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0 Dia da Vitória
A data de 8 do corrente re

gistrou o l.° aniversário da 
assiiutura do armistício no 
teatro de guerra europeu, com 
a consequente proclamafão da 
vitória dos Aliados sobre as 
nações derrotadas do «eixo», 
na 2* Orande Guerra mundial.

Indescritível o júbilo que há 
um ano se apoderou dos povos 
amantes da iiberdade ao ouvi
rem repicar os sinos festivamen- 
te, anunciando a nova alviça- 
reira; ao saberem cessada a 
lira e findado o morticínio, 
que vinha ensanguentando o 
n undo pelo espaço de seis1 
longos anos, durante os quais 
a humanidade sofreu horrivel
mente, v rtendo tanto «sangue, 
suor e lágrimas.»

Desafogadas respiraram as 
njções oprimidas ao se sentirem 
livres da tirania e da escraviza- 
çâo a que foram arrastadas, 
impiedosamente, pela prepo
tência, pela ambição e a me
galomania totalitárias.

Quanta satisfação e alvoroço 
perpassaram o nosso território 
imenso e invadiram os lares 
brasileiros. Quanto nos conta
giou a alma tesoprnnida o e 
vento auspicioso, a nós que 
tínhamos enviado à Península 
Italiana os nossos bravos sol
dados, os quais ajulatam a li
bertar o mundo via opressão, 
e combateram heroicamente, 
ombro a ombro com os exér 
citos aliados, em prol dos di
reitos fundamentais do homeni.

Um ano se completou do 
término da colossal hecatombe.

E neste indeciso a;>ós-guerra 
ainda se lhe ressenttm as con
sequências inevitáveis, desas- 
tiusas.

Sem embargo de usufruir

mos as bênçãos da paz, com 
o ensarilhamento das armas, 
nos campos de batalha, ainda 
não se firmaram os tratados, 
continuando o desajustamenio 
geral em busca de tórmulas. tia 
experiê ícia de planos, com a 
preocupação de se confirmar e 
solidificar a paz rxtema, nas 
relações internacionais, eo e- 
quilíbno inferno, na economia 
de cada país.

Estabeleceu-se a Organização 
das Nações Unidas para salva- 
guadar a paz e a liberdaJe 
entre os povos

Em pleno funcionamento se 
acha essa instituição altruística. 
E entretanto, duas correntes dis 
tinta* avultum entre os vencedo
res de ontem, a lutar pela he
gemonia econômica dos mer
cados pela preponderância de 
princípios no amb^0 ideológi
co.

Em meio a esses pruridos de 
ambições e desconfianças recí
procas, é de mister que os res
ponsáveis pelos destinos do 
mundo orientem as suas diretri
zes n3 objectivação do único 
slogan  compatível com as ne
cessidades prementes dos nos
so» dias: Precisamos entender- 
nos!

E os votos de todos os ho
mens de boa vontade se fazem 
no sentido de que a ONU , 
cumprindo a finalidade a que
se destina, sirva realmente de 
instrumento adequado para a 
concórdia e o bom inlendimen- 
to entre os povos, proporcio
nando-lhes o aparelhamento in
dispensável e eficiente por que 
tanto anseia a humanidade so
fredora, esgotada e cansada dos 
horrores da guerra — a garan
tia segura de uma paz ]usta 
e duiadoura.

E sta d o ,  editado em Floria*, k t e ^  A  1 » * tSuS.Ate 20 de maio sera entre-
dos festejados jornalistas,
Sidnei Noceti e Barreiro6 j 
Filho, esse conceituado ma
tutino interpreta as aspira
ções da Coletividade barriga- 
verde.

gue o projeto constitucional
Diz o lidar da maioria, sr. Nereu Ramos

RIO (C. A. N.) — F a 
lando a os jornalistas sobre, 
os trabalhos constitucionais, 
assim se expressou o sena
dor Nereu Ramos, presiden
te da comissão encarregada

!de elaborar a nova Carta
I,

Dr. ívo GuHhon Gon
zaga

Há dias toi nomeado
'para Juiz de Direito da C o -!do Brasil. «Era justo 
j marca de Lajes, na v aga do; que a assembléia não con- 

[)r. Mario Teixeira Carri- tasse para o prazo da co
lho, por merecimento, o Dr. missão os dias em que não 
Ivo Guilhon GoDzaga. in -■ funcionou, Com isso ganha- 
tegro e culto Juiz de Di- moa mais algum tempo, que 
roilo da Comarca de Porto nos permitirá concluir o 
União ! trabalho dentro do prazo

; regimental. Aliás, de acor- 
do com esse ponto de vista,0 sr  Getulio Vargas se manifestaram todos os

.  ̂ i meus ilustres colegas daseguira para bao comissão constitucional. Pcilll0 ' Com a t̂o esP,r'to patr'ó
tico estão 37 constituintes

. . . .  , j desempenhando a tarefa
RIO. (Asapress) Diyul- e |̂ eg fQj confja(j a< pelos 

. Getulio Var- a,.ga-se que o sr 
gas mandou anunciar que 
entre lõ e 30 de Julho 
deixará São Borja com des
tino a São Paulo.

Constituição em setembro
t

em dezembro
R

Eleições
io, (A.N.) — Falando!Brasil, «de fato e direito

à reportagem o sena-1em pleno regime constitu- 
dor Nereu Ramos decla- cjonal», o sr. Café Filho

P u r a  a  r e s e r v a  o G a l .  

M a s c a r e n h a s  de M o ra e s

RIO, ('Asapress) — O 
(«Jornal do Comércio» pu- 
íbiica hoje que corre nos 
í meios militares que <> gene
ral Mascarenhas de Moraes 

ív a e  requerer ao govêrno a 
j sua passagem para a resor- 
!va. O mesmo jornal decla- 
1 ra que não é possível que 
!o  governo conceda o pedido, 
pois a passagem para a re
serva do general Mascare

partidos, imbuídos todos do 
melhor espírito de coope
ração e dedicação à causa 
pública, certos de que a

N ereu  R am os  
l id e r  d a  m a io r ia

vo. Acrelita-se que no dia 
20 seja entregue à mesa da 
Constituinte, embora para 
isso haja até necessidade 
de serem feitas três seçõe* 
diárias <» projeto constitu
cional que depois de publi
cado, será numa unica dis-

Naçao espera q„e, j entr0 .cuaslo aprorado par. reoe- 
do ntettor tempo p o » i « l .  a ber- entio emeoda.. Dessa
Assembléia Constituinte lhe maneira, dentro d. 90 dias,

pederão os constituintes, em outorgue uma constituição r _ ,
 ̂ . ___ .vessao soelne promulgar aque represente o pensamen- v .. ? .1 r nova carta constitucional».to e a vontade do seu po-

Carlos Luz no governo de Minas e Nereo 
Ramos no Ministério da Justiça

Rio, (C. P ) — Começam tendo aceitado. Seu nome, 
a se esboçar nos subter-ide resto, é o que reune 
raneos da política, as can-! maiores simpatias no P. S. 
didaturas ao govêrno dos i D. das montanhas, contan-
Rstados, esperando, as for
ças que se arregimentam,

rou que «a data interessante 
para a promulgação da 
Constituição é o dia 7 de se
tembro». Disse, ainda, que 
as eleições estaduais pode
ríam ser realizadas em de
zembro separando-se. antes 
disso, as duas casas do Con
gresso. Sobre os mesmos 
assuntos Prado Kelly de
clarou que o projeto deve 
•ntrar em discussão final 
«té 17 de junho e. quarenta 
e cinco dias depois, poderá

discordando da opinião de 
seus colegas, afirmou que 
entende que os prazos do 
regimento são fatais, pelo 
que deverá entrar em vigor 
o*prc,jeto elaborado pela Co- 
inissão Constitucional.

nhas de Moraes terá forte apenas, que seja promul
gada a Constituição, para 
lançar oficial mente os no
mes.

repercussão no Exército e 
na opinião pública dos paí
ses nossos aliados.

0  Estado
Transcorre dia 13 deste,

i cinco dias depois, poum» °  “rlt^ in è n íc  «O
ler promulgado entrando o velho g

Or J O Á O  R I B A S  
R A M O S

ADVOGADO
Rua Correia FWo, 11LAJES

SANTA CATARINA

do com o beneplácito do 
sr. Benedito Valadares, 
que. por força do dispositi
vo constitucional já  apro
vado, não poderá, nestas 
eleições concorrer, ao pleito. 

Ao que corre nos circu-j No caso de sor lançada a 
loa pessedistas do Parla icandidatara Carlos Luz pa-
inento, o sr. Carlos Luz já 
foi consultado sobre se a- 
ceitaria o governo de seu 
Estado natal, Minas Gerais,

ra o governo de Minas, iria 
para a Pasta da Justiça o 
senador Nereu Ramos.Codigo Eleitoral

Aguarda-se para qualquer memento i  Nova Lei Eleitoral, coi- 
tendo poucas inovações
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Aniliversarios
Dia 13

A uma. Sr», dona Maria do 
Espirito Santo Arruda Ramos, 
e?posa do Sr. Henrique R Júnior.

— A menina Elvá Pereira Fi- 
aueircdo, filha do Sr. Newton F.

— O Sr. José Arruda líamos, 
fuzenáeiro neste município.

— O sr. Pedro Rodolfo Jú
nior, construtor licenciado.

Dia 14
A sta. Dautina Conceição 

Waltrick.
— O sr. Newton Sá Figuei

redo do com-reio local.
Dia 16

Exma. sra. dona Auzina Bor-

esposa do *r. João Maria 
. Borges.

=* O sr. Eurico Dias Batista 
do comercio local.

— O dr. Acacio Ramos Ar 
rud», medico nesta cidade. ,

Dia 17
O sr. Walmor Antunes dos 

Santos, rnralista cm Capfto Alto.
A sta. Iza da Costa Ri

beiro, filha do sr. Edmundo R i
beiro, do alto comercio desta ci
dade. ^

Dia- 18
A exma. sra. dona. Julia Fur

tado, presidente d» Associação 
Beneficente Santa lzabel.

— Ossr Evino José Vieira, fa
zendeiro em Cajurú

BAIlE

Descubra seu tipo de beleza
(Por Dcnise Vedrune) -  Não há mulheres feias, há apenas 

mulheres que não sabem tirar partido do rosto. Uma mulher 
pode ser amada, malgrado qualquer defeito físico «nas até mes-j 
mo por causa dele, contanto que saiba aproreitá-lo para realçar; 
o seu encanto e a sua beleza. Tranquilisem-se as que se deses- 1 
peram ao mirar seu ro t̂o no espêlho; não é só a beleza que 
é beleza; a esta falta até muitas vezes, o poder da sedução.

Não inveje as estrelas do cinema, e não tente imita Ias.
Procure descobrir a sua própria beleza; quando voce 

conhecer bem todos os detalhes do seu rosto, aprenda a valo- 
risá-ios com um penteado apropriado e com o «maquilage».

SE VOCE TEM ROSTO COMPRIDO

F.vite os penteados em altura e os rolos volumosos no alto 
da cabeça. Não estique demais os cabelos por cima das ore
lha, porque isto acentuará as maçàs do rosto de maneira desa
gradável; adote um penteado plano no alto da cabeça.

Deixe as fontes descobertas e faça um ligeiro cacho que 
aparecerá por trás das orelhas.

Ponha pouco rouge e aplique-o, das maçãs do rosto para 
as orelhas; isto diminuirá o comprimento natural das faces e 
as tornará mais redondas. As sobrancelhas muito arqueadas e 
finas quebram a intensidade ao olhar.

Finalmente, o b*ton, deve seguir a curva natural dos lá
bios, acentuando um pouco na largura, que corrigirá insensi
velmente o alongado das feições.

SE VOCE TEM 0 ROSTO QUADRADO

Antes de mais nada, sabe que isso é um sinal de coragem 
e perseverança? Voce deve portanto ter energia de sobra. Em
pregue uma pequena parcela dessa qualidade em se tornar mais 
bonita.

Evite repartir os cabelos com uma risca direita, o que a- 
Centuaria o caráter retilineo do seu rosto. Espalhe o rouge en
tre as orelhas e o queixo, o que para às suas faces um bonito 
arredondado. Não depile demais as sobrancelhas. Se voce lhes 
4er uma linha horizontal e muito fina, acentuará mais ainda os 
traços quadrados do se u rosto. De-lhes um» forma curva.

SE VOCE TEM 0 ROSTO OVAL

Deixe bem nítido o seu contorno. Os cabelos soltos «flous», se
parados por uma risca ao meio, convem admiravelmente *  este 
genero de beleza.

Use o rouge no sentido do cumprimento, partindo do 
Centro da face em linha reta no sentido das fontes e descendo 
insensivelmente até a ponta do queixo.

SE VOCE TEM ROSTO REDONDO
Use os cabelos para cima com cacho*, que farão a sua 

testa parecer mais estreita e o rosto mais cumprido. O cabelo 
levemente cacheado atrás da orelhas.

Aplique o rouge em linha obliqua, indo das fontes ao 
queixo, o que dará uma ilusão de comprimento. A linha das so- 
branselhas não deve ser fina demais, mas deve começar o mais 
breve possível do canto interno dos olhos sub ndo insensível 
mente para as fontes.

Não desenhe uma boca multo çspessa, o lábio inferior 
muito grosso acentuaria o volume do queixo q je  precisa justa 
mente de ser disfarçado.

E agora, olhe para o espelho r classifique o seu rosto nu
ma destas categorias — que será fácil e aplique estas pou
cas regras. Frivolidade? Tempo perdido? Decerto que uão, pois 
a mulher tem o dever para cpnsigp mesma e para com os ou
tros de aparecer cada vez maiá belá e mais sedutora.

Realizou-se domingo passado, 
grande sarou dançante do Gre- 
mio «Ramalhete Roseov, trans
correndo as danças cm ambiente 
de alta distinção e muita anima
ção.

NOVA DIRETORIA

Para o periodo de 1946-47  
foi eleita a seguinte diretoria: 
PRESIDENTE DE Honra: Sra. 
Edith Paim. COMISSÃO DE 
HONRA: Sras. Eriea Jordan 
da Luz, Daura de Oliveira Costa, 
Noemia Ramos Adaime, Carmeu 
Ribas Appel.
DIRETORIA — Presidente 
sta. Cacilda Ramos, \ice — 
ata. Zara Ataide, 1 * Secretaria 
— sta- Terezinha Ribeiro, 2* 
Secretaria — sta Juça Ribeiro, 
Tesoureira — sta IIma Fur
tado, Procuradoura -- sta Lina 
Ponce.

Gualberto Neto - AdaliMuniz
dUo SrerFÜrtdun»t!. Muo; i  d. Dona Honz.ntina Cor,

?*“ S ô "  SZJtootunnto Muuu e sennor.i e u* ,
FUh“.e.onh,>n,. No religioso .erviran. de J j M ,

noivo, Dr. 0»ni Regis o sta- V ‘Ona Carrilho e d,
noiva, Cesar Vieira d .  Costa .  sra ■> »>'• ' " P »
no Cartorio de Paz o o icligmso na Capela lo Ginásio
Diocesano.

Prefeito Hilário Blcyer
Transcorre dia J 3. a data natalicia do Sr_ Hilário 

Blever, membro do Diretório do Partido Social Democrá
tico e operoso edil de S. Joaquim

Cruz e Souza
O Centro Cívico «Cruz e 

Souza» promoverá dia 12, 
domingo, com inicio às 22 
horas, grande festival, em 
comemoração ao dia «13 de 
maiò». Pelos preparativos e 
pelo especial interesse des
pertado os festejos, cujo 
programa foi cuidadosa
mente organisado, prometem 
exito sem precedente*

Jaulo Heiden e Elvira Heiden
participam aos parentes e pessoas de suas relações, que 
contrataram o casamento de suas filhas Alda com o Sr. 
Raul Rosar e Lina com o Sr. Silvio Rosar

Alda e Raul
confirmam

Lajes, 4-5-46 Lina e Silvio
con firmam

Fechamento do Par
tido Comunista

Rio. — Comenta-se que 
é pensamento do go

verno colocar fora da lei o 
Partido Comunista. O ato 
está para ser tomado na 
próxima reunião ministerial 

Fala-se que o assunto já  
foi debatido pelo Miuiaterio 
com o Presidente, procuran
do estabelecer a melhor po
lítica no sentido de impedir 
a infiltração do credo so
viético.

í

L
0 embaixador Macedo Suares seria  o fu

turo Vice-Presidente da Republica
Rio. (Assapross) Segundo revela urn órgão desta 

capital, o sr. General Eurico Gaspar Dutra, Presidente 
da República, estaria resoivido a apresentar o nome 
do Interventor Federal em São Paulo, embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, para a futura vice-presidên
cia da República, solucionando ao mesmo tempo os in
teresses políticos do grande Estado bandeirante.

OSM REGIS
AOVOGAOO

Prac* João Pessoa 
Cdi£ Dr Acacio - Randar
. g I f i J F S

«5-anta Catarírwi

Reinicio da linha eu
ropéia do Loide Bra

sileiro
Rio, (Asapress) — No pró

ximo dia 14 de maio partirá 
desta capital o «Pedro II» 
reiniciando assim o serviço 
de navegação europeu do 
Lóide Brasileiro, quinze di
as depois, zarpará o «Almi
rante Jaceguay*.

Segundo o diretor do 
Loide os portos do norte 
já estão descongestionado3 
tendo sido já transportado 
de Recife para o Rio do J a 
neiro e Santos, todo o açú
car ali armazenado.

Energia atôm ica pura 
uso domestico

O engenheiro que cons- 
ti uiu a «cidade da bomba 
atômica», considerou possi- 
\el o uso da energia atô
mica para aquecimento e i- 
luminação.

Penicilina
Nos Estados Unidos foi de- 

coberto novo tipo (le penicilim, 
que cotrbante mais eficazmente 
?s infecções, uma vez que, não 
é eliminada do corpo tão rapi
damente quanto as outras pe
nicilinas.

Â t e l e v i s ã o
Em junho proximo * 

Inglaterra lançará no mer
cado os primeiros apare 
Ihos de radio, adaptados ã 
televisão, preço de 50 libras-

Ouro verde e côr dr 
rosa

Londres lançou em sua* 
grandes joaiherias, jogos de 
joias, em ouro verde c cò- 
de rosa, causando desusado 
sensação.

Assine « Correio Lageano>

Dr. J .  B. TEZZA
Advogado

Rua Afonso Ribeiro sjn. 
Alto da Santa Cruz

LAJES —  Sta. Catariu*
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Edital
Faço publico, devidamente 

autorizado pela autoridade su
perior, para conhecimento geral 
e principalmente para ciência 
dos empresários, proprietários, 
arrendatários, ou quaisquer pes
soas que, individual ou cole- 
livamente. sejam responsáveis 
por qualquer casa ou lugar em 
que se realizem diversões pú
blicas, que a cobrança do tributo 
criado por fôrça dos Convênios 
Nacionais,'de Estatística Munici
pal terá início, neste Municipio 
a partir do próximo dia I o de 
maio.

•4 partir da referida data, 
por conseguinte, a realização 
no Municipio, de espetáculos ou
de qualquer outra fôrma de 
diversão pública em lugares 
como teatros, cinemas, circos, 
clubes, salões de radiodifusoras, 
dancings, cassinos, sociedades’ 
parques, campos ou quaisquer, 
outros locais acessíveis ao pú
blico por meio de entrada paga, 
ficara' condicionada, na fórmà 
da 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 abr.l de 1946

AUGUSTO WALDRIOUES 

Agente Municipal de Estatística.

Aviso
A Diretoria do Clube Re

creativo Juvenil avisa os 
ers. socios, que acha se aber
ta a Concurrencia, para ar- 
rematação do buffet. A* 
propostas serão abertas dia 
2l de maio, às 20 horas, 
na séde social.

A Diretoria reserva-Be c 
direito de regeitar qualquer 
proposta, quo não achar 
conveniente de acordo com 
os estatutos.

ATENÇÃO: só eerao a- 
ceitas as propostas de so
cios, que estiverem quites 
com a sociedade.

Tem Valor

EDITAL

* * Pastas de couro pa- j 

ra colegiais, advogados, 

comerciarias, etc., varia-

| dissimo sortimento rece-
. \

beu a

Livraria Danilo

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

Faz Saber, peto prçseute edital.de 
intimação, cora o prazo de trinta dias, 
a 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 reproduzido no 
Jornal «Correio Lageano», desta Ci- 
dad. Dado e pasesdn nesta Cidade 
de Lages, aos dezesete dias do mès 
de abril do ano de mil novecentos e 
quarenta e seis. Eu Almeida escri
vão que o subscreví.

E d is o n  V alen te
Delegado Regional

SINAL I)E ALARME

0 organismo aproveita os ali
mentos iugeridos de acordo com 
suas necessidades.

Mas, se o indivíduo começa 
a engordar ou emagrecer exage- 
radameute, isso significa que 
tal aproveitamento não está 
sendo feito em condições.

Mantenha seu peso dentro
das cifras normais, par. c  Mm c„crgia „ fardo
evtar as doenças provo- do da yida; nJ*  a
cadas pela gordura em! pensar em se 0 ,eu é '  ais ár.  
demasia ou pelo emagre- daQ dos. domais; nito 'to

ngures que te faltarao forças.
------------------------------------------ Trabalha *com afinco; adquire

^  vondade firme e o peso dimi-Oportunidade n
* | oe como os valentes ;que oa-

Vende-se urra confortável e minham sem vacilaçoes pelas 
moderna residência, com 6 ásperas vias do mundo, levan- 
dormitorios, sala de visitas, sala do refletida nos olhos a alegria 
de jantar, copa, cozinha, duas de uma esperança e nos lábios 
varandas, instalações de pri— uma canção animadora.
meira ordem, agua quente e _______
fria, possuindo ainda um depó
sito e dois quartos no pavi
mento superior. Amplo terreno 
com eniradí para automóvel.

Situada em ótirr.o ponto da 
cidade.

Centro Operário da Lajes
ASSEMBLÉIA G E R A L -C O N VOCAÇÃO

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

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

Sebastião Muniz 
Secretario

0 ESTADO

Venda avulsa na En- 
graxataria Polar.

Ü conforto da viaa em 
família ea necessidade da 

vida comercial exigem 
um telefone

Faça instalar um telefone em 
sua casa

Dr. CELSO RAROS 
BRANCO 

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercilio Luz
LAJES

Afenda chamados para as co
marcas de S. Joaquim, Curifi- 
banos. Bom Refiro e Rio doSol.

I
v  t o N A Ç * c « f a

s c .b e r

Contra as queimadura$ — 
Contra as dolorosas quei
maduras — da coziüha bas
ta tazer uma aplicação com 
uma pasta de debi-carbor- 
nato de sódio e agua fria, 
colocando-a rapida m e n t e  
sobre a queimadura.

Utilidade das folhas de 
tomate — Foi provado quo 
n folha do tomateiro tem 
propriedade* destrutivas so
bre numerosos insetos, prin
cipalmente contra o b  pio
lhos das plantas. O proces
so mais simples para elimi 
nar essa praga é colccar 
algumas folhas be tomatei
ro sobre a planta atacada 
ou então fazendo-se uma 
solução para rega-la.

cedentes dos Estados só se- 1  P rocesso  r á p id o  p a r a  la -  
rá permitido no Distrito l-oar a s  rendas — Consiste 
iederal quando tais veículos mergulharas rendas nu- 
estiverem regularmente

tinplacdintiniG Qg 
Veículos

NR  39 de 2-4-46 - Para 
orientação informo vos que 
a entrada de veículos pro-

li-
jcenciadono atual exercício 
: bem assim emplacados de 
acordo com o que determi- 

j ne o Código Nacional Trâu- 
; sito em seu Capitulo Vlll e

ma mistura de leite e cer 
veja, trocando o liquido 
após alguns minutos. Depois 
espremem-se as rendas com 
as mãos e envolvem-se num 
pano de linho. Ainda humi-

tespeclivos anexos pi Soli- das devem ser passadas a 
to obséquio dar divulgação ferro, 
essa resolução do CNT atim 
de que veículos não fiquem 
retidos nas barreiras - Atts. REGISTO 
Sauds. - (a) Edgard Pinto 
Estrela - Presidente Nacio- 

ínal Trânsito.

INDUSTRIALEiüIhI
Har PINGUIMi

RUA MAL. DEUDORO . 

0 mais moderno recinto do 

Café, Bar e Restaurante. 

Tem tudo o que V. S. desejar 

Visito o Bar* PINGUIM»

\?ENDE~SE
ÓTIMO TERRENO

De ordciu superior tórno publico 
que, do 15 a ;,0 do corrente mea pro- 

1 cederei o lançamento do Registo 
j Industrial, neste municipio, noa mes

mos moldes do que já se fez nos unos 
I anteriores.II Compete aos senhores indusTtui. 

procurarem nesta Ageneia. os ques
tionários e impressos para a preata-

i Situado à rua Frei Rogério,! ^  de 5"nS,ô fofmaç0es' relahv;“o ’ ao auo (1e 1945, liem como quais- 
exHente para, construção, coni quer eaclarec.mentos que se torna-
13000 m2 mais ou menos, dan- reT ne®,cj>8ários-
(Í0 ÍUlldoS ao rio Cahní. Tem plicadag as tsnçõtís penais previstas 
uma casa de madeira coberta de em le’-
telhas.

Tratar nesta redação
Lajes. 2 de abril de I94G.

A u gu sto  W ald rig u es
Agente Municipal de Estatística

Matriz:
FLORIANÓPOLIS 

Filial Curitiba 
Moatruario em Tubarão

Carlos Hcepcke S. A. Comércio e Indústria MEX̂ 10E
FILIAIS EM L A J E S -  LAGUNA-BLUMENAU-JOACABA -  JO I N V I L E - S .  FRANCISCO DO SUL * '

EXDBazço TBUEOB4K1CO H O E P C K E| DESPACHO KM SANTOS

SECÇOES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS v̂ - ''

A itrndtSriH Mono» 6 8fflbrftÍMI86IT\zeadas nacionais e estrangeiras, A « obertares e Acolohoados, Panos para

bo,J"  •.. sktnoa galvasadoai a fitinga, art g ■ cama» de ferro e madeira, Tintas a
obras deuvidro < em tal, louçw' „m geral, vinhos nao.anai. •
oleo a am pó, serra p»ra angen» ,

eatrangeiroa
M otocicletas Bicicletas a motor, tricicletas, brinquedos.
Maquinario em geral para oficina* mecânicas, fundições, ate. Tala», Guinchos, Maca

co» ferramenta» para todos os fins, oofre» e caixetas de aço, fogões, comple
to sortimento de material para instalaçqes eletricas, arados, maquinas Ja bene
ficiar madeira, motores eletricos. etc.

D rogas em geral, por atacado
Agentes da  General Motora do ItrasU S. A.
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4t  PA O IN A

Clube 14 de Junho
NOVA Dl RETOUIA

A Diretoria do Clube 14 de Junho, convoca «"todo* 
o» avsociados do mesmo, pa-« a Assembléia Geral qu* 
dev*iá eleger os seus dirigente* para o próximo txerrei- 
tio, compreeolido entre 14/6/4Ó « 14/6/47, o qual reu 
nir-ae-à uo dia l í  de inàio (domingo), às 13 horas, na 
sede social.

Ass.: Alberto Santos 
Secretario

Despedida í Pascoa dos Militares
r  1 , .«oatirln. cum acentuado

Controle das Importações

Seguindo para u. Capital 
da Republica onde preten
damos passar a estação in
vernosa e não no* sendo 
possível despedirmo-nos pes- 
soalménle de todos quantos 
nos honram com a sua dis
tinta amizade, o fazemos 
por meio desta, oferecendo- 
lhes naquela cidauia os nos
sos limitados prestimos

j Lajes, 9 do maio de 1946

\Albertinae Virqilio Godinho

, com acentuado brilh >Ucr.lizou-se domingo passado, com

“ % ... .r . BUpo Ui.*,-
sano Dom Pooiel Hmrin, à ;  8 horas na a,c.tra , cou r 
presença do ,r .  C l .  Hortt Kodnguos. comandant.
2 /.'odoviário. do a r  Prefeito Hunicpal. do . u «  d» 
reito. em eaercicin, oJtoWldade,
autoridades, muita, pessoa» gradas, soldados e
numero de pessoas. , ,,nc.. ,nu

A pratica foi feita com a eloqueno-a de o.u,,i«.
pelo Frei Setaro. . Q

Após o oncio religioso sti viu-se no C« l»g»o > « U
Bosa, lauta mesa de café e tino* doces.

i
Rio, — AToticiou-8e aqui que o ministro Gastüoj 

Vidigal, estava estudando questão do estabelecimento dej 
licenças prévias para importação Agora, sabe-se, com, 
certeza que os referidos estudos estão ultimados, deven
do já  na próxima semana o titular da Fazenda assinar 
a necessária parlaria, restabelecendo o sistema fde con
trole du* importuçOes

Pelo mundo
PERON VISITARÁ 0 

BRASIL

Nada de Maquinaria 
—  Absoleía —

Buenos-Airos — Dentro ern 
f breve o Cel- Peron, presidente 
jeleito da Argentina, visitarão 
! Brasil.

Rio — Está em estudos no gabinente do ministro] 
da Fazenda a questão do estabelecimento de licenças 
por vias na Carteira de Exportação do Banco do Brasil. 
Esse estabelecimento é considerado uecessário pela ma
ioria dos técnicos do Banco do Brasil e Ministério da 
Fazenda, afim de evitar que venha o Brasil a importar, 
por exemplo, maquinaria absoleta. Pareoe, pais, não ha
ver dúvida quanto ao restabelecimento do sistema Je 
controle, todavia fica a cargo do ministro Gastão Vidi
gal, que decidirá sobre o assunto, para encaminha-lo a 
aprovação do presidente da Kepublica em forma de de
creto-lei.

CONFERÊNCIA DO RIO
A conferência do Rio para 

disriução o aprovação do trata
do de segurança Panainericano, 

ara etn 7 de setembro
í do de segí 
'se realiza

r  c
Brasil de Vacaria 

União de Lajes

LOCOMOVEL

Vende - se um Locomovei «Lin
coln» 24 H. P. era bom estado 
de conservação. Tratar no escri
tório Godinho & Socas, Rua Cel. 
Cordova, 24.

Dinheiro a juros
Precisa-se de 3 a 5.000 cru

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

RES.A AUTO-VIACÂO «B R A SIL»
Linha Regular de Transporte de Passageiros 

FLORIANOPULIS — BOM RETIRO -  LAJES
Carros Novos e Confortáveis

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

SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MANHÀ

e s c r it Orio  d e  ad vo cacia

DD. DDDENI  TDD D >4
Bacharel em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de 

< Direito do Estado dc São Paulo

DD. D ÉLIC  DAMCT VICIDA
Bacharel em ciências jurídicas e Sociais, pela Faculdade dc 

Direito do Esrado do Rio de Janeiro

Aceitam o patrocfnio de todo e qualquer serviço de sua pro
fissão : — causas cíveis (doações, testamentos, inventários, di
visão e demarcação de terras, etc.), criminais, orfanológicas, etc.

Rua Cel. Cordova —  Edifício Centenário L A JE S —  S. Catarina

IMIGRANTES
0 Brasil receberá 650 mil 

imigrantes das raças; portu- 
quesa, italiana, hespanhola e 
polaca.

Não aceita Japoneses.

CONTINUARÃO NA LISTA 
NEGRA

Washington, 29 (U. P.) — 
Funcionários dos EE UU. re
velaram que as firmas {estran
geiras, colocadas pelo governo 
nas listas negras, por coope
rarem com o Eixo duran
te a guerra, permanecerão nas 
mesmas, em caráter indefinido.

As firmas americanas foram 
proibidas de negociarem com 
elas. j

AVIÃO ABATIDO
A aviação russa abateu um 

transporte americano, o qne 
provocou violento protesto.

ARGENTINA VERSUS 
EE. UU.

I A Aiperica do Norte acha 
j que a Argentina constitue uma 
ameaça para a _democracia.

j 0  EXERCITO ESPANHOL 
DE FR0NT1DÃ0

J 0 exercito espanhol está em 
prontidão, espera-se iniportan-. 
tes acontecimentos internos na! 
Espanha.

Reina desusaria animação para o esperado encon
tro interestadual de amanhã entre os fortes e treinados 
conjuntos: Brasil F. C. de Vacaria e União F. C. desia 
cidade. D«pois de uma longa calmaria, o esporte das 
multidões reinicia-so novamente e levará ao Estádio Mu
nicipal, grande e entusiástica assistência, para presen
ciar e aplaudir os lances emocionante», que a pugna 
promete proporcionar. Oxalá que o popular esporte uão 
sofra outra prejudicial solução de continuidade em nos
so meio.

T e n i s
A magnífica cancha de tenis, cimentada e ilumina

da, do </4 de Junho», vem atraindo grande numerodf 
socios, para a pratica do aristocrático esporte.

As equipes masculinas, femininas e mixtas estão se 
preparando para futuras partidas interestaduais e inter- 
municipais.

Policia

Fechada M. U. T.
A policia carioca fechou a Associação Movimento 

Unilicador dos Trabalhadores, conheoida por M. U. T, 
alegando que vinha organizando e instigando greves f 
movimentos inquietantes.

FARM AGIA POPULAR
direção técnica do farmacêutico diplomado

ANTONIO M. V. RIBAS
Grande estoque de drogas nacionais e estrangeiras -  Coi 

pleto sortimento de perfumarias e artigos de toucador
Moderno e aparelhado laboratório de manipulação -  Servi 

caprichoso — Preços módicos _  a,ende - n<ji|e

_______PRAÇA JOÃO PESSOA  -  L A JE S

UrUIRQC ern Curitibanos, um 
!U1UL UL grande sobrado de 
alvenaria, situado no coração 
da cidade, eoin 12 grandes peças, 
medindo o terreno 26x50  ms, 
na Praça da Republica. Tratar 
com Romário Lemos em Curiti- 
bauoa ou nesta redação.

VACINA MANGUINH9 (legítima)
Contra a Manquera (m ancha)

Recebeu a

f a r m a c ia  f l o r a
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11-5-46 Correio Lageano
Prefeitura Municipal de LajesE ST A D O  D E S A N T A  C A T A R IN A *

DECRETOde 29 de abril de 1946
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve-

DES10NAR:
De acordo com o art. 89 e seus paragrafos, do decre- 

to-lei estadual n. 700, de 28 de outubro de 1942.
Léo Antonio Batista Ribeiro ocupante do cargo de Eseri- 

rurario, Padrão I, do Quadro Único* do Município, p';ra en
quanto durar o impedimento do respectivo titular Sr. Oscar A- 
mnneio Ramos, que se acha em goza de suas férias regulamen
tares, exercer o cargo de Contador, PadrSo P, do Quadro Unico 
do Município.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 29 de abril de 1946. 
Assinado: — Vidal Ranos Júnior 

Pi efeito Municipal.
Ulderico Canali 

Secretário.

PORTARIA
de 30 de abril de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder licença:

De acordo com o art. 155, letra a, combinado 
com o art. 156, do decreto-lei estadual -  n° 700, 
de 28 de outubro de 1942:

A João Ribeiro Furtado que exerce o cargo de Fiscal Au 
xiliar, Padrão H, constante do Quadro Unico do Município, de 
vinte (20) dias, com todos os vencimentos, a contar da presente 
data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de abril de 1946. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

PORTARIA
de 2 de maio de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder licença:

De acordo com o art- 163, do decreto-lei esta
dual n- 700, de 28 de outubro de 1942:

A Maria de Lourdes Souza Andrade que exerce o cargo 
de Professora, Padrão A, constante jdo Quadro Unico do Muni
cípio, (Escola mixta municipal de Fazenda dos Maluche, no dis
trito de Índios), de noventa (90) dias, com todos os vencimen
tos, a contar fla presente data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de maio de 1946. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

Requerimentos Despachados

c r im e
Matou o rival 

e a amante
Mario Eugênio Qstermann, 

que há pouco tempo serviu 
como garçon do cate Cru
zeiro desta cidade, trausfe- 
riu-se para tíáo Leopoldo e 
na madrugada do dia 5 do 
corrente, ali abateu a tiros 
o 2. sargento Selomar Dias 
dos Santos e Juraoi Meireles 
esta ex-amante, do crimino
so. O delinquente encontra- 
se preso

jReestruturação dos funcio
nários públicos

Rio, (A.N) — A proposito da reunião ministerial 
no Falado Guanabara sob a presidência do Chefe do Go
verno para a apreciação de assuntos ligados à reestru
turação dos funcionários publicos, um matutino local 
procurou ouvir o ministro da Justiça, que afirmou nada 
poder adiantar sobre o assunto a ser tratado.

Sobre a reestruturação, alegou que tal informação 
não importava em uma quebra de ótica para com se tia 
colegas e concluiu que já  estudou detalhadamente o as
sunto.

Dr. José Antunes
MEDICO

CIRURGIA EM GERAL — GI
NECOLOGIA — PARTOS 

Atende no Hospital S io  José 
de Antonio Rrado, aparelhado
para qualquer intervenção cirúr
gica,: com serviço moderno de
Ralos X , BIsturi eletrico, 
Raios ultra violeta, ondas 

curtas e ultra curtas

0  preenchimento da vaga 
de senador

sao Paulo (A-N.) Solucionado, boje. o impasse sur
gido no preenchimento da vaga de senador por São 
Paulo, em virtude do Tribunal Regional achar que não 
pode realizar novas eleições em face da lei que mandou 
proceder ao novo alistamento. Ficou resolvido que .» 
tribunal solicitará ao ministro da Justiça esclarecimen
tos a respeito, afim de que S. Paulo possa, quanto an
tes, completar sua representação no Senado.

N- 607

A7- 612

N- 350 

N- 559

N- 562 

N- 572 

N. 600

N- 602 

N- 603

N- 594 -

Dia 30 de abril de 1946.
- João Ribeiro Furtado -  Fiscal da Prefeitura - 20 dias 

de licença para tratamento de saúde - Sim.
Dia 2 de maio de 1946.

- Maria de Lourdes Souza Andrade — Professora Mu
nicipal 90 dias de licença - Sim

Dia 3 de maio de 1946
- Evaristo Duarte Silva e sua mulher - Transferencia 

de um terreno -  2. despacho - Sim.
- Tereza, Fraucisca, Maria das Dores e Sebastião 

Pessoa - Transferencia de terrenos - 2. despacho -  
Sim.

- Senhorinha Pereira Neves -  Transferencia de terreno 
2‘ despacho -  Sim.

- Aristides Joaquim de Souza - Alinhamento e licença 
para construir 2. despacho -  Sim.

-  Pedru Rodolfo Junior - Aprovação de planta e licença 
para construir um prédio para João de Deus da Cos
ta Carvalho - 2. despacho Sim.

- Teodoro LucréJo  de Oliveira - Transferencia de um

-  Maurício Ribeiro de Cordova -  Tranferencia de um
terreno -  Sim. , .

Dia 7 de maio de 194b
-  Osório Alves de Moura e sua mulher . Trsnsferencia 

de um terreno - 2 . despacho - Sim.

Congelamento dos ven
cim entos do fuciona- 

lismo
A sugestão da Associação, 

Comercial do iíio, para con-j 
gelar parte dos vencimentos! 
do funcionalismo, teve ai 
imediata repulsa da im-j 
prensa nacional, causando| 
também grande agitação! 
na Assembléia. Aos srs 
Melo Viana e Nereu Ramos, 
estão sendo dirigidos deze
nas de telegramas neste 
sentido.

0  sr. Gastao Vidigal, 
ministro da Fazenda decla
rou-se desfavoral a medi
da.

Reencetada a Campanha 
contra os bicheiros

Rio, (AN.) — A campanha contra os bicheiros foi 
reencetada nesta capital pelo Serviço de repressão aos jo
gos proibidos. Ainda ontem duas diligencias realizadas 
desarticularam dois importantes focos de jogo do bicho 
sendo presos numerosos contraventore*.

Vende-se ou permuta-se por 
terreno nas pro

ximidades cia cidade, uma ótima 
casa de material, com instala-{ 

íções sanitarias, agua, luz e fo
gão, sita à ru* Btnjamin Cons- 
tant. Tratar com Orlando Ca
margo, na mesma casa.

V E N D E  SE
Um terreno à Rua João de 

Castro com tres casas, « outro 
na rua Benjamim Constant e 
ama Charrete nova Tratar com 
O proprietário João Jorge da 
Silva, no Hotel Sul Amtr.c..

Hutomoteís á Venda
Um Ford V-8, tipo 36, côr 

preta, cinco pneu» novos, 85 
cavalos, não usou gasogênio.

Tratar diretamente com 0 pro
prietário, Arno Lange • Uma 
Postal, N* 10, Lajes.

ü  conforto da vida em 
família e a necessidade da 

vida comercial exigem 
um telefone

Faça instalar um telefone em 
sua casa

Morcegos
A inspetoria de Defesa Sanitária Animal, em sua 

campanha para a completa extinção da «RAIVA» ou 
«MAL DE CADEIRAS» como é vulgarmente chamada 
essa terrive) moléstia do gado. pede a Iodas as pessoa» 
de boa vontade, especialmente às residente? no interior, 
para que matem o maior número possível de MORCE- 
G oS.

Mortos 06 morcegos, deve-se-ihes abrir a barriga o 
colocá-los dentro de um vidro com formol a !CM0, cu
ja  solução poderá ser adquirida na farmácia local.

Isto feito, queiram entrega-los aos senhores inten
dente distritais ou prefeitos, os quais se encarregarão 
da remessa do* morcegos para o seguinte endereço.

Inspetoria da Defesa Animal Sanitária.
A/Cda Redação dc «0 Estado» FlorianopoÜs — 

Santa Catarina.

?m JIk jirm G â ía

e l/em m lkvr!

Cnostrutora Lajeana
ARRUDA & RAU, LTDA.

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

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

Escritório: Rua Mal. Deodòro, edifício Paulo Bntring, 1. andar
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Adiado o festival da Banda 
“Carlos Gomes"

Per motivo de força maior,o festival comemorativo do 10 
aniversário de fundação da Banda Infantil "Carlos Gomesu, foi 
adiado, para dia ainda não deteminado.

Ministério da Guerra
5a. R. M. Ba. D. I.

2 ’ Batalhão Rodoviário — Repartição Alistadora

A V ISO
A Repartição Alistadora, anexo ao Segundo Batalhão Ro

doviário, nesta cidade, avisa que todos os cidadãos nascidos no 
ano de 1026 sâo 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 munides de certidão de nascimento e 4 fotografias 3 x 4 .

Repartição Alistadora de Lajes, em 29 de Abril de 1946.
1- Ten. Paulo G. Mata 

Chefe R. A.

F A Z E N D E I R O S !
Cataventos Wincbarger de 6 a 12 vlt».

Baterias Durex, vaso de vidro, recém chegadas, 
grande capacidade e durabilidade.

Um ano de garantia

na “ Voz da ('.idade,”

Escritório Jurídico Comercial
Diretor: Dr. Elisiário de Camargo Branco 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, 54DEPARTAMENTOS:

llUMíiiPn _ Chefe, Advogado Ananias 0 ’Donuell, Co-
dll. 1UILU branças, Inventários, Ações, Civeis, etc.

f n m p m * t l  — Chefe, Jocundino Pereira dos Anjos 
LiUlllCl 01 d l  Representações e Conta própria

P i i p q I Granja Camargo Branco a 11 kms. da 
1* UI d l  cidade

Informativo -  B,08r‘ "“ , 0' ” ° S L ial 
Industrial -  S t f g p  Lenha- ^  <*“ *> •
Imnhiliflrill =  Administração de imóveis, compra 
lllIUUIlld 1 11) e venda de casas, chaearas lotes,

URBa NO Armazéns, empresas etc.

Im n h íl i* )  pin — ^ cn^a ^e fazendas, terras parallllwUllldl 111 colonização e pinhais, serranas,
RURAL empresas diversas

Construções -  '"TCJlZ.

' EDITAL
O cidadão Hcrmelino Ri
beiro da Silva, Juiz de 
Paz, no Exercício de Juiz 
de Direito da Comarca de 
Lajes, Estado dc Santa 
Catarina, na fórma da lei, 
etc.

Faz saber aos que o presente 
edital, com o praso de vinte 
dias a contar da primeira pu
blicação, virem que, no dia 
trinta e um (31) de Maio do 
corrente ano, às dez horas, na 
saia de audiências, na Prefeitu
ra Municipal, nesta cidade de 
Lajes, será levado em hasta 
Pública, por quem mais der 
e maior lance oferecer alem 
da avaliação, os seguintes 
bens: — Uma gleba de campos 

• e matos, com a area superficial 
(de 121.000 ms2., situada no lu
gar denominado Fazenda dos 

{Caripunas, em [Entrc-Rios, dis- 
, trito de Anita Oaribaldi, desta 
i comarca, confrontando com ter- 
j ras de José Custodio Maciel, 
IJosé do Patrocínio Chaves, 
! Anjos lnacio Maia, Aurelino 
■Antonio de Moraes e João To- 
maz Keller conforme consta da 
folha de pagamento feito ao re
querente na medição e divisão 
da Fazenda dos Caripunas, jul
gada per sentença em 18 de 
Fevereiro de 1944, avaliada 
neste ato por Cr$ 847,00^ — 
Um rancho, com quintal e ou
tras benfeitorias, situado no lo
cal acima descrito, avaliado 

; por Crj» 153,00, separada 
no arrolamentu da fiuada AS
SUMIA DEBAisTIANI, para pa
gamento do credor Paulino 

i tíiazzotto. E, para conhecimen- 
í to público, se pasaou.o presen
te edital que será afixado no 
local público do costume e pu
blicado na imprensa local. L)a 
do e passado nesta cidade de 
Lajes, aos vinte e sete dias do 
mès de Abril, do ano de mil 
nocecentos e quarenta c seis 
(27-4-1946. — Eu, Darcy RiOci- 
i o , Escrivão de Órfãos, que o 
datilografei, subscrevo e tam
bém assino.

(Selo ex-causa).

Hermelino Ribeiro da Silva
Juiz de Paz no exercício de 

Juiz Direito.

Darcy Ribeiro 
Escrivão de Órfãos.

Seção Rura[
Propriedade Ruraí

fazenda, está 
à utilizaçân

de aer agricultor ou c™ ,  i I11(S recursos,
dor, o indivíduo euoolhera ‘ ^  do nada valerão
pela fertilidade das terras S(J 0 empre-
de cultura ou pela excehu.- estos r P
oia dos pastagens, onde a- sano agricoia
dquirir e localizar sua ia- ou nao puder tirar o deví- 
zenda. sem deixar de con- do proveito Dai a maxima 
siderar a importância da preocupação em reanzar o 
rodovia, como meio de es- mais compielo e ecoommco 
coação dos produdos da Ia- aproveitamento da lazenda, 
voura. Pois uma das causas com um sentido permanen- 
de que dependo o sucesso te de manter as culturas e 
eeonomico de uma empresa os animais em condições 
agrícola está no aproveita- (de llit-s permitir o maior 
mento de seus nrodutos pe- jrendimenlo com as menores 
lo mercado consumidor De-jdespesas. O ideal seria 
pende da maior ou menor quando possivel aliar-se a 
facilidade com que se ve pecuaria a poiicultura, e es- 
ndarn os produtos e do ta na exploração intensva. 
proveito que del«s se tire. que leva ao máximo a }rn- 
tíssa colocação dos produ-jdutividade da Terra empre- 
tos no mercado precisa ser te i ; gando mais trabalho, mais 
ta em condições favoráveis capital, adubos e maquinas, 
ao ruralista, isto é, que o . estas < nde o terreno permi- 
preço de venda cubra as:tir  A indust'ia de laticínios 
despesas e deixe ainda lucro , desenvolve-se melhor onde 
razoavel. Ora. o custo de'predomina a pequena pro- 
predução, além de depender j priedade e em zona coloni- 

!dos recursos naturais quejal.

“A Noticia’
Reapareceu dia 1. do cor

rente, a - A Noticia* diário 
'editado em Joinvile, sob a 
(direção criteriosa e osclare- 
Icidado Or* Abelardo da Sil- 
jva Gomes, uma das esperan
ç a s  da geração moça cata
rinense.

Figura corno gerente o 
8r Pedro Torrens, como re
dator - chefe - Tito Carvalho 
e redator - secretario Waldir 
Grisard.

V pilH pm  livros embrau- TCIIUCUI õtfco para Registro
Hipotecário, Protocolo, Indica- 

! dor, etc.
Preço de ocasião. Tratar na 

Tipografia Labor.

Barontini Dala-

4 lotes á venda
Nas 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 .VENDE-SEUm aparilho de ra
dio marca Westing- 

house, com 5 valvulas, em per
feito estado. Tratar nesta reda
ção.

Assine «Correio Lageano-»

Vende-se uras olaria
Em montagem, situada à 

venida 3  de Outubro, com i 
casa de material e grande j 
pão construiro de madeira
bertii de tHh.is.

Já  se eslá fabricando t-jc 
Barros do diversas cores, ol 
para telha, tijolo e louça. 
O terreno tem a area de 11 
m2. mais ou menos.
Tratar nesta redação.

ij 0 S a p a t  > C h i e  mm
A mais nova sapataria de Lajes

j Grande e variado sortimento de calçados para ho- 8 j  
,nensi senhoras e crianças

É  ESU C3Sa reCtb6 8eman^ e n t e  artigos de alfa moda |

I Nã° Compre sem verificar os nossos preços  | 
| i  Rua 15 de novembro, junto ao Café Cruzeiro 1

A PA DITAI A Casa que Procura íer sem preTs maoires novidades A  b A r l l A L  em artigos para homens mulheres e criaacas
-----  . — .. -- Rua Correia Pinto. 80 =============

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



Budas de Prata
Dia G deste mês completou 25 anos du fni;-, , 

distinto e estimado casal, sr. JoSo Dias Braes-h r* 1 ’ 0 
Ju  de Castro Braeseh.r. A » .* .

vento™  JWU,“ ’ te“ J ° par iss0 KCrtid« mime, cumpri.
tf

V‘

Sociedade M. Carlos Gomes
Gam panha Pró Séile Social

Tem sido coroada dc êxito admiravel a campanha diripida 

de/ta °  ntidadC °  aSS"' ’ ^  * constfU<;50- <*« Séde socai
-Até a presente data a referida coreisslo angariou os se

guintes donativos: b

CONTRIBUIÇÃO E\1 DINHEIRO

Quantia anteriormente publicada Cr$ 9.750,00
Renda líquida de 2 jogos entre as esquipes UniSo X Es- 

tudames — 1.327,00, Sr. Ivon Oodinho — 200,00, Sra. IMaraa- 
rida Silva Arioli 100,00. * b

Os demais Cr$ 50,00: Srs. Plátano Lenzi, Otávio C. Ra
mos, Dr. GaMeu Amorim, Edmundo Ribeiro, Pedro Panlu Lis
boa, Fortunato Muniz, Gerson JLucena, Jo io  Vieira Sobrinho, 
Tte. Arnoldo L. Mazza, Silvio Ramos Castro, Jo io  Filipi Brichm’, 
.José Ramos, Henrique Fiúza Carvalho, Constantino Savidis, 
Waldir Lehmann, Mario Bianchini.

Total CrJ 12.177,00
Alem de muitos outros contribuintes cujos nomes deixa- 

mos de publicar por falta de espaço, o que faremos nos núme
ros seguintes, doaram material para a construção da séde os 
seguintes senhores:

Quantia anteriormente publicada Cr$ 17.230,00
Sr. Forfunato Muniz -  5 dz. de tábuas 000,00
Sr. Pedro Delia Roca - dz. de táboas 000,00

Total Cr$ lh.430,00
A Comissão apresenta aos distintos contribuintes da pre

sente campanha o seu profundo agradecimento pelo alto espí 
rito de compreensão das causas nobres para orgulho da terra 
Lajeana.

A COM1SSÇÂ.O: JoSo Cruz Júnior - Jo io  Duarte Filho -  
Dr. Eliziário C. Branco - Leontino A. Ribeiro - João Andrade 
- Dr. Célio Ramos • Armindo Ranzolin - Mário A. Souza - Age
nor Varela - Mario Vargas - Virgílio Oodinho - Alcides Rebelo 
• Roberto O. Ferreira • Glicério P. Silva - Jo io  Brae»cher.tramada São José

DE 0SNI TOLEHTfflO DA SILVA
Farmacêutico Diplomado

RUA 15 DE NOVEMBRO N° 25 =  LAJES
Variado sertimento de medicamentos nacionais e estrangeiros 
Perfumarias em grande variedade — Produtos opoterapicos — 
Soros e vacinas — Pradutos veterinários — Homeopatia 

M anipulação caprichosa e esm erada 
V EN D t BARATO E E’ CASA DE CONFIANÇA 

Atende á noite —  Preços de drogaria

Dr. AR0DD') PEDERNEIRA
t

Esteve nesta cidade, o 
Dr. Aroldo Pederueira,; 

'digno chefe da Diretoria de 
Obras Fublicas, uo Estado.

Sua senhoria auda a ser
viço de sua repartição-

IVON GODINHO
Eucontra-se nesta cidade o 

sr. Ivon Gudinho, do alto co
mercio do Rio de Janeiro.

CAMILO VALENTE i
Acha-se cm L ĵ^s, acompa-' 

nhado de sua exn»a. f«m lia, o; 
sr. Camilo Valente.

JOÃO DUARTE SILVA
Regressou de Porto Alegre, 

o sr. João Duarte oilva, uo al
to comercio local.

ALDO WALTRICK
Retornou de Floria..opolis, 

o sr. Aldo Waltrick, comer
cio nesta cidade.

Dr. JOSÉ MIRANDA

Um cast not.itvei reunido em I) IMPOSTOR
Escabeçado pnr Jean Gabin, o principe dos atores fran

ceses O Impo«tor reune nomes notáveis c!o cinema, Richard 
Whorf, Altyn Joslyn, Eli. n Drew, Pcter Van Eyck, John Qualen, 
Eddie Suillan e R.ilph Morgan:

Julien Duvivicr, o grande realisador de outrrs filmes notá
veis, «Os Mistérios di Vi la», «Seis Destinos», «Carnet de Bai
le», produziu e dirigiu rsia obra piirr.a «Ja cinenr-tográfia, miu 
notável aineja porque exprime o verdadeiro sentimento da Fran
ça 1‘vre. Foi Duvivier quem escreveu a história que mais tarde 
foi adaptada para o inglês e um interprete francês para viver s 
sentimentos emadados de uma alma sofredora de urna caus * 
comum, é facil compreender que o filme «0 Impostor» é subli
me.

O Impostor será estreiado Dcmingo, amanhl, às 7 c 9 Ii j
ras.

DOMINGO; em Vesperal: UM PROGRAMA COLOSSAL!
Na formidável Sessão de domingo, em Vesperal, sei Io e-  

xibidos os três mais populares e sensacionais filmes da sema
na!

Na mesma sessão =  três filmes, com um unico ingre&.o.
TERÇA-FEIRA, dia 147
Para a Sessão de terça-feira, será focalisado o colossal, e - 

mocionante filme da «Unitd» intitulado: O Grande Bruto.
Com este filme a «United» vai obter mais um grande e 

merecido triunfo.
O Grande Bruto será exibido somente na sessão de terça- 

feira, à> 8 HoriS.

De sua viagem a Florianopo ^  PEDIDO 
lis, regressou o dr. José Miran- — '---- — .--------- --------
da, Diretor da Residência de p . . _  , .  ,
Estradas de Rodagem, em La-- Eleições da diretoria de Clube 14 de Janii

X*'
ssolvido 

ickmenfe

i

CV. ataque* dCBíeparradorM • Tlolanto» é* 
ittaiE e bronquite envenenam o orgaatmo, 
minam a energia, arruinam a «adde *  de- 
lilltam o coraçao. Em 3 minuto», Mendaco, 

cova fórmula médica, começa a circular 
«o aanpue. dominnndo rapidamente oe aW- 
qUBB, Desde o primeiro dia começa a deaa- 

arncer a dificuldade em reeplrar • volta 
sono repnrsdor. Tudo • que »e faz ne- 

veewrio ê tomai- 2 pastilha* de Mendac* 
ub refeições e ficará eompletainente livra 
da asma ou bronquite. A aç&o é muito 
rapida mesmo que se trate de easos rebel
des e antigos. Mcndaco tem tido tante 
êxito que se ofereço eom a garaatia de 
dar no paciente rrspiraçfco livre e fncil ra
pidamente e completo alivio do snrrüneate 
da asma em poucos dia*. Peça Mendaco, 
hoje mesmo, em qualqier farinada. A ,r»ü*** 
gar&ntta é a sua maior preteçõo. q

Agora também a Cr 10,00

Está finalmente, vitorioso o ponto de vista que 
eu sempre mantive e mantenho de que nas eleições das 
novas diretorias devem, sempre, ser consultados, pre\ia- 
inente, o» socios, para que possam escolher, com tempo 
e livremsDte, os nomes de suas preferencias. como está 
acontecendo agora, com o manifesto de 8 do corrente, 
assinada por elementos de real destaque da nossa so
ciedade.

E com maior satisfaçSo que vejo apoiado e con
firmado pelos signatários do manifesto, o jnome do se
nhor Aíario Ramos, nome este que jã  havíamos indica
do em circular de G do corrente, para o elevado cargo 
de Presidente.

Lajes, 18 do maio de 1945.

Edmundo Ribeiro

GENTIL LOURENA DE jde Oliveim, inspetor geral (no
! Rio grande do Sul e Sta. Ca- 

OLTVEIRA ; tarina) da Grande Cit. Salgi ma
Encontra-se há alguns diss neste Soda Gaustica Industrias Qui- 
cidade, o snr. Gentil Lourena «ricas.

AMAHNÂ, dom inga às 7 e D horas

P 0 8 T
0 drama ás uma nação que resarge de suas ruinas!

n  «  n  n .  -n^miecivel produzido e dirigido por JU LIEN  DUVIVIER o realizador de outros grandes filmes, «Os Mistérios da Vi- 
U . s " ' . q| )..t ino j.  6 .C » r n .t  d .  W -  -  Om dr.ma palpitante de todns a . emoções hum.oa».

J E A N  OABIN . . .  o assassino — Jean  Gabin . . .  o amante — Jean Gaèin . . .  o impostor

 ̂ .  sublime — Em «eus olhos um desprezo capaz de gelar a alma ... em seucoraçao um segredo tenebroso,vivendo uma mentira amarga « suuhlu*..
Ura filme que arrancará lagrima. ... Um homem condenado a Tirar uma vida perigo*,.

O hotnom mfcls périgõso janlaís amado por uma mulher!

TTrrr Arama f o r t e  e realista vivido por um grande ator, JEAN GABiN, o homem condenado pelo a nor de uma mulher. 
Um filme cheio de e o o ç lo .  um a w iw w iw  *
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Veja os sensacionais 
melhoramentos do 
Novo Ford!

ALGUNS DOS MUITOS 
APERFEIÇOAM ENTOS  

DO NOVO FORD

• M A IS  A E R O D IN Â M IC O  do que
qualquer dos modelos anterio
res, dotado de cofre do motor 
mais amplo e sólidas e relu
zentes venezianas, cm sentido 
horizontal.

• POTÊN CIA A SUA ESCOLHA I Dois 
grandes motores: o novo mo
tor V-8 de 100 cavalos de fôrça, 
o mais eficiente até hoje usado 
em qualquer carro Ford, e o 
possante e aperfeiçoado “seis” 
de 90 cavalos de fôrça, ambos 
com novos mancais da nova 
liga “silvaloy”, que duram trê- 
vêzes mais que os anteriores.

• IN TERIO RES  D - D O IS TO N S. Am
plos e confortáveis, com novos 
tecidos, ótimos materiais plás
ticos e guarnições imitando 
couro.

» NOVO FE IXE  DE MOLAS. Folha 
mais delgadas e cm maior nú
mero, são usadas no novo feixe 
de molas, mais longo e de ação 
mais suave, assegurando mar 
cha confortável e absolutamen
te estável.

•  N O VOS FRE IOS, EXTRA-GRANDES
Capazes de parar um carro 
com o dôbro do pêso. Com 
menor pressão no pedal, éstes 
freios hidráulicos de centrali
zação automática, proporcio
nam paradas mais suaves e 
silenciosas.

M A IO R  ECO N O M IA  de óleo e 
gasolina. Quatro anéis em cada 
pistão. Assentos postiços, de 
endurecimento especial, tanto 
nas válvulas de admissão como 
nas de exaustão. Duplo con- 
tróle autom ático da faisca, 
gradua a ignição em função 
da carga —  permite o uso, 
com eficiência, dos tipos nor
mais de gasolina. João Buatim & Cia

A V IS O  I R f lF N T F  -  A Agência FORD  de Lajes comunica aos
r t T , U V  U l X V I L í L l  1 L. aceitando pedidos de caminhonetes de 114

(Conforme portaria 330 da Carteira da lmpjrtação e Ezportaçlo do Banco do Brasil ,

pQqll p$o|i pfon jpQa||jpQq||dQo|[pQaj|d$a||lpQoj1 cx)a|[Dpa[fjopa|jopa|jf

1 - tiü . s!K'« («fc.Acl»

ví íÜ
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