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0 Senador Getulio Vargas 
deixa São Borja

jornal, o que é na realidade o 
famoso estabelecimento.

Somente uma demorada vi
sita às fabricas reunidas da 
Metalúrgica Abramo Eberle, 
poderá dar uma ideia da sua 

Noticias de ultima hora rela - 1 potencialidade, 
tatu a grande recepção que te\el 
em Porto Alegre o Dr Getulio
Vargas, por ocasiao de sua 
chegada àquela capital. O gran
de lider Dacional segue para o 
Rio de Janeiro afim de tom ar 
posse de sua cadeira de Senador 
pelo seu Estado natal.

Apesar da chuva torrencial 
que caiu, S. Sa. foi aguardado por 
enorme massa popular que o acla
mou desde o Aeroporto até o

0  Exercito será o orgão 
controlador

O PRESID EN TE E S T A ’ 
AO LADO DO POVO

Rio, (A N .)— Falando aos 
jornais sobre a atitude as
sumida pelo governo, em fa
ce da sonegação dos ge-j 
neros alimen/icios, por par-

A cidade de Caxias do Sul, 
orgulhosa de ser o berço e a 
sede das industrias Abramo 
Eberle, eugalanou-se para co
memorar a faustosa data cin-jte dos atacadistas, o sr. 
quentenária e decretou feriado j Ernani Cardoso, Secretario 
muuicipal, erigindo na p r a ç a ,do Interior e Segurança da 
Abramo Eberle a estatua do! Prefeitura, declarou que 

^ v/ grande industrial que deixcu, i medidas severas estão sen-
Grande Hotel, onde se hospedou, ao desaparecer da vida, esse!do tomadas, em represaha, 
Dirigindo-se ao povo gaúcho o monumento que entrará na his-j pela forma ‘-omo os ataca-

toria como um simbolo para as 
novas gerações que procurarão 
seguir o exemplo do saudoso 
varao.

Sr. Getulio Vargas, entre outras 
cousas, disse que o momento 
intranquílo que estamos vivendo 
só sera vencido dentro da ordem 
e que iria arregim entar as forças 
políticas que o acompanham, no

sentido de fortalecer o atual governo para que ele possa 
cum prir o que prometeu ao povo brasileiro.

Referindo-se às massas trabalhadoras disse que o 
Governo deveria continuar a política de assistência so
cial, para melhorar as condições de vida das classes tra 
balhistas.

Reina grande esnectativa no Rio e em São Paulo 
pela chegada do Sr. Getulio Vargas àquelas capitais.

íúrgica

'distas se manifestaram na 
ultima reunião da Comissão 
Central de Preços, am ea
çando deixar sem genero 

«Correio Lageano» rendeu-j a população carioca, com o 
do homenagem á memória do I brusco cancelamento de to- 
fundador do grande estabele- jdos os nedidos feitos aos 
cimento industrial, cumprimen- jprodutores no interior, ln-
ta a sua atual direção, nas 
pessoas dos Srs. Dr. José V. 
Eberle, Julio J. Eberle, Oscar 
Martini, Pedro Moré e Hugo 
Argenta.

0  Cinquentenário da Meta
Abramo Eberle 

Ltda., de Caxias
co que coustitue já um orgu
lho para o parque industrial 
do Brasil.

Sem favor, o portentoso 
conjunto industrial, criado pe
lo genio e pela capacidade ex- 
traoidinaria de Abramo Eber
le, é um dos maiores da Ame
rica do Sul e seus artigos ma
nufaturados espraiaram-se por 
todo o continente e chegaram 
à Europa.

No aparelhamento bélico 
com que o Brasil se apresentou, 
no concerto das nações aliadas, 
durante a grande guerra, figu
rai amem relevo as armas e os 
artefatos trabalhados nas forjas 
e nos tornos da Metalúrgica 
de Abramo Eberle.

Na paz, maior ainda tem 
sido o impulso do grande esta- 

Cinquenta anos de existen- beíecimento para o processo 
cia vem de completar, o gran- do Brasil. L'm  . ‘
de estabelecimento metalúrgi- descrever pelas colunas de

0  Dr. Ivü Gui- 

Ihon recebe 

cumprimentos 

do Senador Ne-

reu Ramos
O Dr. Ivo Cuilhon, recente

mente nomeado Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes, recebeu 
do Senador Nereu Ramos, o 
seguinte telegrama.

Rio 31-5-46 

Dr. Ivo Guilhnn 

Lajes

«Agradecendo comunica
ção haver querido amigo as-

formou haver o Presidente 
Dutra se colorado decidida
mente ao lado do povo, 
designando o Diretor de 
Abastecimento do Exercito 
para adquirir nas próprias 
fontes produtoras os gene- 
ros necessários ao abasteci
mento do Rio, São Paulo e 
outras cidades e cuja ati
vidade será desenvolvida em 
plena colaboração com a 
Comissão de Preços. Para 
demonstrar, mais uma vez 
a falta de patriotismo de 
certos atacadistas — disse o 
sr. Ernani Cardoso — bas
ta acentuar que muitoa de
les estão procurando criar 
dificuldades ao governo ven
dendo o xarque por menos 
que a tabela em vigor, vi
sando o encalhe do pro
duto sonegado e apreendido 
pelas autoridades. Essa m a
nobra entretanto, será tam
bém anulada pelo sr. Erna- 
n: Cardoso.

m m m ,

Segundo se notícia, o 
Exercito será o orgão con
trolador, comprando os pro
dutos e vendendo os ao po
vo. A medida produzirá uma 
baixa nos generos, pelo me
nos de 50 por cento. Acres
centa-se que o governo es
tabelecerá preços tetos, com 
margem suficiente para di
versas classes revendedoras 
afim de estabelecer condi
ções normais no mercado.

Limitando-se os lucros 
dos intermedian'09 e venden
do diretamente aos consu
midores, o governo poderá 
restabelecer as condições 
normais do mercado, desde 
que nossa produção é sufi- 
cientemente grande para 
atender às necessidades do 
nosso consumo.

A BR a MO e b e r l e

O GOVERNO 1NTERV1 
RA' DIRETAM ENTE  
Rio, (A N .)— Os jornais 

, locais noticiam que o gover- 
sumido cargo Juiz viinhu . q q  intervírá no mercado de
terra natal, envio-lhe meus ] generos de primeira neces 
melhores votos de felicidade sidade, adquirindo na fontes

pessoal certo de que conti
nuará a ser o Juiz que sem - 
pre foi e que tanto honra 
magistratura catarinense »

Nereu Ramos

de produção para vender 
diretamente ao publico, por 
preços mais acessíveis. In 
formações de todos os re
cantos do país dão conta da 
satisfação com que toi re
cebida a noticia.

Nota do Gabi
nete do Secre- 

itário da Segu 
rança Publica
O dr, Lucio Corrêa, Se

cretário do Estado dos Ne
gócios da Segurança Publi
ca, como medida preventiva 
e no uso de suas atribuições, 
torna publico que em. face 
dos lamentáveis aconteci
mentos ocorridos na Capital 
Federal, ficam suspensas, no 
território do Estado de Santa 
Catarina, até ulterior deli
beração, ás licenças para 
realização de comiçios pro
movidos pelo Partido Comu
nista.

Florianópolis, 24 de maio 
de 1946.
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Aniversários
Dia 28 de maio

O Sr. Antonio Arquelau 
Roucaglio, iodustrialiata em 
Gaapar.

Dia 2 de Junho
O Sr. Francisco May, in- 

dustrialista neste município.
— Sr. José Paulino de 

Souza, comerciante nesta 
cidade.

Dia 3
A menina Terezinha. fi

lha do S r .  Erotiies Lemos, 
fazendeiro em Painel.

— À exma. Sra. D. 
Aurestina Sabatini, esposa 
do Sr. Pompeu Sabatini, 
comerciante nesta cidado.

— A menina Heloisa, fi
lha do Tte. Joathan de 
Meira Lima, do 2' B, 
Bodv.

— A menina Neusa. filha 
do Sr. Gentil Waltriek 
Branco, de Capão Alto.

— A exma. Sra. D. Nil- 
va Ramos, esposa do Sr. 
Manoel Antunes Ramos.

— Orly Rogério, filho do 
Sr. Lealdino Trindade B ran 
co, de Capão Alto.

— U jovem Joel O. de 
Sá, filho do Sr. Oliveiros 
de Sá, residente nesta cida
de.

— O acadêmico Wilson

Vi dal Antunes, atualmente 
em Curitiba.

Uia 4
A menina Neusa, filha 

do sr. Julio Joaquim de 
Moura, do comercio local.

—  C menino Edison Ro
gério, filho do sr. Mario Wal- 
drigues, de Vigia.

Dia õ
A menina Divina, filha 

do sr. Sebastião Braescher, 
do com ercio desta cidade.

— A srta. Hilda, filha do' 
• sr. Camilo Alves Corrêa, dei
Capáo Alto.

Dia 6
A exma. sra. d. Adelia 

Couto Neves, esposa do sr. 
João Neves da Silva, co
merciante nesta cibade*

Diá 7
A menina Ana Em ilia! 

filha do sr. Jorge B arroso,' 
do comercio local.

— O sr Leoní Pereira j 
da Sliva, comerciante nes
ta cidade.

N O I V A D O
Contrataram casamento, o Sr. 

Imero Machado Vmarante, re
sidente nesta cidade e a Sia. 
Mareia Ligia Mendonça, filha 
do Sr. Jovino Mendonça, anti
go comerciante em Laguno e 
de D. Leouor Batista Mendonça.

Lar
Eslão de patjbens, o Sr. Al- 

zimiro Krancisco de Souza, es
crivão da Coletoria Estadual e 
dona Maria de Lourdes Souza, 
pelo nascimento de sua filhi- 
nha MARILENc , ocorrido em 
24 do corrente.

Or. Azil Aimaiiia
Esteve alguns dias nesta 

cidade, a serviço da impor
tante Companhia Votoran- 
tin, Ja qual é Procurador, 
o dr. Azii Almeida, atual
mente dedicando sua ativi
dade no departamento de 
Curitibanos

0  Sabiá da Mata

Suldmita Heusi
A 4  do corrente comple

tará mais uma risonha pri
mavera, a menina Sulami- 
ta, filha do Sr. Evilásio 
Heusi, do alto comercio des
ta cidade.Vi ♦ ♦ •

Nós, incautos e efemeros passantes, 
Vaidosas sombras desorientadas,
Sem mesmo olhar o rumo das passadas, 
—  Vamos andando para fins distantes .

Então, sutis, envolvem-nos ciladas 
De pequenos acasos inconstantes,
Que vão desviando, a todos os instantes,
A linha leviana da\s estradas . . .

Um dia, todo o fim a que chegamos.
Vem de um nada fortuito, entretecido 
Nas surpresas das horas em que vamos

*
Para adeante! ó ingênuos peregrinos!
Foi sempre por um passo distraído 
Que começaram todos os destinos . . ,

Baul de Leoni

Altas dignatários da Igreja Ca
tólica passam em Lajes
Dia 26 do corrente, ines- 

peradamonte, chegaram a 
esta cidade, de passagem 
para o Rio de Janeiro, 8S. 
Excias. os srs. D. José Ba- 
rea, Bispo de Caxias e Frei 
Cândido Maria, Bispo Prela
do de Vacaria. Os dois 
ilustres sacerdotes brasilei
ros, a q u i  permaneceram  
poucas horas, seguindo pa
ra o Rio, via Curitiba.

E m b ren h ei-m e  na mata. A natureza em  festa. Um sabiá a. nenas quebrava o silencio com os seus gorgeios.
P Aaüi um velho tronco, talvez m.lenar.o, ah uma Ruabiro- 
beira amarelecida de frutas entre guarn.rms espalhados.

O sabiá continuou seu mavioso canto as vezes apressado 
,, p| ngente, como quem narra desafogadnmente uraa histori4

fÜS ^Paref*e Avistando-me com o passaro irriqui-to, disse-lhe;
_  «Canta, canta meu passaro. Tque este cantar me 

bem- é um balsamo para uma ferida que ainda não cicatrizou.,
‘ ’ E o passaro, depois de um minuto de silencio, segredou-
me em confidencia, expressando-se assim:

_  «Tenho na vida uma historia dolorosa, a minha com- 
nanheira diléta, a fêmea que comigo viveu uma feliz existência, 
certo dia mão ferina arrebatou de meu lado».

«Todos os dias quando rompe a aurora, rememoro a sui 
falta Canto a dôr da separação. Tentativa em vão; as cordas da 
minha lira abalaram-se. E ’ a melancolia que invadiu minh' alma. 
Procuro então, na musica, o lenitivo para as minhas magoa*,, 

Ruflando as azas ergueu vôo, deixando-me com os olhas 
! fitos no velho tronco, a pensar na ingratidão do mundo, na sua 
! imDerfeição e nas suas falhas.

T am bém  fui noivo. Tive um amor. «Amei corno se ama umi só 
vez na vida». O olhar de minha amada traduzia tanta meignice. 
No fulgor de sua inteligência era tudo privilegiado O coração 
era um cofre, onde depositava afé'o, carinho e bondade. Quando 
as suas mimosas mãos passavam sobie o teclado do piano, j 
alma da gente emudecia e transportava-se sensibilizada a para- 
gnns longínquas, onde fadas invisíveis, cantavam hinos de ex- 
plendor- enchendo de beleza a vidj .

Um dia ela partiu e rompeu aquele amor que era meu. 
Bradei contra os ceus. Blasfemei contri o inferno. Desvai

rado descri até do poder de um Deus.

Retorno dn mata. O sol apresentava-se aparentando luz de ouro. 
Volvo um olhar para as bandas onde cantava o sabiá e disse 
comigo mesmo: ”0  contraste da sorte, entre nós dois, meu sa
biá, é que tu lévas o dia inteiro a cantar e eu, no silencio, me
dito, porque não tenho mais lagrimas para chorar.”

Alcibiades Muniz

ascou. dos funcionar 
rios postais

Domingo p. passado, rea- 
lisou-ae, na Catedral, a Pas- 
coa dos fum ionarios da Agen
cia Postal Telegráfica desta ci
dade. As 7 horas teve lugar a 
solenidade, oficiando o Revdo. 
Frei Settaro, comparecendo o 
Sr. Prefeito Municipal e outros 
convidados. Após a comunhão, 
oi servida uma mesa de café 

e doces a todos os presentes.

Clube 14 de Junho
FESTAS DE ANIVERSÁRIO

Dia 14 — Sexta Feira 
As 20 horas — Posse solene da nova Diretoria 

‘As 20.30 horas — Competições esportivas na Praça di 
Esportes Cap. Valeriano 

Dia 15 — Sabado 
‘As 22 hora9 — Baile de gala 
Traje =  Smoking ou branco rigor 
Mesas — com o sr. Abdon Siqueira.

— o —O — O -O —O - O —O—o — o

N 0J A- ómentz aos sócios quites com a tesouraria, é dade 
participar das festas acima anunciadas.

Ass. Alberto dos Santos

Otacilio Machado do Ama- 
rante e Joana Pereira do 

Amar ante
participam aoa par«ntea e pessoa* 

do suas relações o c.onlrato de ca
samento de seu filho IMERO, com 
a srta. Mareia Lígia Mendonça.

Jovino Mendonça e Leo- 
nor Batista Mendonça

participam aos parentes e pessoas 
de suaS relações o contrato de ca
samento de sua filha MAR01A L l- 
OIA, com o sr. lrrero Machado 
Amarante.

O conforto da vida em 
família e a necessidade da 

vida comercial exigem 
um telefone

Faça instalar um telefone em 
‘sua casa .

Imero e Mareia IAgia
Lajes, 12-5-946 |___ confirmam Laguna, 12-5-946

«Correio Lageano» venda avulsa a  l!r$ 0 ,40

BrJOAO R IBAS  
R A M O S

ADVOGADO
Rua Correia Pinfo, 11

LAJES
SANTA CATARINA

AG RADEC IM EN TO

veniente X  1n?°S dlsPensados durante a sua enfenaidad 
S  AarnHle! 6" ^ 0 ,clrurgica a qae se submeteu no 1 
co“ o á genftrmm,ain|da àS b°aS innãs Tiaurinda e Daniels 
no referido Hospital! * * 3 tüdaS peSS° aí! qUe a

Lajes, 2 8 - 5 = 9 4 6

w .

i  * * *  0 Sapato Chie
H  A mais aova sapataria de Lajes

}è 1  Qnndl; e Vanado sortimento de”  calçados para ho- 
,rens’ Senhoras e ciianças

jj|| rfctbe seinanalmente artigos de alta moda

| j  „  * comPre sem verificar os nossos Dreços «

I j L j l í . 1*' de n'JV«mbro, junto ao Café Cruzeiro $
...
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0 Cinquentenário do

CLUBE 1-de JULHO
MofCCgOS |f£s â Divino Espirito Santo

| A lnspetoria 
j Sanitária Animal
campanha para

de Defesa 
em sua 

a completa
1 ^ °raf ' °  á Passag'm do cinquentenário do Clube exÜn^ °  da «RAIVA» ou
1. de JuMio, a D.retom desta sociedade resolveu comemorar! « M A L D E C A D F J« A S » co -
o maioraMlharli-mffUS,0S* A*'3 6 para que seia realiza(la com j é vwlgarmente chamada es- o maior brilhantismo possível a passagem de meio século de' 8a terrível moléstia do ga-

ima. do, pede a todas as pessoas 
!de boa vontade, especial-

. , . .. ------- - ̂ °  uc meio secuio
existência desta util associação, orgamsou o seguinte prograr

DIA 24 DE JUNHO

Baile de São João, com inicio ás 22 horas 
Iraje: — Senhoras e Senhoritas — Vestidos de Chili 
tavalheiros — Traje a passeio.

DIA 29 DE JUN H O  ,

Soirée dedicada ao Grêmio Ramalhete Roseo 
As dansas serão intercaladas com números de Aite

DIA 30 DE JUNHO
A’ 10 horas da manhã — Inauguração da galeria dos retratos 

dos sócios fundadores e presidentes, seguin
do-se uma homenagem aos senhores presi
dentes.
Será oferecida nma farta mesa de doces aos fi
lhos menores de sócios.

Baile Infantil das Fabulas, dedicada á petizada 
da referida sociedade.
A carater, com concurso e prêmio ao traje 
mais original.

A’s 22 horas — Soirée dedicada aos socios do Clube 1. de 
Julho, onde serão homenageados os senhores 
socios fundadores vivos e representantes de 
outras sociedades. -

A’s 16 horas — 

A’s 17 horas — 

Traje: —

D IA  I- D E  J U L H O

pela Banda de MusicaA’s 6 horas da manhã — Alvorada 
Carlos Gomes.

A's 22  horas — Sessão m.igna, onde «erá lido o relatorio da 
Diretoria e, em seguida terá inicio o grande 
baile de gala, comemorativo ao cinquentenário 
desta nobre sociedade.
TRAJE. — Smoking.

As danças serão cadenciadas pelo afinado Jazz-Band do 
Clube 12 de Agosto da cidade de Florianopolis, e pelo Jazz-Band 
do Clube Io de Julho.

A COMISSÃO DE PROPAGANDA

Osny 'Tolentino da Silva — Dr. Osny Regis — Ar
mando (Jastro — Acacio Neves Godinho — Jorge Bar
roso Filho — Jo fre Amaral

vi-
por

mente às residentes no in
terior, para que matem o 
maior numero possível de 
MORCEGOS.

Mortos os morcegos, de- 
ve-se-!hea abrir a barriga e 
coloca-los dentro do um 
dro com formol a dez 
cento, cuja solução poderá 
ser adquirida na farmacia 
local.

Isto feito, queiram entre 
gá-los aos srs. intendentes 
distritais ou prefeitos, os 
quais se encarregarão da 
remessa Jot» morcegos para 
o seguinte endereço:

lnspetoria de Defesa Ani
mal Sanitária.

Florianopolis — Santa  
Catarina

Tiveram inicio ontem, na Catedral, as novena.1! 
da tradicional festa do Divino Espirito Santo, que se 
realizará nos dias 8 e 9 do corrente mês. Sao festeiros 
do corrente ano os Srs Osni T. da Silva, Constantino 
Bertuzzi, Nery Carvalho, Veríssimo G. Duarte, Joaquim 
Melim, Vitorio Caon, Leontino J .  Ribeiro e Jacinto Se
rafim de Melo.

O
v-.

Deter a onda de anarquia tangida pelos Comunistas
Rio, (A, N ) —  O diário do do governo, como um só 

local «Jornal do Brasil», em (homem, nesta encruzilhada 
sua edição de hoje, notici- de nossos destinos, certos 
ando as ocorrências verifica J todos os brasileiros de que

Nomeada a comissão de pregos 
em florianopolis

Atendendo ao pedido do 
diretor geral da Comissão 
Central de Preços, o sr 
prefeito municipal indicou 
as seguintes pessoas para 
constituirem a comissão 
municipal: represent a n t e  
dos consumidores, Aurélio 
Afonso Assis; do comercio, 
consórcio Miguel Daux; da 
agricultura, Manoel Ferrei
ra de Melo; da pecuária, 
Orlando de Assis Corrêa • 

jda Prefeitura, Petrarca Ca
lado.

Es&a comissão tomará 
posse amanha, ás dezesseis 
horas, no gabinete do Pre
feito.

Cinquentenário do Club 
1* de Julho

Na corrida incerta pelo tempo, alcançamos hoje o 
festivo mês de junho, quando as labaredas das foguei
ras fundem num só blóco as paixões, tornando os ho
mens mais irmãos, e as esperanças por dias melhores 
que realizarao sonhos vindos de longe, se elevam aos 
céue. de par com a beleza dos fogos de artificio.

Com todo o rigor do seu frio intenso, ora cobrindo 
com o seu manto alvo de geada, ora atapetando de neve 
os nossos campos, matas e telhados, vemo-lo chegar 
satisfeitos, pois é ele, o mês das festas tradicionais: Es
pirito Santo — São João  — São Pedro, etc.

Reveste-se ainda de maior significação, para a so
ciedade lajeana, que, nesta época do aao, vê a passagem 
do natalicio das suas primeiras sociedades.

É  o 14 de Junho, que com a aproximação de mais 
lum aniversário, já  se apresta para proporcionar aos se- 
!us associados, uma elegante noite de festas, á altura 
das aspirações destes.

E ainda, o D de Julho, que neste ano, rejubila-so 
com o seu cinquentenário, para o qual, acaba de elabo
rar um grandioso programa, que nada ficará a *devsr á 
nossa espectativa.

Iniciar-se-ão os festejos dia 24 do corrente, ooin 
original saran Joanino, iutercaiado de números de arte, 
curiosidades, e mais... Bem, esperemos para ver.

Dia 29, outra noite de danças, oferecida ao Grêmio 
Ramalhete Róseo. Muita alegria, muita musica, e etc. etc.

Encerrará o seu proqrama de festejos, com chave de 
ouro, um uotavel baile de gala, dia J. de Julho, que por 
certo, m arcará época na história da nossa sociedade.

Armando Castro

das ontem à noite no lar
go da Carioca, escreve o se
guinte: «Deter afonda de 
anarquia tangida peles Co
munistas apatridas — eis a 
missão mais relevante que 
cabe ao Chefe de Policia 
nesta bora crucial para a 
sobrevivência do Brasil inte
grado em suas tradições 
democráticas e liberais. A 
JVação cerra fileiras ao la-

o governo enfrenta & sal
vação publica.

P,MI>KKSA AUTII-V1AÇA1) BKASIL
Linha Regular de Transporte de Passageiros

FLORIANOPOLIS -  BOM RETIRO -  LAJES
Carros Novos e Confortáveis

H O R Á R I O :
Lajes -  Florianopolis -  2as. e 5as Feiras 
Florianopolis -  Lajes -  4as. e Sabados

SAÍDAS *AS 5 HORAS DA MANHÃ

Agradecimento
Arnaldo Vieira de Castro e Filhos, profundamente 'con- 

tristidos, pelo rude golpe que arrebatou sua inesquecível Espo
sa e Mãe D.

LeopnMiiia Basco da Castro
tornam publico seus sinceros agradecimentos aos ilustres médi
cos Sr. Drs. Carmosino Camargo dc Araújo, Armando Ramos 
de Carvalho e Polidóro Ernani de S. ThDgo, pelos esforçes 
que empregaram para salvar a vida daquele ente querido.

Agradecem também a dedicaçao, carinho e atenções <lis- 
Nas ruas Marechal D eod oro  pensadas pelas bondosas Irmãs do Hospital Menino Deus de 
e Travessa biqueira Cam pus Florianopolis, e finalmer.te a todos que auxiliaram e confortara"!
medindo dois lotes 12,00 m 
x 15,00 m de fundos, e oaj 
outros dois 10,00 m x 3 9 , 0 0 ( 
m de fundos. .
Tratar nesta redação .

4 lotes á venda

associando-se a nosso pezar.
Lajes, 31 de Maio 940.

O S N I R E C tS
ADVOGADO

Praça João Pessoa 
CdiJ. Dr Acácio - 1:andar

LfiJIS
<5-anta C a t a r in a

Nascimento
O casal João Borges de Oli

veira e dona Alva Amaral Oli
veira, tiveram o lar enriqueci
do com o nascimento de seu 
primogênito CLÁUDIO ODAIR, 
ocorrido em 17 do ;p. passado.

V E N D E ~ .S E
Uma area dé campo e mato 

com 800 mil m2. no distrito de 
Cará.

Tratar com Laerte Rath nesta 
cidade.

Ladario Pereira dc 
Andrade

Após prolongada enfermida
de faleceu nesta cidade o ben- 
quisto cidadão Sr. Ladario Pe
reira de Andrade, antigo fun
cionário da Agencia Postal Te-, 
legrafica de Lajes.

O extinto que era pessoa 
muito estimada, deixa a pran
tear-lhe a morte sua esposa 
Dona Albertina de Castro An
drade e tres fil.ios. O seu en- 
terramento foi grandemente 
concorrid >.
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Sociedade M. Carlos Gomes
tam pajiha Fró Séde Social

Tem sido coroada de êxito admiravd a campanha dirigida 
pela Comissão abaixo assinada, para a construção da Sede so
cial desta Entidade.

Até a presente data a referida c-.nrssão angariou os seguin
tes donativos:

Contribuição em Dinheiro
Qoantia anteriormente publicada 

Jo io  Boa ti tu Cia.
Dom  Daniel Ho^tin 
Jo io  Deus Carvalho 
Belisário Ramvs Xeto 
Alíen Ramos 
Clovis Cesta Ribeiro 
ICilaon Ribeiro
Tte. Cel. Paulo Horta Rodrigues 
Banco Xaciooal Comercio 
Dorval Silva Ramos 
O. Caminha 
n íllv Scu-npf
Dr. Carmosino Camargo Araújo 
Mario Ramos 
João Sanford Arruda 
Dr. Alberto Santos 
Ja tir  Varela 
Eurico Arruda
Almiro Ij . Veixeira de Freitas 
Celio Fiúza 
Alceu Lisboa

!d:icii.'$9 mra 'es de

Ü0IT4L

Total

C rf  16 179 J »
5 0,01» • 
10».O). 
200 <«, 
MK>,oo| 
lOO.Oj 
100,00 
no.oo
IOj.Oj 
1(W,O»
50.00
50.00 

! 50,00
5 \00
50.00
50.00
80.00 
50/JO

i,00
50/0 
50.' O 
50/0 

17y.00 
dei-

Cr / 18
Atem de muitos outros contribuintes cujos nomes 

xamos de publicar por falta de espaço, o que faremos nos 
meros seguintes, apresentamos abaixo a importância total 
da em material ja publicada anteriormente:

Contribuição em m aterial
Quantia anteriormente publicada Cr$ 19,950,00 i
A Comis: ào apresenta aos distintos contribuintes da 

prerente campanha o seu profundo agradecimento pelo alto es-! 
oirito de compreensão das causas nobres para orgulho da terra ' 
lajea na.

A COMISSÃO: Jo3o Cruz Junior, |oão Duarte Filho, dr. 
Elisiario de Camargo Branco. Leontino Ribeiro, João Andrade,’ 
dr. Celio Ramos. Armindo Ranzolin, Mario Souza, Agenor Va 
rela. Mario Vargas, Virgílio Oodinho, Alcides /?ebelo, Roberto 
G- Ferreira, Glicerio P. Siiva, João Braescher.

Devidamente autorizado faço publi
co, que se acha aberto. né«a Agea- 
ci», a partir da pre— nte data o c > i- 
ctirso para o preencbímeoto das vaga3 
de auxiliares de e tatist ca.
As inscr.çdes para o referida conca-jo 
terío lugar do dia 21 de maio fluen
te a 4 de Junho vindouro. Encerra
das a< inscr çõe-*, haverá ainda um 
prazo de 3 dias para a realização 
das prosas.

As menc.ona.ias provas, que cons
tarão. em síntese, das seguintes ma
térias- português, estatist ca, aritmé
tica. Corografia e historia. terSo Iuz*r 
no dia 7 de juuho, no salão da Pre- 
feituta Municipal, sob a presidên
cia do atual titular da A. M. E

Xo ato da inscrição, o candidato 
é obrigado a exibr os segnmtes do
cumentos.- certificado de quitação 
militar, certidão de idade e quitação 
escolar. Ao concurso poderão con
correr candidatos de ambos os se
xos, não devendo ter menos de 18 
anos de iiade, nem mais de 33.

Quaisquer outros esclarecimentos 
serão prestada na A. M. £ . .  todos 
os dias úteis, durante o eTpeKante 
da Prefeitura.

Lajes, 21 de maio de 1345.
Augusto Waldrignex

Açente Municipal de Estatística.

Aviões cem por cento 
brasileiros

'EM  BREVE, OS AVIÕES R A SG A K iO  O SCKD S BRASI
LEIROS IMPULSIONADOS com m o t o r es  D -  

NOSSA FABRICAÇÃO*

n ro  (C P I  -  O brigadeiro Guedes Muniz, presidente d» 
fl Fib-íca Vacior.a* de Motore- anunciou á imprensa um ,m- 

nortan.e acontecimento: iá tem. inteiramente prontos, tres moto 
res Um deles foi bà dias adquir-.do oelo in luslnol pern.-nbü.a- 
no Adelmar Carvalho, que pretende instalá-l* num av ã t co : -  
prado n..s Estados Un dos. Alem desses tres. mats seis motores
e«tão na fase final de fabricação.

São motores de capacidade média, própnos para atender
as ne-essidades do momento.

Entietanto. adianta o brigadeiro Guedes Mumz. caso a, 
condições d o  pais o exijam  pod*rio ser fabr.cados motores com 
maior energia, e para Lso a hbr:ca pos-ue recursos P1"  ,Sen- 
der a quaLquer encomendas Os n tore-tipo «Wngth» alí »ão 
fabricados com suas 3500 p<ç-i. Desde os menores parafusos 
até os cilindros, tudo é cem por ceoto brasileiro.

Falando sobre o material humano, o brigadeiro Guedts 
Muniz deu esta explicarão surpreendente. *Hcje apenas, do i 
estrangeiros trabalham na fabrica. Os oper.nos bra- letros sã 
notáveis. . . ,,

Alem de inteligente^ «ão ham  t , Je  li ad o- ?*> .rso slíto .
Compreendem que estão realizando um in portaot- -e v ço.

Todos sentem pela f-brica o m»s no e n w t  n que ne 
anima. Lutam para alcançtr a v i v i a  c a n a r l - v  33 ueu».

Classe Desunida
A grande moda é falar na 

Rússia ou da Rússia. Principal- 
rrente da Rússia. A Urss é o 
grande tema da atualidade. 0  
celebre olho de Moscou, passa
da a guerra, arregalou novamen
te pr’aladas stepes e se esprai
ou pelo mundo trazendo em 
permanente sobressalto todos 
quantos, Estados, nações, socie
dades e indivíduo* tenham ou 
julguem ter motivos para temer 
o olho colossal.
A Igreja Romana, noLdamente, 
vem. desde ha tempos, intensi
ficando, ao máximo, a mais no
tável e massíça campanha contra 
o comun smo. E Mr. Churchil1, 
em discurso espetacular, foi ao 
amago do assunto ou do pro
blema denunciando os caviloscs 
objetivos do inefável camarada 
Stâlin, o ditador mais democra
ta deste mundo e do outro in
clusive o finado Adolfo Hitler e 
o defunto Mussolini. Tâo de
mocrata que só ve-te blusão de 
mescla e só remete para os 
campos de concentração da 
Sibéria apenasraente os camara
das que divergem da sua opi 
nião. 0» outros não. Podem ficar. 
E têm a mais ampla liberdade 
de obedecer. Tanlo assim que 
Ia só ha um partido político. 
O do governo. Qur é como o 
rei momo do carioca. Primeiro 
e unico Oposição ali é besteira. 
Não se cria. Salvo a do Gover

no contra o povo.
O Sr. Carlos Prestes, por exem
plo. se fosse russo de umbigo e 
liderasse ali, como aqui lidéra 
um partido de oposição, não es 
taria, por certo; no supremo 
soviet, mas irremediavelmente 
condenado, por toda a vida, a 
tomar sorvete ao natural nos 
alvos campos sibtrianos. E é 

'Staiin que quer depor franco e 
hostilizar Peron. E é o sr. Car
los Prestes que se volta iracun- 

! do e trovejante contra o Ge
neral. Morinigo.’- Diante disso e 
depois disso’’ só mesmo dizen
do como aquele sujeito do bon-i 
de: Puxa lu classe desunida

Rubens Furtado

°ensão Sto. Antonio
Instalada em edifício novo 

ao la-Jo do mercado velho. 
Aceita pedidos em marmitas

íütiMís á Venda
Cm Ford V-S. tipo 36, côr 

preta, cinco pneus novos, 85 
cavalos, não usou gssogênio.

Tratar diretamente com o pro
prietário, Amo Lange • Caixa 
Postal, N° 10, Lajes.

Congresso de todos os bispos 
e arcebispos do Brasil
Rio. (E ) — Os diri «rentes Ja t j r t  ja Católica n > 

Brasil, acabam da convocar to l  >s s b:?pos e a^cebis- 
pos do pais. para um importante i- igresso , que, terá 
iugar no Kio, com inicio n • prox n » jia 13 do cor rente 

Segundo' informações c*-lh ia-», se rio  c - .tdada- 
oesse congresso irnp >rtantes hss ia os de trdern s c v  
e do interesse da Ação Ca óli -a Brasileira. Por o*astã 
do conclave os novos cardeais d * B rasil. d. J 3 :me Ca
ntara e d. Carlos Duarte Car ne! » ece ireuiente >ag'3- 
dos em Roma, farão aos prelad>s Je t - di s  as d 'cese- 
nacionais, uma completa exoosiçãn 1 *s nzvas J-retrize-' 
da Santa Sé. relativamente a su t açã > ao cam po soc - 
e a participação do3 leig>s, d  apostolalo la Igreja.

Assine Correio Lageano

FAKRICAdeUBKILHOS
DE

Agenor Vnrela
Rua Quintino Bocaiuva, 18 

-  LA /E S  -
Grande variedade de mo
delos em diversas cores. 

— o —
Possue grande estoque e 
aceita pedidos dos muni- 
cipios visinhos.

• Dr. J. B. TEZZA
Advogado

Rua Afonso Ribeiro s/n.

Alto da Santa Cruz

LAJES —  Sta. Catarina j !

PBECISAM-SE com urgen- i 
cia, de bons *

oficiais alfaiates, pagando-se  
de 120,00 á 150,00 por pale
tó.

Alfaiataria Almeida

sob a direção de DIÓGENES , 
v

Av. Barão do Rio Branco,
46, Caçador.

Construtora Lajeana
a r r u d a  & r a u , ltd a

•'Oj.to> e orçamentes por empreitalr ou adoioistri
„  em todo o Munic;pio
C o . s . r u ç a e , ^  , , , ,  ^  „ to „ mado „

mas, demohçoes, etc.

- ^  .tor.o, Rü  Deoioro, cilficb P ia b  B.\>:rn? . I. â£
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SECÇàO LIVRE

Correspondente Mentiroso
No D.arío da Tard* d . F io - ; de São Panlo, na Mia seção 

riaitopolis, do dm 8 de Abril do • reclamações, denunciava
J pubj icada uma tar eu, cobrando custas 

radascorrespondência de Curitibanus, 
na qual atacava o Prefeito Cel! 
Salomão Almeida, Marciliano 
Fernandes, o rabiscador destas 
linhas, o Dr. Pro rotor Publico 
da Comarca e o Ten rate Moi- 
zes Cordova, Dclagado Espe
cial de Policia. O correspon
dente do aludi.lo jornal é um 
mentiroso e caluniador e se o 
mesmo se achar ofendido que 
apareça que eu, provarei o que 
acabo de afirmar, senão veja
mos; o correspondente 4iv. que 
o Cel. Salomão Almeida tem 
capangas, como seja o Dorva- 
lino em Santa Cecilia. Gomo 
este e seus informantes são 
incautos. Seu funcionário publi
co e raramente von á cidade, 
ora. capangas eu compreendo, 
são aqueles que á mão arma
da, servem de «Guarda Costas» 
de alguém que Jtem inimigos pe
rigosos ou é tipo abandidado. 
O senhor Salomão é rodeado 
de amigos, administrador ho
nesto, cumpridor de sens deve
res, como prova a imensa mai
oria que o recondusin a admi
nistração da município, sendo no
civo somente aos chefes da U. 
D. N. de Curitibanus, que o 
senhor Salomão d-snorteou-os 
com a fragorosa derrota das ul
timas eleições; respondam ago
ra se o senhor Salomão conser
vou ou conserva capangas em 
sua casa como antigamente con
servaram muitos dos seus des-

de ] 
e s -1 ' 

exage-j

CAMPOS NOVOS
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 

DUQUE DE CAXIAS

Diretório Acadêmico Ho Dorso d'1 «Ciência? 
jEconômicas» d;i Academia de Comércio de 
! Santa C atarina

 ̂ Realizcu-se dia 25 do cor- 
c dificultando as partes. 1 rente o grande baile com que 

Em face da denuncia, o Sr. Dr. esta Associação comemorou a 
Corregedor da Justiça do E s ta -^ a ta  da B'talha de Tuiuti e os 
do, comunicava o fato ao Juiz Heróis da FEB. Na mesma oca-
da Comarca, para que esse to
masse as providencias que o 
caso exigia. |Este baixou uma 
portaria à policia manda ado 
que fosse ouvido Manoel José 
de Souza, o funcionário culpo
so, e outras pessoas; na por
taria dizia que Manoel José de 
Souza, havia assinado a denun
cia à Tupy, O honrado Tenen. 
t« Delegado Especial, deu cum
primento a referida portaria, 
ouvido Manoel José de Souza, 
este negou, dizendo ser falso 
e qne nunca havia dado seme
lhante denuncia, foram ouvidas 
autoridades, pessoas idôneas, 
baixado o inquérito a Juizo, 
o Dr. Promotor , opinou pelo 
seu arquivamento, o Meretissi- 
rao Dr. Juiz. de Direito da Co
marca mandou arquiva lo. Ago
ra reclamam que o inquérito 
devia ser baixado a Delega
cia de origem para novas

sião foi efetuada a eleição da 
nova Rainha.

Do sr. Edino Fernandes, se
cretario da referida Associação, 
recebemos atencioso convite.

Centro Operário de Lajes

ligencias; o suposto dennncian 
te como já vimos, negou ter da
do a denuncia, querem a^ora 
esses lobos que vão depor meus 
conhecidissimos a iversarios, es
ses, se pudessem, me fariam a-  
podrecer na cadeia. Foram es-j  
ses mesmos adversários quel 
cometeram o crime de mandar | 
na Tupy, um autoerafo cora a ! 

! assinatura falsa de Manoel Sou- j

Realizou -se em 19 do cor
rente a Assembléia Geral para 
a eleição da nova diretoria do 
Centro Operário de Lajes. Con
forme oficio que recebemos 
desse Centro, a referida direto
ria ficou assim constituída.

Presidente - Alfredo Floria- 
ni (reeleito) — Vice Presidente - 
Izauro R Machado — 1 Secre
tario - Romualdo A. Pilar — 2. 
Secretario - Celso Benthien — 
Tesoureiro - Leopoldo Weber 
("reeleito) — Procurador - Lau- 

di- ro Waldrigues — Bibliotecário
Atilio Floriani 

A posse da nova diretoria, 
dar-se-á no dia 4 do corrente, 
às 19 horas, na sede social.

leais adversários políticos? Diz 
mais o celebro
que Santa Cecilia é o refugio ! SP do Presidente do P 
do bandido João Godoy, sen- em Santa Cecilia, não dando 
do este apoiado per mim e por, resultado a manobra, voltam a 
Marciliano Fernandes. Marcilio- blasfemar, caluniar, mentir, u- 
no exerceu o cargo de Sub-De- sando de linguagem grosseira, 
legado de Policia aqui por es‘ j mostrando o pouco prestigio 
paço de oito anos, exerceu-o | político que desfrutam aqui. O 
com verdadeiro escrupulo, sem j meu caso é sobejamente conheci- 
violencias, sem perseguições, , <j0i é puramente político, 
e se disserem o contrario, sàoiasSira já o entendeu a con 
os conhecidos adversários. Eu (ciência publica, ao contra- 
quando aqui chegnei, conheci I ri0 , não sou político, cumpro 
João Godoy com relações estrei- com verdadeiro escrupulo os 
tas com elementos que julgo meus deveres de funcionário,

za, somente para lançar confu- [ 
correspondente! zão no partido, em vista tratar !

‘ rx--- O S [)

serem hoje os meus detratores, 
vi-o duas ou treis vezes, sendo 
o mesmo preso, conauzido a 
cadeia, saindo, retirou incou- 
tinente sua familia daqui e não 
tive noticias que esse elemento 
por aqui passasse, que o diga 
as autoridades ;je 0 Povo onde 
está meu apoio, mesmo aqui 
não possuo fazenda para dar 
agrego a bandido ou refugia-lo. 
O mentiroso correspondente vol
ta a batucar no tal caso de 
custas exageradas em todos o«

se acham entretanto meus de
tratores que eu sou a causa 
da derrota, que o povo julgue 
o prestigio que aqui desfrutam 
esses politicos. Agora a ultima, 
apareçam meus adversários pa
ra discutirmos, não se escon
dam atrás do anonimato, não 
sejam covardes, tirem o rabo 
da estnda para que o Leão 
pitoco não pise. Apareçam que 
eu quero contar diversos fa
tos da administração ilibada da 
U. D. N. em Curitibanos, de-

Isentos do serviço 
militar

0  ministro da Guerra dis
pensou da convocação os cida
dãos brasileiros da classe a 
ser convocada para prestação 
inicial do serviço militar em 
1 9 4 6 —47, residentes nos mu
nicípios, cujas industrias extra- 
tivas são consideradas de in
teresse militar.

Em Santa Catarina estão 
incluídos os municípios carboui- 
feros de Araranguá, Cresciuina, 
Orleans, Tubarão a Urussanga.

Florianópolis 25 de abril de 1946.
Iltno. Sr. Diretor do «Correio La

geano» LA JES.
Senhor;

1 -  Temos á satisfaçSo de comuni
car-lhe que, em data de 1 de março 
de 1947, foi fundado o Diretorio do 
Curso de «Ciências Econômicas» da 
Academia de Comercio de Santa Ca
tarina, utendendo a d-sposiçOes do 
recente decreto-lei do Governo Fede
ral que estabeleceu, em grau supe
rior, o ensino das «Ciências Econô
micas», tornando obrigatorio, assim, 
a existência de Diretórios Acadomi- 
cos nesses cursos superiores.

2 — 0  Diretorio, enquanto o cur
so não for transformado em Facul
dade autonoma, terá sua sede na "ãca- 
demia do Comercio de Santa Catari
na, e sâo suas fatalidades prin -ipais 
adefesa, dos interesses dos estudantes 
de «Ciências Econômicas», não só 
perante a sociedade como a Acade
mia e autoridades, bem como o iti—; 
centivo das atividades sociais acadê
micas e dos estudos ecouomicos, ad~ j 
ministrativos e financeiros.

3 — Em 12 do corrente, com o 
comparecimento dos alunos do curso,

do sr. Inspetor Federal, do sr. Dire
tor da Academia de Conterc o e .1 >s 
srs. Professores, foram instalados so
lenemente os trabalhos do primeiro 
Diretorio eleito, que ficou assim 
constituído:

Presidente — Tulio Pinto da Ln , 
Vice Presidente — Aldo Afirsten, I. 
Secretario — Acacio Garibaldi S. 
Thiago, 2. Secretario — Jauro Denti- 
ce Linhares, 1. {Tesoureiro — Edio 
Ortiga Fedrigo. 2 Tesoureiro — Sil
vio Silva, Bibliotecário — Teodocio 
Atherino. Diretor do Depnrtamerito 
Cultural — José Dias, Diretor do 
Departamento Social e Desportivo — 
Constanlino Atherino, Diretor do 
Departamento de Assistência — Jo Jo  
Makowiecky, Diretor do Departamento 
de Propaganda -  Euclides Fernandes 

4 — Contendo com seu apoio e n- 
colhimento, sempre indispensável a-' 
bom exito das nobres causas, apre
senta rnos-Ihe

Cordiais Saudações
'lulio hnto  da Luz

Presidente
Acacio G Thiago

1. Secretario

NOITE DOS PRESENTES
Organizada pelo '-r. Luís Barboza, e patrocinada 

pela Empreza M. A. le Souza, realizou se ontem n • 
Cine Teatro Carlos Gomes, uma sessão cinematográfi
ca denominada «Noite dos Presentes» na qual fora n 
distribuídas, aos espectadores, 150 prenlas. oferecidas 
pelo comercio e industria. Na tela foi apresentado o 
belo filme da «Metro», Sina de Jogador.

FARMÁCIA POPULAR
dirèçio técnica do farmacêutico diplomado

A N T O N I O  M. V .  R I B A S
Grande estoque de drogas nacionais e estrangeirai — C 

pleto sortí mento de perfumarias e artigos de toucador
Moderno e aparelhado laboratório de manipulação —  Ser 

caprichoso — Preços módicos .—  atende â noite
PRAÇA JO Ã O  PESSO A  — L A JE S

o n t a
sma

atos que pratico, em meu car-, senrolados em Santa Cecilia, no 

t«ri., Tod», sabem 1»?  « "  “ ™ & i í S ? l £ U .
Dorvalino Furtado.to

sé
do ano passado, Manoel Jo-j 

de Souza pelo Radio Tupy

Nova lei sl8 promo
ções ao Exercito
0  general Cesar Obino. chefe 

do Estado Maior do Exercito e 
presiden/e da Comissão de Pro
moções, vem tomando urgentes 
providencias no sentido de ul
timar os estudos da nova Lei 
de Promoções do Exercito

; 'Mendaco 4?ix?
Assine ^Correio Lageano” J A gora também a Cr 10,00

Aliviada em Poucos Minutos
Em pr-ucoR minutos a nova rece ita*— 

Me .deteo — começa a circular no saopie, 
aliviando os acessos e os ataques da asma 
ou bronquito. Em pouco tempo é possível 
dormir bom, respirando livre o facilmente. 
Mondaco alivia-o, mesmo que o nml soja 
antigo, porque dissolve e removo o mucus 
que obstrúe as vias respiratórias, minando 
n sua energia, arruinando sua saúde, fa
zendo-o s e n t i r - s e  prematuramonte velho. 
Mendaco tom tido tanto Oxlto quo se ofe
rece com a garantia de dar uo paciente 
respiração livre e facll rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma era pou
cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em 
qualquer farmácia. A uossu garanti» A a 
sua maior proteção. ^

Clube 14 de Junho
Da secretaria desse Clube re

cebemos um oficio comunican
do a eleição da nova diretori ', 
que ficou assim constituída: 

j Presidente — sr. Mário líi- 
[beiro Ramos, Vice Presidente — 
sr. Romeu Vieira da Costa, c e- 

, cretario Geral — sr. .Tairo Ra- 
jrnos, Orador — dr. Celso Ra

mos Branco, Tesoureiro — sr. 
Helios Moreira Oesar, Bibliote
cário — sr. Djalma Otrbelotto.

0 Estado
Venda avulsa na En 

[ graxataria Polar.

Carlos Hcejícke S. A. Comércio e Indústria
FILIAIS EM L A JE S  -  LAGUNA-BLLLMENAU — JOACABA -  JOINVILE — S . FRANCISCO DO SUL

ENDKBKÇO TELEGRÁFICO H O E P C K K

SECÇOES DE FA ZEN DAS, FER R A G EN S, MAQUINAS E DROGAS

M a tr iz :
f l o r i a n o p o l i s

Filial Curitiba 
Mostruario ein Tubaráo

.P
AWodOft4* Morinfl « anibraiaRaa«m

iz en d a s nacionais e ' 8trfrn̂ ' orj0hM , obertores e Acolchoados, Panos para
dos para ortinas e iap Ç 1Uo8 e, tampados, Linhas para bordar e serzir Lá 
mesa. Lonas, tecido Armarinhos, harutos, etc.
para bordar, Perfumart ' , 0eSi chapas de ferro, folhas de flandres. ea-

trroa em barra* P»ra ferreiros a* louça esmaltada, vidros para vidraças
nos galvasadosí e sanitanas, camas de ferro e madeira, T.ntas a
obras denvidro e engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

A gencia

DK EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS

V P
estrangeiros

M o to cic le tas Bicicleras a motor, trioicletas, brinquedos.
M aqulm rio  em g-r.il para oficinas mecânicos, fundiçOes, etc. T itn , Guinchos, M aca

cos ferram nuas para todos os Fins, cofres e caixetas da a-o, t>g4's, :in p le - 
to aortimento de material para instalações elétricas, arados, tnaq tina» da beoe- 

f ciar madeira, motores eletricos. etc.“
D rogas em geral, por atacado

Agentrl da General Motor* do Urasil S. A.
) as rss
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Correio Lageano

A P  A  D I T  li I  A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
Ü J i r l l f t L  em artigos para homens mulheres e criançasartigos para

R u a  C o r r e ia  P in to ,  8 0

AS CINCO COVAS DO EGITO

Esta produção excepcional da «Paramount», que o Car
los Go nes vai exibir amanhã, domingo, nas duas «essóes d <s 
7 e !)  horas, é um des filmes que figuram entre os maiores da 
grande temporada de 1946. E com justa razão. «As Cinco Covas 
do Eirito» é uma super-produçáo que traz da marca produto
ra es naiores credenciais: um elenco notável Erich Von 
Stroheim, Franchot Toie, Anua Baxter, Akim Tmniroff e outros, 
ainda, de que não nos recordamos no momento, uma história mi
litar rec-ntíssima, intercalada de episódios românticos; uma dire
ção segura, magistral; cenários e ambientes curiosos e interes
santes, ora, nos desertos da África do Norte, ora nas cidades 
misteriosas daquele mundo ár be milenário . . .

As Cinco Covas do Egito, pois, justifica o titulo de 
Grande Produção. Abás, os fd nes da presente temporada são 
todos produções de alta classe, contratadas com as maiores e 
melhores companhias de Cinema, que fornecem o Teatro Car
los Gomes com o que de melhor é negociado no Brasil. Ne
nhum cinema sejam mesmo, os do Rio e S. Paulo apresentam 
melhores filmes que os que temos anunciado nesta secção.

E o filme de amanhã, é uma das muitas provas ofe
recidas ao público.

— o —

Dois FILMES QUE MERECEM GRANDE D E S T A 
QUE NA TEMPORADA D E S T E  ANü

Serão exibidos, por estes dias, conforme vimos anuncia
do, os seguintes filmes de real valor: Hipócrita, produção da 
«United», estrelada por Aiine Baxter; e Três Dias de Vida, 
produção excepcional da «Warner», com Errol Flynn e Pau! 
Lukas. Estes filmes são cartazes de êxito enorme em qualquer 
Cinema.

O primeiro será exibido na segunda-feira, dia 3, e o 
segundo, na terça-feira, dia 4.

— o —

ALI-BABÁ E  OS 40 LADRÕES

Atendendo grande número de pedidos, a Emprêsa do 
Teatro Carlos Gomes vai exibir este colossal filme em Vesperal, 
na próxima terça-feira, dia 4, ás 3 Horas.

Grande Vesperal, amanhã, domingo, com inicio ás 
13,30 H.

Com um colossal programa, do qual fazem parte três 
filmes de grande sucesso — O Preço da Perfidia, Dize Que Me 
Quere®, e Sina de Jogador. Haverá domingo uma Sessão Cnica

Repressão :io com u
nismo

RECIFE, 2 1 — 0  stcietário 
do Interior e Segurança sr. C in 
dido Marinho declarou qn o 
Interventor Federal receb- u uma 
circu! r do ministro da Justiça 
com in'truçõcs para colocar o 
Partido Comunista dentro dos 
moldes da democracia brasileira, 
adeantando que os comícios 
deste partido serão fiscalizados 
pela policia que não permitirá 
ataques ás nações e>irangeiras 
nem linguagem agressiva, vi
sando fomentar a luta de classe. 
Caso o ondor não cumpra as 
ordens, será cassada a sua pala
vra.

O sr. Cândido Marinho dis
se ainda que outros partidos 
não poderão atacar a Rússia ou 
qualquer outro pais membro 
das Nações unidas com embai
xador em nosso pais. Adeantou 
que o governo pernambucano 
eliminará os funcionários comu
nistas das repartições, a exemplo 
o que está fazendo o chefe de 
Policia, no Rjo.

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercilio Luí
LAJES

Atende chamados para at co
marcas de S. Joaquim, Cunti- 
banos. Bom Retiro e Rio doSul.

featro e Música
COM PA »si! A P AI ME! R IM

Sabemos, com segurança, que a E npresa do Teatro Carlos 
Gomes está em negociações para apresentar ao nosso P p !c°  a 
grande Companhia Palmeirim, atualmente m capital do Estado.

Palmeirim Silva é, sem fevor, o maior cômico do BrasiL E’ 
hoje um nome nacional de grande prestigio e popularidade Rl0 
de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, e outras idades 
do Brasil conhecem bem e muito o aplaudiram ja nas suas ex
cursões artísticas.

Palmeirim tráz consigo um repertório esplendido de comé- 
dias de grande hilariedade, pois,o seu Teatro, é todo ele alegre, 
para rir.

A comédia de estreia será — Os Maridos Atacam de Ma
drugada.

Do elenco fazem parte, alem de Palmeirim, Antonia Mar- 
zulo — Juracyde Oliveira — Luis Silva — Esnard Fonseca — 
Alma Castro — Itaphael de Almeida — Luis Cataldo — José 
Mafra — Elisabeth Villany e Lydia Reis.

SILVIO VIEIRA
A maior parte do nosso publico não conhece ainda este 

grande cantor brasileiro -  Silvio Vieira =  consagrado baritono 
das ultimas temporadas líricas do Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro. Vai ter, ainda este mes oportunidade de apreciar e aplau
dir Silvio Vieira, em seu próximo concerto já combinado com a 
Empreza Piergille, do Rio, que mais uma vez nos apresenta um 
dos autênticos valores da cena lirica do Brasil.

Silvio Vieira é considerado, hoje, o maior baritono da Ame
rica latina.

(J) Q C/5O </j O
Estão á venda desde já os ingressos de assinatura p.ira a 

Companhia Palmeirim, e bem assi n, os ingressos psri o concer
to único de Silvio Vieira.

Vende-se Um tor-

de Vesperal.

Assine Correio Lageann

S. Waltrick wora)
Agrimensor Diplomado 

Carteira Profissional n. 564

rua Barão do Rio Branco, 
inedinde 15 x 10 mt.

T ratar com Nicolau An- 
jtonio no Hotel Provesani.

Vende-se ou permuta-se por 
terreno nas pro

ximidades da cidade, uma ótima 
casa de material, com instala
ções sanitarias, agua, luz e fo
gão, sita à rua Benjamin Con®- 
tant. Tratar com Orlando Ca
margo, na mesma casa.

I

Iniciada, a venda da vinha, safra de
Foi assinada Portaria Minis-: Viação, Obras publicas e Agri- 

terial autorizando iniciar a ven- f cultura, deste Estado, está expe- 
da da vinha, safra de 1946, em j diado avisos nesse sentido.
1° de Junho. A Secretaria da 1

Farmacia São Jos
DE OSNI TOLENTINO DA SILVA

Farmacêutico Diplomado 
RUA 15 DE NOVEMBRO N° 25 =  LAJES

P e r f n m i c tÍmentf> í® me,! iCAraent°s "acionais e estrangeire 
S 7  r  grani e variedado -  Produtos opoterapicos - 
S e vacinas -  Produtos veterinários -  Homeopatia

Manipulação caprichosa e esmerada 
\ ENDL BARATO E E ’ CASA DE CONFIANOA 

Alente à noite - -  preços dc drogaria '

AMANHÃ - DO M INGO  - A’S 7 E 9 HORAS

Francll0t Tone. Anna Baxter. Akim Tamiroff e Eric Ven Stroheim

A s  5 C o v a s  do E g i t o
Uma produçio Gigante da PARAMOUNT -

Os Ingressos já estão à venda
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PreM ura
ESTADO DE S A N T A  C A T A R IN A

DECBETO

de 20 do maio de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder exoneração:

De acordo con: o a r f  92. § 1. aíinea a, do decreto- 
Jei estadual n, 700. de 28 de outubro de 19-42- 

A A utea Melo, do cargo de professora, Padrão A - 
onstante do Quadro Un.co do Munioipio (Escola mixta 
mimcipal de Mineiros, no distrito de Carú)

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de maio de
194b'

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Ulderico Canali — 8ecretário.

Requerimentos Despachados
Dia 21 de maio de 1946.

N' 6S4 — Lauro Batista Dias e sua mulher - Transfe
rencia de um terreno 2 ’ despacho: Sim 

N 647 — Car.dido Fortunat.o Batista Dias - Transfe
rencia de um terreno - 2- despacho: 5im ;

Dia 23 de maio de 1946.
698  —  Joaquim W altriek Coolho e sua mulher 

Transferencia de um terreno - Sim.

Dia 27 maio de /9 4 6 .
N' 667 —  Lavinia de Ataide Bitencourt - Licença pa

ra fazer molhoramentos em seu prédio • 2.
- despacho: Sim.

N- 677» — Severiana da Silva Cordova - Transferencia 
de um terreno - 2' despacho. Sim.

N- 678 — Maria dos Prazeres Amorim Urtiz - Licen
ça  para pintar seu prédio - 2- despacho Sim. 

Iv 682 — João Pedro Croda - Licença para fazer um 
aumento em seu prédio - 2- despacho: Sirr.

N 685 — Dr. Jo ã o  Pedro Arruda - Aprovação de plan
ta e licença para construir um prédio para 
o Sr. Dorival Ribas - 2‘ despacho - Sim 

N 687 — Otávio Rafaeli - Concessão de um terreno 
no Cemitério - 2' despacho: Sim.

N- 693 —  José Alves da Silva - Alinhamento e licen
ça  para construir - 2 ‘ despacho: Sim.

Mimsterio da Guerra
5a. R. M. &a- D. I.

2- Batalhão Rodoviário — Repartição Alistadora

AVISO
A Repartição Alistadora, anexo ao Segundo Batalhão Ro- 

>viario, nesta cidade, avisa que todos os cidadãos nascidos no 
ío de 1926 são obrigados a se apresentarem de l°d e  Junho a 31 
6 Julho do corrente ano, para a competente e obrigatória inspe-
lo de saúde. . . .

Todos serão atendidos nos dias uteis <* deverão se apresen- 
r munides de eertidão de nascimento e 4 fotografias 3 x 4. 

Repartição Alistadora de Lajes, em 29 de Abril de 1J40.
1- Ten. Paulo G. Mata

Chefe R. A.

' POSIÇÃO P/1RA DORMIR 
Muitos indivíduos, por força 

! do hábito, só conseguem dor
mir com as pernas e o coroo 
encolhidos'. Mis cm t»| posi
ção, fica ti comprimidos o pul- 

'mão e o diafragma, dificultando 
! a respiração, bem como a circu 
lação do sangue nos membros 
São esses alguns dos motivos 
por que várias pessoas acordam 
de manhã com a impressão de 
cansaço sentida antes de dormir 

Habitut-se a dormir com 
o corpo distendido, para 
que o organismo apro
veite convenientemente as 
horas de sono. — SNES.

ó  T1<! a? Iv  toNAÇAe/SfA
^evern sc.ber

Para retirar manchas:
DE IODO — Tiram-se apli

cando-se na parte manchada um 
pouco de água com bicarboua- 
to.

DE OORDURJ OU DE 
LEITE — Despart-cem com fri
cção de terebentina éter ou tal
co.

DE 0 ’LEO, PIXE GORDU
RA DE AUTOMOVEL -  Re
tire as manhas esfregando-as 
com um pouco de gasolina ou 
benzina, ou ainda — as mais 
renitentes, com terebentina.

PARA LIVRAR-SE DOS RA 
rOS — Qualquer buraco no 
assoalho deve ser imediata 
merite tapado. Premeiro, mete- 
se um pouco de sabão amare
lo no buraco, depois mistura-se 
gesso coui a mesma proporção 
de cal e bastante vidros moi- 
dos. Faz-se com isto e agua, 
uma massa Mete-se tudo no 
buraco sem enche-lo totalmen- 
mente e aperta-s» bem. Depois 
aplica-se gesso e agua e alisa- 
se-bem.

Escritório Juriifco Caíiurcül
DIRETOR

Dr. Elisiário de Camargo Branco
— Advogado —

Residência:
Rua Frei Rogério 54, Caixa pontal, 54 -  Fone, 54 

ESCRITCVRIO: Rua Aristillano Ramos, 6 — ío n e  16.
End. Telegr.: «ELIBRaNCO» — Lajes — S. Catarina

D E P A R T A M E N T O S :
JURÍDICO — Chefe: Advogado Ananias 0 ’Donnell: Cobranças, In

ventários, Ações, Civis, etc.
COMERCIAL — Representações e Conta própria 
RURAL — Chete: Fiitz Trosener — Granja Camargo Branco a li km», 

da cidade
INFORMÁTICO — Biográfico Genealógico e Comercial 
INDUSTRIE — Madeiras, Lenha, Leite, Queijo e Manteiga 
IMOBILIÁRIO — (URBANO): Adiministração de imóveis, comprn e ven

da de casas, chacarss, lotes. Arma/ens. empresas etc. 
IMOBILIÁRIO — (Rural): Y’enda de fazendas, terras, para colomra- 

Çfio e pinhais, serrarias, empresas diversas. 
CONSTRUÇÕES — Empresa Construtora Planaltense Lida.

Nsgacio Urgsnts t O p o rtu n id a d e
Vende se, por motivo de mu

dança, a melhor e mais bem 
montada Granja de Lajes, me
dindo 1.500,000 mts2 a 3 kilo
metros da cidade com boa casa, 
galpão para a ordenha rle 30 
vacas por vez, luz eletrica, bôa 
lavour3, bons matos e uma roça 
de 3 quartas de planta. 
Base-Crjs 220.000,00. 
Informações nesta redação.

Ótima negocio
Vende-se uma boa casa. toda 
de material, em perfeito estado 
de conservação, com benfeito
rias. instalações sanitaria <* ele
trica, em ponto central da cida- j 
de e grande terreno.
Tratar nesta redação.

Vende-se uma confortável e 
moderna residência, com (1 
dormitorios, sala de visilas, sal i 
de jantar, copa, cozinha, duas 
varandas, instalações de pri
meira ordem, agua quente 
fria, possuindo ainda um depó
sito e dois quartos no pavi 
mento superior. Amplo terreno 
com entrada para automove!

'-atuada em ótimo ponto da 
cidade.

Tratar com \tno Lange.

F A Z E N D E I R O S !
Cataventoa W incharger de 6 a 12 vlt*.

aterias Durex, vaao de vidro, recém chegadas, 
grande capacidade e durabilidade.

Um ano de garantia

na “ Voz da Cidade”

Imóveis ã veada <
Uma invernada de campos, 

própria para criação de gados 
com a arêa superficial de . . ( 
l .600.000 m2. situada na sé- 
de distrito de Cerro Negro, to
da fechada de arame, com ca
sa e benfeitorias, ótimo ponto 
Comercial.

Preço Cr$ 75.000,00
Uma invernada com a arêa 

superficial de 3.143.000 in2. 
também situada no distrito de 
Cerro Negro, distante da séde 
2 kilometros, com grande 
quantidade de pinheiros, pres
tando-se para criação de gados 
e boas terras de planta.

Uma invernada com arêa 
superficial de 2200.000 m2 
própria para criação de gados, 
situada na Fazenda do Morro 
Chapéo, distrito de Campo Belo. 
toda fechada por cerca de a- 
rame e taipas.

Preço Cr$ 88-000.00.
Mais informações no II Ofi

cio de Registro de imóveis e 
hipotecas, nesta cidade, à Rua 
Ilex-cilio Luz n 31.

Bar í PINGUIM
RUA MAL. DEODORO 

0  mais moderno recinto de 

Café, Bar e Restaurante. 

Tem tudo o que V. S. desejar 

Visite o Bar« PINGUIM»

Assine Correio Lageano

V E N D E - S E
ÓTIMO TERRENO

Situado à rua Frei Rogério, 
:excQlente para cousírução, com 
13000 m2 mais ou menos, dan
do fundos ao rio Cahrá. Tem 
uma casa de madeira coberta de 
telhas.

Tratar nesta redação

0  E stad a
Venda avulsa na En 

graxataria Polar.

VACINA MANGUINHOS (legítim a)
Contra a M u i q r n  ( n w cíi i)

Recebeu a 

FARMACIA FLORA

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
■cp. uns» i iipa

• -  H C I  i c  P A U C Í  V I I  I I
liarei em ciências jurídicas t  Sociais, peta Faculdac 

Vccitam o patrocínio de lodo e qualquer serviço de
bTTMrnrrrTTTtíi

visão e demarcação de terras. elc.), criminai», orfa
. . .  w

Rua C«l. Cordova— Edifício Centenário L A J E S
'' .. J
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Veja os sensacionais 

melhoramentos do  

N ovo  Ford!

ALGUNS DOS MUITOS 
A PER FEIÇO A M EN TO S  

DO N O V O  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, em sentido 
horizontal.

• PO TÊN CIA  A SU A  ESCO LH A I  Doit 
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 93 cavalos de fôrça, ambos 
com novos mancais da nova 
liga “silvaloy”. que duram trê» 
vézea mais que os anteriores.

• IN TERIO RES  Oi DO IS  TO N S. Am
pios e confortáveis, com novo 
tecidos, ótim ,s materiais piás 
ticos e guarnições imitando 
couro.

«jsfsr

NOVO FEIXE DE MOLAS. Folho 
mais delgadas em 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.

• NOVOS FRE IO S, EX TR A -G R A N D E S
Capazes de parar um carro 
com o dóbro do pêso. Com 
menor pressão no pedal, êstes 
freios hidráulicos de centrali
zação automática, proporcio
nam paradas mais suaves e 
silenciosas.

MAIOR EC O 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- 
trôle automático da faisca, 
gradua a ignição em função 
da carga — permite o uso, 
com eficiência, dos tipos nor
mais de gasolina.

seus distintos fregueses que está $avisa aos

aceitando encomendas de autos tipo 1946 !
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