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A posse do interventor 
Udo Deeke

Política de 'Nomeado o Sr. Vidal Ramos
; Júnior Prefeito de LajesCafé

Dia 11, às 11 horas, realizou-se uo Palácio do Govêrno,j 
a posse do novo interventor Udo Deeke, figura do valor no 
Partido Social Democrático e antigo tcolab^rador da benemerita 
administração Nereu Ramos. Ao ato da posse compareceram 
altas autoridades civis, eclesiásticas, militares, representantes 
da iudustria, comércio, lavoura, correligionários e elevado nú
mero de assistentes. Assumindo a intcrventoria federal, o Dr. 
Udo Deeke declarou: «Meu conforto, quando encaro o futuro, 
é saber que serei leal à minha gente se continuar a trilhar 
o caminho que Nereu Ramos, o grande realizador, percorreu 
e indicou acs governantes que porfiam em servir a Pátria».

Empossados os novos 
Secretários

Dia 12 do corrente, no Palácio do Govêrno, foi em
possado o novo secretariado do interventor Udo Deeke, 
constituido por elementos de valor e de projeção e que 
sâo os seguintes: Justiça, Educaçao e Saude: Dr. Carlo3 
Gomes de Oliveira; Fazenda; Dr. Joao David Ferreira 
Lima; Fiaçao, Obras Publicas e Agricultura: Dr. Leo- 
berto Leal; Segurança Publica: Dr. Lucio Corrêa.

Prefeito Municipal
Causou salisfaçao geral, a posse do Cel Lopes Vi

eira no cargo de Prefeito de Florianópolis, função que 
exercia a contento do publico, antes de 2 de dezembro*

Exonerados os Intendentes D istritais
Por ato do Sr. Prefeito Municipal em exercício, foram 

exonerados os Intendentes distritais udenistas, nos seguin
tes lugares: Anita — Garibaldi, Cèrro Negro, Antônio 
loácio, Caru, Bocaiua do Sul, Correia Pinto e Painel.

(S, Paulo> Cia. Nacional de Seguros de Vida
APÓLICES EX TR A VIA DAS

Tendo-se extraviado as Apólices nos. 42.157 e 55, o 7G, 
emitidas pelo «S3o Paulo» Companhia Nacional de Seguros de 
Vida, Apólices essas sobre minha vida, e como nâo foi feita 
transação de espécie alguma sobre aa mesmas, desde já doclaro 
estarem as referidas Apólices nulas e sem valor algum em vir
tude da emissSo de outras vias. Comprometo-me a restitui-las à. 
Companhia, se em qualquer ftempo forem encontradas, assim 
como responsabiliso-me por qualquer reclamação que sobre as 
mesmas advenha à Companhia.

Lajes, Io de Fevereiro de 1049. 
a) Nicanor de Castro Arruda — firma reconhecida.

Comenta-se que um ilus 
tre  e apaixonado udenista,, 
recem-ehegado de Floria- 
nópoli*, afirm ou comoda
mente acotovelado numa 
mesa de cate, que o b r . ; 
Nereu Ramos fôra convi
dado pelo presidente Gas- 
par D utra, para o Ministério 
da Justiça, mas, numa reu 
nião no Rio, ihe advertiram! 
que o seu candidato era! 
«queremista» de quatro cos-i 
lados, motivo porque aque-’ 
la candidatura foi queima-j 
da.

Como se explica, se ver
dadeira ta l afirmaçao, ter 
o Sr. iVereu Ramos mere
cido o apoio da maioria e 
o beneplácito do Sr. Pre- 
sideute da República, para 
líder na Constituinte?

Perante o Exmo. Sr. In
terventor Federal, Dr. Udo 
Deeke, prestou o compro-

Não será esse político a- 
quelo conhecido ex , . .  , 
que vem há anos, garantin
do em sua costumeira rodi
nha de palestra, que <i Sr. 
Nereu Ramos nao ficaria 
no govêrno por falta de 
prestígio?

Nao só permaneceu na
quele cargo, mas, ganhou 
ainda por diferença vergo
nhosa as eleições no Esta
do, elegendo-.se também, a 
contragosto de muita gente, 
Senador com expressiva vo- 
taçfto.

Kevdo. Armando Amo* 
rim

Encontra-se nesta cidade, a 
passeio, o Rvdo. Armando Amo- 
rim, pastor da Igreja Presbite
riana de Rio Prtto, Estado de 
S&o Paulo. S. Sa. fará, amanhft, 
domingo, uma conferência na 
jgrcja Presbiteriana local*

Façam seus anúncios no 
<Correio Lageano*

rio MuniripU do P. §. £).
Reconduzido a superin

tender os destinos da nossa 
comuna, após alguns meses 
de afastam ento, a b.ba. aca
ba de ser conferido, pelo In
terventor no Estado. um ato 

ide inteira justiça, em ateri 
jção ao seu invejável prestí 
| sçio dentro das fileiras pes- 
jsechst.as e graças às inúme- 
1 ras e vultosas rea!izaç«'es 
que lhe deve o município 

Lajes.I de
A recondução do Sr. Vi

dal Ramos Júnior â nossa 
edilidade é um dos aconte
cimentos que enche de jú 

b ilo  a gente lajeana, a qual 
jtem em o novo Prefeito a 
j garantia de uma administra 
jção honesta e progressista 
je vê em S. Sa. o cidadão 

misso de posse de preteito modesto e democrático que 
do nosso município, dia 14, coin rarn t jn0 (]e governan- 
em Florianópolis, o Sr. Vi- te tem sabido corresponder 
dal Ramos Júnior, presti- jU8tas aspirações dos 
gioso presidente do Diretó- Beus munícipes.

mente histórico verificou-se, 
sexta-feira, dia 8, em Volta 
Kedonda.

Foi acéso

ULÜKKIGO GANA LI
Regressou há dias de Floria

nópolis, onde foi tratar de inte
resses deste Municipio, o Sr. Ul- , ,, . n i• n t ■ ’ gas para aquecimento dadenco Canali, Prefeito em exer- , r . . . • j  ,, ..colossal batería de altos tor-

assim, dizer que

gasogemo
o 

que
gigantesco
produzirá

CICIO

Funcionando Volta 
Redonda

RIO (A Gazeta) — A- 
contecimento verdadeira-

□os.
Pode-se 

começou a funcionar de fa
to a grande usina siderúr
gica nacional.

Assine <Correio f.ageano-»

farmacia São José
DE osni tolertino da silva

Farm acêutico D iplomado
RUA 15 DEÇNOVEMBRO N» 25 • =  LAJES 

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

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

Atende à noite — Preços de drogaria

Ruralistas! concorram para a nossa grande festa do trabalho — --------- -----------------

A 4.a E x p o s i ç ã o  A g r o - P e c u á r i a ,
----------- — — - — A realizar-se nesta cidade nos dias 20, 21 e 22 da abril
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Aniversários
Dia 16

A cxma. sra. d. Nilva Gou
lart, esposa do Sr. Alceu Gou
lart, do comércio desta praça.

— Paulo Braeschcr, filho do 
Sr. Leopoldo Braescher.

— Sr. Agostiuho Malieverni
Filho.

Dia 17
A menina Neusa Silva, filha 

do Sr. Osni T. da Silva, do 
comércio local.

=  O menino Pedro Paulo, 
filho do Sr. Pedro Rodolfo Ju
nior.

Dia 18
A sta. Zilda Ribeiro, filha do 

Sr. Leontino A. Ribeiro do co
mércio desta cidade.

— A sta. Leonor Pires, filha 
do Sr- Osni Pires, comercian
te desta praça.

— exma. sra. d. Cristina 
Schweitzer, esposa do Sr. Oscar 
Schweitzer, do comércio local.

Dia 19
A menina Alba Lira, filha do 

maestro Ademar Ponce.
— Célio Melim, filho do Sr. 

Joaquim Melim Filho.
— A exma. sra. d. Maria O- 

livia Borges, esposa do Sr. Er- 
vino de Oliveira Borges.

Dia 20
O menino Ademar, filho do 

maestro Ademar Ponce.

— A menina Alice Terezi- 
nha, filha do Sr. Francisco 
Furtado Ramos.

! — O Sr. Luiz Scoss, do co
mércio loca!.

I — Ita Farias, filha do Sr. 
Orontes Farias, do comércio 

' desta cidade.
— Heloisa Valente, tilha do 

! Sr. Epaminond.is Valente, in- 
, dustrialista neste muncipio.

— Sizelfriiia Duarte, filha do 
Sr. Virissimo G. Duarte.
— O Sr. Licinio Cordova, Ins
petor da fazenda Estadual.

Dia 21
O Sr. Manoel Antunes Ramos, 

industrialista e fazendeiro riestt 
município.

=  Benilda Fiúza, filha do Sr. 
Euraquio Fiúza.

— Luiz Ramos Neto, rura- 
lista neste município.

— Rui de Castro Arruda, fi
lho do Sr. Eurico de Castro 
Arruda.

Dia 22
A exma. sra. d. Adelaide C. 

Bleyer, esposa do Dr. Jorge 
Bleyer.

— Cláudio Floriani, filho do 
Sr. Luiz Floriani Junior.

Romulo Pedro Scóss, filho do 
Sr. Benjamin Scóss.

— Jonas, filho do Sr. Dor- 
val da Silva Ramos, fazendei
ro neste município.

Revdo. Álvaro L. Tei
xeira de Freitas

Em visita ao seu irmão o Sr. 
Almiro L. Teixeira de Freitas, 
esteve alguns dias nesta cidade 
o distinto sacerdote Padre Álva
ro Lustosa Te'xeira de Freitas, 
natural,de Lajes e Diretor do Gi
násio Salesiano de Aracaju, Est. 
de Sergipe.

i^ /s i ta u ia  £ ? a m u á c o Ó e n / i c'ia ia

Participam aos parentes e pessoas de suas relações o con- 
sorcio de seu filho Orfeu com a sta. Emilia Granzotto, rea
lizado em Caxias, no dia 12 do corrente.

. . [ ■ | ;*
Lajes, 16 de Janeiro de 1946.

Csnsorcio |Sr. Olindo Mandelli e dona 
l Maria Mandelli e poi* parte da 

K, ,. . . noiva o Sr. Antonio Minguei-No dia 12 do corrente, con-, ,, e dona Cizjra Minguelli. No 
somaram-se na cidade de Ca- cjvj| partc noivo> 0 
x as, o jovem Orfeu Damasco, I grVit()r’ R í)amasco e Sta.

TLeonikla Granzotto e por par- 
;te da noiv^, o Sr. AtiLo Gran-

filho do Sr. Antonio Da 
masco, fazendeiro no distri
to de Capão Alto e a Sta. Emi
lia Granzotto, de conhecida 
família daquela cidade.

No ato religioso foram teste
munhas, por parte do noivo, o

zotto e Sta- Nair R. Damasco.

Assine € Correto f.ageono»

/refeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINa 

DECRETO
de 13 de fevereiro de 1946 

O Prefeito Municipal de Lajes, em exercício, resolve:

1

Noivado
Contrataram casamento, o Sr. 
Francisco Monteiro, do comercio 
de P. Alegre e a gentil sta. 
Ester de Oliveira, funcionaria da 
Agencia Postal Telegráfica desta 
cidade.

S ta . Z i ta  M. de A n d ra d e
Por motivo de seu aniversário 

natalicio, transcorrido a 10 do 
corrente, a Sta. Zita Maria de 
Andrade, filha do Sr. Nicanor 
Andrade, ofereceu uma recepção 
ás suas colegas do 2o ano nor
mal e amigas que lhe foram 
cumprimentar.

Pedro Stefíen
Com avançada idade faleceu, 

dia 9 do corrente, o benquisto 
cidadão, Sr. Pedro Steffen, anti
go morador desta cidade e che
fe de numerosa familia.
Pela sua projeção nos meios so
ciais e comerciais de Lajes, o 
seu falecimento foi muito senti
do, notando-se grande acompan
hamento aos atus de seu sepul- 
tamente.

onid
Aliviada Minutes

Em poucos minutos a nova receita — 
Menríuco — começa a úirctilar no sangue, 
aliviando o« acessos e os ataques da asma 
ou bronquite. Em pouco tempo é possível 
dormi»* bem, respír .ido livre o facilmente. 
Mendaco alivia-o, rueemo que o mal seja 
*.nligo, porque dissolve c remove o rauejus 
que obslrúe as vins respiratórias, minando 
n sua energia, arruinando sua saúde, fa
zendo-o s e n t i r - s e  prematura mente velho. 
Mendaco tem tido tanto êxito que se ofe
rece* com a garantia de dar ao pucienle 
respiração livre e Tacil rapidamente e. com
pleto alivio do 6orrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mondaco, hoje mesmo, em 
qualquer farmácia. A nossa garantia ê a 
sua maior proteção. ^

A c a b a  c o m  a asma»
Agora também a Cr$ 10,00

TORNAR SEM EFEITO: . u . n , ,
De acordo com o art. 127, n. 9, da lei n. o5,
30 de dezembro de 1936.

A nomeação de Manricio da Silva Conceição para o cargo 
de Intendente Distrital de Anita Ganbjldi, por não ter assumido

1 Prefeifura Municipal de Lajes, em 13 de fevereiro de 1946. 
Assinado: Ulderieo Canali 

Prefeito Municipal em exercício 
Ivanyr Montenegro 

Secretario em exercício

DECRETO
de 13 de fevereiro de 1946 

O Prefeito Mucicipal de Lajes, em exercício, resolve:

TORNAE SEM EFEITO:
De acordo ccm o art. 127, n. 9, da lei u. 55, de 
30 de dezembro de 1935:

A nomeação de Vtrgilio Ferreira dos Santos para o cargo 
de Intendente Distrital de Correia Pinto, por não haver assumido 
uo prazo leçal.

Prefeitura Municipal de Lajes, em !3 de fevereiro de 1946- 
Assinado: ■— Ulderieo Canali 

Prefeito Municipal em exercício 
Ivanyr Moutenegro 

Secretario em exercício

Façam seu* anúncios no 
Correio I ageano

t

Cup. Frei Alfredo 
Seta ro

W.

r r w
RIO G. D0 SUL — BRASIL SUCESSORA DE ABRAMO EBERLE & CIA. — CAXIAS DO SUL

Filial em São i^aulo
RUA PAULA SOUZA. 146 -  CAIXA POSTAL 

1282

I Agencia no Kio de Janeiro
AV. RIO BRANCO -  106 - 108 • 16 ANDAR,SALAS 

1609 13 - Cx. POSTAL, 69

Fabricantes de A rtigos para Pecuária, como seguem
'Argolas e brincos pára" animais e respectivos alicates para a eolocaçSo — Alicates 

Chumbeadoies — Coüieiaís para remedioS — Tatuadores otc. — Sob cóusu[tu
quaisquer ' outros objetos do ramo. '•

para marcar animais — 
fabrica tambom

Alem dos acima citado* objetos, fabrica alicates -para incisões anulares, rebites para arcos de barris chaoinhus
batuques, torneiras para prova de vinho, etc. «tc. 1 ’ Paui

Peçam cataloges e preços sein compromissos
CP n, IP AP a p ÍK nflji a í m v N e á b  * _____

Representantes com rnostruarws em todos os Estados do Brasil e principais Pai7êsr d7~America do Sul

t Convidado especinlmente pelo 
,Gr. Bispo Diocesano, assumiu 
jo cargo de Vigário de Lajes 
brei -Ajfredo AValderrar Setaro, 
O.F.M., distinto e culto sacer 
dote da Igreja Romana e que 
recentemente reg;es*cu da 
ltalia, onde na qualidade de 
Capitão c cipelão acompanhou 
a F.E.B. em todos os seus lan
ces, até à vitoria final, 

j Frei Alfredo Setaro, é brasilei- 
| ro nato. tende já exercido em 
. "osso Estado varias funções 
, deixando em todas o rasto lu
minoso de seu saber, de sua 
fé e de seu devolamento à cau 
sa de Deus e da salvaçãd d*í 

; almas. ,
O i'Ustre patrífcio esteve em 

visita à nossa redação, man
tendo-se alguns minutos em 
ainavel palestra com o tosso 
Diretor, f

O TELEFO N E É UM 
EMPREGADO DISCiiLJ^ 

E BARATO
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Prefeitura Municipai Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINa

D e c r e t o  N. 4 I
de 4 de dezembro de 1945.

CONTINUAÇÃO:

Tabelas Explicativas da Despesa
Codigo 

j Locai
1

D I S C R I M I N A Ç Ã O DOTAÇÕES

9-3 Cr$
Encargos Transitórios

9-31 Pessoal Variavel
9-31-1 Para admissão de extranumerarios 3.600,009-34 Despesas Diversas
9-34-1 Construção de prédios escolares e aquisição dos

respectivos terrenos 30.000,009-34-2
9-4

Salsrio-Familia
Prêmios de Seguros e Indenizações por Aci

dentes

70.000.00

9-44 Despesas Diversas
9-44-1 Seguros com acidentes no trabalho 6.000.00
9-44-2 Seguros de bens moveis e imóveis 700,00
9-S Subvenções, Contribuições e Auxílios
9-84 Despesas Diversas
9-84-1 Ao Liepartamento das Municipalidades 25.000,00
9-84-2 Ao 1. A. P. 1. 10.000,00
9-84-3 A L  B. A. 3 000,00
9-84-4 Contribuição a Estação Fitotécnica 12 000,00
9-84-5 Metade das custas e emolumentos que couberem 

ao oficial do Registro Civil e Juiz de Paz, pela 
celebração de casamentos de pessoas reconhe-
cidamcute pobres (Decreto-lei n. 2, de 31-3-1942). 1.000,00

9-84-6 Subvenções concedidas por lei a diversas institui-
ções 26.010,00

9-9 Diversos
9 94 Despesas Diversas
9-94-1 Despesas Imprevislas 12.405,00
9 94-2 Gratificação ao Carcereiro 1.200,00
9-94 3 Despesas Policiais e Judiciárias 1.200,00
9-94-4 Aquisição rle placas 

Total dos ^Encargos Diversos
3.000,00

T O T A I S

Serviços

Cr$

103.600,00

6.700,00

Serviços

CrS

Prefeitura Municipal de Lajes
DECRETO

de 12 <le fevereiro de 1946.
O Prefeito Municipal <le Lajes; em exercício resolve: 

NOMEAR:
De acordo com o art. 89 e seus §§, do decreto-lei estadu- 

„ ' hI rr 700, do 28 de outubro de 1942:
Joào da Costa Neves para exercer, era substituição, enquanto 

lurar o impedimento do respectivo titular, o cargo de Tesou
reiro, Padrão O, do Quadro Unico do Município.

Prefeitura Municip I d>- Lajes, era 12 de fevereiro de 1946. 
Assinado: Ulderico Canali

Prefeito Municipal em exercício 
Ivanyr Montenegro 

Secretário em exercício.
'A . " III MB .

D E C R E T O
de 12 de fevereiro de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, em exercício resolve: 
NOMEAR:

De acordo cora art. S9 e seus §§, do decreto-lei estadual 
ir 760, de 28 de outubro de 1942:

Ivanyr Montenegro para exercer, era substituição, enquanto 
durar o impedimento do respectivo titular, o cargo de Secretário, 
Padião R, do Quadro Unico do Muriicipio.

Prefeitura Municipal de Lajes, era 12 de fevereiro de 1946. 
Assinado: Ulderico Canali

Prefeito Municipal em exercicio .
Ivanyr Montenegro 

Secretário era exercício.

17.805,00

TOTAL GERAL DA DESPEZA

218 275,00 
218.275,00

1 296.000,00

Decreto
de 13 de fevereiro de 1946.

O Prefeito Municipal do Lajes, era exercício, resolve.
Tornar sem efeito:

De acordo com o art. 127, n- 9 cia lei n1 55. dc 30 de 
dezembro de 1935:

A uoraeação de Pedro Vieira Thives para _o car^o de In
tendente Distrital de Bocaina do Sul, por não ter assumido no 
prazo legal.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 13 de fevereiro dc 1946. 
Assinado: Ulderico. Canali

Prefeito Municipal ein exercício- 
Ivanyr Montenegro - - tíeeretiiio cm exercício.

Relação aa Legislação Tributaria
I Cortigo 
I Local

0-11-1

0- 12-1

0-17-3

0-18-3

0- 25-2

' 0-27-3

1- 21-4

D I S C R I M I N A Ç Ã O

do item

66,
62

I -  IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
Decreto n. 36, de 22-2-32, modificado pelo decreto n. 44, de 29-12-32, 
revogado pelo decreto n. 15, de 28-1-36, vigorando atualmente o de
creto n. 67, de 7-12-38.
Arrecadação prevista

II -  IMPOSTO PREDIAL
Decreto n. 14, de 28-1-36; alterado pelo decreto n. 60 de 28-10-38. 
Arrecadação prevista

III -  IMPOSTO SOBRE INDUSTRIAS E PROFISSÕES 
Constituição Federal (letra F, item 1. combinado corn o § 2,
2. do art. 23).

Arrecadação prevista
IV - IMPOSTO DE LICENÇAS

Lei n. 6, de 9-7-895; decreto n. 59, de 28 10-38; decreto n 
7-12-38, lei n: 748, de 24-1-30, modificada pelo decreto n 
11-3 35; decreto n. 13, de 31-12-35, modificado pelo decreto-lei n, 
de 18 12-39, decreto-lei n; 62, de 1-12-38.
Arrecadação prevista

V -  IMPOSTO SOBRE EXPLORAÇÃO AORICOLA E INDUSTRIAL
Decreto-lei estadual n. 7, de 24-12-37, regulamentado no Município 
pelo decreto n. 36 de 12-1-38, alterado pelo decreto n. 68, de 7-12-38. 
Arecadaçáo prevista

V| -  IMPOSTO SOBRE JOOOS E DIVERSÕES 
Decrèto-lei n. 11, de 31-12-35.
Arrecadação prevista 

VII • TAXAS DE EXPEDIENTE
Lei n. 689, de 11-7-27; decreto-lei u. 35, de 12-1-38; decreto-lei n. 10, 
de 18-12-39.
Arrecadação prevista

Continua na puginu 4

de
de
10,

Cr$

70.000. 00

140.000. 00

300.000. 00

P r o o d p i o
E SOA COMPANHIA

Estréiam  em Lajes
1 /

no dia 28 rtéste mês
Dpn VPIU Desde já seus lugares e sua comodi 

V'-LII dade, tomando uma Assinatura

PARA 5 Récitas

100.000,00

323.000,00]

10.000;00

10.000,00

Dr. José Antunes
MEDICO

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

das curtas e ultra curtas.

DR. JOÀO COSTA NSTTO
Alta C irurgia — Doenças de Senhoras — Partos

O p e ra ç õ e s : de Estomago, Intestino, Apendicite, Figudo e Vias Billares. 
Tireoido, Bocio (papo). Hérnias, Varises e Hemorroidas. R ins e Próstata 
Utero, Ovários o Seios. Tumores em geral, C irurgia dos Ossos e A rti
culações. F ra tu ras. C irurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar 
A tende  ne H o s p it a l H . S -  d o s  f r a z 3i33 e na  M a te rn id a d e  T e r e s i  R a m o s

C o n su lto r io  16 de Novembro , 'J f ( Edifício da Telefônica)
«1,-is 3 — 5 h o ra s

L AJ ES R e s id ê n c ia  llio llranco 6 =  Fone 136 S. Catarina
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B i r i t a « Despesa da festa de 8, Sebastião Qualidade e e .nser- 
lie Painel, realizada a 20 de Janeiro de va.ção do trijr» na- 

| ’J46. pelo festeiro José Waltrick Vieira , em itaI da presente
RECEITA

Lista ao cuidado do Sr. Armando Camargo 
, Lauro H’altrick 

Acacio Lemos 
Loopohlo Frederico 
Pedro Pi ato  
lnacio Padillm 
Bernardino Corrêa 
Saulo Araújo 
Oirilo Luz 
Pedro Alve»
Festeiro

Total daS listas
Resultado de 1 Rifa 
ldem doe ''LeilOes”

DESPESA

1.623 .<10! 
325 00 
20(1,00
370.00 

5< >,00
100.no
182.00
25i i,i 0
200,i 0 
18N0O

sn IVn
Análises realizudi-s nos labo

M inistério õa Agricoltura
INSPETOKIA REGIONAL DO SERVIÇO DE EXPANSÃO

DO TRIGO

E dital
do Trigo cra 
que, etn vir-

A Inspetoria Regional do Serviço de Expansao 
Santo Catarina, faz saber a qunn interessar possa 
lude «1o grande número do comunicações que vem recebendo de 
lodo o Estado, relativas *>■ atrazo cum que chegaiam ao ui

i concessão de dois (2) Moi-

ratorios técnicos, constataram a 
excessiva porcentagem de mal- 
tose no trigo da atual safra. Se
gundo essas análises a maltose
desse trigo é 20”|o acima do rjor os editais e condições par*
normal e d* quantidade que o nhos de Trigo de sua propriedade, sen' dar n necessário tempo 
irigo nacional continha na sa- pjrj estudo das referidas condições e verificações do maquinatm, 

733001 fra passada. lesolveo prolongar o prazo de apresentaç4o de proposta ate
Este fenonieno tem sua ori-j^p ma,ç0 do corrente ano, quando será detinitivamente encerra- 

gem no elevado teor de umi-l^o.
dade que o trigo agosa con-| ^ * condições para explor»ça,<t podem ser encontradas «n 
tem, motivado, em parte, pf-jjodas as Prefeituras de Santa Catarina.

421,3,110
1.260,00

14.677,00
2O.2Ò0 ,oÒ

Pago Dota Bernardino Corrêa 
“ “ Casa Araldi
“ “ José B. Cordova
■ ‘ “ Firgilio Coelho
“ “ Casa Paraiso
“ “ Lougiuo Lemckhul 
“ *• empregado
“ •* contrato musica, hotel e passagens res

pectivos
Total Despesa;

Importância entregue a Comissão da Ca
pela de Painel Cr$ 5.207,50

1.017,50 
4.038,00 

HO-1,00 
250.00 

i 430:00
5.006.00 

•200,60

2.500.00 
14932.50

Festeiro: José W altrick Vieira
20 200,00

rrefciluta Municipal de ujes
ESTADO DE SANTA CATARINa

Decreto
de 13 de fevereiro de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, em exercício, resolve: 
Exonerar:

De acordo com o art. 127, m 9, da lei ir 55, de 30 de 
dezambro de 1935:

José de Araajo Vieira do cargo de intendente Distrital de 
1‘ainel, por não haver apresentado os documents exi los por lei. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 13 de fevereiro de 1946.

L falta de secagem, a qual sej 
submetia o trigo nos anos an-' 
teriores. Por outro lado, a es-1 
cassez de gasolina originou de-! 
mora na trilhagem, obrigando, 
os agricultores a medarem o tri-1 
go nos campos, em condições 
nem sempre adequadas.

As chuvas quasi continuas 
completaram esse quadro.

Trigo nestas condições não 
se conserva, ele deve ser moi- 
do o mais depiessa possivel a- 
fim de que s< ja evitada a sua 
desvalorização.

Assim, aconselhamos os pos- 
suidore> de trigo a que se des
façam sem demora co seu pro
duto, para evitarem prejuisos à 
sua economia e à economia na
cional.

Florianópolis 1 de fevereiro de 1946.
Moaciv Pedro Lopes Sam paio  

Inspetor Region u do SEP.

Assinado — Ulderico Canali 
Prefeito Municipal em exeicicio. 
Ivanyr Montenegro — Secretário

DECRETO

da lei n. 55, de 3 0 !.

de 13 de fevereiro de 1846.
O Prefeito Municipal de Lajes, em exercício, resolve:
BXONERAJi:

De acordo com o art. 127, n° 9 
de dezo-.nbro de 1835:

Agenor Abreu Neto do cargo de Intendente D istrital de Larú, por ter 
assumido .ilegalm ente.

P refeitura Municipal de Lnjes, em 13 de fevereiro de 1946.

Assinado: — Ulderico Canali
Prefeito Municipal sm exercício.
Ivanyr Montenegro 

Secretário em exercício.

0 P rece ito  do Dia
DEFEoA CONTRA O CALOR 

Ncs dias muito quentes, o 
sangue vem à superfície do 
corpo para pern itir a perda de 
calor. A pele torna-se afoguea- 
ds, aobr, vém a transpiração, e 
a evaporação ao suor auxilia 
o resfriamento do corpo.

Se o calor externo aumentar 
demasiado, e não houver ven
tilação í u refrigeração artificiais 
usu e mudança constante de 
ioupas convenientes etc., a pes
soa poderá ser acometida de 

1 insolação.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Dr. Rubens Terra

Bacharel em ciências ju ríd icas e sociais, pela Faculdade de^D ireito  ,do 
F.stado de São Paulo

Dr. H éiio Ramos V ieira
Bacharel em ciências juríd icas e sociais, pela Faculdade de D ireito  do 

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

falências, etc.), criminais, orfanológicas, etc.
R u a  C et. C o rd o v a  -  E difíc io  C e n te n á r io  L A JE S  -  S C a ta r in a

TEMPO Ê DiõHEliiil Economise o tempo instalando j 
Um telefone em sua casa.

B ar tlINGUIM)
RUA MAL. DEUDORO

0 mais moderno recinto de 
Café, Bar e Restaurante.

I
Tem tudo o que V. S. desejar

Visite o Bar« PINGUIM»

0 S X I R E G I S
=  A d v o g a d o

Praça João Pessoa -  •
LAJES

Edifício Dr. Acacio — 1 andar
Senta Catarina

Dr. ooào abas Bamos =
A d v o g a d o

Causas Oiveis, Comerciais. Crim inais, T rab a 
lhistas e Legislação Fiscal.

Sta. Catarina Laies

Joãu S . WalLí-ak (J&ra)
Açfrimensor D ip lom ado .

Carteira Profissional n° õ64. 
MEDXÇÕES  E  D I V I S Õ E S  D E  T E R  HA.  

Aceita serviços nos m unicípios vizinhos. 
Lajes — Praça, da Bandeira, s  n .

PARQUE TEATRO VITORIA
Empresa Antônio S . Madeira no alio da Santa Cruz

Lourdes de Almeida  
A morena dos Sambas

G r a n d e s  N o v i d a d e s
Espetáculos puramente familiares

Divertimentos de to d o s  os generos 
Uplas — Tiro ao Alvo — Pesca Milagrosa -  Caça ao Coeliic — Etc 

NO PÁLéO • Todas as noites um  grandioso desfile de artistas

DISPARATES CUMICOS — esquetes - cortinas c<-m os artistas 

CAMARdO NETTO -  ULDA MARTINS -  RE'CO -  LOURDES DF 
ALMEIDA E PEDRO DE ALMEIDA

Camargo Neto
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Parque Teatro Guarani
AO LADO DA «VOZ DA CIDADE» h o j e  e  t o d a s  a s  n o i t e s

DIVERSÕES PARA TODAS 
NO PALCO: chiquínho

n  *

e seus comediantes apresentando espetáculos para rir, com um elenco artístico 

de Ia ordem, em dram as, comédias e variedades, com oa seguintes artistas:

GODOY DA P. R. B 2

TETTO

NÊNA BATISTA -  ALADIN GOMES 

ROSA GOMES — JUREMA BATISTA

F L A V iu

MARTINÍCLLI — Nô e outros.

Aos domingos e feriados, grandes matiacés

9 Filho de Frankenstein
0  Carnaval da vitória

Reina grande animação para o carnaval do corrente ano, 
cognominarlo o Carnaval da Vitória. Chega até nós, através, 
das estações de Radio, o alvoroço reinante no Rio, S. Paulo, P. 
Alegre e oulras cidades, onde o carnaval promete um sucesso 
sem par.

Em Lajes tiveram inicio os preparativos para o reinado 
efêmero de Mo no, notando-se já o trabalho das diretorias dos 
clubes da cidade, no sentido de organizarem com invulgar bri
lho os bailes burlescos do corrente ano.

Ao que sabemos, o Parque Teatro Guarani, localizado, n ; 
Praça João Pessoa, organizará o «Carnaval popular» apresentan
do surpresas extraordinárias aos seus habitués.

Damos abaixo a letra de uma das mais populares marchas 
carnavalescas do corrente ano:

CORDÃO DOS PUXA SACO

Frazão e Roberto M artins

Lá vem o cordão dos «Puxasaco»
Dando vivas aos seus maiorais!
Quem está na frente é passado p’ra trás 
E o cordão dos «Puxasaco»
Cada vez aumenta mais . . .

Vossa Excelência . . . Vossa Eminência . . .
Quanta reverência nos cordões eleitorais 
Mas se o doutor cái do galho e vae ao chào 
A turma toda «evelue» de opinião 
E o cordão dos «Puxasaco»
Cada vez aumenta mais!

! V A R. U  8
| PROF. TRAJANO SOUZA 
, Regressou de Florianópolis, 
onde se encontrava em goso de 
ferias, o prof. Trajano Souza, 
íilologo, literato e jornalista,, 

JOAQUIM WOLFF. 
Rvtornou de São Paulo, o ín- 

dusttialisfa Joaquim Wolff.
JOSÉ WOLFF 

Viajou para São Joaquim, a 
serviço da importante firma, J. 
Wolff 8t Cia., o Sr. José Wolff 
do alto comercio local.

! O comunismo e a U. D. N.

I

O «Diário Carioca» jo r
nal udenista, na sua repor
tagem  parlam entar diz o 
seguinte:” A atitude do Sr. 
MaDgaheira marca, talvez, 
o inicio de um  movimento de 
aproxim ação entre uden is
ta s e com unistas o que sem
pre pareceu desejável. T ive
mos alguns indícios desse 
movimento no apoio da U. 
I). N. ao requerim ento do 
Sr. Prestes.

Li Va A Ji 4 g PAPELARIA “ DANí II "
Danilo Thi.ige de Castro

• , • , i> •..• D cái ff •. *
COMPLETO SORTIMENTO DE ARTIGOS ESCOLARES 

MATERIAL PARA ESCRITÓRIOS 
PAPELARIA EM GERAL

L;vros em branco, Guias para compra de selos, Registra- 
dores, ti.itas, papéis em branco, blocos de cartas, n<>tas, 
envelopes, papéis de embrulho em bobinas, p.ipel 'de seda, 
fitas de maquina, carbonos, cartolinas, tinteiros, goma 
arabica, cartões de visita, Romances, literatura, biografias, etc

—  o o —

Rua 15 de Novembro s n
logo abaixo da Farmacia São José

Visitem hoje mesmo e solicitem preços, que estão 
ao alcance de todos

A r r e n d a - s e  [Cciniirain-se: Vermouthj Q E S T A D O
ou compra-se um terreno de 

20 a 30 mil m2, bom para la
voura. Ofertas a esta redação.

vazios, qualquer quantidade. Tra-i Na proxima semana, ven- 
tar com Wamlyck Silva, rua \5\da avulsa na Engraxataria 
de Novembro, 37 Lajes. í p olar de Jorge Rereira.

FA R M ÁC IA  PGPULJIR
direção técnica do farmacêutico diplomado

ANT0NI0 M. V. RIBAS
Grande estoque 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

Façam seua anúncios no «CORREIO LAGEANO»

Matriz:
FLORI ANQPOLIS

Filial C uritiba 
Moetruario em Tubarão

Carlos Hoepcke S. A.  Comércio e Indústria , ^ * F
FILIAIS EM LAJES — LAWUNA-BLUMENAU —JOACARA _  JOINVILE — 8; FRANCISCO DO SUL ' ‘ * °  E

endereço telegráfico H O E P C K E DESPACHO EM SANTOS

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

F azen d as nacionais e estrangeiras, Algodões, Morius e ambraiasasem i -
dos para o rtin a s  e Tapeçarias olohas, oberto res r Acolchoados. P an o s  para 
mesa. Lonas, Tecidos ravon Usos estampados, L inhas para bordar e serziij., Lã 
paru bordar, Perfum arias, A rm arinhos, harutos, etc.

Ferros oni barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres, aa- 
nos golvanisados e fitinga, artigos de louça esm altada, vidros paia vidraças 
obras de vidro e crista l, louças sanitarias, camas do terro e m adeira, T intas a 
olso e sm pó, serra  para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
M o to c ic le ta s  Bicicletas a motor, tricicletaa, brinquedos.
M iq u in a r io  ein geral para oficinas mecânicos, fundições, etc. Talas, Guinchos, Maca

cos ferram eutas paru todos os fins, cofres e caixetns de aço, fogões, comple
to sortim ento do m aterial para instalaç. . . .  .icas, arados, maquinas de bena- 

f ciar m adeira, motores eletricos. etc.
Drogas em geral, por atacado

Agentes da General Motors do Urasil S. A.
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”----------------------- 1riMnnrp inaio cs novidades4 casa que procura i t t  stíupí^ ui
em artigos para homens, mulheres e crianças.

Rua Correia Pinto, bO

lndustrin s  de Pinho S A. (Km Liquidação)
CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLÉIA GERAL

São convidados os Senhores Acionistas "á se reunirem 
Assembléia 'Geral no dia 2 de março do corrente ano, às 
horas, na séde da Cia. Catarinense de Força e Luz S. A.

Ordem do dia: 1 Prestaçào final de contas j*.
II Oulros assuntos de interesse 

Domingos Valente Ju n io r  
Liquidante

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINa

1946.

DECRETO
de 13 de fevereiro de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, em exercido, resolve:
TORNAR SEM EFEITO:

De acordo com art. 127, n- 9, da lei n- 55, de 
30 de dezembro de 1935:

A Nomeação de Cândido Boeira para o cargo de. Intenden
te Distrital de Antonio Inácio, por n&o ter assumido no prazo 
legal.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 13 de fevereiro da 
Assinado: — Ulderico Canali

Prefeito Municipal em exercício.
Ivanyr Montenegro — Secretário em exercício.

DECRETO
de 13 de fevereiro de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, em exercicio, resolve:
TORNAR SEM EFEITO:

De acordo o art. 127, n* 9, da lei n* 55, de
de dezembro de 1935: . „  ____ _

A nomeação de Otaviano Kley para o cargo de Intendente ^ e°XÓ“9 de^únUs^Apuradoras, 
Distrital de Cerro Negro, por não haver assumido no prazo legal.' teira neutralidade dos nomeados em 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 13 d e  fevereiro de 1946. face aos Partidos Políticos: podiam
Assinado: — Ulderico Canali =  Prefeito Muuicipal em exercicio.’e até devja"J ,ter e8les suas convi_. . .  c  lí • ■ ■ cções partidárias, uma vez, pessoasIvanyr Montenegro =  Secretário em exercicio. j d;  regponsabilidade, integridade e

j descortino estivessem, por isso mes-
—-----------— ------------------------------------  ------------------------------------------------------  ‘ mo, ao abrigo de usá-las em detri-

. . .  . mento de qualquer dos Partidos em
l p n | i n r l ‘l V l f  fl eleitores residentes na sede da zo n a’ luta; finalm ente,

L fG lIU U U ltli r» I v ju l  t ( l u a .  exercer política partid idár.a não só  ̂ considerando que nada ficou a-
purado nestes autos que justifique

zoado, con iante do telegram a de flS.
' Isto posto, considerando que, nâo 

ficou de qualquer modo dumonstra- 
j do houvesse o Juiz Kleitorul da 21a 
[ Zona, por malícia ou faciosamente,
' remetido títulos de eleitores da se— 

Cm , de daquela Zona para distritos ru- 
1 6 |r a i s  — sendo, portando de adm itir 

i houvesse ocorrido em Lajes o que 
I ocorreu em varias outras Zonas, in

clusive nesta capital, isto é, a re
messa de títu los, na ausência de in 
dicação precisa da residenca, para 
lugares homonimos ou outros que 
não o domilio do alistado: 

considerando, ainda, que o mesmo 
aconteceu relativamente a d is tribu i
ção dos eleitores em varias Zonas 
desta circunscrtção, sem que porem 
se possa levantar qualquer suspei
ta de parcialidade contra os res
pectivos Juizes. Tsis fatos p«dem 
ser atribuídos ao  volume dos se rv i
ços eleitorais e a escassez do tempo 
disponível para conclui-los; por outro 
lado. considerando que Jaoob Bam - 
pi e H eleodoro Aureo de Campos; 
respectivamente proprietário e em
pregado do estabelecimento em que 
se disse ter o representado manda
do im primir o boletim “ AO PO- 
FO  LA JEA N O ” , conjuntamente e 
em documentos da mesma natureza 
dos constantes de tis. 4 e 5 destes 
autos (declarações com firmas reco
nhecidas) desmentem de maneira 
categórica suas afirmações anterio
res e acrescentam que as fizeram
Íior terem  sido iludidos em sua boa 
é pelo representante; ainda conside

rando que, como jâ decidiu em ou
tra oportunidade este Tribunal Re
gional, dada a exaltação cívica e o 
interesse que despertou no Brasil o 
pleito que acabou de ferir-se, não 

,era  possível exigir-se como requi- 
isito par» a nomeação de mesàrios ou

in-

30

S ensações de l '4 õ
Cinema, Teatro e Circo — eis aqui um espetáculo in

comparável, que posstie todas as sensações e todos os atrativos 
destes três generes de diversão! E’ a primeira vez qua um Di
retor de Cinema resolveu introduzir esta nova modalidade rie 
filmes, apresentando um espetáculo em que estivessem reunidas 
todas as melhores sensações do ano apresentadas no Cinema, no 
Teatro e no Circo.

SENSAÇÕES DE 1945 é, pois, um grandioso e deslum
brante espetáculo para todos os públicos, agradando imensa
mente a toda a gente.

Um grande, enorme conjunto artístico de celebridades 
toma parte Reste filme colossal, destacando-se: Eleanor Powell, 
Dennis 0 ’Keefe, Eugene Pallette, C. Aubrey Smith. W. C- Fiel- 
ds, Dorothy Donegan, sob a direção deAndrew Stone. que é 
também o produtor.

Sensações de 1945 vai atrair ao Cine Carlos Gomes um 
grande público, nas duas Sessões anunciadas para amanhã, ás 
7 e 9  Horas.

Jaime de A rruda Ramos, secretá
rio do D iretório  M unicipal de Lajes, 
da União Democrática Nacional, re
presenta contra o dr. M ário Teixei
ra Cai rilho, Juiz Eleitoral da 21* Zo
na, a quem atribui a prática de atos 
parcialidade política. Em resumo as 
acusações são as seguintes: Perturbar

ssssa; rrt *0Ioub, t i tulo.  de  “ " l ,d « -  « •  l~SO

exercer politica partid idár.a  não só 
cabalando eleitores para  votar em de
term inado partido, como tam bém  re- qualquer piocedim ento ou penalida- 
digindo e fazendo publicar boletins ! de de caráter adm inistrativo contra 
de propaganda política; f inalm enite,' 0 d r. Juiz da 2fa Zona resolve o Tri-
por procurar favorecer o Partido de 
sua preferência indicando para mem
bros da junta apuradora pessoas a 
ele filiadas.

Ouvido como de direito sobre as

ja r ra -

I
I  
*

Dr. Celso Ramos Branco
ADV O GA D O

bunal Regional determ inar, como 
determina, o arquivamento do pre 
sente processo.

F lorianópolis, 4 de dezem bro de 
1915.

Medeiros Filho, presidente Fasco 
Zfenrique d’Avila, relator. Guilherme 
Abry: Osmuudo Nóbrega.

F u i presente: Ferreira Bastos.

Residência e Escritório: Rua Hercilio Luz. — LAJES
Atende chamados para as comarcas de S. loaquim, Curitiba- 

nos, Bom Retiro e Rio do Sul.
•t ^4= 4-1 .^ts^4=t= t = t - t = t l t = t | t = f c l 4 = 4 -  !1

4 lotes à venda
Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa Siqueira Campos, 
medindo dois lotes 12,00 m 
x l5,00m de fundos, e os 
outros dois 10,00 m x  39,00 
m de fundos.
Tratar nesta redação .

A GRANDE TEMPORADA ELEGANTE 
DE PROCÓPIO FERREIRA

Aumenta dia a d ia o núm ero de assinantes da g rande tem pora
da elegante, que Procópio Ferreira vai proporcionar ao público lagea- 
no.

E tudo faz prever, que a nossa sociedade vai com parecer, na sua 
quasi totalidade, ao notável desfile de fina elegancia, que a Em presa do 
Teatro C. Gomes, promoverá naqueles dias altam ente artísticos e sociais.

Já  se inscreveram até ontem , como assinantes desta brilhante tem
porada teatral:

Dr. W almor R ibeiro, Dr. Acácio A rruda, Dr. A guinaldo Souz», 
Dr. Hortencio P. de Castro, Srs. VTandick Silva, A ristides V ieira, Mário 
Ramos, José F on tes  Dantas, V irgílio Godinbo, Stas. Isa R ibeiro, Rola An
drade, Zara Andrade, Daura Ribeiro, C lelia Vieira, Snrs. E dm undo Arru
da, Cicero Neves, Aureo Lisboa, Am érico Felicio, Drs. Celso Ramos, 
Galileu Auiorim, Capitão W aleriano do M orais, D r. João Costa, Snrs. Ag- 
nelo A rruda, Nelson Amaral, Cesar Fieira, Drs. Vítor G utierrez, Miltou 
Aíarques, Dr. O suy Regis, Alberto, Srs. N icanor Andrade, A ntenor V. Bor
ges, Antonio Jfontenegro, A ristides B. Ramos, Cel. Belisario Ramos, Vir
gílio  Ramos, Dr. Aujor Luz, Stas. Julieta V ieira, Ivanyr M ontenegro.’ Iro- 
netta Montenegro, lvette Montenegro, Dora G odinho, D r. Indalecio Arruda, 
Dr. Caetano Costa Jo r., Tenente Sombra, Srs. lbraiin  Sim ão, Osorio Len- 
zi, Armindo Ranzolim, Nery Carvalho, Rubens Schm idt, L auro Ramo», 
Ary Furtado , Drs. M ario T. Carrilho, José. Miranda, Srs. Fidal Ramos Jor- 
Mario G raní, H enrique Ramos Jo r., Adriano Almeida, F rancisco  Batista 
Filho Cândido Freitas, Drs. Orly Furtado , T enen te F rancisco  Luz, Srs. 
£ i r o  Ramos, José H oltT, Mario V argas, Daroy R ibeiro, E ro tides Godinho, 
Petronio Burger JoSo Gualberto da Silva, Salvador S trngo, Argeu Furta
do, João  Dias Braescher, Jose Luiz Ramos, sendo que, á ultim a hora ti
vemos conhecim ento, de que muitas ou tras assinaturas foram tom*

Procópio e sua Com panhia, de uma triun fan te  temporada em 
Blumenau, já  fez sua estreia na capital do Estado, dia 14. o n d eP permane
trerraHno°dia,a28 S6gUlda ^  2?' VÍaJara para U je s ,  onde f a *  sua «-

PROXIMOS FILMES
Alvorada,E?F0iv e 3 c sdo°utrPaaVeza l" S o T a ^ a  ’ °* '^ " ZF e re ., .O  Menino de S talingrado,. ro * an ta«ma», Quem com Ferro

Alberto Stein
Encontra-se nesta cidade o 

Sr. Alberto btein. Superinten
dente da antiga e conceituada

Companhia União d c  Segúr»5 
Marítimos e Terrestres com séde
em  P . .A leg re  e  d a  q u a l é agenlt 
nesta cidade o S r. N e ry  Carvalho-

D O M I N G O ,  às 7 e 9 Horas: T V „
A «United Artists» vai apresentar Lha /8

UM ESPETÁCULO DESLUMBRANTE INICIO DA

S e n sa ç õ e s de Temporada Teatral de

A Caixa de Surpresas do Ano !
Um Filme que tem o que há de mais Sensacional em Cinema, Teatro e Circo !

P r o c ó p i o
Principais Artistas:

Eleanor Powell, Dennis 0’keefe, Fugene Pallette, W. C. Fields e C. Aubrev Smith. F e r r e i r a

cem-
A t o

Rau

sr.
profe
tom

ínelc

’A

%
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