minis
tro Guerra.

Rio — 31 Reoomendo com maior energia comandan-

lnvejável e sobremaneira 
desvanecedora para as for
ças majoritárias do Estado 
é a situação do Partido So
cial Democrático no muni
cípio de Lájes.

Estrondosa vitória alcan
çou o Partido na presente 
qualificação eleitoral, acu
sando a bela c i f r a  d e  
10.696 eleitores.

O nosso Município situou- 
se, destarte, no que tange 

! ao total do eleitorado om 
■ S. Catarina, numa posição 
de relevância, classificado 
como está imediatamente 
após o coeficiente do muni
cípio da Capital.

A coesão, o entusiasmo 
e o ardor cívico com que 
os nossos correligionários 
se aprestam para o embate 
pacífico das urnas, falam 
bem alto da convicção ina
balável com que aguarda

mos a vitória da nossa cau
sa em que tstão empenha
das as supremas reivindi
cações do povo brasileiro.

Cumpre aos nossos cor
religionários não se deixar 
iludir pela serie de boatos 
tendenciosos, espalhados pe
la oposição para fins elei
torais. 1

Aguardem os nossos ami 
gos a palavra de ordem, 
escrita ou falada, dos nos
sos orgãos autorizados, que 
êstes os informarão com se
gurança das deliberaçõts do 
nosso Partido e da atitude 
que lhes incumbe assumir.

Fiquem tranquilos, por
tanto, os nossos correligio
nários, que está garantida 
a vitória do Partido Social 
Démocrátioo em S. Oatari 
na nas próximas eleições fe
derais.

Do discurso do Cel. Mace
do Soares em Florianopolis

Os homens que tiveram a res
ponsabilidade de dirigiras uni
dades da Federação foram sem 
pre os mais capazes de conduzi- 
las a brilhantes destinos. Tenha- 
se em vista o que se tem passa
do em Santa Catarina. Ha cerca 
de oito anos que, convivendo 
convosco, no estudo de questões 
do mais alto interesse para a 
vossa economia e para a eco
nomia nacional, tenho acom
panhado a ação do Govêrno do 
Interventor Dr. Nerèu Ramos. 
Sua obra no setor educacional, 
âmbito da saúde pública e no 
campo das vias de comunicações 
tem sido das mais notáveis que 
se têm realizado em nossa Pá
tria. Valorizar o homen fisica e 
mentalmente, p-m uma educação

I adequada e por uma assistência 
conveniente á sua saúde, é o 
| dever precípuo de um govêrno. 
E vós tendes, recebido esses 
benefícios que conduziram o Es
tado de Santa Catarina a figurar 
no cadastro nacional como um 
dos mais alfabetizados do Pais.

A rêde de estradas que se ad
mira no território catarinense, 
veio permitir intercâmbio entre 
populações outrora olvidadas e 
que passaram a participar mais 
ativamente da vida comum, com 
grande beneficio para o pro
gresso geral. O Interventor Ne- 
rêu Ramos, homem avisado nas 
bôas normas políticas, vos tem 
conduzido com grande sabedoria 
para os destinos elevados que 
mereceis.
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Cel. Caetano Costa
Com extraordinário acompanhanliamento realÍ20U-se no do

mingo p. passado o sepullarr.ento do Cel. Caetano Costa. Com
pareceram representações de pessoas e entidades de vários pon
tos do Estado, alem das que noticiamos em nosso ultimo nume
ro. Compareceu em nome do Interventor do Estado, o Dr. Ma
rio Teixeira Carrilho e em nome do Prefeito Vidal Ramos Junior, 
que se achava ausente, o sr. Uldcrico Canali, secretario da Pre
feitura. 'As 9 horas da mantia teve lugar o saimento do corpo, 
encerrado em fino atuúde de ébano com 6 alças de metal. Se
guravam as alças no ato do saimento, os seguintes senhores:

Dr. Caetano Costa Junior, Mario Ramos, Romeu Vieira da 
Costa, Ataiiba Costa, Pcmpeu Vieira da Costa, e Eustaquio Ne-
VcS.

Uma delegaçilo de alunos da Escola Pratica de Agricultu
ra «Caetano Costa» acompanhou o feretro de seu saudoso pa 
trono, até ao cemiterio.

O caixão foi conduzido a mSo até a Capela do Convento 
onde se realizou a encomendação solene.

Uma fila interminável de autos e carros acompanhou ocor- 
tejo até à necropole. Ao baixar o corpo á sepultura, falaram 
em nome do governo do Estado, o Dr. Mario Teixeira Carrilho 
e em nome dc Partido Social Demociático, o Major Octacilio 
Costa.

Os Estudos U iiidossus- 
; penderam  todos os cré- 
í dites à Russin

WASHINGTON, (U. P .J - 0 
boletim noticioso da Associação 
Nacional dos Manufatureiros as
segura que os Estados Unidos 
suspenderam todos us créditos à 
Rússia e aos seis paises satélites 
até que se cheguea utn entendi
mento satisfatório com a URSS».

RESTABELECIDA UMA RO
TA DE HJLDRO AVIÕES
LfSB üA , (Reuters) — «A 

British Overseas Airways», 
restabeleceu o seu serviço de 
viagens com liidros aviões 
na rota do Atlântico Sul.i

Aniversários
Dia 1

A Ext». sra. d. Maria 
Malinverni, dd. esposa do 
sr. Antonio Malinverni.

Dia 2
A sta. Daura Sabatini, fi

lha do sr. Pompeu Sabatini 
do comercio local.

—  Dalina Antonieta, fi- 
lUa do er. Antonio Malin 
verni.

Dia
O jovem Antonio Vitiicio, 

filho do sr. OUveiros de Sá 
industrialista nesta cidade.

| Dia 4
A exrna. sra. d Bernárdi- 

na Braescher, esposado sr.
J Leopoldo Dias Braescher 

— O «r. Humberto IÇiu- 
'ling, residente em Bocaina, 
j 0 sr. Leopoldo de Olivei
ra Waltrick, fazendeiro nes
te município.

Dia 5
Hélio Moura, filho pn sr. 

Julio Joaquii do Moura, 
do comercio desta cidade.

Dia G
A menina Naura. filha do 

sr. Tolentino da Silva.

rior, encontramos mais os seguintes, dentre mbitos cutrns rece 
bidos pela família enlutada: Prefeito Municipal — Lajes. Apre
sento sentidos pezames pelo falecimento do ilustre lajeano Cel.
Caetano Costa — assinado, Vidal liamos.

Prefeito Vidal Ramos Júnior — Lajes.
Pelo falecimento da ilustre filho de Lajes vg Coronel Cae

tano Costa vg a quem esse rr.unicipic e o Estado devem os ma
is relevantes e dedicados serviços vg peço aceitar vg na quali-j
dade de Prefeito de Lajes vg a expressão do meu profundo pe- PROSEOU IRÃO AS LISTAS
sar pt- . ., . . í NEGRAS ATÉ 0 V ERÃOIvo d Aquino t x
-------------------------------------------------------------------------------------- i WASHINGTON, (U. P.) — 0

Entre os telegramas que anotamos em nosso numero ante-jChegou ontem o primeiro a-
parelho procedente de Poole, 
na Inglaterra e oue partiuI 
para Lagos de onde voará 
para Natal, no Brasil, Ber
mudas e Filadélfia.

t=r=í®4-t-i Departamento de Estado preteude
4 ~  ítj continuar as listas negras pelo

D r. C e ls o  R a m o s  B r a n c o5
4*vi
4I
t
t
3

menos até o verão de 1947.

ÃDYOGADG
Residência e Escritório: Rua Hercilio Luz. — LAJES

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

! :VENDE-SE um motor a ga- 
zolina, de um ci- 

J[jlindro, 5H. P., 50 volts, 40 
£>ampers, proprio para solda 

eletrica peso 250 kilos.
Tratar com Borges & Cia.

Brasil - Reportagens
A’ venda em todo o Brasil — Cr$ 0,00 

Um semanário que publica :
Política — Literatura — Romances — Cinema — Curio
sidades — Modas =  Esportes — etc.

Só Cd 0,60.

t

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

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

R E C E I T A  D E  O C U L O S  
Consultas provisoriamente no Hospital das 2 às 4 horas 

Heiidência: — Correia Pinto, 20 - Fone 131

Or. Mario Teixeira 
Carrilho

Define dia 6 do corrente 
mês, a data natalícia do dr. 
Mario Teixeira Carrilho, in
tegro, culto e estimado Ju
iz de Direito da Comarca do 
Lajes. Sua Sa. que reside 
em nossa cidade há muitos 
anos desfruta de largo circu 
lo de amizades. E' uma das 
figuras mais brilhantes da 
magistratura catarinense 

Como Juiz Eleitoral S. 
Sa. tem agido acima de 
qualquer critica.

0. Ísíaniela A. 8>® $
Aniversaria amanhã, 4 do 

corrente aexm a.sra. d. An- 
tonieta liamos, dd. esposa 
d o s r .  J o s é  A n t u n e s  
Ramos, ruralista aqui resi
dente.

b r  68! festa
O sr. A Ido W altrick e d. 

Dirce Silveira Waltrick fes
tejaram o nascimento de 
uma linda menina que to
mou o nome de Eliana, o- 
corrido em 28 de outubro 
p. passado.

?

—  São Joaquim.

0  Mucus da 
Asma Dissolvido
Rapidamente
Cf u toques de^espcrarlores e violentos da 

e brooquUo envenenam o orfjaniamo, 
minaía u energia, arruinam a saúde e de- 

(D Ò cor-i ..' >. 8 mlnutoo, Mendcico,
neva íónnula médica, começa a circular 
cu : tnpue. dom.nanrio rapidamente os ata- 

- . ro dia começa a desa
parecer u dificuldade era respirar e volta 
u sono reparador. Tudo o que se faz ne- 
ceesxHo • tomar 2 pastilhas de ftUndaco 
-s rofoições e ficara completamente lirre 
la - : ou brouquite. A açúo 6 muito
rapto i mpBir.o que se tratp de casos rcbel- 
> e . : ‘ms. Meodaco tem tido tanto

1 o r 1 ro ou rt.e com a garantia d« 
ro t i ciei*:? r-« *raç5o livre e í-.cil ra- 

pidarncufc e completo alivio do soTrimortn 
amu !| |M c reéa Mindaco,

«»•»Jt* n.es »io, em quaiqu» r larmáein. A nos*« 
fcti ifiL-; t  t; sua ir.akr praD v^o.

¥ $  n &  s * £ c* À7 i :™
Agora tamb«m a Cr$ 10,00

Agradecimento
Esposa, filhos, gentos, noras e netos de Augusto 

YTieira da Costa, ontem falecido, agradev:em a todos que 
os confortaram nesse doloroso transe, que enviaram car
tões, telegramas, flores e compareceram aos atos fúne
bres daquele ente querido.

A  todos a sua gratidão

Lajes, 30-10-1945

I
'i

B. Dsitmada Andrade bs es
Foi muito sentido nesta ci

dade o prematuro falecimento 
da exrna. sra. d. Delminda An
drade Lopes, esposa do sr. Pe
ricles Lopes, do alto comercio 
local e filha do sr. Gaudencio 
Andrade ruralista aqui residente.

Moça ainda, dona Mindoca 
como lhe tratavam na intimida-

de, desfrutava de um grande cir
culo de amizades pelas suas 
grandes virtudes e pela projeção 
oas famílias a que pertencia.

Deixa na orfandade 4 filhos 
menores. Seu =epultamento rea
lizou-se anteontem, saindo o  fe
retro da residência dos seus pa
is,com grande acompanhamento

Matriz :
FLOR1ANOPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

C a r lo s  H o ep c k e  S . A . C o m é r c i o  e  I n d ú s t r ia
FILIAIS EM LAJES -  LAGUNA-BLUMENAU -  JOACABA -  JOINVILE — S. FRANCISCO DO SUL DK EXr>EDlÇÀO E

ENDEREÇO t e l e g r á f i c o  H O E P C K E  DESPACHO EM SANTOS
SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

Fazendas nacionais e estrangeiras. Algodões, Morins e Cambraias. Casemiras Toei 
dos para Cortinas e Tapeçarias Colchas, Cobertores e Acolchoados, Panos „a ra  
mesa, Lonas, Tecidos rayon lisos estampados, Linhas pata bordar e serzir L ã  
para bordar, Perfumarias, Armariuhos, Charutos, etc.

Ferros em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres ca 
nos galvamssdos e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros para vidraças 
obras de vidro e cristal, louças sanitarias, camas de ferro e madeira Tintas a 
olao e am pó, serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
Motocicletas Bicicletas a motor, tricicletas, brinquedos.
Maquinario em geral para oficinas mecanicas, fundições, etc. Talas, Guinchos. Maca

cos ferramentas para todos os fins, cofres e caixetas de aço, fogões, comple
to sortimento de material para instalações eletricas, arados, maquinas da beno- fe iar madeira, motores eletricos. etc.

Drogas em geral, por atacado

Agentes da General Motors do llrasil S. A.
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

A postila
ISO Decreto de Io de junho de 1943, que nomeou 

WANDA MARIA BEIMS para exercer o cargo de Pro
fessora na escola mixta municipal de Couta Dinheiro, 
foi lavrada a seguinte .apostila:

«Conforme despacho do Sr. Prefeito M unicipal. da
do no requerimento n° 107S, de 2õ de outubro de 1943, 
foi nioditicado o nome de Wanda Maria Beins para 
WANDA MA Hl A BEIMS DE OLlVEIRA.

Lajes, em 29 de outubro de 1945.
Assinado. — U\dcrico Canali .— Secretário.

R equerim entos desp ach ad os
Dia 19 de outubro de 1945

X  1049 — Sebastião Ramos Costa — Alinhamento e 
licença para construir — 2. despacho: Sim.
— Dr. João Pedro Arruda — Aprovação de plan
ta e licença para construir um prédio para o sr. 
Carlos Schmidt —  2. despacho: Sim.

Dia 29 de outubro de 1945
— Gonçalves Antunes de Sá e sua mulher — 
Transferencia de um terreno —  2 despacho'- Sim

X' 1079 — Renato da Silva Freire e sua mulher — 
Transferencia de um terreno — Sim.

X' 1082 — Helio Ramos Vieira - -  Certificado de lan
çamento — Certifique-se o que constar.

X' 1085 — Wolfgang Ludwig Rau — Licença para 
construir uma garage — Sim.

uorreio Lageano
Preceito lie dia

AR LIVRE E RESFRIADOS

O ar livre tem influência 
benéfica sobre o organismo. 
O ar parado, quente e hu 
mido dos ambientes fecha
dos impede que o organismo 
pos.sa reagir ás bruscas mu
danças da temperatura am
biente. Por isso, os indiví
duos que vivem dentro d e| 
casa, com medo de ar e d e1 
vento, se resfriam tão ir e -1 
quentemente.

Defenda a saúde, man
tendo ventilados os lo
cais em que permane-í 
ce e passando grande 
parte do tempo ao ar 
livre. — SNES'
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X 1050

X- 1044

Vem aí as esposas
dos “pracinhas”

Apesar da proibição existente, diversos pracinhas se casa
ram na Italia r.landestinameiite. Com o regiesso da F. E. B., as 
nossas autoridades militares não tiveram ouira solução que em
barcar, também, para o Brasil, as esposas dos pracinhas.

Assim, um grupo de oficiais, sob a direçãc do general Fal- 
cor. eii, se dedicou a esse mister, embarcando em Roma, Livor- 
no e Nápoles, as 58 esposas dos pracinhas e dos militar-s da 
FAB. pelo navio brasileiro «Pedro II»

O «Pedro II» que ja deixou a Italia, deverá chegar a esta 
capital nos primeiros dias de novembro. No entanto, o Estado 
Maior da FEB. que funciona no 2o pavimento do Ministério da 
Guerra, solicita aos maridos «pracinhas» que ali compareçam a 
fim de prestar informes, bem como tomarem conhecimento da 
data da chegada do navio.

Confraternização na Ifrontsira
DESFILE CONJUNTO DE ESTUDANTES BRASI

LEIROS E ARGENTINOS EM URUGUAIANA

URUGUAIANA, — SRealizou- 
88, sabado ultimo, significativa 
festa de canfrateriiização ínturna- 
cional nesta cidade, constando de 
um grande desfile de estudantes 
argentinos e brasileiros. Tomaram 
parte delegações estudantis de 
Porto Alegre, Santa liaria, bem 
cemo da capital da Iiepulbica, ao 
lodo dos estudantes de Urugua
iana e da cidade fronteira de

0  que a s  doiras de casn  
devem  sa b er

Manchas de café Uma das 
coisas mais comuns é cair café 
nas roupas, vestidos, blusas e 
outras peças de vestiário. O 
melhor indicado é quando isso 
sucedor, imediatamente lavar o 
local com agua bem quente. A 
mancha sai incoutiiienti.

Sapatos velhos de ca mure a — 
E’ sempre um desperdício deixar 
de usar os sapatos tíe camurça 
por causa de branquit.io da pde 
dificil de str tirada. O  remedio 
aconselhável é transformar a na
tureza do sapato t engraxal-o 
com pomada da côr do calçado. 
Adquire assim, o brilho igual 
a todo o sapato e com aspeto 
de beleza diferents.

Queimaturas — Quando se 
queima os dedos, as mãos ou 
outra parte do corpo com algum 
agenfe extranho. como fosforo, 
cigarro, ou ferro, o melhor que 
se tem a fazer psra passar a 
dôr é assentar manteiga n<f lu
gar queimado.

Dores de cabeça =  Um dos 
mais rápidos remedios caseiros 
para combater a dôr de cabeça 
é simplesmente uma limonada 
com um analgésico diluido. 
Quando a dôr de cabeça é o r -  
ginada por um efeito de qual
quer alimento indigesto ainda 
sc póile acrecentar ao preparado 
acima, um pouco de bicarbona
to.

Passo de los Libres.
Viu-se pela primeira vez, co

legiais argentinos e brasileiros 
ombro a ombro marcharem num 
sadio exemplo de paiiarnericanis-; 
mo. Estavam presentes o ministro 
Apolonio Sales, que veio ao Sul 
inaugurar a Exposição Internacio
nal desta cidade e altas outori- 
dades brasileiras e argentinas.

FRACOS a 
ANÉMICOS

TOMEM

I
“ S I L V E IRA“

Grind« Tônico

Experienciss com a bomba atômica
WASHINGTON, 23 (U.P. bombas atômicas.

Soube-se que a Marinha está; Tanto a Marinha como o
considerado a possibilidade 
de usar os naviom de guerra 
alemaee ejaponeses captura
dos para experienoías com as

Exército desejam s a b e r  
quais .os efeitos da bom ba: 
atômica lançada sobre um ,
navio.

DR. VAIENÇA
m e d i c o '

Chefe do Serviço de Puericul
tura do Centro de Saude

Especialista em moléstias de crianças
(Aparelhos de Raios ultra violeta 

e infra-vermelhos)
llxid. It. Ilenj. Constant 2, Fone 44

CONSULTOrtIO: Edifício do Hote 
Carvalho — FONE 67

CONSULTAS : das 4 ás 18 horas

Escfiíérli) JuritíiCü Comercial
í Rua Frei Rogério‘54, - Caixa postal, 54 - Fone, 54

£ dèruço Telegráfico: “ ELISRANCO”  — Lajes — S. Catarina

OPOR T UNI D A D ES COM EH CIAIS:
A) Casas:

1 — * r-,c 40.000,00 por duns. sendo uma do material, com 1 aparta
mentos, e outra de madeira, duas quadras do centro, Travessa 
Siqueira Campos, com 882,59 ra2. Reuda: 540,00 meneais.

2 — (.r.4 õo.OOO.O11 por boa, grande, recém recoustruída, com vasto ter
reno, situnda íl rua Gefúlio Vargns;

3 — t r.S 11.000,00 por uma <1 e madeira, recém pintada, com regular
terreno, na rua Benjamim Constant:

•1 — 8.000,00 par outra, também p.ntada, com terreno na rua Benja
mim Constant;

5 — Cr.í? 40.000,00 por duas, de material, esquina rua Benjamim Con-
tant com rua Brusque, com boa renda;

6 =  Cr.$ 50.0iKJ,(Kl por uma casa de material, com acomodações inde
pendentes para duas famílias, grande terreno: Rua Getúlio Var
gas, esquina Benjamim Consteut;

< — Cr.S 80,000,00 por linda e> moderna, ao centro de grande parque, 
com 80 ml», dc freute, pomar, galpões, aviários, casa para em 
pregados, torno, lavagem, etc. Existo um interessado em adquirir 
um lote dês3e terreno por Cr$ 3o.ooo,oo. Rua Quintino Bocaiuva, 
esquina Cel. Ooetano Costa. Melhor e mais central das chácaras, 
a uma quadra do cinema e mercado.
Cr.fi 2(j<J.ooo,on por grande casa de material, 2 pisos, 11 mrs. 
de trente, com 15 peças, á rua Hercilio Luz, recetn construída 
em cimento armado, ainda não habitada, acabamento sem igual 
em Lajes, dois quartos de banho, cosinha nmericana. fogfio de 
luxo nu valor de Cr $ 5.000,00, garagem, duas entradas, duas sa- 
radus, vista ampla para todos os lados, quarto de empregado e IV. 
C. para os mesmos independentes;
Cr. 13.000,00 por uma com freut de material na rua Frei Gabriel.

8 —

9 -

B) Chácaras e Lotes Urbanos:
1 — Ur.? 13.900.<H) por grnude chácara, frente á estrada do campo de

aviação, casa assobradada, prende terreno: 7 lO'i ra2;
2 — IO'm.00 por 84 lotes urbanos, vendáveis a Cr. *: K.IKO.Od, 1.300,00,

1.490.00 e 2.010,(0, situada na Avenida Marechal Floriano, na chá
cara Lenzi:

3 — Cr. 33.ikO,iKI por magmfioa chácara, com casa de pedra, alto da Fa
zenda Modêlo. com lõ.tKKj m2,, pedreira, pomar, etc.;

•4 — Cir..3 49.(199.00 por 10 lotes diversos, com e sem casas, èstes na 
cidade de VACARIA, que poderão ser permutados por proprieda
des nesta cidade, ou ne»te município;

5 — Cr. 5.000.(0 por nin pedaço de 180,000 m.2 de campos e matos si
to no Morro Grande, 2.° Distrito de Vacaria, que também poderá 

ser permutado por terreno neste muuicipio de Lajes.
6 =  Grande chácara, 15.000 m2., boa casa. aooxnodaçòee diversas, lavou

ras, pomnr, magnífico barro para qualquer empreendimento de Ce
râmica, Oluria, nas margens do rio Ponte Grande: Cr. f  20.900,00.

C) — Seriaria:
1 — Ur. 50.000,00 por uma hidráulico, com qnotas de 40 m2. para ma- 

de lei;

3)  — Fazendas e Sities:
1 Cr.J — SOO.009,0o por 15 milhões de m.2, em Lajee. na confluência

dos rios Caveiras e Canoas, com grande pinhal;
2 — Cr..? ítoO.000,00 por 21 milhões do m.2 , com 35.000 pinheiros, dis-

tnnte 2o Kms. de Cnritihnnos;
3 — Ur.; 2iki.O00.00 por 4 milhões de m2., distantes 9 Kms. de Lajes:
4 — Cr. 880.0' O.iki por 8 miihões de m2..com S.iKKipinheiros, neáOcms.

acima, a 5o Kins. do Vacaria e 87 de Lajes, à margem da rodovia 
federal, mecadamizada, Rio-P. Alegre.

5 — Cr. (>' 0 .0ai.i 0 por umn fazendóln cm dur» glebas quasi juntas,
uma com 13 milhões eoutra com 2 milhões de m2., matas com 
madeira iie lei e cêrca de 20.0*0 pinheiros, na margem da rodo
via federal e ferrovia no outro lado. Divisas dos município e 
Curitihanos e Rodeio.

C —IJCr.J? 112.5(M),00 por 5 milhões de m2., com 5 0<KI pinheiros, terreno 
especial para agricultura, nas divisas dos distritos do Oerrito e 
Correia Pinto, em Lajes.

7 — Cr. 258.000,09 por 18 milhões de m2. de magnificas terras para
agricultura cujos pinheiros o proprietário reserva junto com as J 
madeiras dt= lei, permutando-as por pmheiros, nos proços do co-‘ 
mareio, ainda que tenha que voltar nté Cr. £00.090,90

0 — Pinheiros:
1 =  10.000 de 45 cms. acima e 5.(«O de menor espessura, na margem

du rodovia federa], distantes 44 kms. de VACARIA e 72 de LA 
JES. Possui duas quedns d'água com l.OOO litros por minuto;

2 — 5.<i00 pinheiros, com e sem terras, juntos aos acima descritos, po
dendo formar um só bloco, a 50 kins. de Vacaria e 87 de Lajes;

8 — 5.1 KKl. com ou som as terras, nos distrito de O rrito  e Correia Pin
to, a Cr. 20,00 cada um;

4 — 10.000 pinheiros, vende-se sómente com terras, 15 milhões de má..
na confluência dos rios Canoas eCuveiras,em Lajes, a Cr. 20.900,00
o milhão de m2 .

5 — POIKX) pinheiros, distando 18 kms. de Curitihanos, á Cr. 20,(Kl;
6 — 70.900 distando 13 e 40 kms de Campos Novos;
7 — 20.009 com 15 milhões de m2., entre as duas grandes estradas em

construção, rodo e ferrovia federais, com magnificas quedas da- 
gua, e próxima á zonas de densa colonização.

F) Fredsa-se:
1 — Avicultor e Agricultor, com pequeno capital, para associar-se em

pequena indóstria ainda não explorada;
2 — Comprar 500.90 a 1.090.900 má., de campos e matos nas proximi

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

Telegrafando paro: "Elibranco» — f.AJES, — Santa 
Catarina, ou escrevendo para: Caixa Postal, 54 

LAJES — Santa Catarina

T e le f o n e  é  u m  e m p r e g a d o  
d is c r e t o  e b a r a t o  

faça iastalar um em sua casa

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



C o r r e i o  Lageano

0  Leite de Cabra
£» RA IiO o sitio ou fazen

da que não possui 
certas áreas desaproveitadas. 
Seja pelo terreno excessiva
mente acidentado, seja pela 
baixa fertilidade do solo, ta
is áreas nao são propícias 
ao cultivo (pelo menos em 
condições económicas) nem 
a criação de gado bovino, 
que não prospera em pas
tagens pobres.

Surjem, então, os capri
nos como recurso de pri
meira -ordem para o apro
veitamento destas zonas po
is é conhecida a sua rusti 
cidade e a sobriedade sem 
par que torna esses animais j 
os demais facil criação.

DesJo que se evitem os 
terrenos muito úmidos, os 
brejos, as terras alagadas, 
as cabras encoutram possi
bilidades de vida sadia.

O leite de cabra, ainda 
pouco consumido entre nós 
é um excelente alimento pa
ra as crianças, e também

para adultos.
Porque contem cálcio em 

grande proporção, o leite de 
cabra, como alimento é re
comendado por muitos mé
dicos aos que se submetem 
a tratamento de recalcifica- 
ção.

As cabras são pouco ata
cadas de tuberculose, ao con
trário das vacae. Este leite, 
portanto, nao exige nenhum 
processo de pasteurização.

Por todas essas vanta
gens apontadas, devemos tor
nar-nos grandes consumi
dores de leite de cabra.

Edital

* * * *# *
Grande parte da popula

ção brasileira desconhece 
o uso regular e sistemáti
co dos legumes e das fru
tas. Entretanto, a terra, da
divosa e boa,produz de tu
do. O essencial é plantar 
e cuidar.

Sem verdura e frutas nao 
pode haver saúde.

Palavras do sr. Armando 
Prado em Florianopoiis
Entrevistado pelos jornalistas, em Flerianopolis, o 

dr. Armando Prado, representante do P. S. L). paulista e 
consagrado orador, disse o seguinte:

«O calor da recepção que o exmo. sr. general Eu 
rico Gaspar Dutra teve, ao pisar a valorosa terra de 
Santa Catarina, é penhor seguro de que a causa, na qua| 
vamos irmanados, será vitoriosa no próximo pleito. O 
voto dos catarinenses será decisivo e elevará o nivel 
moral da nossa campanha civica »

O Doutor Mário Teixeira 
Carrilho, Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

FAZ saber aos que o presente 
edital virem, interessar possa on 
dele conhecimento tiverem, com 
o praso de sessenta (60) dias, 
que se estando procedendo o In
ventario Judicial por falecimento 
do Dr. CESAR SARTORI, foi
pelo procurador da lnventariante 
declarado anzentes os legatários 
Flavio de Stefani, Antonio Fonta- 
nela e Dr. José Colosi, residen
tes na ltalia, (Europa). Em vDta 
do qne, pelo presente edital, 
cita e chama os aludidos legatá
rios para comparecerem ou faze- 
rera-se representar, no praso de 
sessenta (60J dias, contados da 
primeira publicaçàa no Diário 
Oficial do Zístado, afim de falar 
nos termos do dito Inventario 
Judicial, até final, sob pena de 
revelia. — E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou 
passar o presente edital e ou
tros de igual teor, para serem 
afixados no lugar público costu
me, publicado na Imprensa local, 
nc Diário Oficial do Estado e 
Diário da União e junto aos 
autos respectivos. Dado e passa
do nesta cidade de Lajes, aos 
vinte e um do mês de Agosto 
do ano de mil novecentos e qua- 
rentae cinco (21-8-1945.) Eu, 
Darcy Ribeiro, Escrivão de Ór
fãos, o datilografei, subscrevi e 
tambem assino.

(Selo ex-causa).

Mario Teixeira Carrilho 
Juiz de Direito-

Darcy Ribeiro - Escrivão de 
Órfãos, Anzentes, Provedoria e 
Reziduos da Comarca de Lajes 
Estado de Santa Catarina.

0  total dos mortos e feridos 
nas Ilhas Britanícas

Londres, (U .P ‘ ) — O «premier» Attlee forneceu 
aos Comuns o^numero de mortos e leridos por açflo ini
miga nas ilhas britânicas: Inglaterra, 205.000 mortos
021.000 feridos, tscóssia, 28.OU0 m ortos.32.000 feridos. 
Irlanda do Norte, 3.000 mortos, 4.000 feridos. Gales,
12.000 mortos, 12.000 feridos.

Dentro ria um mês o julgamento 
dos criminosos de guerra ja  oneses
« Nem o Im perador e stá  isento de a c u sa ç ã o »

Toquio ,(R.) - -  O coronel Alva Carpeuter, chefe 
do conselho de acusação do criminosos do guerra japo
neses, declarou que o julgamento desses criminosos co
meçará dentro de um mês.

Os criminosos da «classe UM» —  isto é os que ocu 
param altos postos governamentais o são acusados do 
terem preparado e conduzido a guerra, 6erão julgados 
pelo Tribunal Internacional; os outros casos serão ju l
gados pelo proprio governo japonês, depois das autori
dades americauas prepararem os processos.

«Nem o Imperador, está isento de acusação» — foi 
a resposta dada pelo coronel Alva Carpenter, a uma 
pergunta sôbre se o Imperador Hirohito seria considera
do sujeito as acusações referentes aos crimes de guerra.

3®o X5c «O  :#c»Q oo£o| 3900*0 _>*o:>®c ,* o  .ç£o ,g o  jg p  ,çgc ̂  síioogc jg o  ogo

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

Projetos — Orçamentos

Construções por empreitada ou administração
£ K
§ L A J E S  Santa Catarina
^c^^^<»gooaco® C D goo® O D «<»ao>® O D ® o5Ç Jc *5gOiSoj$o S c c ® c c ® c ^

Dr.  José Antunes
MEDICO

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

das curtas e ultra curtas.

( 0  E S T A D O »
Brevemente será vendi

do nesta cidade nume
ros do mesmo dia deste 
jornal.

I .______

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Dr. Rubens Terra

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

Dr. Hélio Ramos Vieira
Baeharei em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito_do 

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

falências, etc.), criminais, orfannlógicas, etc.
Rua Cel- Cordova -  Edifício Centenário LAJES -  S. Catarina

João 3. Waltrick (Jôra)
Agrimensor Diplomado.

Carteira Profissional n° 564.
MEDIÇÕES E Dl VISÕES DE TERRAS. 
Aceita serviços nos municipios vizinhos. 

Lajes — Praça, da Bandeira, s[n.

Adesões ao l\ S. D. 
po tigu ar

NATAL, — Rude golpe 
acaba de sofrer a U- D. N., 
no município de Macaiba, 
neste Estado, com a deser
ção, de suas fileiras, do sr  
Valderedo .Miranda Câmara, 
um dos mais prestigiosos ele
mentos Doliticos daquele mu
nicípio. O sr- Valderedo, que 
nêsse gesto é acompanhado 
por muitos eleitores, esteve, 
ontem, no Palácio Potiguar, 
onde se entendeu, a respeito, 
com o sr. Georgino Avelino, 
interventor federal.

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

Operações: de Estomago, Intestino, Apendicite, Figado e Vias Biliares. 
Tireoide, Bocio (papo). Herniae. Varises e Hemorroidas. Rins e Próstata 
Utero, Ovários e Seios. Tumores em geral, Cirurgia dos Ossos e Arti
culações. Fraturas. Cirurgia dos Deleitos Congénitos e Adquiridos.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
A tsnds no H o s p ita l N . $ .  dos P razeres  e na M a te rn id a d e  T e re s a  R a s o s

ficio da Telefónica) 

Fone 135 S. Catarina

Consultorio : 15-de Novembro, 21 ( Edifício 
das 3 — 5 horas 

L A J E S  Residência : Pio nranco õ =

O S N I  R E G I S
=  ADVOGADO —

fí. Mal. Deodoro — Associação Comercial
LAjlE  ̂ — Sanla Catarina

FABMAGSÂ POPULAR
direção técuica do farmacêutico diplomado

ANTONIO M. V. RIBAS
Grande estoque de drogas nacionais e estrangeiras — Ccn 

pleto sortimento de perfumarias e artigos" de toucador.

° rn'lrnnr̂ f>are^ a^°na^°rat0r‘0 mafiipula(à0 — Sen ço caprichoso — Preços modicos — atende à noite
PRAÇA JOÃO PESSOA — LAJES

_
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LSI

Augusto Vieira da Costa
Faleceu a 29 do p. passadoj 

em sua resideucia, nesta cida- • 
de, o bemquisto cidadão Au- 
gusto Vieira da Costa, perten-j 
ceute às tradicionais famílias 
lajeanas, f  ieira e Costa. G. 
extinto contava mais de 70 
anos de idade tendo se dedicado 
durante sua vida, às lides do 
campo tornando-se um forte e 
adiantado ruralista neste muni 
cipio. Pelas suas belas qualida
des, foi sempre pessoa destaca
da na sociedade de Lajes onde 
todos lamentaram sua morte. 
Foi casado em primeiras núp
cias com a saudosa sra. dona 
Coustancia Pereira da Costa,

de cujo matrimonio houve os 
seguintes filhos: Cesar Vieira 
da Costa, Nelson Vieira da Cos 
ta e dona Ecilda Vieira da Cos
ta Lisboa, casada com o sr. Au- 
tonio Lisboa. Do segundo ma
trimonio deixa viuva a sra. d. 
Inès Velho da Costa e os se
guintes filhos: Augusto Carlos 
Velho Vieira, Carlos Augusto 
Velho Vieira e Augusto Cân
dido Velho Vieira. Do primeiro 
matrimonto deixa ainda a exma. 
esposa do sr. Jòjò Carvalho.

Os atos de seu sepultamento 
foram muito concorridos, com
parecendo pessoas de todas as 
classes sociais.

Convite -  M issa
A familia do saudoso José Ribeiro Branco, convi

da ca parentes e amigos, para a Missa, quo mandará 
celebrar em sufrágio de sua alma, dia 10, às 7 horas, 
na Catedral.

Lajes, 1 — 11 —  45

A  Gazoüna
Rio. A embaixada dos Estados Unidos enviou ao Con 

selho Nacional de Pretroleo o seguinte comunicado «Em virtu
de da cessação das hostilidades e consequente diminuição das 
exigências militares, as limitações anteriormente existentes so
bre a regulamentação de embarque de tais suprimentos tornar- 
se-ão desnecessárias a p ó s  31 de o u t u b r o  de 1945t de
vendo ser informadas as autoridades interessadas. A 31 de ou
tubro de 1945, o «Petroleum Supplv Committee For The Ame 
ricaus Republics» uão mais regulará ou progiamará o traus 
porte dos produtos do petroleo.

Tiro tíe G aerra 90
[ Esteve nesta cidade o Tte 
Angelo Crema, do 14 B C.j 
de Florianópolis, afim de sub 
meter a exame final a ulti
ma turma deusa corporação-

O resultado do exame foi 
ótimo; pois conseguiram os 
adestrados rapazes «Apro
vação total» pelo seu ex
celente preparo técnico, o 
que recomenda sobremanei
ra, a ação do Sarjento Da- 
vid da Costa Mt-ndes, com
petente e esforçado instru
tor do Tiro 90.

luramanta à Bandeira
No dia 18 do ccrrente, 

data do aniversario do 2- 
Btl. Rodv. desta cidade, rea 
lizarse-á o Juramentoà Ban 
deira da atual turma do Ti 
ro de Guerra 90, sendo pa
raninfo da solenidade o Cel. 
Paulo Horta Rodrigues, di
gno comandante do 2-Bata 
lhão. Os rapazes estão or
ganizando uma festa de ho
menagem ao seu paraninfo 
e ao Br. Yidal Ramos Júni
or, Prefeito Municipal e Pro 
sidente de Honra do referido 
Tiro.

Varias Dia ôcs M artes
ALMIRO LESTOS A TEIXEI

RA DE FREITAS
i Como nos anos anterio- 
' rés, a data consagrada aos 

Viajou para Florianopolis, o I mortos teve consideração 
sr. Almiro Lustosa Tnx ira d e -(condigna em m-ssa cidade.

Desde a véspera, dia san-

O conforto da vida em 
familia ea necessidade da 
vida comercial exigem 

um telefone
Faça instalar um telefone em 

sua casa

Escritório Jurídico comerciai
Assuntos: Jurídicos - Comerciai* - Rurais e Informativos

Consvlfe nossa Organizarão antes de se dicidir pela compra ou-venda 
de imóveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado.

D iretor: —  DR. ELISIAKIO DE CAMARGO BRANCO
A D  F O G A D O

Rua Frei Rogério, 54 — Caixa Postal 64 — Fone 54 
Endereço Tal. ELIBRAXCO — LAJES — Santa Catarina

Peças Chevrolet 1936
Com excepção do motor ven

de-se qualquer peça e engrena
gem de limoUfine tipo 1936. 
Informações com Wandick Silva.

LAJES

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

Causas Civeis, Comerciais, Criminais, Traba-
lhistas e Legislação Fiscal.

Sta. Catarina — qjees

T 1 P 0 G R Â F 0 S
Precisa-se de 

um chapista e 
um impressor 
na Peroia de 
Lajes,

Freitas, nosso distinto colabo-i
racíor‘ itificado, observava-se gran-

DR. CLOVIS RIBEIRO de afiuência dtí pessoas que
De sua viajem ao Bul, re-!se dirigiam para a necró- 

gressou o dr. Clovis Ribeiro, jP°^e> sobraçando^ coroas e 
diretor da Estação Experi- 
mental do Agricultura desta 
cidade.

DR. MARIO T. CARRILHO
Encontra-se restabelecido 

de sua enfermidade o dr. Ma
rio T. Carrilho. Juiz de Direi
to desta Comarca.

DR, .JORGE MAIS0NETTE
Encontra-se nesta cidade 

o dr. Jorge Maisonctte, ad 
vogado residente em Curili- 
banos.

ATANASIO ANTUNES
Esteve nesta cidade o sr- 

Atanasio Antunes, roncei 
tuado ruralista residente em 
Capão Alto.

DR FLAVIO VALENTE
Chegou a esta cidade o 

dr. Flavio Valente, concei
tuado clinico residente em 
Vacaria.

NERY CARVALHO
Com sua esposa embarcou 

para Monlevidéo, o sr. Ne- 
ry Carvalho, do comercio 
desta praça.

DR. WALDEMAR RUPP
Esteve de passagem nesta 
cidade o dr. Waldemar Rupp 
distinto advogado residente 
em Campes Novos.

HERCULANO P. ANJOS
Chegou a esta cidade,

Isr. Herculano Pereira dos 
Anjos, Presidente do Dire
tório do P. S. D. no dislri 
to de Carú.

OCTACJLIO COUTO
Regressou do interior o 

sr. Ootacilio Couto, mem
bro do Diretorio do P. 8.
D. desta cidade e prestigio
so elemento de Cerro Ne-

ramalbetes de flores afim 
de os depositarem nos tu
mules dos seus entes que
ridos.

O nosso cemitério apre
sentava-se bem conservaoo 
e com os jazigi-s profusa
mente ornamentados.

Dia 2, após a missa de 
requiem na catedral, enca
minhou-se para o campo 
santo concorrida procissão 
com o fim de visitar aque
le local sagrado e fazer pre
ces pelas almas*

Durante todo o dia, até 
a tarde intenso era o mo
vimento Je pedestres e veí
culos que em piedosa ro
maria se encaminhavam pa
ra a nossa netrópole, numa 
demonstração inequívoca de 
piedade cristã e profunda ve
neração para com a memó
ria dos nossos antepassa
dos.

À questão do voto dos 
H aiíseanos

Belo Horizonde, (A. N ) — 
Na reunião do Tribunal Regio
nal Eleitoral foi sucitada a 
questão de voto dos hanseauos, 
por representação apresentada 
pelo diretor da Colouia Santa 
Isabel, na qual se pedia a remes
sa duma turma de qualiiicação 
naquele local, para alistar ali 
os internados.

Sugeriu-se que as urnas fos
sem desinfetadas com pastilhas 

jde formol, permitindo-se assim a 
purificação dos votos. 0 Tribu
nal opinou uo sentido de que 
fosse a representação enviada ao 
Superior Tribunal Eleitoral.

gr°.
Faça sua propaganda no 

*.Cotreio Lageano»

N S  A C a
& T I L

Comemorando seu 11° an iversarie  dá fundação asM T  C a s a s  P e r n a m b u c a n a s ' »
Farão durante o mês de Novembro ume grande redução nos preços dos seus artigos.

APitOVEITKM 0  MÊS 1)0 ANIVERSARIO FAÇAM UMV VISITA, SEM COMPROMISSO AS6ASAS PERNAMBUCANAS
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4 casa q u e  p r o c u r a  ler s e m p r e  a s  m a io r e s  n o v s d a d e s  

e m  a r i is ío s  para h o m e n s ,  m u lh e r e s  e  enançaò.
_ — Rua Correia Pinto, 80 —

Mulheres! A  vida publica necessita de vós
E‘ vosso dever participar da política - exorta Pio XII

Londres, 24 — Em alo-, logrem êxito que tendes de gime, está -lobordinado ao 
cuçao ODtem pronunciadajentrar na vida social e poli- crescimento da força ecouo- • 
pelo rádio, o Papa Pio X II tica. Esta efetiva colabora- mica e militar. No regime; 
abordando os deveres sociais çãe com o trabalho do ho- capitalista, com as dificeisjiê
e politicos das mulheres dis-• mern, nas C3Í'êras social e 
se; ] publica, de modo algum a-

«Mulheres, vossa ho r a j f e t aa  natureza das tarefas 
soou! A vida pública neces- normais da mulher. Ela co
sita de vós! E ’ realmente 
imensa a tarefa que aguar
da as mulheres na vida pú- 
blk-a. E é do vosso dever 
entrar nessa vida pública e 
contribuir com toda vossa 
força para sua organização. 
Enquanto que o homem, por 
seu temperamento, é levado 
a se preocupar mais com os 
aspéctos externos da vida 
pública, a mulher, em geral,

laborará em todos os assun
tos que demandem fineza, 
táto, espiritualidade 9 cari
dade*.

Dizendo que a mulher
não podia admitir que a po- em casa?

e precárias condições da in
dustria, a mulher é retirada 
do lar para empregar st- em 
fábricas ou oficinas, ( 'orno 
podem as crianças, especial- 
mente as filhas, chegar a 
compreender o que de belo 
e nobre encerra a vida do
mestica, se a mãe nunca está

litiea fosse o dominio de 
uma classe sobre outra, ou 
o desígnio egoista da expan
são territorial ou economi-

Assim concluiu o Papa:

“Nesses martes seria vingadas”
Eis aqui um filme verdadeiramente muavel. Verdadeira, nu- 

..mica narrativa de um do- mais vibrantes epi c da guerra 
no Pacifico, esta produção excepcional da marca das estrelar -  
a PARAMOUNT. obteve um grande, colossal sucesso em todos 
os Cinemas do Brasil e do estrang<iro Parece até incrível tanta 
capacidade técnica, tanto realismo, tonto arccr combativo! Tudo 
neste filme é grande, imenso! Tudo prend: a afençãc. Ti"’-o em
polga. Jamais foi produzido nos istúdios americanos um fdn e 
como este!

NOSSOS MORTOS KERAO VINGADOS Peará para sem
pre lembrado como uma das mais soberbas reaPsaçóe* no Cine
ma des nossas tempos.

NOSSOS MORTOS SERÃO VINGADOS aprejenta-nos iun 
elenco notável:
BRIAN DONLEVY, BARBARA BRITTON, ROBEBT PRES-

iJovens católicas, cora -[TON, MC DONALD CAREY, WALTER ABEL, e muitos outros.
gem! Mulheres, levai avante Sus exibição está marcada para boje, em 2 Sessões, ás

e perspicácia nos assuntos 
concernentes á vida domés
tica. Por isso, á colaboração 
feminina na vida pública

mostra mais discernimento 1 ligente apoiará uma política
orientada por lutas de clas
ses ou guerras. O caminho 
que a mulher porcorrerá as 
urnas será um caminho de 

se dará Da form ada apre-1 paz. No interêsse da faniilia, 
«entação de propostas rela-ijamais dará seu voto a quem 
livas ás atividades domés-j tencione subordinar a pro 
ticas e seus requisitos. E’ i positos egoistas os interesses 
dever de toda mulher bem da nação, internos ou exter 
orientada participar da vida nos, e a paz do povo. No 
pública, não deixando esse t regime totalitário, embora 
trabalho a outros que p ufe-1 um papel de preeminência 
rào destruir a vida social!seja conferido á mulher, ela 
e doméstica e abalar seusjnunca pode prestar uma 
alicerces. E’ para impedir contribuição válida a socie- 
que es esforços nesse sentido dade, porque tudo, nesse re-

#  Eas m a c ia  S ã o  lo s és» •*

ca, Pio X II acrescentou: A s -!que as dificuldades venham1 
im, nenhuma mulher inte-?a perturbar-vos, humilhar 1

vosso trabalho sem perm itir ! 7,30 e 9,15 horas, e amanhã, ás S heras.

“M 3 !  m s  áoí Ares”
Para terça-feira está anunciaao, também um grande filme, 

e siiupà-
vos ou deseneorajar-vos Per!
manecer sob a égide d e 1 Trata-se de un. esplêndido romance enlre os famosos 
Deus e da Virgem Maria, picos soldados do ar, e um grupo de jovens aviadoras, que heroi- 
rainha da mães e sêde as 'camente prestam o seu brilhante concurso à sua patoa. Para rc •
defensoras do lar, da famí
lia e da sociedade.
Deus vos ajude *

alçar e recomendar esta notável produção da «Universal», estão 
í nomes aureolados do citneira, altamente simpáticos ao nosso 

v ue j público. Loreta Young, Geraldine Fitzgerald, nos piincipais pa- 
____________pcis, e ainda, Diana Barrymore, Anue Gwyane, Evelyn Ankers

CASAS PERNAMBUCANAS”  jDavid Bruce e Philip Tcny.
Este graade filme será um dos maiores suce^s' s do ano 

Terço-Feira, exibição ur.ica.

DE OSNI TOLENTINO DA SILVA
Farmacêutico Diplomado

RUA 15 DE NOVEMBRO N» 25 =  LAJES
Variado sortimento dc medicamentos nacionais e estrangeiros 
Perfumarias em grande variedade Produtos opoterapicos — 
Soros e vacinas — Produtos veterinários — Homeopatia. 

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

Atende d noite - -  Preços de drogaria

Comemorando o seu ani
versario, as Casas Pernam
bucanas farão grandes des
contos nos seus artigos, du
rante o corrente mês de No
vembro. Como nos anos an
teriores, espera-se uma gran
de afluência a este concei
tuado estabelecimento.

ANIMAIS ROUBADOS 
Foram já encontrados os ani

mais, que havifm sido rouba
dos, do sitio do senhor Orestes 
Alves da Silva. Dito' auimais 
foram achados em mãos ds ter
ceiros, ern virtude de negocio 
ealizado, pelos autoras do rou

bo. A turma que seguiu em Pro
cura dpsses animais, eshaviou 
uma mula zaina, de 6 a 7 anos 
de idade, com a marca JA.

Pede se a quem souber do pa
radeiro desse animal, avisar o 
Orestes da Silva.

Ostras filmes enunciados [tara breve
Es*ão sendo anunciados para mu to breve, os seguintes til - 

mes: CONSPIRADORES, com hedy Lsmarr e Paul Heinreid* 
AURORA SANGRENTA, com Margaret Sullavam, Marsha Hunt’ 
Ann Nothc-rn, e outros; O MANDA CHUVA, com. Humphrey 
Bogart; A FILHA DU COMANDANTE, maravilhosa super-pro- 
dução da Metro, em Tecnicolor.

Qniitsa, em vespera! -  Um filme nove
Em primeira exibição será apresentado ao público, domingo 

na Vesperal, o excelente filme da Paramount «A SOM BR \ 
AMIGA» com um elenco de artistas notáveis.

Sebastião Kíinios Filho e Senhora
participam aos parentes e pessoas de suas relações o 

nascimento de seu filho UBIRAJARA, ocorrido em 31 
de outubro p. [ assado.

Lajes, 3 do outubro de 194õ

Domingo às 7,30 e ás 9,15 horas -  2 Sessões Colossais!
Um drama heroico, vibrante e glorioso!

N o s s o s  Mo r t o s  serão V i n g a d o s
Produção excepcional d a rP a rn m m n m  - com um elenco notável de a rtis ta s  co n sa g ra d o s  c o m e

Brian Donlevy. Barbara Britton, Bobort Preston, Kc Donald Caret, Ulbert H e r .  e muitos outros! =  !
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