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Lajes sente-se honrada com a presença das autoridades, dos expo
sitores e visitantes, que vieram dar maior brilho a sua festa maxí-

ma do trabalho, a 4a Exposição Agro-Pecuária
D i  r e t o r

e
Gerente

Alcibiades Dutra

CORREIO  
LAG EÂNO

Semanário

Sábado
20 de abril de I94G 
A N O — VI. N.° 336

Santa C atarina Redação e oficinas: Rua Quintino Bocaiuva, n.u 14 Lag-es

Inaugurada a 4a Exposição 
Feira Agro-Pecuána

Perante grande multidão,! grande animação, condizen
teve lugar hoje às 14 ho
ras. a inauguração da 4a E x  
posição Agro-Pecuária de 
Lajes.

Ao ato compareceram ( 
Sr. Dr. Leoberto Leal, Se 
cretario da Agricultura < 
representante de Sr. [nt“r- 
ventor Federal, o Sr. Vidnl 
Ramos Junior. Prefeito Mu
nicipal, o Cel. Paulo Horta 
Rodrigues, o Sr. Bispo D 
Daniel Hostin, o Sr. Her- 
melino Ribeiro, Juiz de Di
reito em exercício, Prefeitos 
de vários municípios, che
fes de repartições federais 
estaduais e municipais, e x 
positores, fazendeiros e 
grande numero de visitantes 
Oe«1e e de outros Estados 
visinhos.

No ato inaugural falou 
o representante do Sr- In
terventor Udo Deeke, Dr. 
Leoberto Leal, proferindo 
eloquente discurso que foi 
fartamente aplaudido.

Serenados os aplausos e 
ao som do Hino Nacional 
O Sr. Secretario da Agri
cultura hasteou a Bandeira 
Nacional Em seguida to- 
ram inaugurados os pavi
lhões da pe&uária, da in 
dustria, do comercio e da 
agricultura, percorrendo a 
comitiva oficial todas as 
dependencias do recinto da 
Exposição.

í) julgamento
Hoje pela manhã reaiizou- 

*e o julgamento oficial dos 
animais expostos, sob a 
direção do Dr. Ju lio  B it te n 
court, alto funcionário do 
Ministério da Agricultura, 
designado Jurado unico do 
certame.

A SPECTO  G E R A L  DO 
PA R Q U E

O parque cia Exposiçáo 
apresentava um aspecto de

do com a organização dos 
respectivos pavilhões, todos 
confeccionados a capricho, 
apresentaado um belo pano
rama de conjunto.

COMERCIO INDUSTRIA
K A G RIC U LTU RA
Os mostruários desses 

pavilhões foram organiza
dos com muito gosto, ven
do-se numerosos orod u tos 
dignos de elogios.

P E C U A ’RIA
A variedade de animais, 

de varias e excelentes ra
ças, é grande, uão nos 
permitindo. neste iigei-- 
ro apanhado, fazer uma a- 
preciação judiciosa, o que 
faremos na próxima ediçíV».

Não obstante, notamos que 
os especimens apresenta
dos, em ótimas condições, 
proporcionam excelente im 
pressão.

O MOVIMENTO DA
CIDADE

Desde o dia IS com eça
ram a chegar visitantes e 
expositores em grande nu
mero. movimentando extra
ordinariamente a cidade.

O PROGRAMA DAS 
F E S T A S

Para presidir as festas da 
4a Exposição, foi nomeada 
a seguinte Comissão de Hon
ra:

Snr. Fidal Ramos Jo r .  - 
Prefeito Municipal.

Oel. Paulo Horta Rodri
gues - Comt. do 2o Btl. Rod.

Hermelino Ribeiro - Juiz 
de Direito da Comarca, em 
exercício

DIA 21
'As 12 Hora» — Chur

rasco oferecido pela Asso
ciação Rural ao Snr. repre 
sentante do Snr. Interven
tor Federal.

'As 15 H oras — Desfile 
dos animais Premiados.

’ As 17 Horas — rova 
«Expositores» ( ( ’açada a R a
posa), - Em homenagem aos 
Expositores da IV Exposi
ção Agro-Pecuaria, patroci
nada pela D. S. R. E. 2° 
Btl. Rod. e Sociedade Hipi-I 
ca Lajeana.

’As 20 H o ra s — Concur-j 
so de Vitrines, promovido pe
la Associação Comercial cujo 
julgamento está a cargo de 
uma comissão de Senhoras.

’A.« 21 Horas Soireé 
no Clube 14 de Junho.

DIA 22
’As JO Horas —  Prova - 

«Santa Catarina» (Salto-Ca
tegoria) Em homenagem aos 
Excelentíssimos Senhores, 
Interventor Federal de San
ta Catarina, Comandante do 
>cgundo Batalhão Rodovia- 
rio e Prefeito Municipal de 
Lajes.

’As 15 H o r a s — Desfile 
Geral dos Animais Expos
tos e encerramento da E x 
posição.

’As 22 Horas —  Baile de 
Gala nos salões do Clube 
14 de Ju n ho.

DIA 23 
FE IR A

Em dia e local a ser a- 
nunciado, uma Comissão 
da Remonta do Exercito, 
fará conferencias versando

0 Desembargador Mario Teixeira Carri- lho e ss advogados de Lajes
O D esem bargador M ano Teixeira Corrilho, recebeu 

do Dr.Celso Ramog Branco, a seguinte carta:
Lajes , 10 de abril de 194Q

Exrno. Sr. Desembargador Mario Teixeira Carrilho 
nesta.

Mestre.
Recebi, na qualidade de decano dos advogados militantes no 

fôro da Comarca de l.ajes. o oficio desse Juizo, de hoje datado, 
pelo qual V. Excia., por meu intermedie, comunica, a todos os 
causídicos aqui residentes, a sua nomeação para membro da mni» 
alta Côrte de Justiça do Estado, e, consequentemente, o seu defi
nitivo afastamento da chefia do poder judiciário desta comarca.

Ninguém pode, como o advogado, aquilatar das virtndes e 
qualidades de um juiz.com o qual vive a vida ardua e laboriosa 
do pretorio, e, ea, sabendo que interpreto o sentir dos demais co
legas, tenho a dizer que, sempre, em todas as horas, momentos, 
ocasiões e circunstancias, encontrei em V. Excia., alêra de «m 
Mestre na verdadeira e lidima acepção do termo, um magistra
do integro, honrado, culto e sereno, que, por si sd, honra e dignifi
ca a Justiça Catarinense.

No «Ito posto que V. Excia. vai ocupar, terá oportunidade 
de mais uma feita, patentear a sua colaboração eficiente, leal e 
esclarecida a causa dos sagrados ditames da Justiça.

Servindo-me da ocasião, digne-se V. Excia, em aceitar as 
minhas despedidas e de todos os meas colegas, com os votos de 
felicidade ppssoal e os anseios de um breve regresso ao convívio 
dos que tanto estimam e admiram os predicados moraes e intelec- 
tuaes de V. Excia.

CELSO RAMOS BRANCO ----- Advogado

tema — 0  CAVALO.

í 0 Vale do Itajaf n
Encontra-se nesta cidade o 

, nosso colega de imprensa 
lOsias Ouimarães, diretor da a- 
1 preciada revista «O Vale do Ita- 
j j»í • que se edita em Blumenau. 
•Sua presença aqui prende-se 
à confecção de nma edição es
pecial dedicada a Lajes foca
lizando aspectos gerais da cida
de, e o certame Ágro-Pecuario.

Instituto de Educação
Em virtude do pedido de de- 

misão formulado pelo Prof. 
■Roberto Ferreira, Diretor do 
j Instituto de Educação desta ci- 
jdade, foi nomeado para substi- 
1 tui—lo, no referido cargo, o Dr. 
Osni Regis, lente do mesmo Ins
tituto e advogado do foro local.

OFICIO RECEBIDO
Do D esembargador Mario 
Teixeira Carrilho recebemos 
o seguinte oficio de agrade
cimento:

llm* Sr. Diretor do «Correio 
Lagear.o»

Em o momento que, em de
finitivo, deixo o exercido d 
cargo de Juiz de Direito desta 
Comarca, por ter sido, por ato 
■io Governo do Estado, promo
vido ao cargo de desembarga
dor do Tribunal de Apelação 
deste Estado, quero manifestar 
vos os meus agradecimentos 
pelas atenções recebidas desse 
jornal durante a minha judica
tura nesta Comarca, como tam
bém o apreço e estima que a 
vossa bondade foi pródiga para 
comigo

Sirvo-me do ensejo pan 
apresentar os protestos de

nha alta estima e distinta con
sideração.

!
Mario Teixeiru Carrilho  

Juiz de Direito.

í - - - - - - - - - - - - - - - - - —Prudência Capitalização
Encontra-se nesta cidade o 

Sr. Ernani Monteiro, dinâmico 
e esforçado Inspetor da «Pru 
dencia Capitdização».

Acaba de ser nomeado Agente 
Regional da «Prudeucia Capita
lização» nesta cidade, o Sr. 
Edgar Werner, pessoa muito re
lacionada e cstiuiada uesta cida
de.

v°VAssi ne Correio Lageano

, Oscar Pereira dos Anjos c Senhora
participam aos parentes e pessoas de suas relações o nas
cimento de seu primogênito CIRO, ocorrido a 14 do cor
rente mês.

Lajes, 20-4-946.

r I
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Aniversários
Dia 17

0  menino Sergio, filho dosr. 
Vidal Ramos Júnior, d. d. 
Prefeito Municipal.

— 0  menino Cândido, filho 
do sr. Cândido Bampi, do alto 
comercio desta cidade.

Dia 18
0  sr. Antonio Jader Mar

ques, lente do Instituto de Edu
cação.

— O sr. Mauro Rodolfo, geó
grafo residente nesta cidade.

Dia 19
A exma. sra. d.

Ramos Costa, esposa 
Pompeu Costa,

— O sr. Wilson Castro, do 
comercio desta cidade.

— O menino João Batista, 
filho do Dr. João Batista Tezza.

Dia 20
A srta. Carmelita Sabatini, 

filha do sr. Pompeu Sabatini.
Dia 21

A exma. sra. d. Laura Ra 
mos, esposa do sr. O s c a r 
Amancio Ramos,

— Gerson, filho do sr. Olim - 
pio dos Saníos.

Dia 22

Leonina 
do sr.

A exma. sra. d. Gertrudes 
Correa de • Oliveira, esposa do 
sr. A aldevino de Cordova, de 
Capão Alto.

Dia 23
O sr. Vaídomiro Alves de 

Barros, fazendeiro em Antcuio 
Inácio.

Dia 24
A exma. sra. d. Julieta Go- 

doi, esposa do si. Manoel Li- 
vino Godoi.

— O sr. Silvio Gamborgi. 
fazendeiro neste município.

Dia 25
A srta. Cecilia Krebs, filha 

da sra. d. Carolina Krebs.
— exma. sra. d. Eufrosina 

Neves, esposa do sr. Julio Ne 
ves, de Concordia.

— O sr. Hildebrando Teles, 
do comercio de Campos Novos.

A exma. sra. d. Gertrudes 
Cordova, esposa do sr. Celso 
Cordova, criador em Borel.

Dia 26
O sr. lvandel Godinho, da 

firma Godinho & Socas, desta 
cidade

— A sta. lta Silva, filha do 
sr. Sebastião Luiz da Silva

— Jaci, filha do sr. Orgel 
Pereira de Sá, de A. Inácio.

Inverdades do correspondente 
do Diário da Tarde 

em C u riÉ a n o s
Na edição de 8 do corrente 

o ♦ Dtári*« da Tarde» estampou 
uma notícia tendenciosa de 
seu correspondente, em Curi- 
tibanos, veiculando supostos 
desmandos do prefeito Salomão 
Almeida.

No entanto, foi este mesmo 
Prefeito nin dos administrado
res mais honestos, operosos e 
ponderados nas suas atitudes, 
o que lhe valeu o alto npreço 
dos correligionários e a simpa
tia de elevado número de ad
versários políticos.

Enquanto permaneceu na 
prefeitura, durante, a campanha 
eleitoral, s. s. conduziu-se com 
elogiável isenção de ânimo 
quando todos gozaram a mais 
ampla liberdade. I

A prova de que o sr. Salo
mão Almeida administrou o 
município a contento geral, está 
na sua recondução ao cargo de 
prefeito com grande júbiio da 
esmagadora maioria do eleito
rado curitibanense.

Despedida
Domingos Barbara Valente e Senhora despedem-se de seis 

parentes e pessoas de suas relações, estando ao inteiro disp r 
em Florianopolis, à rua Álvaro de Carvalho n° 64 onde vâo fi
xar residência.

Lajes 17 de Abril de 1946.

Dois tnilhfles de cruzeiros para o Porto de Logon 1
O presidente da Republica assi
nou decrcto-lei abrindo, no Mi
nistério da Viação e Obras Pu
blicas o credito especial de Cr$

2.292.200,00, para atender a de*- 
pesas com a exploração do Por
to de Laguna.Convite Missa

Pericles Lopes e filhos e demais parentes d* sempre lem
brada Delminda Andrade Lopes, convidam as pessoas de suas 
relações para a missa de 6o mês que mandam rezar na Catedral, 
dia Io deMaio p. futuro, às 7 horas, por alma daquele ente 
querido.

Antecipam agradecimentos.Agradecimento e Missa
A Família da sempre lembrada

Carolina G. Krebs

C r u c i f i x ã o
T rajm io Sousa

(Tradução do original inglês)

Ao Céu eu indaguei: - Por que infligiste a Deus 
»Suplícios tantos, 1âo cruéis? - Responde o Céu:
- Poi o Homem! Oh! que hc rror, velei os astros meus 
Por crime tão atroz, que a treva os envolveu.

—  o —  o —
O Mar interpolei. Raivoso, em escarcéus:
-  Fo i o Homem! Quanta dor cruciou-me o vil labéu: 
As vagas, em furor, ante < s delitos seus 
Fugiram, a bramir, secando o s“io meu.

—  o — o —
'A T erra  eu perguntei. Contesta, com pavor:
- Foi o Homem! Vezes mil meu solo, sem cessar, 
Abala-se a tremer, lembrando tanto horror!

—  o — o —
Por fim, ao Homem indaguei, a rir-se alvar:
- Por que fizeste tal? - Eis me olha, zombador, 
Meneia a fronte audaz . . . sem algo replicar!

A 13 do corrente faleceu nesta 
cidade a exma. Sra. D. Carolina 
Krebs pertencente a antiga e 
conceituada familia lajeana. O
seu trespasse foi muito sentido 
no vasto circulo de relações que 
possnia, acorrendo a casa mortuá
ria grande numero de pessoas. 
A extinta senhora deixa vários 
filhos e numerosos parentes. Os 
atos de seu sepultaraento foram 
grundeinente concorridos.

J o s é  Fontes D antas
e A lm aídes W altrick D antas

participam aos parentes e pessoas de suas relações o nas 
cimento de suas gemeas BERENICE e BEATRIZ, ocorrido 
em 9 do corrente mês.

Lajes, 15 — 4 — 194G

ontrataram casamento, o sr. 
Rodrigues, do alto comer- 

de Porto Alegre, e a distin- 
snhorita Zita Lopes, filha do 
Boanerges Lopes e de dona

Leonina Lopes.

— Noivaram nesta cidade o 
sr. Ivon Godinho, do alto comer
cio do Rio de Janeiro e a gracio
sa senhorita Heloísa Ribeiro, fi
lha do falecido sr. Claricio Ri
beiro.

Assine Correio L ag ean o»

i s  oovas instalações da
«essa PU WS»

A antiga e conceituada loja 
de fazendas «Casa Para Todos» 
de propriedade do Sr. Armindo 
Ranzolin. conhecido comercian
te localizado à Praça Vidal Sê
nior, acaba de mudar sua afre- 
guezada loja para o novo pré
dio de propriedade do Sr. Mario 
Grant, à rua 15 de Novembro, 
22.

Fm suas novas instalações a 
«Casa Para Todos, tornou-se 
uma loja chic, moderna e con
fortável, honrando as tradições 
do comercio lajeano. Para a 
sua inauguração a «Casa Para 
Todos» ofereceu aos seus fre— 
guezes um grande e variado] 
sortimento de tecidos moder- 

i nos, a preços modicos-
i ----------------------------------------------

i A Prudência Capitalização
PAGA MAIS UM PRÊMIO
No sorteio de março p. pas

sado, a importante companhia 
«Prudência Capitalização» pa
gou nesta cidade, ao Sr. Wsl- 
ter Hoeschl, do alto comercio 
local, um prêmio no valor de 
Cr$ 5.000,00.

Continua aumentando verti— 
ginosamente o numero de subs
critores do titulos da poderosa 
companhia de capitalização, 
cm Lajes, onde a roferida organi
zação tem pago vários prêmios-

falecida dia 13 do corrente, aqradece sinceramente a to
das as pessoas que compareceram no ato de sepultamento 
deste ente querido, e convidam os parentes e pessoas de 
suas relações para assistirem à missa de 7o dia que man- ] 
dam resar na Catedral, a 22 do corrente, às 7 horas, uos 
altares do «Coração de Jesus» e.Coração de Maria»-

Aos que comparecerem a este ato de nossa Santa Reli- | 
gião, antecipam agradecimentos.

A g i* a il e e i m e n t o
Henrique Torquato de Oliveira Cordova e filhos, agrade

cem a dedicação dos ilustres médicos Drs. Carmosino Camargo 
e joão Costa Netto, durante a enfermidade de sua falecida espo
sa e mãe Hercilia Figueiredo Cordova, estendendo seu agrade
cimento às Irmãs do Hospital e a todas as pessoas que os con
fortaram .

m0 Sapato th ic  mm
A mais nova sapataria de Lajes

Grande e variado sortimento de calçados para ho- )%?! 
mens, senhoras e crianças

Esta casa recebe semanalmente artigos de alta moda ^  
--------------- 53!

Não compre sem verificar os nossos oreços

Dr. JOÃO COSTA NETTO
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos

O perações: de Estomago, Intestino, Apendicite, Figado e Vias Biliares. 
Tireoide, Boeio (papoj. Hérnias. Varises e Hemorroidas. Rins e ProstRta 
Útero, Ovários e Seios. Tumores em geral, Cirurgia dos Ossos e Arti
culações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar 

Atende  no H o sp ita l li. $ . d o s  P ra ze re s  e na M a te rn id a d e  T eresa  R a m o s
Consultorlo 15 dr Novembro, 21 ( E difício  da  Telefônica) 

dns 3 — 5 horas
L A J E S  R esidência llio  Branco 5 — Fone ló'5 S. Catarina

Construtora Lajeana
ARRUDA & RAU, LTD A.

Projetos e orçamentos por empreitada ou administração 
em todo o Município.

Construções em alvenaria, concreto armado, madeira, refor 
mas, demolições, etc.

Escritório: Rua Mal. Deodoro, edifício Paulo Brorring, I. andar.
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mr Parque Teatro Guarani
C H I Q U I N H OE SEUS COMEDIANTES

Espetáculos familiares

Nena ■ Bola 7 - Flavio

CHIQUINHO A n m i h ã ;  Casa

PttronUha

Quero Mamá
Cr.jg 1,00

Tetto - Mario 

C a í d a s  -  Nô
Para hoje - a gozada C o m é d ia  : 

A s s o m b r a d a  Pre<? ° ßeral

Escritório Jiiridico Comercial
Diretor: Dr. E lis id rio  de Cam argo B ran co  —  Advogado 

Rua Frei Rogério 54, - Caixa postal, 54 - Fone, 54
End. Telegr.: «ELIBRANCO» Lajes S. Catarina

Departamento Jurídico e Comercial: rua Correia Pinto, 84 
Outros Departamentos: rua Frei Rogério, 54

«O——{-<53»

DEPARTAMENTOS:
|. . , j j j  , , _  Cliefe, Advogado Ananias O’Donnell, Co-
*IU! iUIDO branças, Inventários, Ações, Oiveis, etc.

P o m e r c i a l  — Chefe’ ' ocundino Pfreiri’ dos Anjos

R ura
Representações e Conta propria

Granja Camargo Branco a 11 kins, d« 
cidade

Informativo -  ° ' 7 & u ,
Madeiras, Lenha, Leite, Queijo e 
ManteigaIn d u s tria l

I m o h i l t u  l*in — Administração de imóveis, compra 
1ÍIIUUI11 u I 1U e venda de casas, chacaras; lotes, 

URBa NO Armazéns, empresas etc.

I n iah i l ia  piii Venda de fazendas, terras para
1II10UIIId l  Iu colonização e pinhais, serranas,

empresas diversas

A cargo da firma Barontini Dala- 
gazza 8i Cia. Ltda.

RURALC o n s tr u ç õ e s  -
F açam  seus anúncios no tC orreio Lagean o*

I VENDE-SE
'house, con

Um aparelho de ra
dio marca Westing- 

com 5 valvulas, em per- 
' feito estado. Tratar nesta reda- 
'ç3o.

VENDE SK
Um terreno à Rua Joâo de 

Castro com tres casas, e outro 
na rua Benjamim Constant e 
uma Charrete nova Tratar com 
o proprietário Joâo Jorge da 
Silva, no Hotel Sul America.

EMPRESA AUTO-VIAÇÃO «B R A S IL »
Linha Regular de Transporte de Passageiros

FLORIANOPOLIS —  BOM RETIRO — LAJES
Carros Novos e Confortáveis

HORÁRIO:
Lajes -  Florianopolis — 2as. e 5as. Feiras 
Florianopolis -  Lajes — 4as. e Sabados

SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MANHÃ

REGISTO INDUSTRIAL
Um dos seus amig-os. I

De ordem superior tórno publico 
que, de 15 ii ;iO do corrente inès pro
cederei o lançamento do Registo 
Industrial, nêste município, nos mes
mos moldes do que já se fez nos nnos 
anteriores.

Compete aos senhores industriais 
procurarem nesta Agencia, os ques

tionários e impressos para a presta
ção de suas informações, relativas 
ao ano de 1945, bem como quais
quer esclarecimentos que se torna
rem necessários.

Aos faltosos e infratores serão a- 
plicndas as sanções penais previstas 
em lei.

Lajes, 2 de abril de 194ii.
Augusto W aldrigues

Agente Municipal de Estatística

C3
é fazendeiro ou agricultor?

Preste enfâo uma homenagem, a esse «migo — por oca
sião da 4a. Exposição Agro-Pecuária — ofertando-lhe uma 

assinatura de qualquer das conceituadas revistos agro-pecuárias: 
• REVISTA DOS CRIADORES»

«SÍTIOS E FAZENDAS. •
«CHAGARAS E QUINTAIS»

«A FAZE\TDA»
Agentes nesta cidade: WILSON CASTRO & IRMÃOS 
Escritório: Anexo à Livraria e Papelaria «DANILO»

iW llíM l-v iP  — uma abolua- f t*,| fIKU*DD dura de pra
ta, (uma ferradura o cabeça de 
cavalo), Oratifica-se a quem en
tregar nesta redação.

Fã RM/ECíâ ? OPULAH
direção técnica do farmacêutico diplomado

AVTO NIO M. V. RIBAS

Grande estoque de drogas nacionais « estrangeiras — Com
pleto sortimento de perfumarias e artigos dc touca lur.

Moderno e aparelhado labnratorio de manipulação — Servi
ço caprichoso — Preços modicos — atende à n ùte

PUAÇA .JOÃO PESSOA LAJES
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E s c r U o .lo  J u r id is  * C o m e rc ia !
Departamentos Imobiliários Urbano e Hurul

Sède: Rua Cel. Aristiliano Ramos n" 6 (Antigo Cartório AtsiMo)
- OPORTU Nf D AI) CS COMERCIAIS:

A) — Casas a Venda na CidaJe de Lajes:
1

2)

1 =

2 —

8 -

G -

1 =

2  —

3 -

4 -

7 —

F —

O

Lajes
Lajes, 1 1 -4-46.

Está conforme: E lisidrio d e  Cam argo Branco.

Automóveis
Um Ford V-8.

á Venda
tipo 36,

— Cr/ 90.1100,00 por grande casa de material, recentamente recons
truída á rua Hercilio Luz, com 703 m2. da terreno, 9 peças, 
fogão de luxo, próxima ao Hotel Provesani;

Cr 18.000,00 por uma casinha acabada de construir coberta do 
telhas, com G peças, terreno com 4 lotes de 36" m2. ca la, to
dos com muito lenha, riacho e excelente olho ilngua, 
construída em meio do mato, na Ch. 1 (Chácara Lenzi). Pró
pria para piscicultura;

3) Cr 225.000,00 por casa de material com dois pisos, ultima pala
vra em conforto e solidez, 15 peças em cimento armado, com
pletamente mobiliada, cosinha americana, quarto e V. C . para 
empregados garagem e duas entradas independentes;

4) Cr IO".000,00 por casa com dois pisos, toda de material, esquina cen
tral com 11 mts. em uma rua e 70 na outra;

5)  Cr 120.000,00 por uma casa de esquina, com ótima i.-ibrica de be
bidas, conipletamente instalada, magnifico terreno com 27 ints. 
na rua Benjamin Conslant e 21 mts. na Getulio Vargas. Entra 
uo negócio grande quantidade material para que o comprador 
possa prosseguir no negócio, bem assim essências de la. quali
dade;

6- Cr 25.000,00 por duas casas de madeira, situadas á Avenida 3 de 
outubro aquem do rio Caria, com frentes para a mesma com 
10,6" mts. e 11 mts., bera próximas do calçamento;

7) Cr 7.000,0" por uma casinha velha, Com magnifico lote com 912
m2., alem do rio Cará. prixiraa ao mercado novo;

8) Cr 80.000.00 por magnifica vivenda situada á rua Frei itojério es
quina com uma rua nova, tendo na frente para á Frei Rojé- 
rio 22 mts. e para a rua nova 32. Zona residencial chie. Tem 
espaço para construir mais quatro casas.

Casa e Chácara a venda em ltajai:
9| Cr 15.000,00 com 21.048 m2., distante somente 3 /ima. do Cje,* do 

Porto e proxidades Estação da Estrada de Ferro, com ônibus 
á porta, a 5 minutos do centro, na estrada que vai á Florianó
polis junto á esquina que conduz á Cabeçudas. Bom pomar, 
grande com mais-de 30 caixões de abelbas Casas Cobertas 
com telhas e todo o madeirame da lei, inclusive as taboas. 
Pnsta-se á exploração olaria, caieira ou loteamento. Preço pa
ra pagamentos mensais de Cr 1.000,(X) durante 21 mez.es. Tra
tar também no Banco Inco em ltajai.

B — Lotes a Venda em Lajes:
Na Ch. 1 (Avenida Marechal Deodoro) 11 lotes, e os numeros: 3 
(esquina), 7 -  23-25-27-2 (4 juntos com casa construída) 30-34- 
43-47 e 49 por preço que vão de Cr 2.60",00 até Cr 6.000,00; 

Na Ch. 2, Ponte Grande, antiga Chácara Bianchin:, somente 
70 lotes a venda, por preço que variam entre Cr 750,00 a 
3.500,00. Zona já calçada e no entroncamento das Estradas Fe
deral Rio-Florianopolis-Uio do Sul;

Na Ch. 3, Ponte do Cari. aquem do Campo da aviação, antiga 
Chácara Sebastião Prudente 1’ietra, brevemtute uns 40 lotes. 
Já  aceitamos pedidos;

Cr 4.000.00 por um lote de 4"0 m2., sito á rua São Joaquim; 
Cr 36.00",00 por 12 lotes A Avenida Três de Outubro, a quem 
do rio Cará, adquiridos da Chácara do sr Joáo Ribeiro Branco; 

40 lotes diversos em Vacaria, que poderão ser permutados por 
propriedades aqui em Lajes,

C — CHA’CARA^.
—Cr 50.000,00 por uma com 300 000 m2, metade mato, com uma 

Olaria em perfeito funcionamento, Casa residencial nova, 2 
grandes pavilhões e demais dependencias, distando 6 Kms. do 
centro. Renda Cr 2.000,00;

— Cr 20.000,00 por duas pequenas chácaras no banhado, próprias pa
ra Olaria;

— Cr 8.00",00 por uma com ótima esquina para comercio, casa,
galpão, frente ao campo de aviação;

C — Fazendas a Venda em Lajes:
Cr 50 "00,00 por quási 700 0"0 m2. á 18 Kms. da cidade, ua es

trada federal calçada, 18 minuto» de automóvel. Boa casa, gal
pões, mangueiras, bons visinhos. Campo todo feichado, 400 pi
nheiros e duas quedas d’agua. Aceita-se em pagamento 40 va
cas com cria;

Cr 30".000,0" por 15 milhões de m2, a 8" Kms. da cidade, pró
ximas a confluência do Caveiras com o Canoas. Metade matos, 
com mais de 10.0"<J pinheiros de 45 cms. acima:

Cr 500.000,00 por uma Fnzendola de 8 milhões de m2., com a- 
proximadamente 5.0"0 pinheiros, próxima ao Passo do Socorro, 
ás margens da estrada federal macadamisadn;

Cr 80 <100,00 por 4 milhões de m2. aproximadamente, com 3 a 
5.000 pinheiros, situadas nas divisas dos distritos de Carú e 
Correia Pinto, na confluência dos lajeados Tigre e da Cachei
ra;

Cr 90.000,00 por duas fazendolas, uma com 2 milhões de m2. e 
outra com 2 e meio, ambas ao distrito de Carú separadas, dis
tando 24 kms.;

Cr 18.000,'X) por 300.000 ni2., zona de pinhal, a 3 kms. ria estra
da para Rio do Sul, distrito de Índios, na Barra Grande;

Cr 1 325.0o0.00 por grande fazenda com 53 milhões m2.;
D — Pinheiros:

TemoS a venda nivesos lotes e também temos interessados;
E — berrarias:

preta, cinco pneus novos, 8 5 ! 
cavalos, não usou gasogêtiio.

Ttatar (Jirelamcnte com o pro
prietário, Amo Lange Caixa 
Postal, N° 10, Lajes.

I) K 8 T A H ft
Venda a v u lsa  na En-

g r a x a ta r ia  Polar.4
Nas

lo te s  á  v en d a
ruas Marechal Deodoro 

e Travessa biqueira Campos, 
medindo dois lotes 12,00 m 
x l5,O0m de fundos, e os 
outros dois 10,00 m x 39,00 
m de fundos.
Tratar nesta redação .

Vrfeitura Municipal de Lajes
ESTAD O DE SA N TA  C A T A R IN A

DECRETO No 9
de abril de 1940de 8

O Prefeito Municipal <1* r'* P 3
"I- do dacrato-le, juyj10 de 19l4

decreto-lei n. O, ac j  j rxi:item
com o

na
12 12,

conform’ iade do diminuto no art. 12,
j e 8 de abril de 1939, e de acordo

DECRETA:
i _  Fica conce d'd" "  Oaixn Es',oU" d° ° rUp° 

cidade, uma subvenção de
Escolar Modêli 

mil e duzentos cruzeirosArt. _
«Vjdnl Ramos» desta 
para o corrente (jn quo lratJV apresente decreto correrá por con

ta dn dotação 9-L8 4 -^ ’J 1” °^s" disposições em contrario.
Art- V « f & M u ^ C Í ? a l “ .P L»% s. 8 de abril de 191G

Assinado -  lidai Ramo* /unior
Ulderico Canali — Secretario

d e c r e t o
de 15 de Abril de 1916

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve

Temos uma com 41 m3 de cota, para madeira de lei e quali
dade, quadro centro, hidráulica, com todo o mataral de pri
meira. Preço de custo: 30.90",00;
Comprador de grande Fazenda: Temos um capitalista interessa
do dispondo até Cr 3.000.0"0.00, pagando somente utn terço 
em Apólices com renda certa de 6 ’/,;
Palanques de Cérne: Vende-se qualquer quantidade, podendo- 

se entregar no local do interesse do comprador.
Acostume-se a consultar esta ORGANIZAÇ.-ÍO, antes de se deci
dir a realizar qualquer transação aqui anunciada. Basta telefo
nar para o aparelho 54, ou escrever para a caixa postal 54, cu 
ainda telegrafar para «ELIBRANCO»

Santa C atarin a: Brasil.

Biir dlN M JIM »
RUA MAL. DEODORO 

0  mais moderno recinto de 

Café, Bar e Restaurante. 

Tem tudo o que V. S. desejar

Visite o Bar« PINGUIM»

De acordo com

NOMEAR:
o art 15, item V, do decreto-lei estadual n. 700, de 23

Leom n?Cordola‘ dos Santos para exercer, em substituição enquanto 
1 cun . . — *«— A.:*-.*!«- oro Mana Trindade Passos, odurar o empedimento do respectivo titular sra

cargo de Professora, Padrão A. constante do Quadro Un.co do Wumcpm 
(Escola Mixta Municipal de Escurinho, do distr.to de Capão Alto), perct-
bendo a gratifica ão prevista em le i. , ,

Prefeitura Municipal de Lajes, 15 de abtil de 1946 
Assinado - Vidal Ramos Júmor -  Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretario

VKNDEM-SB 2 casas de 
materi

al, recém construídas de pro
priedade do Sr. João Batista 
Dias, à Travessa Tiradentes, 
(banhado).

DECRETO
dr 16 de abril de 1946

O Prefeito Municipal de Lajes resolve;
NOMEA R;

De acordo com o art. 15, item V, do decroto-lei estadual n. 70", dt 
de 28 de outubro de 1942 .

Odilon Outubrino de Oliveira Couto para exercer, em substituição, 
enquanto durar o empedimento do respectivo titular sr. Nicanor Batista Ri
beiro, o cargo de Fiscal \judanle, Padrão 1 constante do Quadro Unico do 
Município

Prefeitura Municipal de Lajes, 16 de abril de 1946 
Assinado — Vidal Ramos Júnior -  Prefeito Municipal 

r  Ulderico Canali — Secretario

.  J .  B .  T E Z Z â
Advogado

Rua Afonso Ribeiro s;n. 
Alto da Santa Cruz

LAJES — Sta. Catarina

1 —

PORTARIA
de 12 de abril de 1946 

O Prefeito Jfunicip&l de Lajes, resolve 
Conceder licença

De acordo com o art 155, letra a, combinado com o art 157, do de
creto-lei estadual n. 700, de 28 de outubro de 1942

A Sebastião Afiguel de Assunção que exerce o cargo de 
Mercado, Padrão E,constante do Quadro Unico do Município, 
dias, com todos os vencimentos, a contar de 9 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, 12 de abril de 1946 
Assinado =  Fidal Ramos Júnior — Prefeito Jfuuicipal

Zelador do 
de sessent»

D in heiro  a  ju r o s
Precisa se

zeiros
Dá-se
nesta

de 3 a 5.000 em
para a compra de cereais, 

garantias. Informa-se 
redação.

J o ã o  8.  W a i t r i c k { Jô ra t
Agrimensor D iplom ado.

Carteira P rofission al n° 564. 
M ED IÇÕ ES E  D IV ISÕ E S D E T E  titi A 

Aceita serviços nos m unicípios vizinhos. 
Lajes — P raça da B an d eira , s  n.

Ve,ii(leui-se^ino' " ” br*"-para Registro 
Hipotecário, Protocolo, Indica
dor, etc.

Preço de ocasião. Tratar na 
\ Tipografia Labor.

orna

F A Z E N D E I R O S !
Oataventos W incbarger de 6 a 12 vlt«.

Baterias Durex vaso de vidro, recém c h ia d a s ,  
grande capacidade e durabilidade.

Um ano de garantia

“ Voz da Cidade”

O r .  O S N I  R E G I S

I Aliviada em Poucos Minutos
Em pcucos minuios a nova receila _

Mend3co — começr. a circular no surj-uc 
Aliviando o« ucet-sos e o» ataques 'ia omi u

A d v o g a d o

....... ....—— — - ..vv. «VH V. no lll.iq inj
ou bronquite. Km pouco tempo * noMiveílaciJj, ---1--- - ■ rvuvu " «ipv c | «ir.xi \
dormir bem, respirando livre o lacllcionte 

( Mendccc all vlu-o, mesmo que o mal seja 
Hr.tigo, porque dissolve e remove o mucos 
que ohHlrúo rs vias resnlratonas, mlnaudu 
a Miu energia, arruinando sun saúde, Ta- 
zendo-o s e n t i r - s e  premuturamente Nelbo 
Mondaco tem tido Unto Êxito que se oTe- 

j rpee com u garantia de dar no paciento 
respiração livre e faoll rapidamente e com- 

j P,el<> alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Msndaco, hoje mesmo, era 
qualquer farmácia. A uosaa garanti« A a 
sua maior proteçAo. “

iTaça João Pessoa Elificio Dr \LAj ES tiiicio Dr. Acacio —  1- andar
Santa Catarina

M e n d a e o ':
Agora também a  Cr$ 10,00

Acaba corn a a ma-

Dr- Joâ0 Ribas Ramos
Causas Cíveis r í !  V °  g  d 0

IWsús e° T rCIT  CD-ninais, Trab»- 
3 e L<-gisla;àu Fiscal.

I

Sta. Caiarina

0
Vidí
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Sociedade M. Carlos Gomes

Campanha Pró Sede Social
Tem sido coroada de êxito admiravel a campanha 

dirigida pela Diretoria da Sociedade Cario» Gomes, pa
ra a construção de sua séde Social

Até á presente data a comissão encarregada, anga
riou os segumtes donativos:

Contribuição em Dinheiro
Cr#S João Duarte Silva Júnior 

João Cruz Júnior 
Domingos B. Valente 
Nelson Vieira do Amaral 
Celso Rosa Ramos 
João Oualberto Silva Filho 
Roberto O. Ferreira 
Bertussi & Ribas 
Evaristo Duarte Silva 
Dr. João Ribas Ramos 
Álvaro Silva 
Agenor Varela 
Cesar Vieira Costa 
Antônio Jader Marques 
Darci Ribeiro 
Argeu Furtado 
Walter Tagessel 
Osvaldo Lenzi 
Osório Lenzi 
Raul Pinto Arruda 
Almeida Broering & Melo 
Dr. Ceiio Ramos 
João Braescher

Total Cr# 5.80o 00
Alem de muitos outros contribuintes cujos nomes deixa

mos de publicar por falta de espaço, o que faremos nos nume
ros seguintes, doaram material para a construção, da séde os 
seguintes senhores:
Sr. Epaminondas Valente 20 dz. de táboas no valor de 2.000,00 

ò'r. Dr. Eüziario Camargo Branco 1 terreno no
valor de

Sr. Walter Tagessel -  Administração gratuita da
construção da Séde.

Sr. José Augusto Steffen 2.000 tijolos no valor de 
Sr. Joaquim Melim Filho 1 000 tijolos no volor de 
Sr. Darci Waltrick da Silva 10 dz. de madeira

no valor 1.000,00
A comissão apresenta aos generosos contribuintes 

da presente campanha o seu agradecimento, pelo alto 
espírito de campreensão das causa nobres para 
lho da terra lajeana.

2.000.00
500.00
500.00
200.00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200 00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00

3.000,00

420.00
210.00

Coletoría Federal
IMPOSTOS E O B R IG A 

ÇÕES EM A BR IL

VINHOS E DERIVADOS — To
dos os que vendem, fabricam, 
.eem depositos, engarrafam ou 
importam, vinhos e derivados, 

aguardente e vinagre, são obri
gados a fazer, no Instituto de 
Fermentação, do Ministério da 
Agricultura, no Rio de Janeiro, 
o registro especial, de acordo 
com os decretos federais 549, 
de 20 de outubro de 1937. e 
2.499,, de 16 de mareo de 1938. 
Sem esse registro, os interes
sados não poderão adquirir es
tampilhas destinadas aos referi
dos produtos, nem renovar a 
patente, para o comercio desses 
produtos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. 
=  Está sujeito á multa de 100/° 
o imposto de renda das decla
rações entregues depois do dia 
30 de Abril.
OBRIGAÇÕES DE GUERRA.
— Continua a receberas quótas 
de OBRIGAÇÕES DE GU ER
RA, atrazadas, com a respecti
va multa. ABONO DE FAMÍLIA:
— Os beneficiários de abono 
de familia, deverão procurar na 
Coletoria Federal, formulários 
dos modelos n° 19 e 20, afim 
de ser procedida a revisão a 
que se refére o art. 10 do De- 
créto 12.299/43. Encarecendo 
urgência no preenchimento dos 
ditos formulários.
Os beneficiários que dentro de 
30 dias não satí-fizerem essa exi
gência legal, terão seus abonos 
cancelados

V' 'erfeitura Municipal de Lajes
e s t a d o  d e  s a n t a  c a t a r i n aRequerimentos Despachados

Oportu .idade
Veude-se 

or8 u" moderna
uma confortável e 
residência, com 6

zt?
*
t

2
t

Dr. Celso Ramos Branco ADVOGADO
Residência e Escritório: Rua Hercilio Luz. — LAJES

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

dormitorios, sala de visitas, sala 
de jantar, copa, cozinhs, duas 
varandas, instalações de pri
meira ordem, agua quente e 
fria, possuindo ainda um depó
sito e dois quartos no pavi
mento superior. Amplo terreno 
com entrada para automovel.

situada em ótimo ponto da 
cidade.

Tratar com Arno Lange.

Dr. Helmuth Probst
‘  Cirurgião - Dentista ■

Especialista em substancias acrílicas:
Pontes e Dentaduras — Estética perfeita 

Obturações — Tratamento da Piorréa

RUA CEL. CORDOVA -  LAJES

O conforto da vida em
familia e a necessidade da

vida comercial exigem
um telefone N-

Faça instalar um telefone em, „
Nsua cisa

N-

JI

N'

N-

N-

N-

N-

N*

N-

N-

N-

N-

N-

N*

N-

N-

N-

N-

N:

N:

N-

452

454

475 • 

482

337

422

481

362

455 

508 

519

372

465

516

517

518 

521

524

52õ

526

527

L0C0M 0VEL
Vende - se um Locomovei «Lin

coln» 24 H. P. em bom estado 
de conservação. Tratar no escri
tório Godinho & Socas, Rua Gel. I \ 
Cordova, 24.

N- 494 -

383 -  

441 —

535 

538

543

544

N-
N-

N:

Dia 8 de abril de 1946.
. Aristides Prudente Vieira c sua mulher - Transferen. 

c!a de terrenos -  2" despacho. Sim
- Arruda Rau & Ltda. - Aprovação de planta e been- 
‘ ça para construir um prédio para a Empreza Mário

Souza Ltda. - 2 despacho: Sim.
loaquira Melim Filho - Licença para retelhar seu pré- 
dio sito à rua Qnintino Bocaiuva - 2  despacho: Sim. 
Antonio Nunes da Costa e sua mulher - lransferen- 

cia de um terreno - 2 despacho: Sim.
Dia 9 de abril de 1946.

■ João José Martins e sua mulher - Transferencia d* 
terrenos -  2' despccho: Sim
Laurindo Vieira Borges e Outubrmo Viera Borges

-  Transferencia de um terreno - 2" despacho: Sim.
- Dorval Bastos - Licença para fazer melhoramentos 
em seu prédio à rua Florianópolis -  2 despacho: Sim.

Dia 11 de abril de 1946 
José Augusto Steffen — Cancelamento de Dívidas - 
2' despacho: Sim.
Aristides Inácio de Liz -  Transferencia de um terreno

-  3- despacho: Sim.
• João Maria Waltrick -  Alinhamento e licença para
construir à rua São Joaquim - 2• despacho: Sim. 
Carlos Canani üodói e sua mulher - Transferencia 

de terrenos - Sim.
Dia 12 de abril de 1946.

João Alves de Campos e sua mulher -  Transferencia 
de um terreno - 2' despacho: Sim.
Arruda 8t Rau Ltda. - Aprovação de Planta e licença 

para construir um prédio para José Maria Arruda 
2‘ despacho: Sim.
Angelo Rossi - Aprovação de planta e licença para 

construir um prédio para o Sr. João José Vieiro 2' 
despacho- Sim.
Angelo Rossi -  Aprovação ’de planta e licença para 
construir um prédio para o S r  José Zulian - 2- des
pacho: Sim.
Angelo Rossi -  Aprovação de planta e liçença pari 

construir um prédio para Antonio Cândido de Lim»
2' despacho: Sim.

■ Sebastião Miguel de Assunção - Funcionário Munici
pal -  Licença para tratamento de saude -  Sim, a con
tar 9 4-46.

Dia 13 de abril de 1946.
: Pedro Waltrick Sobrinho e sua mulher - Transferen

cia de um terreno - Sim.
Renato da Silva Freire e sua mulher - Transferencia 

de um terreno - Sim.
- Milton Oiório de Barros - Transferencia de um terre

no - Sim.
Josué Borges de Araújo - Transferencia de um terreno
- Sim.

Dia 15 de abDl de 1946.

despacho/Sim*0 '  '  *
Dia 16 de abril de 1946. 

pacho.-í S?mhr * Transferencia de um terreno - 2* des

~  c?aUtde ’r.1.^  tVÍHra B°oges e sua mulher -  Transferen-
-  ÉuUá.hiT P rr,en°  ‘ ,2° despacho: S i * .

cia de u -i t V 3 10 ^|ves e s'ia mulher - Transfere1' i f eJ Uf!L <erre"o -  Sim.

_  “ n síJen cb  dê’  s L  ’

deJ um’ lm t n 0W‘ s ! ! í 1< '  mulher -  Transfere«"

um s " “da '  su> - Trasíerenci. *

M atriz  :
FLORIANÓPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e In d fatri.
*1L1AIS EM LAJES -  LAGUNA-BLUMENAU-JOACABA -  JOINVIT P o ' U U U a i « i a

KNDERKÇO TKLEORAKICO H O E P C K K ANClSCQ DO SUL

SEC Ç Õ ES DE FAZENDAS, FE R R A G E N S. MAQUINAS E  DROGAS

Agencia

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTO?

Fazenda* nacionais e estrangeiras, Algodões, Morins e ambraiasasem
dos para ortinas e Tapeçarias olchas. obertores e Acolchoados, Panos para 
meaa, Lonas, Tecidos rayon lisos estampados, Linhas para bordar e serair Lã 
para bordar, Perfumarias, Armarinhos, harutos, etc.

F e rro *  em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flaudres, ca
nos galvasadosi e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros para vidraça» 
obras denvidro e cristal, louças sanitanas, camas de ferro e madeira, Tintas a 
olao e im pò, serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

, «etrangeiros
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CORREIO LAGEANO 6«. paqin an i n i T I I  A casa que procura ter sempre as maiores novidadesA CAPITAL em artigos para homens mulheres e crianças

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

Varias
Dr. JUL10 BITTENCOUBT 

Chegou a esta cidade o dr. 
Julio Bittencourt, alto funcioná
rio do Ministério da Agricultura 
era Ponta Grossa.

OLMIRO G DOS SAJÍTOS 
Regressou de Vacaria o sr. 

Oliniro G. dos Santos, fiscal do 
Banco do Brasil em Lajes 
NELSON V. DO AMARAL 

Chegou de S. Paulo o sr. 
Nelson Vieira do Amaral, in- 
dustrialista aqui residente. 

NEREU CORREA 
Encontra-se nesla cidade a- 

companhado de sua exma. fa
mília, o sr. Nereu Correa, ajto 
funcionário do Banco Inco, em 
Itajaí e festejado jornalista.

ARLINDO TESSER 
Está na cidade o sr. Arlin- 

do Tesser, diretor técnico da fa
brica de Acordeons «TUPY» 
com sede em Caxias.

Dr. José Luís Sun

Acaba de assumir a direção 
da Fazenda de CriaçSo de La
jes, o Engenheiro-agrtnomo 
Dr. José L: San Fili Bottini, al
to funcionário do Ministério da 
Agricultura. S. Sa. que é filho 
de fazendeiro, criador de escól 
e conhecedor d&s nossas con
dições e necessidades, muito fa
rá, estamos certos, em pról da 
zotecnia catarinense, prestigia
do como está, pelas autorida
des federais, estaduais e muni
cipais. A sua nomeação causou 
ótima impressão entre os rura- 
listas serranos.

, c u I t u r a, que v e i o  as
sistir a Exposição Agro-Peeua- 
ria que hoje , se inaugura, c 
proceder o registro genealógi
co do gado «Caracú» do Dr. 

.Indalecio Arruda, caprichoso 
J criador e selecionador dessa ra- 
Ç»-

C I N E M A
0 maior e mais belo filme do ano

PELO VALE DAS SOMBRAS

Dr. RUBENS RAMOS

Encontra-se nesta cidade em 
companhia de sua exma. se
nhora, o Dr. Rubens Ramos, 

; Diretor da Penitenciaria dc Es* 
{tado e brilhante ‘jornalista.

M a m e i Claro do Lioia
E d i t a l

PRIMO TEDESCO 
Encontra-se aqui o sr. Pri

mo Tedesco, industrialista em 
Caçador.

ANTONIO ALVES FILHO 
Chegou de Porto Alegre o 

ar. Antonio Alves Filho, Inspe
tor da Livraria do Globo e do 
Correio Povo.

Chegou hontem de Vacaria o 
conhecido cabanheiro gaúcho 
Sr. Manoel Claro de Lima, 
Membro do Conselho Delibera
tivo da FARSUL e da Associa
ção Rural de Vacaria. S. Sa. 
veio acompanhado do veteriná
rio de sua cabanha, Dr. Mario 
Portela. Para c atual certame 
trouxe dois notáveis touros He- 
reford, puros por cruza e dois 
carneiros JRomney March, pu
ros, de seus afamados planteis.

Dr. OSVALDO CORRÊA
Acha-se nesta cidade, o Dr. 

Osvaldo Correia, destacado fun- 
cionáriodo Ministério da Agri-

O Doutor Edison Valente, De
legado Regional de Policia em 
Lajes, Estado de Santa Catarina, 
na foóna da lei etc.,

Far. Saber, pelo presente edital.de 
intimação, com o prazo de trinta dias, 
• Coriolano Santos Passos, brasileiro, 
pessoa desconhecida nesta cidade, 
para comparecer nesta Delegacia Re
gional de Policia, no prazo de 30 
(trinta) dias, a-fim-de prestar de
clarações sobre a denuncia pelo mes
mo oferecida ao Exmo. Senhor-Pre
sidente da Republica, em data de 
10 de fevereiro do corrente ano. E, 
para que chegue ao seu conhecimen
to, mandou que se passasse o pre
sente edital, para ser afixado na 
Porta da Delegacia e reprodu/.ido no 
Jornal «Correio Lageano», desta Ci- 
dad. Dado e passsdo nesta Cidade 
de Lages, ao? dezesete dias do mès 
de abril do ano de mil novecentos-e 
quarenta e seis. Eu Almeida escri
vão que o subscrevi.

E d is o n  V alen te
Delegado Regional.

Cecil B de Mille, o consagrado diretor dos maiores e tnals

Ic.inti.ncr>« filmes d& historia do Cinema, como — «U Kci dos 
Heis» «Os Dez Mandamentos», «Cleópatra», «Vendaval de Pai 
xõ«s»’ e agora, o portentoso filme «Pelo Vale das Sombras., 
é, indiscutivelmente, o mestre dos atua.s d.retores-ensaiadore,

de H^ ly'J'a°°^iosai monumental produção, que amanhã, domingo 
vai ser exibida no Teatro Carlos Gomes, é um filme notável, 
extraordinário, que todo o mundo civilisado vem aplaudindo
com vivo entusiasmo. ____

Filmado em maravilhoso TECNICOLOR, as suaa cenas 
alcançam, por vezes, o máximo da perfeição e do sublime.

Pelo Vale das Sombras está baseado e inspirado na vida 
autentica do hoje famoso Dr. Wassell, herói e apostolo, medico 
e soldado, que se eternisou na Ouerra da China com o Japão, 
e a seguir, na luta dos Estados Unidos, com o Império Japonez, 
episodios estupendos narrados pelo livro editado, também, sobrt 
a vida deste homem admiravel.

Gary Cooper, que nos deu, já, a biografia do celebre Sar
gento York, vai, agora encarnar a figura do Dr. Wassel, ne* 
te filme que ficará para sempre na memória de todos — Pelo 
Vale <las Sombras.

E’ este o grande cartaz para amanhã, domingo, às 6,15, h 
e 9 horas.

Acordeons
“TUPY"

Diretamenie da Fabrica
REPRESENTANTE NES

TA CIDADE:

CONVITE
Homenagem ao Desembargador Mario 

Teixeira Carrilho
A comissão abaixo convida 

os amigos e admiradores do 
Exmo. Sr. Desembargador Ma
rio Teixeira Carrilho - que a- 

de judicatura nes- 
foi recentemente

pós 25 anos 
ta comarca, 
promovido

do Estado -  para assistirem i 
justa e merecida homenagea 
que lhe será prestada às 20 ho
ras do dia 23 do coirente, 
quando será solenemente inau
gurado o seu retrato na sala

Desembargador das audiências no edifício da Pre 
de mais Alta Côrte de Justiça feitura Municipal.

Lajes, 18 de abril de 1946.

Vidal Ramos Júnior — Prefeito Municipal.
D. Daniel Hostin — Bispo Diocesano
Cel. Paulo Horta Rodrigues — Com. do 2o B. Rodoviário
Hermelino Ribeiro da Silva — Juiz de Direito em Exercido

Paulo Rossi
FRAÇA DA BANDEIRA jj

Dr. Rubens Terra 
Alfredo Fioriani 
Werner Hoeschl 
Virgilio Ramos 
lbraim F- Simão 
Cândido Freitas 
Ulderico Canali

?= Advogado 
— Pres. Centrp Operário 

Presidente da Associação Comercial 
Presidente da Associação Rural 
Fuc. Publico Federal

— Fun. Publico Estadual
— Fun. Publico Municipal.

FONE 25
Em  e x p o s iç ã o  m C A S A  D O S  R E T A L H O S  !

A’ Praça João Pessoa

YAC1NÂ MANGÜINHOS (legítima)
Contra a Manqueira (mancha)
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