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Autonomia dos Municípios
Discurso pronunciado pelo nosso deputado conterrâ
neo, Major Octacilio Costa, na Assembléia Consti
tuinte, (sessão de 27 -  4  -  46) em defesa da auto 
nomia dos municípios.

Senhores constituintes:
Ninguém ousará negar que esta

mos atravessando, politicamente, a 
época de nossa historia em que o 
povo brasileiro mais se preocupou 
Com as idéias pregadas pela Demo
cracia. Desde as nossas grandes ca
pitais até os rincões mais isolados 
deste imenso e admiravel Brasil ha 
uma notória preocupação pelo que 
estamos fazendo nesta Casa, em prol 
dos prinoipios pelos quais os nossos 
gloriosos soldados lutaram nas ter-

nicipio.
Ücorre-me, para citar apenas um 

exemplo concreto, o problema do 
analfabetismo, que nos coloca em 
situação tão vexatória, mesmo em 
relação a alguns países deste Conti
nente. Sem duvida, foi o deslocamen
to da solução do problema .dos mu
nicípios para as capitais, o princi
pal responsável pelo alto indice de 
íletrados que macula as estatísticas 
brasileiras. Estou certo de que se o 
Estado, através de orgSos de orien

tas do velho Continente e pelos tação ou de planejamento, propor- 
quais tanto nos empolgamos na jor- cionaudo os recursos necessários, 
nada memorável de 2 de dezembro, houvesse atribuido exclusivamente 

Tenho para mim, que nSo estamos . aos municípios a solução do proble- 
defraudando as esperanças daqueles | ma, o panorama, seria outro.

repre-
Todas

cujos votes nos fizeram seus 
aentantes nesta Assembléia 
as questões que afetam o interesse do 
Pais, tem sido e vão sendo debati
das neste recinto. E é precisameute 
por isso que me animo a vir ocupar 
a atenção da Casa, para focalizar 
mais uma vez um tema que afeta 
profundamente ou melhor decisiva
mente, a efetivação do ideal democrá
tico Quero referir-me à autonomia 
do Município.

Já  muitas e ilustres figuras desta 
Constituinte versaram o assunto a- 
pontando os males da situação que 
domina nos municípios e sugerindo 
diretrizes novas. Bem sei, por isso 
mesmo, que não venho dizer nada de 
novo. Mas o tema é de tal maneira 
importante que necessita ser focali
zado sempre que possível, ser repisa- 
do, ainda que, como no caso presen
te, nem nenhum brilho.

Fui por três quatriênios, Prefeito 
do meu Município natal — o de La
jes no Estado de Santa Catarina, e 
assim falo com a experieucia de 
quem sabe o que é a vida dessas 
«miniaturas da Pátria» no expressi
vo dizer de João Barbalho, que a- 
Crescentava em seus notáveis comenta 
rios i  primeira Constituição Repu
blicana, que «a história ensina que os 
países de liberdades municipais^ sá»; 
os de maior resistência à tirania».

Tanto mais me tenho envolvido, 
em minha já  longa vida, nas campa
nhas políticas pelas quais temos pas
sado nestes últimos quarenta anos, 
tanto mais me convenço de que nun
ca teremos uma verdadeira democra
cia sem que se outorgue aos Mnm- 
cipios as prerrogativas de libeidnde 
política e de independência econu- 
m íca.

Entretanto, sem independência e-
conomica a liberdade , política não 
será mais do que uma graciosa fan
tasia. .

Outro comentarista da Constituição 
de 91, Aristides Milton, o giande 
deputado baiano, dizia no seu ad
miravel trabalho sobre a mesma, de
pois de estudar a intenção do legis
lador, que «de tudo ressalta a 
portancia do Município e dm 
que o Estado, embora goze da ta- 
culdude de se organizar como me
lhor entender, todavia não pode a- 
fastar-sn dos moldes constitucionais 
com relação aos municípios. Assim, 
ao Estado não é permitido sacriti^ 
car, nem mesmo cercear =  em ctr 
cunstancia alguma — a preciosa au
tonomia, que a lei fundamental con
cedeu aos municípios da RepuDii 
ca».

Citei esses dois eminentes comen
tadores da primeira carta magna da 
Republica para recordar que não toi 
por falta de bons conselheiros que 
depois, à proporção que corriam os 
anos, as prerrogativas municipais

também antonomia administrativa 
oompleta:

Nesse pais modelar o munioi- 
pio é realmente a miniatura ds 
Pátria e os Prefeitos municipais 
tem de suas funções a axata no
ção. Eles sâo administradores do 
município e não simples «embe- 
lezadores das cidades», para 
usarmos qma expressão de Oli
veira Viana. Certo que é preci
so cuidar das cidades, mas sem 
perder de vista que nunca será 
possível criar grandes centros 
sem cuidar principalmente de 
tornar floresoentes as zonas ru
rais que os circundam».

Era o que desejava dizer, 
contribuindo cora ur.s ligeiros 
comentários para focalizar um 
tema de tão indiscutivel inte
resse nacional.

nu
vem

Poderia ilustrar o que afirmo com 
o exemplo do Estado de Santa Cata
rina, do qual tenho a honra de ter 
um dos representantes nesta Assem
bléia. Durante muitos anos tiveram 
os municípios sua ação e suas ren
das grandemente ,limitadas pelos go
vernos estaduais e então era evideu- 
te a paralisação do desenvolvimento 
em muitos setores das municipali
dades. No governo do Senhor Ne- 
reu Ramos, ocorreu uma pjofunda 
alteração administrativa,) particular
mente em relação aos municípios. Ú 
Governo Estadual segundo novas 
normas, procurou devolver em obras 
públicas, manutenção dc escolas, sa
neamento e assistência social, etc., 
uma porcentagem elevada das ren
das arrecadadas em cada município. 
Esse é um critério exemplar. Mas 
nem por ser a orientação) certa, se
rá seguida por todos os governos de 
Estado. E  não deverá a Constituição 
que vamos escolher para o Brasil, 
deixar problemas de tanta rele
vância ao sabor de um bom ou 
de um mau governante. Precisa
mos dar ao Município, na Carta 
de 46, o lugar que ele tem nos 
verdadeiros regimes democráti
cos.

O caminho para o reforçamen- 
to da situação do município 
dentro da Federação, foi em 
suas linhas essenciais, traçado 
por magnificos estudos dos emi
nentes Deputados Noveli Júnior, 
Horácio Lafer e Uofredo Teles, i 
aos quais rendo, neste momento,! 
as minhas homenagens pelo bri-j 
Iho e elevação que souberam im-1 
priimr aos seus pontos de vis-1 
ta. {

Eiu siuL «e, e coni absoluta j 
clareza, propugnaram para que 
houvesse entre a Unia", os Es- 
tdd".s e os Municípios, uma me- 
IUt*r distribuição d» liqucza. Se 
ria na verdade, bastante, que 
os Municípios saisseiu da situa
ção de penúria em que vivem 
na maioria dos Estado >, para 
que, rapidamente, adquirissem 
também uma consciência mais 
nítida do próprio valor político. 
Haveriamos de evoluir segura- 
mente para uma compreensão 
também, de que a felicidade 
dos povos não está na hipertro
fia de duas ou três capitais, cm 
detrimento da totilidade dos 
núcleos municipais.

Os Estados Unidos da Amé
rica constituem um

Di*. José Luiz Bottini
Amigos e admiradores do Dr* 

José Luiz Bottini, por motivo de 
sua nomeação para o cargo de 
Diretor de Fazenda de Criação 
desta cidade, ofereceram-lhe uma 
janta no Hotel Rossi, á qual 
compareceram autoridades civis, 
militares, funcionários públicos 
e muitas pessoas gradas.

Ao champanhe falou o Dr. Joa
quim Pinto de Arruda, Diretor 
do Centro de Saude, responden
do o homenageado.

A nomeação do Dr. José Bot
tini causou satisfação geral, par
ticularmente nos meios da clas
se rural, onde sua senhoria é 
muito relacionado e estimado.Condecorado o . General Eurico Dutra
0 CHEFE DO GOVERNO RE

CEBEU A COMENDA QUE 
LHE CONFERIU S. SANTI

DADE PIO X II

No Palacio do Catete teve 
lugar a solenidade da entrega 
da Orâ-Cruz da Ordem Ponti
fícia de S5o Gregário Magno, 
ao presidente da Republica, 
por S. Excia. o Cardeal do Rioj 
de Janeiro.

Essa condecoração, a mais| 
elevada dignidade conferida pe-| 
la Santa Sé, é oa classe mili-j 
tar, e foi conferida por Pio XII 
ao general Eurico Dutra como 
reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados por S. Excia. 
na organização da Fcrça Expe
dicionária Brasileira, estabele
cendo o quadro dos capelães 

j militares, assistindu ás popula- 
Ições necessitadas italianas u 

admiravel reafirmando suas conhecidas

Em Lajes o Gal. de Dív.
Raymundo Sampaio, 

comandante da 5a. R. M.
Chegou a es‘ a cidade, no dia 30 do p. passado, o 

General de Divisão Raymundo Sampaio, comandante da 
õa. Região Militar, que compreende os Estados de Pa
raná e Santa Catarina. Sua Sa. veio acompanhado do 
Major Gabriel da Silva Santos, chefe da 3a. secçâo do 
E. M. R. e do seu ajudante de ordens, Cap. Savyo Jo 
sé Chavantes.

Na altara dos Índios, foi o distinto oficial General 
recebido pelo Cel. Paulo Horta Rodrigues, comandante 
do 2. B. Rodoviário, Cap. Djalma Miguel de Menezes 
e vários oficiais desta guarnição. Nesta cidade o aguar
davam, o Prefeito Municipal, o Bispo Diocesano, o Juiz 
de Direito em exercício, altos funcionários Federais, Es
taduais e Municipais e representantes da imprensa, do 
comercio, industria e classes trabalhistas.

O Comandante da 5a. R. M. viaja em inspeção as 
obras da estrada de rodagem L a jes— Rio Negro, da qual 
e*tá incumbido o 2* Batalhão Rodoviário.

Dia I. o General Raymundo Sampaio fez uma demo
rada visita a todos os departameutos do 2. Btl. Rodo
viário, indo ao acantenamento da 2a. Companhia em 
Monjolinho, Ponte Aita, onde o comandante e oficiais do 
referido Bataihao lhe ofereceram uma churrascada.

Compareceram as altas autoridades, civis, militares, 
eclesiásticas, imprensa, oficiais do Batalháo e pessoas 
gradas Saudou o General, o Cel, Paulo Horta Rodri
gues, dizendo da grande satisfação causada pela visita 
do comandante da 5a R. M. sendo ao terminar muito 
aplaudido. Respondeu o homenageado, agradecendo as 
gentilezas recebidas durante sua visita a esta cidade e 
fazendo considerações elogiosas aos trabalhos do 2. Ba
talhão Rodoviário, sob o comando do Cel. Paulo Horta 
Rodrigues

0 Banquete
A Prefeitura Municipal e o Batalhão Rodoviá

rio ofereceram ao Gal. Raymundo Sampaio, um ban
quete no Hotel Provesani a<‘ qual compareceram u Sr. 
Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal, o Cel. Paulo 
Horta Rodrigues, comandante do 2- Batl. Rodv. o Sr. 
D. Daniel Hostin, Bispo Diocesano, o Sr. Hermelino Ri
beiro, Ju iz de Direito, em exercício, oficiais do 2 ‘ Ba- 
talháo e demais autoridades federais, estaduais e mu
nicipais e pessoas gradas.

Em nome da Prefeitura Municipal e do 2* Bata 
Iháo Rodoviário, falou o Dr. Joáo Ribas Ramou, que 
proferiu um eloquente discurso, recebendo ao finalizar 
uma prolongada salva de palmas.

Em seguida falou o homenageado, que em be
lo improviso agradeceu a homenagem que era nrestada, 
sondo, ao terminar, demoradamente aplaudido.

Dia 2, o Gal. Raymundo Sampaio seguiu viagem 
para Blumenau #m cujo trajéto inspecionará a es
trada ie  rodagem Lajes — Rio do Sul, a cargo, do 2- 
Batalháo Rodoviário.

foram se n d o  restringida». ! «xèmplo nesse sentido. O Muni- virtudes de catolico praticante
\ '.V - V . V n .  demo».,:» T .d .»  as «IU. »u.orid»d,S

tos males de que nos queixamos, não 
terão sido consequência imediato da 
política seguida oin relação ao Mu

do uorte, uma expressão politi— civis e militares foram convida- 
preponderante porque temidas para essa solenidade.

Fechado o jogo no Brasil.
Em recente decreto - lei, o Presidente Eurico Gaspar Dutra, 
acabou cem o joge em todo e território nacional.
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Aniversários
Dia 4

O sr. Cirilo Lu?, do co
mercio desta cidade.

Dia 5
A exma. sra. d. Maria Pe- 

tronilha Duarte, esposa do 
sr Veríssimo G. Duarte, 
do alto comercio local. -í 3

— O sr. Aroldo Ribeiro 
Ramos, filho do sr. José 
Luiz Ramos, fazendeiro e 
criador neBte Município.

Dia 7
OCel. Beliaario de Oli-j 

veira Ramos, capitalista'

desta praça.
Dia 8

0  dr. Joaquim Pinto de 
Arruda, Diretor do Centro 
de Saúde.

Dia 9
O sr. Vidal Antunes dos 

Santos, ruralista em Capão 
Alto.

— A sra. d. Gregoria 
Brandina Wolff, progenito- 
ra do sr. José Wolff.

Dia 10
A sta. Doroti Muniz, fi

lha do sr. Sebastião Mu
niz.

Bodas de Ouro
A efeméride de 2 de maio registrou um aconteci

mento social da mais grata significação para a tradicio
nal e estimada família Antunes Ramos.

Comemorou-se o õO aniversário de feliz consorcio 
do venerando casal Sr Manoal da Silva Ramos e Dcna 
Maria Antunes Ramos. O que significa para o benquisto 
casal e seus dignos filhos aquela comemoração não ca
be no acanhado espaço destas colunas Mais ainda se 
acentuou o regosijo de todos pela circunstancia feliz de 
os venfurosos aniversariantes verem transcorrer suas bo
das de ouro, no gozo da mais perfeita saúde e cercados 
do carinho e da estima de sua tamilia e do grande nu
mero de parentes e amigos que acorreram à sua resi 
dencia para cumprimenta-los.

Ao distinto casal, Correio Lageano apresenta con
gratulações.

A Mulher
Eis como um escritor francês definiu, ha tempos, a mulher: 

«Solteira, é uma flor; casada, uma semeute; viuva, uma planta 
abandonada; solteirona, uma enredadeira.

Como solteira, é um problema; como casada, um prêmio; 
como mãe, um anjo; como amante, ura luxo; como sogra, um 
demouio; como madrasta, um inferno.

Bonita, é presumida; feia, uma nuvem.
Morena, é uma virgem; loira, é uma divindade.
Casta, é um altar; pura, é uma virgem; vaidosa, é um 

eugano; humilde, é uin achado; ciumenta, é cilicio; amante, um 
eden; economica, uma fortuna; gastadeira, o maior castigo que se 
pode dar ao homem que com ela se casa. A mulher para o ho
mem é o trabalho e o desvelo, o valor e a fortuna, o pensamento 
e a alma. Enfim, a mulher foi quem ensinou ao homem a 
amar e odiar, e lutar e a sofer, a pensar e a conseguir, acrear 
e a matar, a viver, a morrer, resignado sempre com a sorte 
que lhe coube na terra>.

TRA JE: de passeio.
As mesas acham-se à ven

da na «Voz da Cidade»

GRÊMIO RAMALHETE 
RÓSEO

A Diretoria do Grêmio 
Ramalhete Róseo convida 
os senhores socios dos Clu
bes «14 de Junho» e «1- 
de Ju lho», para assistirem 
0 grande sarau a realizar- 
se nos salões do «Clube 14 
de Junho», dia 5 de maio, 
às 21 e meia horas.

Srta. Iracem a Macedo 
Thives

Em visita aos parentes 
aqui. residentes, encontra-se 
nesta cidade a sta. Iracema 
Macedo Thives, residan- 
teem lrapuá, município de 
Bom Retiro.

Audição de Canto
A sra. Geni Sapoznicoff, 

inteligente soprano, atual
mente entre nós, ofereceu na 
terça-feira desta semana, no 
teatro Carlos Gomes, uma 
audiçao especial à imprensa, 
aos profissionais da musica 
e pessoas gradas, sob os aus
pícios do maestro Ademar 
Ponce.
Apezar de principiante, do
na Geni revelou-se uma es
plendida virtu< si do bel can
to, vocalizando com boa 
técnica e excelente escola; 
uma area da opera M Bu- 
teríly, um boi di vedremo. 
Canção da saudade, de Bar
roso Netto, Valsa de Musette 
e uma area de La Bohemo. 
Esta demonstração da es
perançosa soprano impres
sionou agradavelmente os 
assistentes, provocando ca
lorosos aplausos. Fez os a 
companhamontos, ao piano, 
a Sta. Lina Ponce. desin- 
cumbindo-se admiravelmen
te bem, merecendo muitos 
elogios.

As Comemoraçõss 
elo dia t. de Maio
O Centro Operário de Lajes 

comemorou c dia do trabalho 
com atraente programa d fes
tas que movimentou a classe 
trabalhista durante todo o dia. 
A zero hora do dia Io, na séde 
social operaria, realisou-se uma 
concentração civica, abrilhan
tada com o jaz Cruz e Souza, 
tendo uma salva de morteiros 
anunciado o inicio das festas. 
Em meio das mais franca ale
gria foi servido, aos presentes 
um suculento «ponche».

’As 12 horas uma grande 
churrascada, congregou nova
mente a classe aperaria na sua 
séde. compareceram as autori
dades civis, eclesiásticas gran
de numero de convidados. Sau
dando o centro Operário, fa
lou o Sr. Plínio Furtado, re
cebendo ao terminar prolonga
da salva de palmas. Represen
tando a Açào Católica de Ca- 
cheira do Sul, compareceu à 
festa o Sr. Ozi Rodrigues des
tacado membro daquela entida
de, proferindo brilhante sauda
ção aos operários lajaanos, sen
do ao terminar calorosamente 
aplaudido.

NA FIRMA TITO RAMOS 
& CIA.

A firma Tito Ramos & Cia. em 
regosijo ao dia Io de Maio, 

'ofereceu aos seus funcionáriose 
operários um gordo churrasco, 
regado a vinho e cerveja. A 
festa transcorreu animada e em 
franca confraternização a todos 
agradando as gentilezas do Sr. 
Tito Ramus e exma. familia.

f e t iv i l l i  JE.

Terça-feira, dia 7, será leva
do a efeito no Teatro Carlos 

iQomes, um grande festival em 
j beneficio do artista João u- 
biuo (o homem monstro) que 
subitamente adoeceu e teve que 

■ submeter-se a uma operação de 
apendicite no Hospital local. 
Neste festival, sob o patrocínio 
do Sr. Mario A. de Souza e 
gentis senhoritas Zigna e Jan- 
dir Silva, tomarão parte vários 
artistas, inclusive «Chiquinho» 
o notável caipira do Teatro 
Parque Guarani e todos os seus 
comediantes.

Tratando-se de um festival de 
amparo a nin artista necessita
do, Lajes mais uma vez demons
trará a sua fama de cidade hos
pitaleira e generosa.

A Banda Iníautil Carlos Oo- 
mes, por gentileza do maestro 
Ademar Ponce, abrilhantará o 
festival.

A tradicional Festa 
de Santa Cruz

CONCLUÍDA A NOVA 
LEI ELEITO R A L

Rio — 0  Ministro da Justiça 
com a colaboração de represen
tantes partidários e juristas, 
terminou os trabalhos de ela
boração do Novo Codigo Elei
toral. A nova Lei coosta de 
140 artigos, mantendo a estru
tura da antiga com modifica
ções, apenas nos poutos acon
selhados pela experiencia no 
pleito de 2 de dezembro- Dentro 
em poucos dias será assinada 
pelo sr. Presidente da Republi
ca.

Cora extraordinária imponen- 
| cia e grande assisfenca reali
zou-se nos dias 1, 2 e  3, a 

; tradicional festa da Santa Cruz. 
na Igreja do mesmo nome e 
da qual foram festeiros os Srs. 
João Buatim, Longino Lelim- 
kuhl e Dorval Vieira. Dia I» 
às 10 horas foi rezada solene 
Missa Campal dedicada ao« o- 
perarios, com grande assistên
cia. Dia 3 às 16 horas deu-se 
o saimento da Procissão acom
panhada de u na enorme mas. 

Vsa de fieis, percorrendo varias 
, ruas.
; O programa de festas po
pulares, constou de quermes
ses, leilão de prendas, jogos e 
muitas outras diversões nas 
diversas e artísticas barraqui- 
nhas armadas no local. Houve 
Jogos de artifícios, balões etc. 
A iluminação feerica do local 
era visivel de todos os pontos 
da cidade. A Banda Infantil 
Carlos Gomes, abrilhantou as 
solenidades e diversões.

Uma fabnea de tecidos 
em

1 VENCEU O PRESIDEN CI
ALISM O

Rio — A Comissão Consti
tucional pronunciou-se favorá
vel ao presideneialisme, tam
bém venceu a formula de um 
regime presideucialista bi-ca- 
meral, sendo derrotada a for
mula uni-cameral

Por iniciativa do Sr. Jojõ Car
valho, capitalista desta praça 
está organizada a Companhia dt 

j Tecelagem Carvalho, S. A.
A «Sitéca S. A.,» tem o capital 

inicial de 600 mil cruzeiros, já 
subscritos por elementos desta 
cidade e fabricará tecidos em 
geral. O edifício da fabrica já se 
encontra em construção á rua A 
ristiliano Ramos assim como par
te da maquinaria já está em Lajes, 

j Essa fabrica, de inici» dará 
ocupação a 60 pessoas, entre 
operários e operarias, melhorau- 
do em muito o padrão de vida 
dos menos favorecidos.

Estamos informados de que 
foram contratados os técnicos 
que movimentarão a produção 
de 30.000 mts, de tecidos diver
sos, mensais.

Agradecimento
O artista João Tubino, (ho

mem monstro) vem a publico 
agradecer aos dignos médicos 
Drs. Carmosino Camargo e 
João Costa Netto, pela gentile
za, dedicação e carinho com 
que o trataram durante a in
tervenção cirúrgica a que se 
submeteu no Hospital desta ci
dade, estende seu agradeciraen- 
mento a todos que se interes
saram pelo seu estado de sau 
dc.

Lajes, 3 de Março de 1946

Assine « norrsio Lageano»

AUTO de PRAÇA
A límousine de Nênê Benthien 

está á sua disposição na praça 
João Pessoa. Atende de dia e á
noite.

Vende-se uma olaria
' Em montagem, situada à A- 
vemda 3  de Outubro, com uma 
casa de material e grande gal- 
páo construido de madeira co
berto de telhas.

dá se está fabricando tijolos 
Barros de diversas cores, otimo 

i para telha, tijolos c louça.
IO terreno tem a area de 11000 
1^ 2. mais ou menos.
Tratar nesta redação.

Ita. CatarineR- se de Força e Luz S. A.
ASSEMBLETA GERAL EX

TRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr President 
em exercício convoco os acio 
nistas da Cia. Catarinense d 
Força e Luz, S. A. para reuni 
rem-se em assembléia geral f* 
traordinaria, no dia 18 do cor 
rente, às 16 horas, em sua sé 
de social, à rua CorreÍ3 Pinto 
78.

Assunto: I o - Tomar conhf 
cimento da demissão do D\K‘ 
tor Presidente.

2<> • Eleição do novo D;re 
tor Presidente.

Lajes. 3 de Maio de 1946.

A taliba da  C > ta AvilR 

Secretár j
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Bodas de Prata
Festejará 25 anos de consorcio, a 12 do corrente, 

casal sr. Floriano Neves e dona Zilda Borges 
Neves, pertencentes ambos a antigas e conceituadas famí
lias lajeanas A data será condignamente assinalada, 
tazendo parte do programa uma Missa em açao de gra- 
casque mandarao rezar domingo, dia 12, às 7 horas na 
Catedral.

Por uma feliz coincidência, será celebrante da Missa 
Frei Gabriel UFM., o mesmo sacerdote que celebrou 
o casamento dos aniversariantes em 12 de maio de 
1921.

Correio Lageano antecipa suas felicitações.

Declaração
Declaro que deixei a represent içáo das companhiis ”Prudeu- 

cia Capitalização,, e “Aliança do Lar’1, para me dedicar ao comer
cio, por ccnta própria.

Lajes, 30 de Abril de 1946

Fulvio Pinto

Ministério da Guerra
õa. li. M. 5a. D. I.

2 ’ Batalhão liodoviario — Repartição Alistadora

AVISO
A Repartição Alistadora, anexo ao Segundo Batalhão Ro

doviário, nesta cidade, avisa que todos os cidadãos nascidos no 
ano de 1926 são obrigados a se apresentarem de I o de Junho a 31 
de Julho do corrente ano, para a competente e obrigatória inspe
ção de saúde.

Todos serão atendidos nos dias uteis e deverão se apresen
tar munidos de certidão de nascimento e 4 fotografias 3 x 4 .

Repartição Alistadora de Lajes, em 29 de Abril de 1946.
1' Ten. Paulo G. M ala

Chefe R. A.

Ó tf* I
w  j D N A Ç c k e / S f A

r~svem saber

CONTKA OS MOSQUITOS 
— Coloca-se nos aposentos uma 
pequena vasilha sobre o foga- 
reiro e deita-se dentro da vasi
lha um pedaço de canfora cris
talizada, deixando que esta se 
evapore sem inflamar-se

PARA RESOü a RDAR O RRI 
LHO DOS TAPETES _  Para 
evitar que o pó dos tapetes se 
levante e que os mesmos per
cam seu brilho, é suficiente por-1 
vilha-los com sal fino, que man-j 
terá o brilho natural dos t a - ' 
petes.

COMO ELIMWAR AS MAN-1 
CHAS DE MOFO DAS ftO U-' 
PAS — Em um litro de agua' 
morna dissolvem-se 75 gramas ) 
de sal amoniaco e a mesma, 
quantidade de sal de cobre or-j 
dinario. Embebem-se as roupas: 
manchadas nessa mistura e ex- 
poem-se ao ar livre durante um 
dia inteiro.

Despedida
Romualdo Luiz da Silva e esposa, não podendo despedir- 

se pessoalmente de seus parentes e amigos, o fazem por este 
meio, oferecendo seus prestimos na cidade de Viamão, Rio 
Orande do Sul.

Lajes, 3 de Maio de 1946.

Declaração
Aos meus amigos e a quem interessar possa, de

claro que a agencia de transportes «Fox» não é de minha 
propriedade e sim de propriedade de Antcnh Vieira Netto, 
conforme requerimentos de junho do ano passado, nas repartições
fiscais.

Não assumo portanto nenhuma responsabilidade sobre os 
danos do incêndio que destruiu aquela agencia no dia 27 do 
p. passado, bem como de dividas ou outras responsabilidades 
que venham recair na pessoa de Antonio Vieira Netto.

Lajes, 2 de Maio de 1946.
J o ã o  Vieira Sobrinho

Dr. O L M IR od e AZEVEDO

Esteve alguos dias nesta 
cidade, o dr. Olmiro de 
Azevedo, procurador do 
Banco do Brasil e destaca
do advogado no foro de Ca
xias.
Gap. DAV1D TROM POW S- 

K1 TA U L01S

De passagem para Sâo 
Joaquim esteve aqui o Cap.

David Trompowski Taulois 
da 16 C. R. M. que viaja 
inspecionando aos S. R  M. 
desta zona.

Dr. W ALM OR RIBEIRO 
Regressou de Minas o dr. 

Walmor Ribeiro conceitua
da medico aqui residente,-

JO Ã u PAIXÃO FILHO 
Esteve alguns dias nesta 

cidade o sr. Jo io  Paixão F i
lho, alto funcionário du 
Banco do Brasil.

0  ESTADO
Venda avulsa na En- 

g ra x a ta ria  Polar.

Bar PINGUIM»
I iU i MAL DEUDORO 

0  mais moderno recinto de 

Café, Bar e Restaurante. 

Tem tudo o que V. S. desejar 

Visite o Bar« PINGUIM»

Aristiliano Waltrick R beiro e 
j esposa Dolôres Ortiz Ribeiro, 
de publico, deixar.., aqui con- 

ísignados os seus sincéros agra
decimentos ao grande cirurgião 
sr. dr. Victor Guttierrez, que 
com o maior carinho tratou-a 
na intervenção que praticou pa
ra o nascimento do seu casal 
de filhinhos na Maternidade 
«Teresa Ramos», e bem assim, 
agradecem a sua competente 
parteira srta. Adelina Aires.

Agradecem também as vene-i 
randas Irmãs da Maternidade ej 
suas empregadas, o carinhoso) 
tratamento dispensado, e ainda 

'agradecem a todos os parentes, 
'amigos e conhecidos que os 
, visitaram naquela Maternidade 
e cm sua residência.

Lajes, 25—4 -  946

Copa Mundial no Brasil
Paria, (A FP.) — « Doíenderei, fortemente a designa

ção da Cidade do Rio de Janeiro para local da disputa 
da Copa Mundial de Futebol, em /947» — declarou em 
entrevista á imprensa o sr. Jules Rimet, presidente da 
«F.I.F.A .»

O grande lider desportista internacional frisou que 
levará essa indicação ao proximo Congresso da Federação 
a realizar-se em Luxemburgo no dia :íl de Junho.

E acrescentou: «Aliás, essa designaç-ao já  fora feita 
em 1938. Pretendo que seja agora respeitada*.

Ainda a respeito da Copa Mundial disse o sr. J u 
les Rimet:

Pensou-se em adiar a competição para 1948, mas nesse 
ano haverá os Jogos Olímpicos, que comportarão também 
o futebol.

Seria lastimável que asdr.as competições entrassem 
em concorrência.

Assim espero que a minha tese para 1947 vença».

Fiqu F\ * I procure bilhetes

C KlCO! p'emi“dM, i,a*
müos do Amaral

8 de Maio *  800 mil cruzeiros 
018 II de Meia - 1 milhões de cruzeiros

Loteria Federal

D r. José Ântunes
M EDICO

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

das curta s e ultra curtas

Dr. tpinaldo Souza
Um grupo de amigos do Dr.

Aguinaldo Souza ex-Duetor da 
1 Fazenda de Criação desta cida- 
j de, ofereceram-lhe, por motivo 
' de sua transferencia de Lajes, 
> uma janta no Hotel Provesani, 
j a qual compareceu um grande 
numero de pessoas/

Or. OSNI REGIS
A d v o g a d o

Praça Joíto Pessoa -•  Edifício Dr. Acacio — 1' andar
lajes — San,a c,tari,,a

Participação dos trabalhado
res nos lucros das empresas
A REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE L E 

GISLAÇÃO SOCIAL
Reuniu-se no Rio a Comissão i nando se, „tambera. a elevação 

Permanente de Legislação social, d..s salários como meio de me- 
sob a presidência do ministro lhoria de vila do trabalhador.
do Trabalho. Durante os traba- 1 ___________________________ _
llios foram debatidos os pontos1 
essenciais da politica de salários, 
estadando-se a possibilidade da 
instituição de salários mínimos 
profissionais sendo feitas di
versas sugestões nesse sentido.

Vários membros da Comissão 
trataram dos pedidos que qua
se diariamente, estão chegando ao 
Ministro do Trabalho, pedindo 
a fixação Je  um s&lario profis
sional. Foi condeuada a estan- 
dartizaçáo do salario, como po
lítica prejudicial, sendo aventa
da a possibilidade da participa
ção indireta dos trabalhadores I 
nos lucros das empresas, conde-1

Agradecimento
Despedindo-me desta ótima 

cidade onde permaneci 15 dias, 
assistindo as grandes festas 
realizadas nesse periodo, venho 
por meio deste, agradecer a-, 
autoridades em geral e a todo 
o povo lajeano que visitaram 
minha exposição das grandes 
cobras Sucuris, de 6 mts. e 
108 quilos, caçadas por mim 
nos distantes sertões de Mato 
Grosso e Goiaz

Adem ar Carvalho
(Tijuquensc).
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Prefeitura Municipal de LajesESTADO DE SANTA CATARINA
niã

Inten-!

DECRETO
de 23 de abril de 1946

O Prefeito Municipal do Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acordo com o art. 127, n. 9, da lei estadual 
de 30 da dezembro dc 1935.

Dorgel Pereira dos Anjos para exercer o cargo de 
dente Distrital de Carú.

Prefeitura Municipal de Lajes, 23 de abril de 1946
Ass: Vidal Ramos Júnior — Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretario

DECRETO
de 23 de abril de 1946

O Prefeito Municipal da Lajes, resolve;
NOMEAR:

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

Euclides Oranzotto para exercer o cargo de Intendente Dis
trital de Anita Garibaldi.

Prefeitura Municipal de Lajes, 23 de abril de 1946 
Ass. Vidal Ramos Júnior — Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretario

PORTARIA
de 27 de abril de 1946

O Prefeito Municipal de Lajes, resolv':
Conceder licença:

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

A Bertolina Passos que exerce o cargo de Professora, Pa
drão B, constante do Quadro Unico do Município (Escola mixta 
municipal, de Morro Grande, no distrito de cidade) de sessenta 
(60  ̂ dias, com todos cs vencimentos, a contar de 24 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, 27 de abril de 1946 
Ass: Vidal Ramos Júaior — Prefeito Municipal

Requerimentos Despachados
Dia 23 de abril de 1946

N- 551 — José Maria Ribeiro -  Transferencia de terreno — 
2. despacho -  Sim.

Dia 27 de abril de 1946
N. 462 — Aristides Prudente Vieira e sua mulher - Trans

ferencia de terrenos - 2 despacho - Sim.
N. 569 — Teodomiro Bitencourt e sua mulher -  Transferen-! 

cia de terreno - Sim.
N. 570 — Wulrnário Bitencourt - Transferencia de um ter

reno -  Sim:
N. 587 — Bertolina Passos - Professora Municipal -  Li

cença para tratamento de Saúde -  Sim, a con-i 
tar de 24 do corrente,

N. 589 — Francisco Tomaz de Souza e sua mulher 
Transferencia de nm terreno - Sim.

N. 693 =  Rômulo de Oliveira e sua mulher - Transferencia 
de um terreno - Sim.

N. 594 — Osório Alves de Moura e sua mulher -  TraH=-j 
fereneia de um terreno - 1. Jespacho: Prove o' 
requerente que está quites com a Fazenda Mu
nicipal.

N. 563 =  Dr. Acácio Ramos Arruda - Cancelamento de!
impostos - Indeferido. São isentos do Imposto 
Territorial Urbano os terrenos com menos de 
cinco (5) metros. O próprio requerente declarou, 
que o terreno tem 6,29 m.

Dia 29 de abril de 1946
N' 532 — Ângelo Rossi -  Aprovação de planta e licença 

para construir um prédio para Alaíde Ribeiro Ru-j 
dorf - 2. despacho - Sim.

N. 550 — Pedro Rodolfo Junior -  Aprovação de planta e 
licença para construir um prédio pura Atílio Va-

Construtora Lajeana
ARRUDA & RAÜ, LTDA.

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 Brotring, 1 . andar.

N.

N

N.

de um

mulher -

rela - 2. despac$o - Sim. rtIan.a ,
556 — Pedro Rodolfo Junior -  Aprovação >. o P 

licença para construir um prédio para o 
risco Banipi - 2. despacho - Sim.

564 — Maria Paes do Amaral - Transferencia 
terrçno - 2. despacho -  Sim.

5t8 - -  Euráchio Fiúza de Carvalho e sua 
'Transferencia de um terreno - Sim.

N. 573 — Komualdo Luiz da Silva e sua mulher tiansre- 
rencia de um terreno • Sim.

N. 574 — José Pereira dos Anjos Sobrinho - Transferencie 
de um terreno - Sim.

N. 578 — Jonas Pereira e sua mulher - Transferencia 
um terreno - Sim.

N. 5S2 — Elcy Teodoro da Costa - Transferencia de 
terreno - 2. despacho - Sim.

N. 583 — Alm-rinda Alves Coelho - Transferencia 
renos -  Sim.

N. 592 — Carios Paulo Roesener - Transferencia de 
terreno - Sim.

— Werner Hoeschl - Transferencia de terrenos - bim.
— Eutália Andrade Hoeschl - Transferencia 

terrenos - Sim.

dc

u n

de ter-

um !

N.
N.

584
585 de

Escritório Juridico Comerciai
Diretor: Dr. E lisidrio  de Cam argo Brancd  — Advogado

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

Departamento Juridico e Comercial: rua Correia 
Outros Departamentos: rua Frei Rogério,

Pinto,
54

84

D E P A R T A M E N T O S :
Chefe, Advogado Ananias 0 ’Donneil, Co
branças, Inventários, Ações, Civeis, etc.

Comerei ‘ I — ^ he*e’ Jocuncl'no Pereira dos Anjos

Juridico

Granja
cidadeRural -  

Informativo -  
Industrial -  
Imobiliário

URBa NO

Im obiliário =
RURAL

Construções -

Representações e Conta própria 

Camargo Branco a 11 kms. da

Biográfico, Geneoiogico
e Comercial

Madeiras,
Manteiga

Lenha, Leite, Queijo e

Administração de imóveis, compra 
e venda de casas, chacaras lotes, 
Armazéns, empresas etc.

Venda de 
colonização 
empresas diversas

fazendas, terras para 
e pinhais, serrarias,

A cargo da firma 
gazza 8i Cia. Ltda.

Barontini Dala-

F açam  seus anúncios no <.Correio Lageanot

F A R M Á C IA  P O P U L A R
direção técnica do farmacêutico diplomado

ANTOWIO M. v. RIBAS

Grande estoque de drogas nacionais e estrangeiras — Com
pleto sortimento de perfumarias e artigos cie toucador.

Moderno e aparelhado laboratorio de manipulação — Servi
ço caprichoso — Preços modicos — atende à noite

PRAÇA JOÃO PESSOA =  LAJES ^

VACINA MANGUINHOS (legítima)
Contra a  Manqueira (m an ch a)

Recebeu a

FARMACIA FLO RA

Faço publico, devidamente
autorizado pela autoridade su
perior, para conhecimento geral 
e priucipalmente para ciência 
dos empresários, proprietários, 
arrendatários, ou quaisquer pev. 
soas que, individual ou cole- 
tjvnmente. sejam responsáveis 
por qualquer casa ou lugar em 
que se realizem diversões pú
blicas, que a cobrança do tributo 
criado por força dos Convênios 
Nacionais, de Estatística Munici
pal terá início, neste Município, 
a partir do próximo dia 1o de 
maio.

A partir da referida data,
por conseguinte, a realização 
no Município, de espetáculos ou 
de qualquer outra fórrna de 
diversão pública em lugares 
como teatros, cinemas, circos, 
clubes, salões de radiodifusons, 
dancings, cassinos, sociedades, 
parques, campos ou quaisquer, 
outros locais acessíveis ao pú- 
biico por meio de entrada paga, 

.ficará condicionada na fôrma 
ida lei, a aposição do sêlo de 
* estatística devido nos respectivos 
ingressos.

Ficam convidados, por con
seguinte, a comparecer a esta 
Agencia cu á Coletoria Federal 
os responsáveis pela realização 
de qualquer espetáculo sujeito 
ao selo de estatísca, para rece
bimento das instruções indis
pensáveis ao cumprimento da 
lei.

Lajes, 22 de abril de 1946 
AUGUSTO WALDRIGUES 

Agente Municipal de Estatística.

VENDE-SE ^m Curitibancs, um 
grande sobrado de 

i alvenaria, situado no coração 
j da cidade, eom 12 grandes peças, 
i medindo o terreno 26 x 50 ms, 
'na Praça da Republica. Tratar 
com Rorrario Lemos em Curiti- 
banos ou nesta redação.

V p m lp m .v íp 5 liírros embra"-t r t t  u m  o r co para Reg;stro
Hipotecário, Protocolo, Indica
dor, etc.

Preço de ocasião. Tratar na 
Tipografia Labor.

O conforto da vida em 
família ea necessidade da 

vida comercial exigem 
um telefone

Faça instalar utn telefone em 
sua cesa

Dlnhiero a juros
Precisa-se de 3 a 5.000 cru 

zeiros para a compra de cereais 
Dá-se garantias. Informa-»' 
nesta redação.

VENDE SE
Um terreno à Rua João de 

Castro com tres casas, e outro 
na ma Benjamim Constant * 
uma Charrete nova. Tratar cr,nl 
o proprietário João Jorge da 
Silva, no Hotel Sul America-

L0C0M0VEL

Vende • se um Locomovei «D®' 
coln» 24 H. P. em bom estado 
de conservação. Tratar no escri
tório Godinho & Socas, Rua '■e ‘ 
Cordov , 24
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Para hoja e amanhã formidáveis Comédias

Dias 8 e 9 grandiosos espetáculos em beneficio da

IfC
Ca»

KMPHUl AUTO-VIAÇAO «BHAS1L»
Linha Regular de Transporte de Passageiros

FLORIANOPOLIS — BOM RETIRO — LAJES
Carros Novos o Confortáveis

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

SAÍDAS 'AS 5 HORAS OA MANH\

Venda sa

i  0  S a p a t a  C h ie  tMIP?
$ 1  ...... “ “  . . , T •A tnais nova sapatana de Lajes

Grande e variado sortimento de calçados para ho
mens, senhoras e crianças

§|

ou permuta-sc por 
terreno nas pro

ximidades da cidade, uma ótima 
casa de material, com instala
ções S2nitarias, agua, luz e fo- j 
gão, sita à rui Beujamin Cons-I 
tant. Tratar com Orl-mdo Ca-' 
margo, na mesma casa.

VENDE-SE
ÓTIMO TERUENO 

Situado à rua Frei Rogério, 
excelente para construção, com 
1A000 m2 mais ou menos, dan
do fundos ao rio Cahrá, Tem 
uma casa de madeira coberta de 
telhas.

Tratar nesta redação--------------
Esta casa recebe semanalmente artigos de alta moda Jgg 

Não compre sem verificar os nossos preços 

Rua 15 de novembro, junto ao Café Cruzeiro
«33

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

VENDE-SE dio, marca Westing-
house, com 5 valvulas, em per
feito estado. Tratar nesta reda- 
ç8o.

Oportunidade
Vende-se urna confortável e 

moderna residência, com C 
dermitorios, sala de visitas, sala 
de jantar, copa, cozinha, 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 e,m ótimo ponto da 
cidade.

Tratar com Amo Lange.

REGISTO INDUSTRIAL

Edital
De ordem superior tórno publico 

que, de 15 h 30 do corrente mès pro
cederei o lançamento do Registo 
Industrial, nêste município, nos mes
mos moldes do que já so fez nos anos 
anteriores.

Compete aos senhores industriais 
procurarem nesta Agencia, os ques

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

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

I.s.jes, 2 de abril de 1940
Augusto W aldrigues

Agente Municipal de Estatistiua

ü K S T A I) 0
Venda avulsa na En- 

graxataria Polar.

F A Z E N D E I R O S !
Cafaventos Winobarger de 6 a 12 virs.

Batorias Durex, vaso de vidro, recém chegadas, 
grande capacidade e durabilidade

Um ano de garantia

li:i "Voz i|;l. !(|:t(]c”

João S. Wdtrick
Agrimcnsor D iplom ado.

Carteira P rofissional a° Õ64. 
M ED IÇÕ ES E  D IV ISÕ ES D E TERRA. 

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

I

E d i t a l
O Doutor Edison Valente, De
legado Regional de Policia em 
Lojes, Estudo de Santa Catarina 
na forma da lei etc.,

Faz Saber, pelo presente edital, de 
intimação, com o prazo de trinta dias, 
a Coriolano Santos Passos, bnisileiro, 
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 » denuncia pelo mes
mo oferecida ao Kxmo. Senhor-Pre- 
sidente da Republica, em data de 
10 do fnvereiro do c >rronte ano. E 
para que chegue ao seu conhecimen- 
io, mandou que se passasse o pre 
sente edital, para ser afixado na 
Porta da Delegacia o reproduzido no 
Jornal «Correio Lago.ino», deBta Ci- 
dad. Dado e passado nesta Culade 
de Eages, aor dezusete dias do mès 
de abril do ano de mil novecentos e 
quarenta e seis. Eu Almeida escri
vão quo o subscreví.

Edison  Valente
Delegado Regional

Assine «Correio Lageann»

A Aqonia
da Asma
A liviad a em Poucos M inutos

V.ui poucos minuto* u novtt receita —  
Mandoco —  começa a circular no 8unj»tií\ 
aliviando o* RCCAB08 e os ataques da a anta 
ou bronquite. Em pouco tempo è potwivol 
dormir bom, respirando livre e lucllmentr 
M urdotc hIívIu-o, metmio quo o mal »u?jn 
antigo, porque dissolve e romove o ruuoub 
que obstrne hs \ian reimlratorlaa, minando 
a sua ener^n, arrulnanno suu aaúde, fa- 
y.endo-o s e n t i  r -s e  preinatururaento velho. 
Mondaco tem tido tanto Êxito que se ofe
rece com h garantia de dar ao paciente 
respiração livre e facll rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou
co» dina. Peça Mandoco, hoje mesmo, cuj 
qualquer farmácia. A uosaa garanti" n 
aim maior proteção. ^

M e n d a c o : : : :
Agora lambem a c.> J< 10,CO
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0 graniie festival da Banda Carlos Goma* 0 Incêndio do deposito
Estamos «companhando os ensaios e preparativos para o 

grande festival com que a BANDA CARLOS OOMES assinala
rá a passagem do seu primeiro aniversário.

Trabalha-se febrilmente para essa extraordinária festa que 
marcará uma nova etapa no progresso artístico da nossa cida
de, demonstrando ao mesmo tempo, do quanto somos capazes 
quando resolvemos trabalhar com boa vontade em bem da co
letividade.

O maestro Ademar Ponce, artifice da Banda Carlos Gemes, 
na preparação dessa fasta de arte, não necessitou de elementos 
extranhos, pois que, todos os que nela tomam parte, são elemen
tos nossos, com excepção de um numero extra, a cargo da 
eximia cantora dona Oeni Sapoznicoff.

Dentro de poucos dias iremos ter a confirmação do gran
de sucesso que estamos prevendo para essa magnífica demons
tração artística.

Ceutro Operário de Lajes
ASSEM BLÉIA GERAL-CONVOCAÇÃO

De ordem do sr. Presidente, convoco os snrs. Socios 
para a reunião de assembléia geral ordinaria a realizar-se dia 
19 do corrente, às 14 horas, na sede social.

ASSUNTO: Eleição da nova diretoria.
Lajes, 4 de maio de 1946

Sebastião Muniz
Secretario

da Agpjicin Fux
Com referencia a noticia 

que inserimos em 27 do p. 
passado, temos a acrescentar 
que a referida agencia não 
era de propriedade do sr. 
Joito Vieira Sobrinho, desde 
junho do ano passado, quan
do passou a pertencer ao 
Sr. Antonio Vieira Netto.

Facilitada a solução dos débitos de financia
mento á Agricultura e á , Pecuária

0  presidente da Republica assinou hontem o seguinte de
creto-lei:

"«CoDsiderando a conveniência de assegurar tranquili
dade aos bancos que colaboram no desenvolvimento da 
economia do país com financiamentos a agricultura e a 
pecuária, a fim de que possam atender as justas solicita
ções de seus clientes, no tocante a concessão de prazos 
para a liquidação de seus créditos, sem receio de serem 
afetados os interesses de seus depositantes.

Considerando que em consequência da transforma
ção da política de economia de guerra para a de paz, 
naturais alterações ocorreram nas cotações do gado fi
no e do gado comum, justificando certa tolerância na so
lução dos débitos dessas origens em bancos, decreta:

Art. 1 — Poderão ser aceitos em caução pela Cai
xa de Mobilização Bancaria os titnlos de operações já  
realizadas até a data de dl dezembro de 1945.

Com criadores, recriadores e invernistas, ou os que 
us substituam, em , virtude decomposições posteriores 
com os devedores.

Art. 2 - Fica prorrogado até 3/ de dezembro de 
1946 o prazo de que trata o art. 3. do Decreto-lei n. 
8.493, de 28 de dezembro de 1945.

UUIS81Â ESTAQUÂL
IMPOSTO TERRITORIAL

De ordem do sr. Cole
tor torno publico que, durante 
o mês de maio corrente, se pro
cederá a cobrança do imposto 
acima referido correspondente 
ao 1. semestre do corrente ano.

Os contribuintes que não 
satisfizerem seus pagamentos 
dentro do referido prazo, pode
rão faze-lo no mês de junho 
com multa de 20° 0. Terminados 
os prazos acima citados, serão 
extraídas as certidões de divida 
para a devida cobrança execu
tiva.

Coletoria Estadual de Lajes 
2 de ninio de 1945 
Alzimiro Francisco de Souza

Escrivão

O conforto da vida em 
família e a necessidade da 

vida comercial exigem 
um telefone

Faça instalar um telefone em 
sua casa

* * Pa atas de couro pa

ra colegiais, advogados, 

comerciarios, etc., varia- 

dissimo sortimento rece

beu a

Livraria Danilo

mm

*

«Paramount»
Almas Perdidas»

inesquecível <0 

pelo que ten os

Um grande Mim* qim ficará memorável
«O solar das Almas Perdida^» é uma destas produções ci

nematográficas que não se esquecem facilmente. Todas a 
soas, que viram, já, este emocionante drama da 
são unânimes em declarar que «O Solar das 
é um filme inesquecível.

Sucesso igual obteve há poucos anos, o 
Morro dos Ventos Uivantes».

E como naquele tempo, também agora, 
observado, existe viva anciedade entre o público, pela exibição 
de «O Solar das Almas Perdida».

Filmando o livro da escritora americana, Dorothy Mac Ar- 
dle, a «Psramount* conquistou um dos seus maiores triunfos. 
Em todas as cidades o sucesso tem sido completo.

«O Solar das Almas Perdidas» narra s história de umi 
jovem, que em sua angústia, procura contacto com o «espírito» 
de sua falecida mãe, no solar que esse «espírito», segundo ou
viu dizer, costuma frequentar.

Os donos do solar, que a principio se mostraram incrédu
los, acabam por acreditar, que, de facto, aquele solar é visi
tado não só por um «espírito» pacífico que em sua passagem 
deixa um suave perfume de mimosa, como, também, um outro, 
irrequieto, maligno, que a todos enche de pavor . . .

E a li ntquele solor das almas perdidas como o título do 
filme, essa jovem pretende encontrar uma decisão, da qual n -  
penderá a felicidade ou a desventura do seu noivado . . *

Este grande filme serà exibido amanhã, domingo, em 
duas Sessões, ás 7 e 9 horas.

Uma grande vesperaI com 3 filmes
A Vesperal de amanhã, domingo, com inicio ás 13,30, 

Horas, constará dos seguintes filmes; «Dentro de Shangay». 
«Quem Com Ferro Fere» e «Ambição Sem Freio„. Para esta 
Vesperal haverá um ingresso UN1CO. A Sessão será continua, 
podendo entrar-se a qualquer hera.

TERÇA-FEIRA, dia 7 — GRANDE FESTIVAL
Em benefício do artista brasileiro «Lon Clianey», o H -  

mem Monstro, vai realisar-se na próxima terça-feira, um gran
de festival, cora a cooperação de cuiros artistas atualmente 
nesta cidade. Será exibido, também, um filme da »United» — 
O Professor Astuto, em 9 atos interessantíssimos.Farmacia São José

DE OSNI TOLERTINO DA SILVA
Farmacêutico Diplomado

RUA 15 DE.NOVEMBRO N° 25 =  LA JES
Variado aortimento de medicamentos nacionais e estrangeiros 
rerrimarias eta grande variedade — Produtos opoterapicos -  
Soros e vacinas — Produtos veterinários — Romenpatia 

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

A ten d e à  noite —  Preços de drogaria

Amanhã -  domingo, às e 9 horas 
Ray Milland - Ruth Hussey - Donaid Crisp - Gail Rnssel em

0 S o l a r  da s  Al ma s  P e r d i d a s
llm dos mais belos e emocionantes filmes do ana — - _ _ _ _ _

Podem os Mortos Entrar em Contacto com os Vivos?
N. B. • os ingressos já estào a venda na Bilheteria.
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Sociedade M. Carlos Gomes«Pelo mundo
Cam panha Pró Sétle Social p e r o n « os e st a d o s

UNIDOS
Segundo se divulga, Peron 

n.lo estaria disposto a uma a- 
proximaçâo com os Estados 
Unidos.

Tem sido coroada de ^xito admiravel a campanha dirigida 
pola comissão abaixo assinada, para a construção da Séde social 
desta Entidade.

Até a presento data a referida comissão angariou os seguin
tes donativos:

Contribuição em Dinheiro
Quantia anteriormente publicada 
c - Rufino Figueiredo 

Mario Grant
Leontino Alfredo .Ribeiro 
Dr. Caetauo Costa Junior 
Romeu Fieira Costa 
Virgílio Ramos 
José Atanasio fiemos 
Antonio Ramos Lisboa 
Armando Ramos 
L)r. José San Fili Botini 
Dr. Rubens Terra 
Alaor Pires 
.Vauro Ribeiro 
Ju lio  J .  de Moura 
Silverio Lenzi 
Joaquim Ráu 
João M. Adame 
_/ofre Amaral 
Celso Fieira Borges

NACIONALIZAÇÃO DAS 
INDUSTRIAS

Foi iniciada a nacionalização 
das industrias na Inglaterra, 

Crf 8.<00,00, entre outras, a siderurgia e o 
20n0o a<J°, ^inas de carvão comuni-j 
200,(0 cação e transportes.
1Q() (H)
looiuo A QUEDA DE FRANCO
100,(J0 O s Estados Unidos apoiam '
• na ONU. a eliminação de Fran-! 
100,0o CO e u restauração democrática.
r.i | < ui '
Btçuo CEM MIL SACAS DE AÇÚCAR
50,00 Seguiu para a Espanha cem j 

mil sacas de açúcar brasileiro. i

Clube 14 de Junho
NOVA DIRETORIA

A Diretoria do Clube 14 de Junho, convoca a todo» 
os associados do mesmo, pa^a a Assembléia Geral que 
deverá eleger os seus dirigentes para o próximo exercí
cio, compreendido entre 14/6/46 e 14/6/47, a qual reu- 
nir-se-à no dia 12 de màio (domingo), às 13 horas, na 
sede social.

A sh.; Alberto Santos 
Secretario,

60,00 
5u,u0 
50.'O
50.00 
5U.00
50.00
60.00 
50,00

REDUZIR AS RAÇÕES
O presidente Truman apelou 

para seu povo, para reduzir as 
rações alimentares, como unico 
meio de salvar a Europa fa
minta.

Rubens Fieira Borges
Total Cr# 9.750,00

Alem Je  muitos outros contribuintes cujos nomes deixamos de pu
blicar por falta de e»paço, o que faremos nos números seguintes, doaram 
material para a construção da séde os seguintes senhores:

QUANTIA em material anteriormente publicada 1 2 .980 ,OU
Sr. Mario Dutra -  2 portas internas de almofadas compensa

das no valor de 250,00
Sr. Sociedade Madeira /,tda. -  5 dz. de táboas 600,00
Sr. Vngelo Jielegari -  6‘JO telhas francesas 400,00: F T F I F n F Q  XTFI F P l
Arruda 8t Rau-Projeto da Séde da S. M. Uarlos Gomes avaliado em 3.000,00' _  b b t l ^ O r j o  iN II i l tA

Total C r* ' G.230ÇÕÕ Espera-se a evacuação das
A Comissão apresenta aos distintos contribuintes da presente cam- tropas russas para se processa- 

panha o seu profundo agradecimento pelo alto espirito de compreensão rem as eleições gerais, 
das causas nobres para orgulho da terra lajeana.

ESCRITÓ RIO  DE ADVOCACIA

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

Estado de São Paulo

Dr. Hélio Ramos Vieira
Bacharel em oiencías jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

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

falências, etc.), criminais, orfanoldgicas. etc.
R ua Ce!. Cordova -  Fdificio C en ten ário  L A JE S  -  S C atarin a

GUERRA CIVIL Na CHINA 
Reiniciou-se a guerra civil 

na China, com o completo fra-' 
casso das negociações.

A COMISSÃO: /oão Cruz Junior -  João Duarte Filho -  Dr. E liziá- 
rio Camargo Branco - Leontino A. Ribeiro -  João Andrade -  Dr Celio 
Ramos -  Armindo Ranzolin - Mario A. Souza -  Agenor Varela - Mario 
Vargas - Virgilio GoJiuho -  Alcides Rebelo -  Roberto G. Ferreira - C li- 
cério P. Silva - João BraeScher.

F u t e b o l :
Domingo próximo ás 16 horas, realizar-se- 
á no Estádio Mouiuipil o 2o prélio fu

tebolístico da série melhor d»s 3, entre as equipes do União F. 
C. e o selecionado de Estudantes.

Dependera dessa partida a vitoria do União, que brilhante 
mente venceu no 1° jôgo o selecionado Estudantes pela contagem 
de 1 x 0 um orélio repleto de lances emocionantes e apezir da 
forte reação do quadro estudantil que não poupou esforços ata 
cando e dominando por completo, nos 2 tempos a cidadela aJ 
versária. Reir.a grande entusiasmo nos meios desportivos que ha 
bastante tempo uà'> tiverem oportunidada de manifestar suas tor
cidas futebolísticas, revivendo assim uma ve/, o futebol em Lajes 
Conforme pudemos averiguar, o setec. nudo estudantil reâiizou 
nessa semana inúmeros treinos de conjunto para desforrar-ss 
te domingo do r*-vez sofrido.

A artística taça oferecida pela S. M. Carlos Gomes que 
represnta os louros dessas pugnas entre os galhardos esquadrões 
auri-verde e tricclôr, acha-se exposta no Café Brasil.

CONFERÊNCIA DE LON
DRES

Paira perspectivas sombrias 
na conferência de Londres, ini
ciada dia 25.

ADIADA A CONFERÊNCIA 
DE PARIS

A conferência de Paris foi a- 
diada, na qual, o Brasil tomará 
parte.

D r. JO ÃO  C O ST A  N ETTO
Alta Cirurgia j Doenças de Senhoras — Partos

O perações: de Estomago. Intestino, Apendicite, Figado e Vias Biliares. 
Tireoide. Bocio (papo). Hérnias, Varises e Hemorroidas. Rins e Próstata 
Utero, 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
Aiendo na Hispital K. $. dos Prazeras a na Maternidade Teresa Ramas

Cousultorío 15 de Novembro, 21 { E difício  
das 3 — 5 horas

L AJ E S  Residência fíio  Branco 5 — Eorie 135

da Telefonioa)

S. Catarina

nes-

=t £  tiT 14= t-F l^F FF P t  F"F F=F ! =F F=F FF FFi F-F F=F í"F 1 $  FF FF t=F* Dr. celso Ramos Branco 5

a d v o g a d o
Residência e Escritório: Rua Hercilio Luz. -  LAJES

Atende chamados para as com arcas de S . Joaquim, Curitiba- 
S  nos, Bom Reftro e Rio do Sul.
$  FF  FT «=4=F Ft--FF*=F FF F F  FFFFFFFFF  F F F F F F F F  VFF=F

©ÍA
FELICIDADE DOS FILHOS

Para a formação da personali
dade, os primeiros anos de vida 
são os mais importantes. Então 
.é que os pais, consciente ou 
inconscientemente, contribuem 
para que a criança se transforme 
num adulto mentalmente sadio 
ou num infeliz e mal humo
rado. Só praticando as regras da 
higiene mental poderão os pais 
ter filhes felizes e contentes com 
a vida

Contribua para a felicidade 
de seus filhos, pondo em 
prática os ensinamentos da 
higiene mental.

-  SN ES.

=  Dr. João Bibas Ramos —
A d v o g a d o

Causas Civeiv. Comerciais, Criminais, Traba
lhistas e Legislação Fiseal.

Lajes Sta. Catarina

financiamento dos cereais pe
lo Governo federal

< As bases estabelecidas na 
clausula anterior se entendem 
com mercadoria sob portos do 
país, embalada «m sacaria nova 
ou etn boas condições, devida
mente marcada, quanto á safra 
e outras identificações necessá
rias, classificada, expurgada e 
depositada em armazéns perten
centes aos Estados interessados 
ou por eles controlados, ou fisca
lizados, os quais serão indica-j 
dos ao Banco pela Comissão de 
Financiamento ua Produção cor-! 
rendo a responsabilidade do de-l 
posito, esclusivameute per conta j 
dos mesmos Estados».

(Pela Policia)

Infração no Trafego
Pela Inspetoria do Trafego, 

foi multado em 200 cruzeiros, 
o sr. José Provesani, por guiar 
automóveis sem possuir carteira, 
pondo em perigo a vida dos 
pedestres, à praça João Pessoa.

Assine «Correio L ag ean o»

Dr. J. 8. TEZZA
Advogado

Rua Afonso Ribeiro s;'n. 

Alto da Santa Cruz

LAJES — Sta. Catarina

Carlos Hoejjjke S. A. Comércio e IndústriaM atriz  :
f l o r i a n q p o l i s

F ili .l  Curitiba FILIAIS EM LAJES — LAGUNA-BLUMENAU — JOAÇABA — JO I N V I L E - S .  FRANCISCO DO SUL
Moetruario em Tubarão KMDEItBÇO TKLEOKAFICO H O E P C K EJ

SECÇOES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAI E DROGAS

Agencia

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO F.M SANTOS

.  fM.MÍrftfl Aigodõe», Morins « ambraiasaaem F azen d a»  nacional» e e#twng■ . JU ,  ol)ürtore9 „ Acolchoado», Pano» para
d0» par» ortinas e r .p  Ç* lis08 tampado», Linha» p»ra bordar • »«rz.r Lã 
me»a; Lonas, lecmo» j  Armarinho», liaruto», etc.
para õordar Perfumar , ( chapa» de ferro, folha» de flandre». .a-

Ferro» em barra» para ierre'[°“ artigo» de lonça esmaltada, vidro» para vidraça» 
noa galvasadoai • f il"  sanitar.as cama. de ferro «madeira, T.ntaa .
obraa denvidro e ürl9U‘ ’ ^ e n h o ,  consarva» em geral, vinhoa naoiouaia a 
ol»o e am po, aerra pai» _________

estrangeiro»
M o tocic le ta»  Bicicleta» a motor, tricicleta», brinquedo».
M aquinario em geral para oficina» mecânicas, fundições, etc. Tala», Guinchos. Maca

co» ferramenta» para todo» o» fina, cofre» e caixetas de aço, fogões, comple
to rtortimento de material par» instalaçge» eletrica», arados, inaquiuas d» beue- 

f-ciftr madeir», motores «letrico». etc.
D roga» em geral, por atacado

Agentes da General Motor* do Brasil S. A.
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Veja os sensacionais 
melhoramentos do 
Novo Ford! Os r e v e n d e d o r e s  f o r d  têm * honra de convidá-lo a visitar seus 

estabe cimentos para conhecer o mais belo, melhor e mais pos
sante Ford até hoje construído! Apresentando mais aperfeiçoamento® 

que muitos modelos anteriores, o Ford 1946 oferece, sob qualquer 
aspecto, o que podia haver de mais avançado num carro de sua classe. 

Seu (' senho moderno e imponente... sua marcha excepcional- 
mente suave e estável... sua amplidão interior... sua 

*\ absoluta segurança e grande economia, são caracterís- 
. bcos que dão novo encanto ao prazer de guiá-lo e

à \ possuí-lo —  um encanto que compensará sua lon-
\ ga espera pelo novo Ford! Veja, hoje

\ \ ______ _r mesmo, os grandes e sensacionais
jlV  melhoramentos do novo Ford !

1
ALGUN S DOS MUITOS 
A P ER FEIÇ O A M EN TO S  

DO N O V O  FORD

• M A IS  AEAODINÃMICO do que
qualquer dos modelo» anterio
res, dotado de cofre do motor 
maia amplo e aólidaa e relu- 
aentea venezianas, em aentido 
honaontal.

• POTÊNCIA A SUA ESCOLHA I D ois 
grandes motore»: o novo mo
tor V-8 de 100 cavalo? de fôrça, 
o maii eficiente até hoje usado 
em qualquer carro Ford, e o 
possante e aperfeiçoado “seis” 
de 90 cavalos de fôrça, amboc 
com novos mancuis da nova 
liga “ailvaloy”, que duram trê: 
vêxes maia que os anteriores

• INTE*IO*£S 0 5 DOIS TONS. Am
pios e confortáveis, com novo* 
tecidos, ótimos materiais piá* 
ticos e guarnições im itan d  
couro. ».yT5

• NOVO FEIXE DE MOLAS. Folhr 
mais delgadas c em maior nú 
mero, s^o u ad^s no novo feixe 
de molas, mais longo e de aç&o 
mais suave, assegurando mar 
cha confortável e absolutamen
te estável.

■&M
m m

MAIO» CCONOMIA de óleo r 
gasolina. Quatro anéis em cada 
pistio. Assentos postiçoa, de 
endurecimento especial, tanto 
aaa Télrulat de admissão como 
naa de ezauatio. Duplo con 
tróle automático da faiaca. 
gradua a ignição em funçio 
da carga — permite o uso, 
com eficiência. dos tipoa nor

ADMIRAR 0 FORO 1.946 EM EXPOSIÇÃO NA AGENCi
t> ò c i [ D Ò a  ll! n A - i  !1 rvV -i li v
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