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Santa Catarina R ed ação  e oficinas: Rua Quintino B ocaiuva , n.u 1<t Lasres

Em Lajes, día 21, o Sr. N e ~ Â posse d0 aovo Ví daí Ramos Júnior
reu Ramos Prefeita

Chegará quarta-feira, dia 21 
a esta cidade o Sr. Nen.u Ka
roos, chefe do Partido Social 
Democrático em nosso Estado 
e o mais prestigioso líder po
litico de Santa Catarina.

A vinda ao nosso Município 
do eminente homem público, 
encheu, como era de sc esperar, 
os corações do povo L.jeano 
do mais justificado júbilo e 
provocou imensa satisfação em 
seus correligionários, amigos e 
admiradores, que reconhecem 
no grande prócer das reivindi
cações populares o chefe ine- 
gualável e condutor hábil e 
experimentado.

Figura exponencial da cultu 
ra barriga-verd"*, jurista consu 
mado, político acatadissimo e

administrador honesto, esclare
cido e patriota, Nereu Ramos, 
orgulho da Drra lajeana, não 
necessita de apresentação, por
que o seu nome é uma bandei
ra e a sua obra as melhores 
credenciais com que um homem 
público se impõe á admiração 
e à benemerência de seus con- 
cidaüãos.

Santa Catarina ufana-se de 
suas realizações fecundas e ben
diz o nome do estadista que 
lhe prodigalizou a maior soma 
de benefícios, o primeiro dos 
seus administradores que solu
cionou o magno problema da 
saúde pública e da assistência 
social.

Lajes, berço do maior de 
seus filhos, não deixou de ser 
aquinhoada de uma série so
berba de melhoramentos vul
tuosos que aí estão a atestar 
com a voz férrea da verdade, 
o interêsse e o carinho com 
que êste lajeano ilustre soub* 
enfrentai os nossos problemas 
e dar-lh^s uma solução com 
patível com os nosso ritmo de 
progresso vertiginoso e os nos
sos anseios de bem-estar cole- 
letivo.

Alviçareira, pois, a visita de 
Nereu Ramos á terra natal. E 
os seus conterrâneos saberão

' ’or nomeação do Interventor 
Luiz Oalotti, empossou-se, dia 
14, no cargo de Prefeito o dr. 
Indalécio Arruda.

Compareceram ao ato as au 
toridades civis, militares e ecle
siásticas, elementos pessedistas 
e udenistas.

Transmitindo o cargo o Sr. 
Vidal Ramos Júnior pronunciou 
breve imoroviso. Em resposta 
Dr. Indalécio Arruda disse que 
sabia ter um grande amor a 
sua torra natal; mas não ima
ginava que esse amor fosse tão 
grande, que ele viesse a aceitar 
nevamente este hontoso cargo 
de Prefeito, depois de uma ex- 
periencia de 3 anos e a meses 
de sacrifícios.

Sentia-se animado e mesmo 
orgulhoso per ver que sua es
colha para o cargo foi aceita 
por toda a população de Lajes, 
como provou aquele numero 
elevado de amigos dc todas as 
facções partidárias e de todas 
as classes sociais que ali se en
contravam.

Disse que vinha para a Pre
feitura com o firme proposito 
Je agir com toda a imparciali
dade e toda a justiça. Esperava 
facilmente conseguir este seu 
desiderato porque assim agira 
antes, quando era partidário.

Agora não se acha filiado a 
qualquer partido. O seu chefe

Deixou o cargo de Prefeito 
dêste Municipiu, cujos destinos 
vinha superintendendo há mais 
de quatro anos, o Sr. Vidal

testemunhar ao filho querido é o Sr. Interventor Federal, em 
de Lajes, as demonstrações a ( quem todo» devem reconhecer
que taz jús na qualidade do 
mais proeminente homem pú 
blico de Santa Catarina.

Grande com irio pi*t»-caiididatiira Dutra, com a  
presença do sr. Nereu líamos

Realiza-se dia 21, quarta-feira, às 19,30 horas, na Praça 
João Pessoa, um comido monstro, em propaganda da candi
datura do eminente Gal. Eurico Gaspar Dutra. 0  prestigioso 
chefe do Partido Social Democrático, em Santa Catarina, Dr. 
Nereu Ramos, falará aos seus conterrâneos. Discursarão tam
bém diversos oradores.

0 novo Prefeito de Lajes, ao Sr. Interventor
Federal

Lajes, 14 de novembro de 1945.
Dr. Luiz Galoti
M. D. Interventor Federal
Florianópolis.
Tenho honra r .nunicar V . Excia. acabo assumir cargo Pre

feito‘ este Município -ide procurarei ser digno confiança ilustre 
governante catarinense

Saudações cordiais 
Indalécio Arruda 
Prefeito Municipal.

um catarinense á altura do cargo 
que ocupa.

Enumerou alguns serviços 
que já prestara ao Município 
como Deputado Estadoal e como 
Prefi ito. Afirmou que faria todo 
o seu esforço a bem do pro
gresso de Lajes, e queria con
tinuar o obrrf meritória que rea
lizaram os administradores mu
nicipais desde o ilustre Cel. 
Vidal Ramos até o Prefeito 
Vidal Ramos Júnior que hoje 
deixa este cargo.

Terminou pedindo a colabo
ração de todos para que a nos
sa terra continuasse oeste seu 
grande progresso. As portas da 
Prefeitura estão abertas para 
aqueles que quiserem, com o 
seu conselho e a sua experien- 
cia, colaborar para o progresso 
do Município.

Terminada a solenidade, o 
Sr. Vidal Ramos Júnior foi a- 
c.ompanhado até a sua residên
cia por grande número de cor
religionários e amigos.

V o'ar è um dever de

Ramos Junior, prestigioso chefe 
do Partido Social Democrático
de Lajes:

A gestã» de S. Sa. à frente

da nessa comuna foi das mais 
fecundas e benéficas aos inte
resses da coletividade lajeara. 
Entre outras realizações salien
taram-se, na cidade: o calçamen
to da cidade, a construção dos 
modernos jardins “ Vidal Ramos 
Sênior“ e ‘‘Cel. B-iisário Ra
mos“ o edifício do Mercado 
Municipal, o Matadouro e as 
Avenidas Floriano Peixoto e 
3 de Outubro; no interior: es
colas municipais e estradas.

Aos seus atributos dc admi
nistrador esclarecido, o Sr. Vi- 
dal Ramos Júnior alia as qua
lidades de espirito liberal e de 
uma idoneidade inatacável.

Pelas suas realizações e pelo 
seu caráter sem jaça soube 
grangear a confiança e amiza
de de todos os que dêle se tem 
acercado e na chefia do P.S.D, 
Vidal Ramos Júnior saberá con
duzir as hostes pessedistas in
victas e cuesas à vitória n?s 
urnas cm 2 de dezembro, para 
eleger num pleito livre e numa 
maioria esmagadora para presi
dente da Republica o General 
Eurico Gaspar Dutra.

Homenagem au Sr. Vidal Ramos Júnior
Realiza-se domingo, dia 18, ás 7 1/2 horas da uoite, na 

Praça em frente ao Instituto dc Educação, uma manifestação de 
apreço e gratidão ao Sr. Vidal Ramos Júnior, em reconhecimento 
pelos relevantes serviços prestados ao município de Lajes, no 
exercício do cargo de Prefeito Municipal. Falarão vários oradores

0  Bispo de Lajes ao sr. 
Nereu Ramos

0  sr. dr. Nereu Ramos, presidente da Comissão Executi
va do PSD em Santa Catarina, recebeu de D. Daniel llostin, 
Revmo. Bispo de Lajes, o seguinte telegrama: Acusando o a- 
tencioso telegrama do dia primeiro do corrente, venho agradecer 
a V . Excia as deemonstrações de amizade, bem como o apôio 
moral e material que me dispensou e á Diocese de Lajes du
rante seu patriótico governo. Atenciosamente Daniel llostin, 
Bispo de Lajes.

patriotismo

Palavras do novorhefedo govêrno catariimriM 
no ato ile sua. posse

“ Inabalável em minhas idéias democráticas, sem ressenti
mentos nem paixões, livre dc quaisquer ambições politicos, 
presidirei o pleito com a mais rigorosa isenção e a mais irres
trita imparcialidade. Nenhuma fôrça será capaz de desviar-me 
desse propósito “ .
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Aniversários
Dia 15

Manoel Antonio, filho do sr 
Tito Varda R.imos, do alto co 
mercio desta praça.

Dia 16
A exma. sra. d. Alaide Pires 

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

— A exma. sra. d. CesáHa 
Trindade Branco, dd. esposa do 
sr. Lealdino Trindade Branco 
fazendeiro em Cap3o Alto.

—  Amaurí, filho do falecido 
sr. Aristides Antunes Ramos.

Dia 17
V il mar, filho do sr. Pedro

Delia Rocoa, do alto comercio 
desta cidade.

Dia 13
f 0  menino Amir Antonio, fi- 
• lho do sr. .Tono Xavier de Oli 
veira. fazendeiro etn Antonio 
Inácio.

—  A Ida Regina, filha, 
do sr. Juvelino Teles, do Sou
za, de Correia Pinto .

- -  A exma. sra. d. Marina 
G. Arruda, dd, esposa do Dr. 
Acacio R. Arruda.

Dia 20
O jovem Joiío Luiz da Rosa, 

da Banda Musical Carlos Go-

Correio Lageano
M I S S A

A Conferencia Vicentina man
dará rezar uma missa por alma 
do Cel Caetano Costa, seu ex- 
Presidente e ex-Prcsideute Ho
norário, no dia 27 do corrente, 
às 7 horas, na Catedral.

■L-l

mes.

!-----------------------------------------

Alberto Kineckft e Jurema Paes Hmerke
participam aos parentes e pessoas de suas relações, o 

| nascimento de sua filha IRACEMA, ocorrido a 28 de outu
bro p. passado.
I
I Lajes, 14 de novembro de 1945

A G R A D E G I M K  N T 0
Liduina Mortari da Silva, filhos, genro e nora; vêm por es

te meio agradecer as pessoas que enviaram pezames, flores; ao 
comercio local por tereiri conservado suas portas fechadas; e a 
todos que acompanharam até a ultima morada o feretro de seu 
inesquccivel esposo, pae e sogro.

Atanasio Luiz d» Silva
Falecido repentinameiite no dia 9 do corrente mês.

Capão Alto, 12 de novembro de 1945.

Escritório Jurídico comercial
Assuntos: Jurídicos - Comerciais - Rurais e Informativos 

Consulte nossa^OrganizacCto antes de se dicidir pela compra ou venda 
de imóveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado.

Diretor: —  DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
A D  K O G A D O

Rua Frei Rogério, 54 — Caixa Postal 54 — Fone 54 
Endereço Tel. ELIBRANCO — LAJES — Santa Catarina

•W j» ■■■ —- ------------

| 0  26° aniversario do 2o 
Batalhão Rodoviário

Entrega de títulos. Eleiierais
0  prazo para a entrega de 

títulos eleitorais termina dia .'50 
deste mês. Procure com urgêneia 
seu título em Cartorio das 9 às 11, 
30 horas e das 2 às 4,30 horas, 
diariamente.

« 0  E S T A D O »
Brevem ente será vendi

do nesta cidade- num e
ros do mesmo dia deste 
jornal.

Peças G h ro le i 103G
Com excepção do motor ven

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

LAJES

«.Assine Correio Logeait o»

Comemora amanhít seu 20o. 
aniversario de fundaçào o brioso 
e disciplinado 2o. Batalhao Ro
doviário, sediado nesta cidade. 
Nào nos permite o espaço histo
riar os serviços planejados, ini
ciados e concluídos por esta im
portante unidade especializada 
do nosso Exército. Aí estão aos 
olhos de todos as realizações do 
2o. Btl. Rodv. dentro do nosso 
Estado, atestando o dinamismo 
e a competência da nossa En
genharia Militar e sobretudo o 
espírito de disciplina e cumpri 
mento do dever dos dignos co
mandantes o oficiais que tem 
passado pelas diversas secções 
do quartel da rua Benjamim 
Constant.

Pela passagem desta data aus
piciosa compartilhamos do rego- 
sijo que o povo de Lajes expe
rimenta. associando-se às festas 
de aniversario do 2o. Btl. Rdv. 
e cumprimentamos a sua ofieia-

lidade, praças e funcionários ci- 
vis, na pessoa do ilustre en- 
genheiro que atualmente 
manda. Tte. Cel. 1 aul(manda, Tte. Cel. 
Rodrigues.

o co- 
aulo Horta

0  comando do referido Bata
lhão organizou o seguilne pr 
grama de festas:

Cii 181
’ As 15 horas —  Competições 

esportivas, no Estádio Munici
pal. Dia IS

‘As G horas, Alyoiada. ‘ As 
11,45, leitura do Boletim. ‘As 
12 horas, hasteamento da Ban
deira. 12,15, inauguração do 
retrato do Ten. Cel Gastão Pe
reira Cordeiro, no salão de hon
ra do Batalhão.

BR. VâLEiíÇA
M E D I C O

Chefe do Serviço de Puericul
tura do Centro de Saude

Especialista em moléstias de eriauças
(Aparelhos de Raios ultra violeta 

e infra-vermelhos)
Hsid. R. Denj. Constant 2, Fone 44

CONSULTO RIO. Edifício do Hotel 
Carvalho — FONE f>7

CONSULTAS : das 4 ás 18 horas

T ouro^r
O sr. Manoel Borges de Oli

veira, conhecido vendedor de 
touros Zebus, acaba de chegar 
de Minas Oerais, trazendo um 
excelente lote de touros Indu-Bra 

I sil; Oir e Nelore e algumas vacas 
da mesma raça.

Estes excelentes reprodutores 
estarão nesta cidade até o dia 
2 de dezembro p. futuro.

Informações no Novo Arma
zém sito à rua Mal. Deodoro 
esquina Hercilio Luz.

Dr. Helmuth Prabst j
A caba de instalar um nio- J 

derno gab in ete  dentário n és-1 
ta cidade, à rua Cel. C or
dova, 60, o  com peten te  Ci- j 
ru rg iâ o  — Dentista Dr. H ei-j 
m uth Prabst, recentem ente j 
ch eg ad o  aqui.

O T E L E F O N E  É UM 
E M P R E G A D O  D IS C R E T O  

E B A R A T O  
Faça instalar um telefone em

sua casa

Votar é um dever de 
patriotismo

'I'Ferreuos a venda
Vendem -se diversos lotes 

à Travessa da rua Jeronimo 
C oelho. T ra ta r  com  o pro
prietário F u lvio  P into.

A Banda Infantil Car
los Gomes organiza 

um festival
Comemorando o dia de Santa 

CecilfP* que transcorre dia 22 
quinta feira, o maestro Ademar 
Ponce. regente da Banda Carlos 
Gomes, realizará, no Teatro Car
los Gomes, gentilmente cedido 
pelo sr. Mario A. de Souza,um 
grande festival musical no qual 
tomarão parte, a Banda e um 
grande numero de jovens e se
nhoritas da nossa sociedade em 
variadíssimos numeros de piano, 
violino, acordeon ete.

Há grande interesse, de parte 
do publico, por esta original 
festa na qual grandes surprezas 
e grandes revelações são espe
radas. O espetáculo leiá inicio 
às 15 horas do dia 22 do cor
rente e o preço das entradas se
rá: 5 e 3 cruzeiros, balcões 2 
cruzeiros.

c/Æ etaliiiKU ca núíKi,m c
SUCESSORA DE ABRAMO EBERLE & CIA. —  CAXIAS DO SUL —  RIO GRANDE DO SUL BRASIL

O conforto da vida em 
família e a necessidade da 

vida comercial exigem 
um telefone

Filial em São raulo
RUA PAULA SOUZA, 146 -  CAIXA POSTAL 

1282

Agencia no Rio de Janeiro
A\. RIO BRANCO -  106 - 108 - 16 /1NDAR SALAS 

1609-13 - Cx. POSTAL, 69

Representantes com mostruários em todos os Estados do Brasil e principais paizes da America do Sul
Estabelecimento de primeira ordem, fundado há quasi 50 anos, que através dos seus afamado« P

qualidades e esmerado acabamento, tem servido a todos os recantos do Brasil ♦ ° S roduto?. de insuperáveis
um elemento de indissolúvel Unidade Nacional’ ° rnando' se assimE s p e c i a l i z a d a  n a  F a b r i c a ç ã o  de:Talheres - desde os tipos de uso modesto até os miis finos; de metal e orata de l-i 899 

madeira em variados tipos e desenhos
BRONZES —  e taças para desportos de variados modelos

e 990'/oo respectivos estojos de

Artigos para presentes
A venda nas boas casas do ramo nesta praça
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Prefeitura Municipal d8 Lajes 0 que as donas dscasaEstado de Santa Catarina devuD saber
Os cuidados com as molduras j 

de ouro — As molduras doura
das devem ser lavadas cuidado- 
samente com nraa esponja hume, 
decida em álcool aquecido ou 
terebentina.

Para limpar as luvas de pelica 
Para limpar luvas de pelica 

tomam-se 15 gotas de solução de 
amónia e meia garrafa de tere
bentina: calçam-se as luvas aplica- 
se esse preparado com uma escova- 
esfregando-se depois com pó de

D E C R E TO -LE I No. 10 
de 7 de Novembro de 1945

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispôs 
to no art. 12, item I, do decreto-lei federal n° 1202; de 8 de 
abril de 1939.

DECRETA:
Art. Io — Fica anulada, por economia verificada na dota

ção 0—40—2 (Escriturário, Padrão I, -  dois) a importância de 
mil novecentos e quarenta e um cruzeiros e sessenta centavos,
(Cr$. 1.941,60), abrindo-se, por conta dessa anulação, um crédito 
Je mi! novecentos e quarenta e um cruzeiros e sessenta centavos 
(Cr.? 1.941,60), que se destina a suplementar a dotação 0-24-1 
(('ustcio de veículos, moveis e utensílios), do orçamento vigente, pediuT poinez. Dependuram-se em 

Art. 2o — O presente decreto-lei entrará em vigor na data seguida, para secar, 
da sua publicação, revogadas as disposições cm contráro. j {jm bom verniz para a mobiliai

Prefeitura Municipal de Lajes, 7 de novembro de 1945 — Piypara-se um bom verniz
Assinado — Vidal Ramos /unior Prefeito Municipal |p.ira a ronbiiia com a seguinte

Ulderico Canali =  Secretário formula: uma garrafa, de espirito
de vinho, 100 gramas de goma 
laca, 6 a 8 colheres de pó de 
fumaça de qucrozené e meia co
lher de breu. Junta-se e aplica- 
se com uma esponja de algodão.

Contra o âupim das madeiras 
— O cupim que ataca as madeiras 
é combatido eficazmente mediante 
um processo bem simples: pre
para-se uma solução bem forte 
ue cânfora em gasolina e injeta- 
se nos orifícios deixados pelo cu
pim. Esse é um ótimo processo 
para exterminar o cupim.

DECRETO No. 38
de 9 de Novembro de 1945

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 12, ir 2, do decreto-lei federai rr 1202, de 8 
de abril de 1939.

DECRETA:
Atr. Io — Fica transferida, da dotação 8-53-1 (Material de 

Consumo para os serviços de Limpeza Pública), a importância 
de quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) para a dotação 8-53-2 (Ma 
nutenção de animais) do orçamento vigente.

Art. 2o — Este de.creto entrará em vigor n2 data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, 9 de novembro de 1945
Assinado — Vidal Ramos júnior — Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretario

P O R T A R J A  
de õ de Novembro de 1945 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DESIONAR:

Cirilo José da Luz, ocupante do cargo de

VOTAR é um deverde patriotismo
____ t ____________, ___r ___ Contador, Pa-,

drão P, constante do Quadro Unico do Município, para respon- J (,;{{}() ||||;t|(|o i lÜ S "
der pelo expediente da Tesouraria, enquanto durar as ferias do! * 1 ‘
Tesoureiro, Padrão O, sr. João Moysés Furtado.

Prefeitura Municipal de Lajes, 5 de novembro de 1 9a5 
Assinado — Vidal Ramos \únior — Prefeito Municipal

lamento Heitoral de 
Lajes

P O R T A R I A  
de 6 de Novembro de 1945 

O  Prefeito Municipal Je Lajes, resolve:
Conceder Licença:

De acordo com o art. 155, letra a, combinado com
decreto-lei estadual n- 700, de 28 de outu- q  partido Social Derno-art. 157, do 

bro de 1942.
A Jovelina Waldrigues de Melo que exerce o cargo isola

do de provimento efetivo de Professora, Padrão A, constante doí 
Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de Tijolos J 
no distrito de Antonio Inácio), de trinta (30) dias, com todos ’

O total dos qualificados 
no m unicíp io de Lajes atin 
g iu  a expressiva c ifra  do 

o 13.606.

os vencimentos, a partir da presente data.
Prefeitura Municipal de Lajes, 6 de novembro de 1945 
Assinado — Vidal Ramos )ãnior — Prefeito Municipal

P 0  R T A R I A 
de tí de Novembro de 1945 

O Prefeito Municipal de Lajes resolve:
ALTERAR-

A escala de ferias dos funcionários desta Prefeitura, na par
te que se refere ao Almoxarife — Arquivista, Padrão O, Sr. Ger
mano Magaldi. marcando as mesmas para o mes de dezembro 
do corrente ano.

Prefeitura Municipal de Lajes, 6 de novctr.bio de 1945 
Assinado — Vidal Ramos )unior — Prefeito Municipal

A P  O S T I L  A
Na resolução n- 17, de 26 de junho de 1939, que nomeou 

Oraldina Rodrigues para exercer o cargo de Prctessora Munici
pal, foi lavrada a seguinte apostila:

Por despacho de 6 de novembro de 1945, dado no reque*- 
rimento n- 1112, passa assinar-se Oraldina Rodrigues Bitencourt. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, 6 de novembro
de 1945

Assinado — Ulderico Canali — Secretario
1

crático a listou  10 696
Q u a lificad os  ex-oficio 731. 
S ob ra m , portan to , 2179. 
.Neste ú tim o núm ero (2179)

iem  que eatão inclu ídas as, 
, pessoas qu a lificadas pela ! 
i U. D. N' devem  ser desconta-! 
idas, ainda, aquelas, que se! 
■ alistaram  diretam ente em ' 
; cartório  e que som am  reg u - 
! lar quantidade.

CORREIO IMANO
VEN DA A V U L S A
N a Engraxataria Polar 

de Jorge Pereira, rua Mare
chal Deodoro.

E por vendedores na rua

FRACOS •  
ANÊMICOS

TOMEM
M  M i l
“SILVEIRA” 

Grand,* Tónico

Coletnria Estadual
IMPOSTO TERRITORIAL

Do ordem do sr. Coletor torno 
I publico que, durante o mes de 
Novembro corrente, se procederá 

|a cobrança do imposto acima re
ferido correspondente ao 2o se
mestre do corrente ano.

Os contribuintes que náo sa
tisfizerem seus pagamentos deu' 
tro do referido prazo, poderá ° 
fa/.e-lo no mes de Dezembro eom 
a multa de 20°/o. Terminados os 
prazos acima citados serão extraí
das as certidões db divida para 
a devida cobrança executiva. 

,Uoletoria Estadual de Lajes, 3 
I do Novembro de 1945,
Ivette Lobo Montenegro

Escriv -  interina.

Escritório Juritiicu Comercial
Rua Frei Kogériu 54, - Caixa postal, 54 -  Fone, 54

Endèreço Telegráfico: “ ELIRRANCO”  — Lajes — S. Catarina

O P O R T U N ID A D E S  C O M E R C IA IS :
A.) Casas:

1 — C r .f  40.000,00 por duas, sendo uma de material, com 4 aparta
mentos, e outra de madeira, duns quadras do centro, Travessa 
Siqueira Campos, com 882,60 ra2. Reuda: 540,(X) mensais».

2 — C r.f  55.000,00 por ison, grande, recém reconstruída, com vasto ter
reno, situada à rua Getúlio Vargas;

8 — t'r.§ 11.000,00 por uma de madeira, recém pintada, com regular 
terreno, na rua Benjamim Constant:

4 — 8.000,00 par outra, também p.ntada, com terreno na rua Benja
mim Constant ; .

5 — Cr.$  40.000,00 por duas. de material, esquina run Benjarúim Con-
■tant com rua Brusque, com boa renda;

6 =  C r.f 60.000,00 por uma casa de material, com acomodaçõesénde-
pendentes para duas famílias, grande terreno: Rua Getúlio Var
gas, esauina Benjamim Constant;

7 — Cr.$ 8o,000,00 por lindn e moderna, ao centro de graridç parque,
oom (iO rats. de frente, pomar, “galpões, aviários, casa para em
pregados, forno, lavagem, etc. Existe nm interessado em adquirir 
um lote dêsse terreno por C rf  3o.ooo,oo. Rua Quintiço Bocaiuva, 
esquina Cel. Cootauo Costa. Melhor e mais central das chácaras, 
a uma quadra do ciuema e mercado. 

í> — C r.f  200.ooo,oo por grande casa de material, 2 pisos, 14 mts. 
de frente, com 16 peças, á rua ITercilio Luz, recem construída 
em cimento armado, ainda não habitada, acabamento seju igual 
em Lajes, dois quartos de banho, cosinha americana, fogão de 
luxo no valor d̂e Cr Ç 5.000,00, garagem, duas entradaé, duas sa
cadas, vista ampla para todos os lados, quarto de empregado e Hr. 
C. para os mesmos independentes;

3 — Cr. 18.000,00 por uma com frente de material na rua Frei Gabriel.

BJ Chácaras e Lotes Urbanos:
1 — C rf  18.(00.00 por grande chácara, frente á estrada do campo de

aviação, casa assobradada, grtyide terreno: 7 000 m2;
2 — 8: i.OkO.OO por 84 lotes urbanos, vendáveis a Cr..? /.000,0o, 1.200,00,

1.400.00 e 2.000,00, situada na Avenida Marechal Floriano, na chá
cara Lenzi;

3 — Cr. 33.(>00,00 por magiufica chácara, com casa de pedra, alto da Fa
zenda Modêlo, com 16.000 ntó„ pedreira, pomar, etc.;

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

5 — Cr. 5.000.00 por um pedaço de 100,000 m.2 de campos e matos si
to no Morro Grande, 2." Distrito do Vacaria, que também poderá 

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

ras, pomar, magDÍfico barro para qualquer empreendimento de Ce
râmica, Olaria, nas margens do rio Ponte Grande: C r.f  20.000,00.

C) — Serraria:
1 — Cr. 5(1.000,00 por urna hidráulica, com quotas de 40 m2. para ma- 

de lei;

D\) — Fazendas e Sítios:
1 Cr.$ — 300.000,00 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.ooe pinheiros, dis

tante 20 Kms. de Curitibanos;
3 — Cr.»* 20<).<00 00 por 4 milhões de tn‘2., distantes .9 Kms. de Lajes;
4 — Cr. 660.0O0.O0 por 8 íntlhões^de m2., com 5.(XXIpinheiros, de40cms.

acima, a 50 Kms. de Vacaria e (>7 de Lajes, à margem da rodovia 
federal, mecadamizada, Rio-P. Alegre.

5 — Cr. 6O0.0OO.o0 por uma fazendóla em dues glébas quasi jantas,
uma com 13 milhões e outra com 2 milhões de m2., matas com 
madeira de lei e cêrca de 20.0*0 piuheiros, na margem da rodo
via federal e ferrovia no outro lado. Divisas dos municipioi e 
Curitibanos e Rodeio.

6 — C r .f  112.500,00 por 5 milhões de m2., com 5 000 pinheiros, terreno
especial para agricultura, nas divisas dos distritos de berrito e 
Correia Pinto, em Laje».

7 — Cr. 250.000,0(1 por 16 milhões de m2. de magnificas terras para
agricnlturn cujos pinheiros o proprietário reserva junto com as 
madeiras df lei, permutando-as por p-nheiros, aos preços do co 
mercio, ainda que teuiia que voltar até Cr. EOO.OOOJXI

f) —  Pi nhe i r o s :
1 =  10-000 de 45 cms. acima e 5.000 de menor espessura, na margem 

da rodovia federal, distantes 44 kms. de VACARIA e J2 de LA
JES. Possui duas quedas d’água com 1.000 litros por minuto;

2 — 5.000 pinheiros, com e sem terras, juntos aos acima descritos, po- 
dondo formar um só hloco, a 50 kms. de Vacaria e 07 de Lajea;

3 — 5.000, com ou sem as terras, nos distrito de Cerrito e Correia Pin
to, a Cr. 20,0o cada um;

1 4 — 10.000 pinheiros, vende-se sòmoute com terras, 15 milhões de m2..
na confluência dos rios Canoas eCaveiras, em Lajes, a Cr. 2O.O00.0O 
o milhão de m2.

5 — toO (100 pinheiros, distando 18 kms. de uritihanos, à Cr. 20,00;
0 _  70.000 distando 18 e 40 kms de Campos Novos;
7 — 20.00o 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) Precisa-se:
1 — Avicultor e Agrioultor, com pequeno capital, para associar-se em 

pequena indústria ainda não explorada;
2 — Comprar 50(1.00 a 1 .OO0.O00 m2., de campos e matos m s ptoximi-

dndes da cidade;
Acostume-se a consultar esta ORGANIZAÇÃO, antes de se deóidir- 
a realizar qualquer transação aqui anunciada.

Telegrafando para: «Elibracco» — l.AJES> 
Catarina, ou escrevendo para: Caixa 

L A JE S  —  Santa Catarina
Postal,

Santa
54

í

T e le fo n e  é  um  e a ip re g a c lo  d is c r e to  e b a r a to  
Faça instalar nm em sua casa
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C o r r e i a  L a g e a o o

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Requerimentos despachados

Assegurada a vitoria 
da candidatura Gene

ral Eurico Gaspar 
- - - - - -  Dutra —

Dia 6 de novembro de 1945. C U R I T I B A ,  (AN.) — O
673 _  Aristides Ramos Vieira e sua mulher Alice Ramos professor Aramos Atafde de- 

Vieira -  Transferencia de terrenos - 2o despacho: elarou á imprensa o seguiu-
Sim. te:

1115 - Marcilio Alves Bueno e sua mulher Irene Alves _  A candidafcura Dutra 
Bueno - Transferencia de um terreno - bim. p

No 1117 — João Batista Branco e sua mulher Erondina será vitoriosa em nosaO ra- 
Borges Branco - Transferencia de terrenos -  Sim. tado. Nada lhe falta para 

Dia 7 de novembro de 1945. vencer. E vencerá.
N° 1110 =  Júlia Waltrick - Transferencia de um terreno -: q  p artido Social Democrá-

2° despach° : - - * construir á rua tic0 do Paraná, que a apo-

N

N

No 1118 =  Otilio Sotdateli - Licença para 
Si o Joaquim • 2o despacho: Sim.

Dia 8 de novembro de 1945.
1120 — Lodovino Barbizam • Transferencia de um 

terreno - Sim.
Dia 10 de novembro de 1945.

UH  — Arnaldo Vieira De Castro e sua mulher Leo
poldina Bosco De Castro • Transferencia de um 

terreno • 2o despach«:*Sim.
Dia 12 de novembro de 1945.

1125 — Hildo Casagrande e sua mulher Elvira Ne!o 
Casagrande - Transferencia de terrenos - Sim.

112tí — Wirlei Birajara Miranda -  Transferencia de um cidiuos todos a 
terreno -  Sim.

ia, representa a nossa ma
ior força  politica.

Partidos Registrados

0 PARTIDO SOCIAL DE
MOCRÁTICO está seguro de que 
demonstrará, no pleito, sua pu- 

' jante vitalidade, acrescentada no 
momento de novos elementos, de- 

tornar efetiva a 
i reconstrução democrática do nos- 
[ so pais, consagrando nas urnas 
! livres o nome de gal. Dotra.

Alistamento Eleitoral
1,200Mi nas Oeiais -  Dos 1.200.000 alistados o PSD. qualificou: 

9°0 ÍS  Grande do Sul -  Dos 750.000 qualificados, o P S D . a- 

1Í8,OUBa0h0ia0 -  Dos 500.000 alistados, o PSD. qualificou 350.000

Comunicado da Liga Eleitoral Católica
/

T endo sido espalhado um avu lso intitulado « I G R E 
JA  E O B R IG A D E IR O  E D U A R D O  G O M E S ,, com  d e 
clarações ou in junções que interesssara a con sciên cia  
católica, esta L iga dispensa-se de com en tar que o o 
ú n ico  o rg â o . com peten tem en te  au torizad o , para se p ro 
nunciar sôbre o  assunto e reluções de que ee trata.

De “A Gazeta»

0 Preceito du Dia
RIO, (A N ) —  O Tribunal Superior E leitoral encerrou j 

o prazo de recebim ento de pedidos defin itivos para reg istro  j Ar livre e âr fresco constituem 
dos Partidos. Sóm ente obtiveram  registro defin itivo as se- tônico insubstituível, que a na-
guintes agrem iações partidarias: tureza dá gratuitamente. A  pele

Partido Social Dem ocrático, União D em ocrática  Nacio- precisa de ar. Camisetas e 
nal, Partido Republicano, Partido Popular Sindicalista, P a r - '* sweaters», nos dias quentes, 
tido de Representação Popular. Partido C om unista  do são um contrasenso: impedem 
Brasil, P artid ‘1 de Repreaontação Progressista, Partido que o ar circule sobre a pele 
L ibertador, Partido Republicano D em ocrático  e P artido dando-lhe sensação de bem es-
Agrario N acional.

FÂRMACIA P O P U L A R
direção técnica do farmacêutico diplomado

ANTONIO M. V. RIBAS „
Grande esloque de drogas nacionais e estrangeiras — Com

pleto sortimento de perfumarias e artigos de toucador.
Moderno e aparelhado laboratorio de manipulação — Servi

ço caprichoso — Preços modicos — atende à noite
PRAÇA JOÃO PESSOA — LAJES

tar roubando-lhe o excesso de 
j calor.

Nos dias queutes, evi 
te qualquer especie de 
agasalho. Prefira as 
roupas leves, folgadas e 
porosas. S. N. E. S.

DR. JOÃO COSTA NETTO I
Alta C irurgia  —  Doenças de Senhoras —  Partos

Operações: de Eetomago, lutestiuo, Apendicite, Figudo e Via? Biliares, j 
Tireoide, Boc.io (papo). Hérnias, Varises e Hemorroidas. Rins e Próstata 
Utero, Ov&rios e Seios. Tumores em geral, Cirurgia dos Ossos e Arti- I 
culações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos. |

Tratamento Medico e Cirurgjco da Tuberculose Pulmonar 
Atende no H o sp ita l H. S . d o s P ra z e ie s  e na M a te rn id a d e  T e re s a  R a m o s

da Telefônica)

Rio Branco 5 =  Fone 135 S. Catarina *

T  I P  0 Q R Á  F 0
Precisa-se de 

um chapista e 
um impressor 
na Pérola de 
Lajes,

Decreto-lei n ° 8.161 de 9 de novembro de 1945
Dá competência aos Tribunais Regionais e aos Juizes 
de Direito para conhecer de atos dos Prefeitos Mumci-
pais. . . .

O Presidente da Republica, usando da atribuição que me 
confere o artigo cento e  oitenta d a  Constituição F e d e r a l ,  de<.re a .

Art. Io Os Presidentes dos Tribuna:s Rv gionais e Eleitorais, 
nas Capitais dos Estados, e os Juizes de Direito, nas demais 
Comarcas do Paiz, são competentes para conhecer e decidir, 
desde a publicação desta lei até o dia tres de Dezembro de 
1945, dos atos dos Prefeitos Municipais contrários a exata ob^er 
vancia das leis eleitorais.

Paragrafo Unico. Nas Comarcas onde houver mais de uui 
Juiz, a competência será do mais antigo.

Art. 2 Reconhecida pelo Presidente do Tribunal, ou Juiz, a 
falta de isenção do Prefeito no cumprimento dos deveres de seu 
cargo, pela informação prevista no artigo anterior será ele desde 
logo afastado do exercício das suas funções, sem prejuízo da 
ação penal que no caso couber.

Paragrafo Unico. O Presidente do Tribunal, ou Juiz quan
do for caso, comunicará imediatamente ao Interventor a sua de
cisão afim de que seja dado substituto ao Prefeito responsável.

Art. 3 Da decisão do Juiz, o Presidente do Tribunal, em 
processo ordenado pela forma que julgar compatível com a na
tureza e urgência da medida reclamada, caberá recurso para o 
Tribunal Regional, dentro no prazo de cinco dias, sem efeito 
suspensivo.

Art. 4. O. disposto nesta lei não importa restrição do Inter
ventor de exonerar ou demitir Prefeitos Municipais.

Art. 5. Os Tribunais Regionais poderão baixar instruções 
que julguem necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. tí. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
sendo revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, em 9 de Novembro de 1945, cento e vinte 
quatro da Independeucia e cincoenta e sete da Republica.

José Linhares -  A. de Sampaio Doria.O S N I  R E G  I S
—  ADVOGADO =

R. Mal. Deodoro — Associação Comercial 
LAJES — Santa Catarina

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

L A J E S  Residência:

E S C R IT Ó R IO  DE A D V O C A C IA

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

Estado de São Paulo

Dr. Hélio Ramos Vieira
Bacharel era ciências jurídicas e 9ociais, nela Faculdade de Direitojdo 

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

falências, etc.), criminais, orfanológicas, etc.
Rua Cel- Cordova -  Edifício Centenário LAJRS -  S. Cataiina

Vende-se K ; a va,an<la de im
buía chapeada, com 9 

peças. Uma cosinha com 6 peças. 
Um guarda roupa grande e um 
fogão «Walig» esmaltado de 
branco.

Preços de ocasião. Tratar na 
rua João de Castro, enfrente ac 
Colégio São José.

VEHDE-SE ura m otor a g a - 
zolina, de um ci

lindro, 5H . P., 50 volts, 40 
ampara, proprio  para solda 
eletrica  peso 250 kiloa.

T ratar com  B orgea & Cia.
—  São Joaquim . —
Agora também a Cr$ 10,00

* Assine Correio Lageano»

Dr. José Antunes
MEDICO

Cirurgia em gera! — G inecolog ia  - -  P artos

dc R‘ iosJoão 8. Waltrick (J ô ra l 
Agrimensor Diplomado 

Carteira Profissional n• 6B4  
M E D IÇ Õ E S  E  D IV IS Õ E S  D E  T E R R A S  

t  t er ,Ç° s„ ™  municípios vizinhos.
sin.

laie* »  "municípios viz 
-1 1 ~~ FraÇàda Bandeira
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Comício monstro em Capão 
Alto. Consagração popular 

ao sr.. Vidaí Ramos júnior
Revestiu-se de extraordinário 

entusiasmo e ardorosa vibração 
partidária o notável comício rea
lizado em Capão Alto, dia II 
do corrente,-no qual foram pres
tadas grandes e significativas 
homenagens ao Sr. Vidal Ramos 
Júnior, estimado e prestigioso 
chefe do Partido Social Demo
crático em nosso Município.

Acompanhado de vários mem
bros do diretório do "P.S.D e 
de elementos representativos das 
hostes pessedistas, S. Sa. chegou 
à sede daquele distrito ao meio- 
dia, tendo sido recepcionado no 
clube local pelo diretório á cuja 
frente se encontravam o Sr.Os
car Schweitzer, presidente, Sr. 
João da Silva Ramos, intenden
te distrital e mais os seguintes 
membros:

Aureo Lisboa, Livino Godoi, 
Isidro José. Vieira, ViJal Antu
nes dos Santos, José Eclésio de 
Araújo, Lealdinc Trindade Bran
co e Argemiro Wolff de Olivei
ra.

Em seguida formou-se impo
nente cortejo em direção do a- 
prazível local da churrascada. 
Ali o ilustre homenageado foi 
alvo 'de estrondosas demonstra
ções de apreço e solidariedade, 
por parte da numerosa assistên
cia, calculada em cêrca de 1500 
pessoas. Logo após, assomou a 
tribuna o Sr. Manoel Livino An
tunes de Godoi, do diretório de 
Capão Alto, que em belo dis
curso saudou o Sr. Vidal Ra
mos Júnior em nome do povo 
daquele Distrito. Agradecendo,

o homenageado proferiu incisi
va oração, historiando os úrti- 
mos acontecimentos políticos e 
finalizou concitando os c<>rreli-| 
gienarios a levarem ás ,urnas 
vitorioso o nome do Gal. Dutra.

Falou ato continuo o Dr. 
Joé.o Ribas Ramos que foi re
cebido por uma prolongada sal-j 
v:i de palmas, produzindo umaj 
eloquente peça oratória que ar-1 
rançou frénelicos a p l a u s o s '  
da e n o r m e  a s s i s t ê n c i a ,  
fizeram ainda uso da palavra! 
o advogado Argeu Furlado e o 
Sr. Armando Castro, proferindo 
expressivos discursos. Encerrou 
o comício o Dr. Valmor Ribei
ro que produziu substanciosa 
oração, entrecortada de calorosos 
aplausos.

Seguíu-se suculenta churras
cada durante a qual serviu-se 
também várias qualidades de 
bebidas. A magnifica testa cam- 
prestre decorreu num ambiente 
de grande entusiasmo e teve a 
participação da banda infantil 
«Carlos Gomes».

Terminado o convescote re
tornou á sede distrital a com
parta massa popular, concen
trando-se em frente ao Clube 
15 Novembro, onde falaram ain
da o cap. Serrano Caminha, o 
Dr. João Batista Tczza, o Sr. 
Otacilio Couto, e comerciante 
Mário Vargas e o industrialista 
Oliveiros de Sá.

De tarde o sr. Vidal Ramos 
Júnior e sua luzida comitiva 
regressaram.

Garantida 2 vitoria da Partido 
Social Democrático

O Sr. Getulio Vargas acaba 
de aceitar a indicação de seu 
nome para o senado, pelo Par
tido Social Democrático, con
firmando, a afirmação do seu 
genro, Cte. Amaral Peixoto, 
que declarou não haver moti
vos para que o  presidente Var
gas, êlé e as pessoas que os 
prestigiaram, nao continuem a- 
poiando a candidatura do gran
de brasileiro Gal, Oaspar Dutra. 
O sólido Partido Popular Sin
dicalista, chefiado pelo Sr. 
Marrey Júnior manifestou-se, 
hispotecando inteira solidarie
dade ao Gal. Dutra. Esta ade
são traz para as fileiras pesse-

Varias

Convite - Missa
Zilda Pereira de Souza e filhos convidam os parentes e 

pessoas amig.is, para assistirem a Missa de Io aniversario do 
falecimento de seu inesquecível esposo e pai,

João Antunes de Souza
que será celebrada na Igreja Ca'olxa Brasileira, dia 28 do cor
rente, as 7,30 horas.

Lajes, 16-11 45

DR. SÉRGIO SALEN AVE

Acompanhado de sua exma. 
esposa dona Delminda Andrade 
Salenave, encoutra-se nesta ci
dade o Dr. Sérgio Saleuave, con
ceituado engenheiro residente em 
Bagé, Rio .grande do Sul.

< Assine Correio Lageano»

PINTOR
A B E L A R D O  E L IA S  

b ü M A R
E n ca rrega -se  de pinturas 
á ó leo  em gera l, ca iações 

decora ções , e tc . Preços 
u iod icos

P en çào  Santa Cruz

GEL. GRACILIANO ALMEIDA

Esteve alguns dias nesta cidade, 
acompanhado de sua exma, es
posa, o Cel. Graciliano Torquato 
de Almeida, forte fazendeiro e 
Presidente do P. S. D. de Cn- 
ritibauos.

OSCAR CARDOSO

Esteve em Lajes, a negocios, o 
Sr. Oscar Cardoso conceituado 
membro do alto comercio de 
Florianopolis e proprietário das 
conhecidas casas «A Capital» da
quela cidade Blumenau, e Lajes.

DR. AGUINALDO SOUZA

Regressou do Rio de Janeiro, 
o Dr. Aguinaldo Souza, ilustre 
Diretor da Fazenda Experimen
tal de Criação desta cidade.

DORVAL WOLFF

Encontra- se nesta cidade o sr. 
L^orval Wolff, digno Inspetor do 
Banco Inco c residente em Porto 
União.

DR. ELISIARIO C. BRANCO

Já se encontra restabelecido 
da enfermidade que o reteve a- 
camado por alguns dias, o Dr. 
Elisiario Camargo Branco, dire
tor do Escritório Jurídico Comer
cial e advogado do foro Iccal.

PEDRO JOÃO DE MORAIS

Foi nomeado sub-delegado de 
(policia do distrito Antonio Iná
cio, o senhor Pedro Joâo de Mo
rais,

JULIO MOURA

Retornou d« interior dn Esta
do o sr. Julio Moura do comer
cio desta cidade.

MANCIL10 FIGUEIREDO .

j Voltou do interior o sr. Man- 
í ‘ ciliu Figueiredo, iuralista neste 
J município.

distas vultuoso contigente elei
toral.

O Partido Trabalhista Brasi
leiro obedecendo à palavra de 
ordem do Sr. Getulio Vargas, 
está solidário com o Gal. Dutra. 
Os “  queremistas", enfim, nova- 
men*ç entraram em ação pela 
candidatura Osspar Dutra.

Os nikleos n queremistas “

passaram a fazer parte dos di
retórios do Partido Social De
mocrático.

Neste momento o Partido So
cial Democrático com os de- 

j mais Partidos que o acompa
nham, constituem uma fôrça 
invencível, que levarão vitorioso 
às urnas o nome do Oal. Gas
par Dutra.

Dr. Hdmuth Prabst
—  íírugiãs - dentista ■

faz todos os serviços do tamo

RAPID ') —  INDOLOR -  GARANTIDO

Consultas das 8 ás 11,30 h. e das 14 ás 15 h. Aos 
Sabadcs da 8 ás 12 h.

RUA CEL. CORDOVA, 60

l U ô Q V i C O  R A U  1
CO N STR U TO .i LICENCIADO

Projetos  — O rçam entos

C on stru ções pur em preitad a  ou adm in istração  

L A J E  S Santa Catarina
c-s>xi®o.'g<.ogco® cc®oo5ec:$ooaoc® 0o® 0'jffico$coíecc.3oo® o?s<»® oloíecj3® coffic& i'

f
V-

D r. Celso Ramos Branco gI  
I  
I

Residência e Escritório: Rua Hercilio Luz. — LAJES $
4

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

Brasil - Reportagsns
A ’ venda em todo o Brasil —  Cr$ 0,(>ü 

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

Só Gd M l .

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

Tratam ento m édico  de todas  as doenças oculares
Cirurgia cta Catarata, Glaueoma, 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 

Itesidúicia: — Correia Pinto, - Fone 20 131

Matriz :
FLORIANOPOLIS

Filial Curitiba 
JMostruario em Tubarão

V P

Carlos Hoepcke S. Â. Comércio e Indústria
FILIAIS EM LAJES — LAGUNA—BLUMENAU— JOACABA — JOINVILE — S. FRANCISCO DO SUL

ENDEKKÇO TKLEOHAFICO H O E P C K E

S E C Ç Õ E S DE FAZENDAS, FERRAGENS, M A Q U IN A S  E D R O G A S

Agencia

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS

Fazendas nacionais e estrangeiras, Aigodões, Morins e Cambraias, Casemiras, Teci
dos para Cortinas e Tapeçarias Colchas, Cobertores <• Acolchoados, Panos para 
mesa, Lonas, Tecidos rayon lisos escampados, Linhas para hordar e eerzir Li 
para bordar, Perfumarias, Armarinhos, Charutos, etc 

? Ferros em barras para ferreiroB e construções, chapas de ferro, folhas de flaudres, ca
nos galvaniaados e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros para vidraças 
obras de vidro e cristal, louças sanitanas, camas de ferro e madeira, Tintas a 
oleo e «m pó, serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais o

estrangeiros
Motocicletas Hieicletas a motor, tricicletas. brinquedos.
/Haqulnario em geral para oficinas mecânicos, fundições, etc. Talas, Guinchos, Maca

cos ferramentas para todos os fins, cofres e caixetas de aço, fogOes, comple
to sortimento de material para inetulaçóes eletricas, nrodos, maquinas d* brno- 

f'ciar madeira, motores elétricos, eto.
D rogas em geral, por atacado

Agentes dn General Motors'(do tlrasil S. A,
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CORREIO LAGEANO 6* .PAGINA.  A i m  . a i  1 casa que procura ter sempre as maiores novidadesA CÃPII AL . . — - '■r,an,'!,sem aríigos para homens, mulheres e crianças.

Rua Correia Pinto, 80 "

G a s p a r  D u t r a
Silencio, Trabalho e Oportunidade

O Oeneral Eurico Outra 
exerceu, por um prazo de ma
is de 40 anos de bons serviços, 
toda sua vida pública no Exér
cito. Teve assim, aportunidade 
de labutar sempre com homens 
do povo, provenientes de todas 
as camadas sociais, aos quais 
instruia e educava na mais ele
vada missão de prepara-los pa
ra a defesa da Pátria.

Oriundo do povo, sentia
imenso prazer em empenhar-se 
desveladamente na transforma
ção fisica, intelectual e moral da
queles que, criados no .interior, 
sem assistência de especie al
guma, apresentavam deformado 
o aspecto somático, o cérebro 
obturado e os sentimentos sem 
nenhum lastro cívico.

Em todos os postos de sua 
longa carreira, o general Dutra 
teve atuação destacada, ora ser
vindo como educador na Esco
la Militar ora estudando assun
to simportantes nos Estados Ma
iores, ora moirejando nos cor
pos de tropa. E’ um militar

balho e oportunidade. Não fala 
quase e, quando há necessidade 
de expor seu pensamento, só 
diz o necessário e assim mes- 

! mo pensando Dem o valor dos 
I verbos, e levando em conside- 
I ração a expressão da pessoa a 
| quem se dirige. Trabalha como
' um mouro, da manhã á noite 

bom filho. E’ excelente esposo nos dias uteis e nos feriados, 
e pai. Por mais que aciscalhem preocupando-se, com uma cons- 
sua vida, seus inimigos não po- tancia digna de noD, com a 
derâo encontrar uma unica nó- idéa que domina, até pô-la, tn- 
doa. Como rnihtar a mensão tegralmente, em execução. Além

tenso e sabendo discernir, no 
calor dos acontecimentos, o 
momento nevrálgico para agir 
— tem o General Dutra as pri
maciais qualidades para, na i’re 
sidencia da República, continu
ar a obra ciclópica encetada 
pelo grande e eminente tx Pre

sidente Getúlio Vargas, o pa
triota que soube dar expressão 
internacional ao nosso Brasil 
ao mesmo térreo que propor
cionava aos seus compatriotas 
uma leghlação que lhes garan- 
ie a felicidade oe viver.

LIMA FlOUElbEDO

«trés bien» adquirida na Escola 
de Estado Maior, a ação tecun- 
da exercida durante nove anos 
na pasta da Guerra, reforman
do e fazendo evoluir o Exército;

disso, não fica só na concep
ção e solução da problema. 
Mercê de sua formidável resis
tência fisica, f isca hz -i a execu
ção do mesmo, indo a todo-os

a glória de organizar, preparar j locais de trabalho, nas mais v t- 
e enviar a Força Expedicioná-! riadas horas, para b<-m aquda- 
ria Brasileira á Europa, desa-1 tar-se do esforço aispeudido 
frontar nossos brios ofendidos I por cada um. Não se prende a
e a sua proverbial e indiscutível; unia só questão, ataca varias 
lealdade ao Presidente da Repú I ac mesmo tempo e a todas aten-
blica, são galardões, que o pro j de com o mesmo carinho e a
jetam, com grande destaque, no 
cenário nacional.

Como acima dissemos, a ca
pacidade de ação é a sua qua
lidade marcante. Ele atua em 
continuidade, mas tem uma vi-

mesnia perseverança, sem des
cuidar do expediente ordinário 
que lhe consome tempo apreciá
vel. O senso de oportunidade é, 
quiça, a sua maior qualidade. 
Ele agarra a oportunidade pe
los cabelos e não a deixa fugir,sào penetrante des aconteci

mentos e dos homens com quemjtanto na guerra como na paz. 
priva, o que lhe pelmite agir Sabe quando atuar, e isto é 
sempre com precisão no mo- meio caminho andando paia a 
mento exato. viiória.

Nosso candidato tem sua per-J Falando apenas o que quere 
completo: sério, dinâmico em- JSDnulidadc repousando sobre es-, quando quer, dispendendo todos 
preendedor, culto honesto nos sólido triângulo: silêncio, tra- os seus minutos num labor in- 
seus propositos, de visão escla- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
recida e imbuído de um aader 
profissional integral s«b qual
quer aspecto.

Entre todos os tiíulos que e- 
xornam a sua personalidade, 
quer, cerno cidadão, quer co 
mo soldado, podemos citar a 
sua capacidade de ação. O ge
neral Dutra como cidadão é o 
homem morigerado, de hábitos, 
simples e amante de tudo que 
lhe fale dos sentimentos tradicio 
nais da família brasileira. E’ ca
tólico sem alarde. Cultiva a a- 
mizadedos amigos sinceros. Foi

F a r m a c ia  S ã o  j j t s é
DE OSNI TOLENTINO DA SILVA

Farmacêutico Diplomado
RUA 15 DE NOVEMBRO N° 25 =  LAJES

Variado sortimento de medicamentos nacionais o estrangeiros 
Perfumarias em grande variedade — Produtos opoterapicus — 
Soros e vacinas — Produtos veterinários — H >m apatia. 

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

Atende d noite - -  Preços de drogaria

HFD1 LA MM A R R  E P A U L  H E N R E ID  P R O T A G O N IS 
T A S  DO  F IL M E : “ C O N S P IR A D O R E S “

Lisboa, a milenária capital de Portugal, é o cenário e e pal
co deste romance estupendo que a Warner filmou com uma técnica, 
notável, c em que, pela primeira vez iremos apreciar, juntos, dois 
astros de popularidade e simpatias imensas: Hedy Lamarr e Paul 
Hcnreid. Estes nomes, em qualquer cidade do mundo sâo atraçCes 
irresistiveis, e garantem pleno êxito. Porém, fazendo parte saliente 
no elenco, temos ainda alguns nomes consagrados, como: Peter 
Lorre, o gordo Sydney Greenstreet, e Victor Francen. 
CONSPIRADORES é um destes filmes colossais, que r.nnca se 
esquecem. Profundamente dramático, e intensamente heroico, Conspi
radores é um espetáculo que raramente poderá ser egualado. tal o 
valor real desta super-produçâo da Warner. Seu -nredo é de um 
interesse absorvente, domiuador!

Em cada personagem, um mistério...
Era cada momento, uma intriga...
Em cada sombra, um segredo...

E na capital portuguesa, repleta de gente suspeita, de refu
giados de todas as nações em guerra, iremos assistir co mais.em
polgante drama do moderno Cinema, a gigantesca produção - 
Conspiradores.

Amanhã, domingo, em 2 Sessões, e segunda feira, em uma 
última exibição.

A F IL H A  DO C O M A N D A N T E
Foram tantos os pedidos dirigidos á Emprêsa do nosso Carlos 

Gomes, que esta resolveu exibir amanhã, domingo, cm Vesperal 
Chie, mais uma vez, o grandioso, deslumbrante filme da Metro - 
A Filha Do Comandante.

Assim, pois, estão de parabéns os que ainda, não viram esta 
obra-prima do Cinema.

ARRISCA-TE, MULHER!
Eis um filme, que parece feito especialmcntc para os dois 

queridos artistas: Jean Artluire John Wayno. Esta esplendida pr - 
dução da RKO, de sucesso garantido, será exibida na próxima 
terça-feira, dia 20.

UM P U N H A D O  DE B R A V u S
Já está anunciado este colossal filme, que terá sua exibiçâ 

tão anciada, na próxima semana.'

AMANHÃ - DOMINGO AS 7,30 E iS  9 . lã IM A SUma super produção Gigantesca da »Warner»
Conspiradores

Hedy Lamar, Paul Henreid. Peter lorre, Sydney Ereenstreet e 

= — =  V i c I  o r F r a n c e n = — — =

Não Percam! Não Percam!
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