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Santa C atarina

0  Clube Io de Julho e o 
seu cinquentenário

Revestiram-se de grande bri
lhantismo os festejos do Cinquen
tenário do tradicional. l u de 
Julho. Passadas as comemora
ções, oferecemos em resamo, 
o desenvolvimento do progra
ma préviamente elaborado pa- tado, José Zeferino Neves, 
ra o transcurso de tão faustos» Caetano Costa, Fernando Athay- 
dala. de, e muitos ontros, que pela

Circunstâncias que, apezar grandeza dos seus esforços em 
do trabalho abnegado da atual prol rio progresso rie (Lajes • 
diretoria, nâo puderam ser de Santa Catarina, souberam

lor**s moraes e polfticos de La
jes, como: Vidal Ramos, Beli- 
zário Ramos, Manoel Thiago, 
de Castro, Nereu /?amos, Aris- 
tiliano Ramos, rOctacilio Costa, 
Cândido Ramos, Sebastião Fur-

contoruadas, fizeram com que 
alguns números programados,

merecer o respeito dos con
temporâneos.

fossem alterados ligeiramente, ' (Homenageando os sócios fun- 
ties como: o baile de Sâo dadores vivos, usou da pa- 
Joáo, transferido para o dia 28 lavra, em brilhante improvi- 
— o Jazz de 12 de A^ôsto, so, o snr Thiago de Castro,
substituído pelo ,do 14° B. C. 
— a sessão magna, antecipada 
Uc algumas horas -  sem con
tudo empanar o brilho das fes
tividades, e o programa sofrer 
Solução de continuidade.

O CLUBE
G r a n d e  era a expectativa pe

lo início dos festejos, coadju 
vada pela anoosa espera da 
abertura dos majestosos sa
lões, cuja reforma total da pin
tura, do sistema dfc úummaçáo, 
serviço de bar e restaurante, 
deram ao 1° de Julho uma sun- 
tuosidade sem par.'

BAILE DE SÃO JOÃO
Realizado em a noite de 28, 

transcorreu animadíssimo, pro
longando se as danças até altas 
horas da madrugada, abrindo 
assim, com chave de ouro, a 
temporada festiva.

BAILE DEDICADO AO 
GRÊMIO RAMALHETE 

ROSEÜ
LEm a noite de 29, data con
sagrada a Sâo Pedro, abriram- 
se os salões do Clube para o 
elegante sarau de • Tiomenagem 
ao distinto e aristocrático Grê
mio Ramalhete Roseo, saudan
do a simpática ‘sociedade, ep\ 
nome da diretoria do 1* de 
Julhi; o jovem Armando Cas* 
tro.

INAUGURAÇÃO DA GA
LERIA DE RETRATOS 
DOS PRESIDENTES E  

HOMENAGEM AOS SO 
CIOS FUNDADORES VI

VOS
Esta cerimônia, que se rea

lizou na manhã de 30, teve 
lugar na sala da biblioteca do 
Clube.

Falou em nome da diretoria 
o Dr. Osni Regis, dando p"f 
inaugurada a galeria, e quanoo 
caiu o pano que a encobria, 
abriu-se ante os olhares surpre
sos dos presentes, a história de

ões dançantes e.soienidades 
passaram também para o ce
lulóide sendo qpi* òs traba
lhos foram dirigidos prlo com- 
petente ciuegrafista ‘Rodolfo L>- 
nh.sres.

Encerrando aqui a rie?cr*ção 
dos festejos do cinquent.ená'io 
do Clube 1® de Julho, apresen
tarmos as nossas felicitações aos 
seus atuais dirigentes, que sou
beram proporcionar à socieda
de lajeana comemorações a al
tura do acontecimento.

|Prefeíto Vidal Ramos Júnior
Quarta-fsira seguiu para Fkmanopolis, o sr. Vidal Ra

mos Júnior, digno e operoso edil de nosso município, 
;queali foi tratar de interesses ligados a administração 
ide sua prospera Comuna. Sua senhoria nio tem poupa
ndo esforços em prol do berp estar do povo lajeano, es
pecialmente da classe pobre e do desenvolvimento de 
sua terra natal. Os problemas administrativos o preocu
pam constantemente, o brigando-o seguidamente a ir a ca 
pital do Estado, tratar diretamente de assuntos mais im
portantes.

que arrebatou lágrimas dos ve 
Ihos, na evocação do passado, 
e delibrantes aplausos da assis
tência.

SA1ÍAU DE DOMINGO
Apeztr da inclemência do 

frio transcorreu muito anima
do, o ser.io de danças de do- 
mmgo, e quando apontavam
as primeiras luzes do dia 1°, a 
cidade despertava sob os acor
des do Hino do !• de julho, exe
cutado em alvorada peta Banda 
Infantil Carlos Gomes.

SESSÃO MAGNA
Pelo PresideDte da Sessão, 

snr. Vidal Ramos Júnior, fci 
dada a palavra ao orador ofi
cial, sr Argeu Furtado, que 
foi muito feliz na sua oração, 
e em seguida ao secretario do 
Clnbe, que leu um bem ela
borado relatório do Presidente, 
snr. Gualberto Filho, e cartas 
e telegramas de felicitações, 
que no proximo número pu
blicaremos.

Falou ainda, em belo impro 
viso o snr; Tiago de C asto  
ex-oradar da sociedade, sendo 
muito ovacionado.

Encerrou a sessào, o Hino 
do Clube, cantado por um 
giúpv de\senhunt4S e rapazes.

'  '■ BAILÉ DE GALA
Correspondendo à expecta- 

jya geral, «tste baile foi um 
rdapeiró marco triunfal, na 

história da velha sociedade 
uáo só pelo ambiente de en
cantamento ali observado, co
mo pelo rigor impecável dos 
(taies, e beleza das toiLttes a 
resplandecerem sob uma feéri
ca iluminação.

FILMAGEM
Muito impressionou o gesto 

do Departamento Estadual de 
Estatí>tica, atendendo ao pe
dido da diretoria do !°  de lu- 
Iho, emprestando o seu apoio, 
incontestavelmente notável, pa
ra maior brilho das comemora-

Novas instruções para o 
alistamento eleitoral

Guerra rus so-norteame- ricana
Rio — A luta civil na 

China reiniciou-se com re
dobrada violência, entre co- A qualificação feita em 1945 tanto a e x —oficio, 
muuistas e nacionalistas, os como a requerimeuto do interessado, foi mantida pela 
primeiros auxiliados dire- nova Lei Fleitoral- Houve poucas modificações na Lei 
tamente pela Rússia e os (anterior.
últimos pelos Estados Uni-I A idade é  ser maior de 18 anos, para ser eleitor,
dos. Stalin quer implantar; Nà o rtodem alistar-se os que n&o eaibam ler e escre-
seu regime e Tru-íver. 0 requerimento será escrito e assinado de proprio 
man quer que vingue a punho.

Nâo exige a Lei Dem fotografia nem a im p ressfto  
digital no título.

O titulo será entregue pelo escrivão ou Juiz pre
parador mediante recibo era livro especial.

No caso de perda ou estravio de {títulos poderá o

democracia oa patria de 
/biang-IÇai-Chek. ü  Gene 

ralissimo nao só deseja co
mo acredita piámente na 
guerra russo-uorteamerica-1
na, porque os EE . UU. re
pelem o comunismo em seu 
proprio solo, como no Japfto 
e nn China.

A esperança de um en
tendimento para terminar 
a guerra civil alí ó remo
ta, as partes náo se enden- 
dem, se repelem e cada 
uma exige tudo da outra.

Molqfow está fazendo a 
greve do silencio na con
ferência do Paris, com o 
intonto visivel - nao só de 
sabotar a reconstrução e- 
çonomica universal, coino

eleitor requerer segunda via até 48 horas, antes das 
eleições

As transmissões de natureza eleitoral feitas, p >r 
autoridades e repartições competentes, gozam de fran 
quia postal, lelegrafica ou radioL-teletonica, em linhas 
oficiais ou que sejam obrigadas au serviço oficial.

San isentos de selos os requerimentos e todos os 
papei« destinados a fins eleitorais, e é gratuito o reco
nhecimento de firmas pelos tabeliães para os mesmos 
fius.

Alterada a lei do selo
Rio — (A N) — O 8r. Presidente da Repub'icaDez mil tratores páía a lavoura

Rio, (UP) — Dez mil tra-ja ittòèKttfração da lavoura, 
tores acabam de ser encn-^O prazo para a entrega 
mendados á Fabrica Naciu- dos referidos aparelhos é de 
nal de Motores destinados cinco anos.

Um passado brilhante, guard.- çõ e s  do CinquenUnário
da com todo o carinho. I O prédio foi filmado em o-

Ali se viam os maíorei va- dos os seus ângulos, as

de entravar a reorganiza- . , ,, ~ 7 ”  T \ " . ,, A... assinou decreto-lei alteraodp» aruet do seu>,çao política doa povos,
Esta sitüaçSo produz um 

mal estar entrfe naçõ°s, 
traz o nervòssiãmo, amar
ra e dificulta o comercio e 
particularmctUO obriga aos 
Estados Unidos a manterem 
intactas as suas industrias 
de guçr/a sem poder transfor 
ma-las em grande parte em 
uidustrius de paz, desafo
gando oom seus produtos 
e suas maquinas a grave 
crise universal,

Porque os Estados Uni
dos, também acabam de re
conhecer pela palavra au
torizada do ex presidente 
Hoover, que não só exis
te crise politica universal,

como uma crise economicai 
mundial proveniente das| 
consequências da ultima 
guerra. E ’ um fenomeno ge
ral, que neuhuma nação 
encapou, a todas atingiu.

b in e  «Correio Lageano)

CORREIO OA NOITE
Jornal do PSD. no 

Rio G. do Sul
Venda avulsa quartas e 

sabados na Engraxataria 
Polar.
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Aniversários
. Dia & .

0  Dr. ArinaudíO , /^amq^e 
..Carvalho, coue<*itu$dp i jjuédiooj 

,.,aqui residente- .. ofc,..
,s — 0  jovem acadüiuicp AVgj- 

ter Discher. estudando em Cu
ritiba. , .

Dia 7 ioo
0  Sr. A Ido Cordova, jAgett- 

„ te postal do distrito de- Painel.
— 0 Sr. Cesar Andrade, 

fazendeiro em Painel.
A Exma. Sra. D. Adal- 

cinda Arruda, esposa do Sr. 
Raul C. Arruda, ruralista nes
te muuicipio.

— A Exma. Sia. D. Hor-

teneia Furtado, esposa do Sr. 
Quintino Furtado, professor em 
Correia Pinto

— O Sr. Edmundo Arruda, 
fazcndeiro.neste mumoipio.

— O menino Reinaida Sou
za, filho do Sr, Alzemiro’ F* 
de Souza, .
.?■ • Dift 10 
- O Sr JoffreÀAuiafal, do alto 
comercio desta cidade.

'A Exma. Anita Vagenfuhr, 
esposa do Cesar "Wagonfuhr. 

Dia 11
O Sr. Osui Pires, do altc 

comercio desta cidade.
Dia 1.2

A menina Iolanda, filha do 
Sr, João Dias Braescher.

rro f. Lourival 
Camara

Painel

0  C r i s t o
Querida, o Cristo é a sã filosofia,
Que tudo explica e tudo nos ensina,
E ' a santa mão que pela vida guia
Nossa alma descuidada e pequenina.

1 •
E ' mais que a grande luz, a luz do dia 
Que o mundo em seus, recantos ilumina. 
Quem põe o olhar no Filho de Maria 
Acha o hem que o céu do alto nos destina.

Quando da vida os ásperos caminhos, 
Encontrares os ctsrdos e os espinhos 
(Que não vês, porem andam pelo chão)

Clama pelo seu nome luminoso,
Que Ele, da altura, há de descer, piedoso, 
Fara beijar teu casto coração.

Luiz Edmundo

Para a mulher
A pele do rostp é a mais delicada do corpo, e mais sen

sível. ,
O pó, o vento, a humidade, o mormaço sào outras tan-! 

tas causas de irritições da pele. Da limpeza rigorosa e meti-í 
culosa depende, pois, a saude da ipiderme, dos musculos, por 
sua vez factores da frescura, que é a verdadeira aparência da 
juventude. A pele oferece uma contestura especial em cada pes
soa, assim, o que se acorvsglha para uma pessoa não serve pa
ra outra. Necessário se torna_então, especificar o tratamento se
gundo a qualidade da peíe. T C » .

Primeira categoria-peles gordurosas, lustrosas, com poros 
dilatados.

Segunda categoria-petfè sefaS, biliosas e anêmicas, com 
musculos debilitados e distendidos.

Terceira categoria-pele^dalicadas que sofrem de desiqui- 
librio de circulação.

Quarta categoria-peles normais.
A agua quente deve ser usada pàra as peles gordurosas.

A agua morna para as pe/e« secas. A agua fria para as 
demais. E’ indispensável limpar bem a pele antes de deitar-se.

n fim de tomar parte no 
10° Congresso Brasilero de 
Geografia, seguiu para o 
Rio, o I rofessor Lourival 
Camara, competente e es
forçado Diretor do Departa
mento Estadual de Estatís
tica. Sua penhoria desem
penha ainda as funções de 
Presidente da Comissão 
Revisora do Quadro territo
rial do Rstado, da Comissão 
Rejional de Preços e Consul
tor Técnico Nacional e Re
jional de Gçografía Huma
na. Como escritor vem sua 
senhoria demonstrando sua 
solida cultura, era obras que 
focalizam interessantes as
pectos da vida catarinense. 
Entre elas, destacam-se: “Es
trangeiros em S. Catarina,,, 
” Evolução agrícola do Es 
tadoM, ”Florianopolisi(, "A s
pectos patologicos de uma 
sociedade.,, (lUnidade eco
nomia Jo Brasil”, A guerra 
e a alimentação catarinen 
se” . Assim, estamos certos 
que Lourival Camara repre- 
senrá condignamente Santa 
Catarina.

Enlace Aristiliano Melo - Hilda 
V ie ira  W a l ín e k

, l . • , > > - 4- " * > * ^
Realizou-se a 30 do p. p. mez, o enlace matrimonial do 

jovem Aristiliano Pererraf de. MMof ffiHro do *"r .  Jo«vé Vieira de 
Melo e de D. Maria Cartada rWMr», com a genfd ‘Srtilioiitj. 
Hilda Vieira Waítrick, dileta frtltl c do: Bar: i.Aotonio Vlefta de 
Melo e de D. Georgina Waítrick Vieira. jj

No religioso foram por farte do noivo o SAr.
Cesario Tomaz de Souza e Senhora e por parte da noiva 0 
Snr Celsa Camargo e Senhora,^ , - . . '

/Va áto civil foram padnnbps por parte do noivo o Snr- 
João Inaclo de Melo e Senhora e por p » r te  da noiva o Snr. Wil
son Waltri. k de Melo e Senhora:

O ato, que foi muito concorrido por parentes e amigei 
das famílias Antonio Vieira de Melo e José Vieira de Melo le
ve lugar nos salões do Clube Io de Junho onde foi servido, aos 
inúmeros convidados grande quantidade de finos doces e bebi
das.

Os noivos foram saudados pelo Bacharel Samuel de Arru
da Aíelo, que revelou excelentes dotes oratórios 

Painel. 1* de Julho de 1046.
O Correspondente.

AT E M Ç À O
Arnaldo Lima Guimarães enfermeiro massagista diplo

mado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1914.
Ex-enfermeiro da Armada Nacional e 1- Sargento enfermeiro do 

Exercito. Ex-enfermeiro, chefe do Hospital Sao Francisco de Assis, do 
D. N. S. P. do itio e Assistência Publica do PrqnÇp Socorro, de ' S&o 
Paulo. E x-l- enfermeiro do Hospital de Florianopoli.s,

Atende sob prescrição medica, aplicação de Pinicilina, massagens 
manuais e outras, injeções e curativos.

Os interessados dirijam-se ao Hotel Familiar, quarto n- 10, ou por 
telefone.

Casa para Todos
A mais barateira loja de fazendas

ACABA DE RECEBER DE SÃO PAULO:
Tecidos de La», Sedas, Tobralcos, Opalas e Cambraias. Perfumarias 
o Artigos de Toucador. Fitas e Rendas. Colchas de Seda e Madras 
para Cortina». Cretones e Morins de cor. Cobertores e acolchoados. 
Casacos para Senhoras. Camisas, Gravatas e Afeias para Homens.

Consultem sempre es preços da CASA FADA IODOS
A que mais barato vende e melhor atende

Convem saber
Muitos naturalistas sus

tentam que a raposa não 
se finge de içorta diante 
do perigo. A maneira como 
ela procede não é fingiraen- 
to, mas, efetivameute um 
verdadeiro desmaio.

Existem peixes que não 
sabem nadar. (J mais sin
gular de todos é o «malta», 
peixe brasileiro cujos orgãos 
de locomoção só lhes per
mite andar, saltar ou arras- 
tar-se como poderia fazer 
um sapo. As azas peitorais 
são muito pequenas a abso- 
lutamen/e inúteis na agua. 
Só podem mover»se para 
tras e para diante.

Õ Estado
Venda avulsa na En- 

graxataria Polar.

_

Ulderico Canali
Aniversariou a 4 do corren

te o Sr. Ulderico Canali. esfor
çado Secretário da Prefeitura 
Municipal e Presidente da Co
missão Municipal de Preços 
deste muuicipio. S. Sa. que 
desfruta de um circulo de re
lações nesta cidade, foi muito 
cumprimentado pela sua data 
natalicia.

Nícolau Buatim
Faleceu há dias em Flori

anópolis, o sr. Nicolau Bua- 
tim, do alto^fcomeroio daque 
la capital. O falecido era 
pessoa muito estimada e re 
lacianada naquela cidade, 
motivo porque a sua morte 
foi muito sentida.

Dr. Elisiário de Ca
m argo Braiieo

Regressou de Curitiba, on
de se encontrava a negó
cios, o Dr. Elisiário de Ca
margo Branco, Diretor do 
Escritório Jurídico Comer
cial desta cidade.

SALÀQ de BELEZA
DE

Raquel R. Werner

Rua Mal. Deodoro, 58 - 
enfrente ao Bar Avenida 

—  o  —

Ondulações -  penteados - 
manicure - serviço garan

tido - perfeição

NOVAS ARMAS EM - FXPERIENCIA ; 
Nova bomba foquete, stt- l"ter~ está em experienoia nc 

perando tudo quanto exis-1 Estados Unidos.

B a r  A v e n i d a
R u a M al. D e o d o r o ----------- ju n to  a A ^ n c la  Ford

Casa especializada — Bar Café
MODERNO SALÃO DE RESTAURANTE

?e*° pr°Prietário e BUa esposa — pu 
l-Ha e ami *ifr ~  Pre êr*do pelas pessoas de bom 
j* a,n ,am lente distinto — cosinha italu-brasile 
de 1. ordem -  serviço esmerado a la minuta.

Fsça lima visita aa OAB AVENIDA
ABERTO a t e - -a s  23 HORAS .
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A CAPITAL ^ casa <*uf  Procura ter sempre as maiores novidadesem artigos para homens, mulheres e crianças
Rua Correia Pinto, 80

Convite-Missa
Francisco Fernandes da Silva «. .

s t x t s  s r v f i r  -
Oário Fernandes PadiJha*

que será celebrada na Catedral, dia 16. às 7,30 horas.
Antecipadamente agradecem.

Cougresso dos Sindica
tos dos Trabalhadores

Rio — (C. N. - O Con 
gresso doa Sindicatos dos 
Trabalhadores, -»erá reali
zado neste mês de Julho, 
em Recife. 0  Sr. Presidente 
da Republica aprovou o pa
trocínio do Governo Fede
ral e determinou que o 
Ministro do trabalho tome 
as providencias necessárias 
à boa realização e concedes
se os meios precisos para 
que o Congresso tenha o 
maior exito possível.

Excesso de velocidade
ü  excesso de velocidede 

na rua Correia Pinto é um 
caso que vem se tornando 
uma ameaça. Sómente pela 
bondade de São Cristovão, 
padroeiro dos motoristas é 

ique não se tem dado desas- 
itres tatais mas os condutores 
jde veículos devem ter em 
mente, que o Santo referido 
não ó também o protetor 
dos pedestres.

Conselho Nacional do Comercio
Trata-se no Kio da cria

ção do Canselho Nacional 
|do Comercio.

0 SAPATO CHIC f
A mais nova sapataria de Lajes

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

m
m$I

CEL. GASPARJNO Z0RZ1

Esteve alguns dias nesta' 
cidade, c CeJ. Gasparinol 
Zorzi.ey. Prefeito de Cam-| 
pos Novos e prestigioso* 
Presidente do Diretório do' 
P.S.D. daquele prospero 
município.

D. JAND1KA UMA 
SOUSA

D  E

Dia 7 do corrente trans
corre a data natalicia da 
fôrma. Sra, D. Jandira Li
ma de Souza, digna [consor
te do Prof. Trajano Sousa, 
lante do Instituto de Educa
ção desta cidade.

STA. ERICA SCHLEMPER

Procedente ile Florianó
polis, encontra-se nesta ci
dade, a passeio, a srta. Eri- 
ca Schlemper, filha do sr. 
Arthur Schlemper comer
ciante naquela cidade.

Criação do Estado de Guerra
RIO, (Argus) — O deputado Silvestre Pericles d« 

Gois Monteiro elaborou longa e fundamentada emenda 
ao projato constitucional, propondo seja criado o estado 
de guerra, que deverá ser utilizado pelo executivo, em 
caso de grave comoção interna, como sejam a guerra 
civil, greve geral, etc.

.0 lider da bancada de Alagoas já pleiteou essa mes
ma medida á comissão oonstitucional. tendo até, para 
fundamentada, solicitado fossem transformados o» traba
lhos em sessfto secreta. O referido deputado vai ocupar 
a tribuna para defender a sua proposição.

WALTER D1SCHER

Regressou [de Florianó
polis o jovem acadêmico 
Walter Discher, filho do 
Sr. Francisco Antonio Dis
cher, industrialista aqui re
sidente.

Levantamento do custo da 
produção

RIO, 22 (C. N.) — Fomos informados em fonte 
autorizada que a Comissão Central de Preços está inte
ressada em promover o levantamento exato do custo 
da produçfto. contando para isto com a colaboração da 
Confederação Nacional das Indústrias.

Tenciona ainda a O C. P. tabelar os artigos manu
faturados para. com a baixa por exemplo que pretende 
obter, nos preços dos instrumentos agrários, conseguir 
melhor situação para os lavradores e, consequentemente, 
a baixa dos produtos agricolas.

C 0 N S 0 R C 1 0

Esta casa recebe semanalmente artigos de alta moda jgg 

Não compre sem verificar os nossos preços 
1 Rua 15 de novembro, junto ao Café Cruzeiro |jjj!Aos agricultores

Moinho de trigo e milho
A Sociedad e Moinho Ipiranga Ltda participa 

aos Srs. agricultores que instalará, ainda este ano, uni 
moinho de trigo e milho .prevenindo-os de que devem in
tensificar suas plantações, porquanto o referido MOINEI 
comprará toda a produção desses cereais.

Lajes, 28 — 6 — 946

Dr. JOÃO GUALBEBTO  
DA SILVA NETO

Encontra-se Desta c id a 
de o Dr. João Gualberto 
da Silva Neto, conceituado 
Promotor Publico na Co
marca de Curitsbanos.

Consorciaram-se dia 26 do p. passado, em Porto Alegr», 
o sr. Antonio Plínio Xavier da Silveira, do comercio desta cida
de e a *ta. lrma D^gostin Viero, filha do sr. Ângelo Viero, 
proprietário naquela capital. 0  jovem casal fixará residência 
nesta cidade. •

O S

Dr: JO Ã O  R I B A S
RAMOSADVOGADO

R ua C o rre ia  Pinto, 11
LAJES

SANTA CATARINA

1

i OStti TOLENTWK) DA SILVA
r»m**ce\itk o ntplomfííhj

Hua l i  de Novembro n® 2 5
L A J E S

V ariado sortimento de medicamentos 
nacionais e estrangeiros

Perfumarias em gmnde variedade — Produtos tvpv- 
terapicoe — Soros e vacinas — Produtos veteri- 

ttáries — Homeopefla.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA

Vende Barato e é C asa de C onfiança
Atende i noite —  Preço* de 4rn*«ru

I
V

B r e v e m e n t e !  n a  s e g u n d a  q u i n z e n a  d e s t e  me z :

Companhia Iracema de Alencar
pá qual fazem parte : Hortencia Santos, Roberto Ouval e Norat

com um grande, novo e variado repertório
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTAOO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados

EDITAL

Dia 25 de jnnko de 1946a
N, 831 — Wilson da CosU Neves - transferencia de tim terreno 

-  Sim.
Dia 26 de junho de 1946:

N. 799 — Maria Almerindà Branco Waltrick • Baixa de lança
mentos -  2. despacho: Sim.

N. 833 — Antonio Nunes da Costa e sua mulher - Transferencia 
de um terreno - Sim.

Dia 27 de junho de 1946.
N. 809 — Ângelo Rossi -  Aprovação de planta e licença para 

construir um prédio para Oermano Luiz Agostinho 
Mames • despacho: Sim.

Dia 28 de junho de 1946.
N. 674 — Oerminiano Cordeiro e sua mulher Transferencia de 

um terreno -  2. despacho: Sim.
Dia 1. de julho de 1946.

N. 818 — Manoel Domingos de Arruda e sua mulher -  Trans
ferencia de uni terreno -  2. deApacho: Sim.

N. 836 — Joáo Pelizoni -  Licença para construir uma casa de 
madeira -  2. despacho. Sim.

N. 851 — Firmino tfamos Machado — Transferencia de um 
terreno — Sim.

N. 858 — Nestor Cesar de Carvalho — Transferencia de um 
terreno =  Sim

Para que chegue ao conhe
cimento dos interessados, trans
crevo abaixo o Edital do Servi
ço de Fiscalização de Armas, 
Munições» Explosivos, etc. -  De
legacia da Ordem Política e 
Social. Serviço de Fiscalização 
do Armas, Munições, Explosivos, 
etc. fdital -  De ordem do Sr. 
Chefe do Serviço de Fiscaliza
ção de Arruas, Munições, Ex
plosivos, etc, fica terminante- 
mente proibido: Io A venda e 
queima das chamadas «bombas 
de perede». 2» A queima na via 

| pública das «bichas de rodeio* 
'ou «traque baiano» o seus si-

II milares. Os infratores serflo pu
nidos na forma da lei. Serviço 
de Fiscalizaçào de Armas, Mu
nições, Explosivos etc, em Flo
rianópolis, 14 de junho de 1946. 
Ass) Osvaldo Leite da Silva. 
Escriturario.

SebastiSo Ramos Schraidt 
Fiscal Regional

Filme sobre Lajes e a E x
posição Agro-Pecuária

O filme sobre La jes  o a 4“ Esposiçao Agro-pecuária, 
que acaba de ser passado no cinem a local, feito pelo 
com petente cinegrafista  do D epartam ento Estadual de 
Estatística sob a esclareóítia o r ien tação  do F ro f .  Louri- 
val G am ara, diretor do aludido departam ento, é uma 
produção muito boa e que bastante agradou o publico 
l a je a n o .

Ilinco mil em en d asji»  projeto de Constitui' 
çào. pesindo 10 quilos

Kio, — 24 (Meridional) —  A té as 18 h eras  de 
hoje, quando terminou o prazo de receb im en to 
das em endas ao projeto de Constituição, haviam sido en 
tregues acim a de c inco  mil pedidos de alterações e ad i
tivas ao m esm o pro.jeto. Pesadas essas em endas, veri
ficou-se que tinham  10 quilos.

Assine «Correio Lageano»—  .Instituto Biológico —
Do Bio de Janeiro Ltda.

(Dr, A.mérico Brag*a)
Vacinas contra Manqueira -  Carbúnculo -  Oarrotilho -  pneu- 

muenterite dos bezerros e doenças aviárias 
o —  o — o

Anti-Diarreico -  Tripanocjda -  Zoosulfanamida, Etc. 
o —  o —  o

DEPOSITÁRIOS e REPRESENTANTES  
Valente, Werner & Cia. I.tda.

LA JES S. Catarina Rua Cel. Cordova, 6.

Escritório Técnico de Contabilidade
Fundado em 1943

Reg. na Junta Comercial sob nu. 10612 

RUA CEL. CORDOVA, S/NR.

Caixa Postal, 14 Telegr. cESCRITÉCO»

L a je s  — Santa Catarina

Identificador Profissional =  (Obtenção de Carteiras de Em
pregados) Contratos — Distratos — Registro de firmas

com serviço direto para a Junta Comercial

BALANÇOS -  PERÍCIAS - -  ANALISE DE BALAN
ÇOS — ESCRITURAÇÃO MERCANTIL — IMPOSTO DE 
RENDA -  QUALQUER REQUERIMENTO, COM AS
SISTÊNCIA JUNTO AS REPARTIÇÕES

Transferencias — Organização e Baixas de Negocios
Comerciais

Aceita levantamento de balauços nas praças de 
São Joaquim, Curitibanos, Bom Retiro e 

Campos Novos
Escrituração d e  Livros Fiscais — Registro no 
Ldb. C. de Enologia. para Firmas que vendam

Bebidas.

Imóveis á venda
Uma invernada de campos, 

própria para criação de gados 
com a arêa superficial de . . 
1.600.000 m2. situada na se
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 m‘2. 
também situada no distrito de 
Cerro Negro, distante da séde 
2 kilometros, com grande 
quantidade de pinheiros, pres-' 
tando-se para criação de gadus 
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 
Hercilio Luz n 3 1 .

Incinerados cerca de. 4oo milhões de 
e i m i r o s

RIO, (A. N.) — O Diretor Geral da Fazenda Na
cional, &r. Andrade de Queiroz, visitou, ontem, a Jun

ta Administrativa da Caixa de Amortização, tendo a!i 
assistido a queima de cédulas de papel moeda recolhi
das nas delegacias fiscais o nos guiebets da Caixa du
rante a segunda quinzena de maio, no valor de cerca de 
400 milhões de cruzeiros.

AULAS DE PIANO
A professora Leonor Neves Pires, diplomada pelo Institu

to de Musica do Paraná, avisa às exmas. famiiias que abriu 
um curso de piano e teoria, nesta cidade, em sua 
residência, à Rua Correia Pinto.

VENDE
ÓTIMO TERRENO

• Situado à rua Frei Rogério. 
1 excelente para construção, com 
! 13000 m2 mais ou menos, dan
do fundos ao rio Cahrá Tem 

:uma casa do madeira coberta de 
i telhas.

Dr. José Antunes

C IR im G IÀ  EM GERAL

Atende ! no /Hospital S ío  Jo.é 
de Antonio ,P r .d p ., ,p .r e & o  
*& $ *& *. 'n te rv e a ça o  c.ru r- 

com^Mrviço modemo i-d®
ll ri

Escritório Jar dico C3nurc'dl
DIRETOR

Dr. Elisidrio de Cam argo Branco
— Advogado —

Residência:

JV‘" ério 54' postal, 54 -  Fone. 54
ESbKl 1 0 ’RICW Rua Aristdiano Ramos, G — Fone 16.

Lud. 1 t-legr.: «ELIBRaNCC» — Lajes — S. Catarina

D E P A R T A M E N T O S :
JURÍDICO -  Chefe: Advogado Annni.is 0 ’Donnell: Cobranças
COMFRClA,WUt' T S’ AÇÕ0S- ° ‘vis’ *<c RlIIM i UI/ _• Representares « Conta própria

v . lete: ^, l tz Roosuer — Granja Camargo Branco a II knisou cidade

INDUS-rtB aV  °  Genealógico e Comercial
IMOBILIAttIU I ( Í R B A N ò / T t ím  ^v vi5.Vi\ )i. A iimimstraç&o de i moveis » compra e veu-

im o b il iá r io  _  ’d l T ’ A,rui* /‘f a8’ cm'-,re8,is f tc-.. '  , Veada l,e fazendas, terras, para colomia-
CONs-TWlir>SF<;r 1 8B,'r!irifts- empr-sas diversas.

•NSTRUÇOES - Empresa Construtora Hanaltense Ltda.

In-
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S e ç ã o  P io ra i

Importância da apicultura 
na economia caseira

J iirrciQ Lageano 

| Coletaria 'Estadual
Imposto sqbre Tabacos, derivados 

I ' . &, -bebidas alcoólicas

sa+vujijat*m* 5a, PAGINA

;Se(*fio de.Livros 
ítT

6 IA apicultura couatitui, além de um agradarei entre 
tmiento, excelente fonte de renda.

f^ntre as, explorações agrícolas, a apicultura è uma 
das que nao reqaar a inversão de grandes capitais.

A Slla «P ío ração  está ao alcance imediato de qual
quer pessoa, ppr isso que não êxTge instalãVõêa- cára« ç 

• f m °  U8° de ferramenta cpmplicada. e de elevado custo.
Para a obtenção dé resultados compensadores re

quer única e ey.cIjusiVamente, uma orientação precisai 
facilmente conseguida pela leitura atenta dos capítulos 
seguintes, aliada à prática das diversas operações apícc- 
Jas.;

A apicultura 
te para .quem se

Ao,contrario. Aléna de requerer diminuto tempos iem 
comparação com as demais atividades agrícolas, exer
ce grandes atrativos sobre quem a prática.

Serão unicamente as diligentes abelhas a trabalha
rem infatigável e quase que ipinfcercuptamente nja elabo
ração do M!ÉL o fabricação da CÊRÁ, que constituem 
lucro liquido e certo para o apioultor.

O MEL é utilizado desde a mais remota antiguida
de na alimentação: aúa à sua qualidadé ) de ! reconsti- 
tuinte orgânico, propriedade* medicinais. |Daí a suá 
grande procura, donde, economicamente é vantajosa a 
criação dos laboriosos : insotoaque o . fabricam.

üc ordem do sr. Coletor 
torno publico qme, durante, 
o mes de-Julho < corrente, 
s« procederá -a cobrança 
do imposto aeima.-referido 
correspondente i o  2° se 
mestre do -corrente anç.

Os, contribuinte*»qu'j não sa- 
tisfizeirarr* seus i>3gn,i,entosden- 
tro do rtfeTido praso, poderão 
faze-lo no mes de »agosto com 
a mulia de 2° „# Terrpinodos 
os prazos acima citados, serão 
extraídas as certidões de divida 
para a devida cobrança executi
va. I I 11! II, l ° 8- • <t>

Colctoria lEstadual de L jes, I <Atravéz das pagirras ad 
2 de Julho oe 1946. - | miraveis deste livro mata-

Xllí e o nosso tempo
yma das vidas mais i-*a sua gçandeza e explen- 

lustres da Igreja aparece dor, '
-neste-livrO da autoria de' "Ac1 mésrúò temipo que re- 
Rene Fulap AJiller, que vela a vida e a obra de um 
define a fisionomia e ;O jdqs t^pas mais eminentes,
séptico ,da obra grandipsa 
de Loão Xill, cuja tarefa 
foi das mais arduas e de mais

o autoF deixa/ entrever o 
cenário da Europa com 
sua$ agitações e intrigas

sehtádo em dois

prbfunda signifícáção de politicafe, o <j[ue tórna esta 
quantas se tenham apre-|obra indispensável para o

miIeui-„ perfeito cçjiheoimento do 
fenomeno europeu e da his
toria-do catolicismo.

Proóurè coDhecer este li-
„ , • '• • d i Alzimiro.-Frantisco de Soüza vilhoso, Leão X.111 nos aoa- vro n aL rV R Á R U  DA NI-

r a t u .b M .U 0  oao.titui trabalho eelafan-l1 -  M eta.D  .Irepe o/tidamebleLm tbdi LO ’ '
 ̂ dedique a essa útil , a t i v i d a d e . _______________1 11 1 • 1. ~ 3 ' -

O confcrtd da vida em ;-
familia e a necessidade da [ 
vida comercial çxigem  

um telefpne ,
Faça instalar um telefone em 

sua cása -■ - -

TiT

D C : J C A C
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras

. ' y ,;v ,
O p e t a ç Õ e S  :  de Ettóinago, Intestino, Apendicite, F i;• • i . : w  n*!* t * • ■ i n . • / ' ' a '.j  • \ i

4  lu ta s  á  v e n d a
. > . •  ,i - i . i..- •

Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa :*iqueira Catnpos, 
medindo dois lotes 1^,00 m 
x 15,00» nr fie fundos, e os 
outros dois 10,-00 mx39,UO 
m de fundos. -

Dispensada a jeonvocação de milhares d e la ->, •« % f| tk; * •> .* -: i» i \ ; .. * A
i . vraUones.de varins .estados

R I 0 ' ( G . 'P . ) —*0 miriístfro 
da Guerra vem de assinar 
importante portaria dispen
sando das convocações para 
o serviçô militar,.! db la
vradores de alagoas, Ama
zonas, Bahia, Ceará, -Espi* 
rito Santo, Goiás, Mara
nhão. Mato Grosso, Minas. 
Pará, Paraíba Pernambuco,

turai. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquirido*. V *

TRATAMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO DA.TUBERCULOSE PULMONAR 
Atende no Hospital N. S. dos Prazeréi eiia  Maternidade Teresa Ramos

-  Residência: RIO BRANCO 5

0 Mucus da 
w salvido 

idamenfe

Estado do Pio."'Sergipe, Rio 
Grande do Norte, Amapá, 
Iguaçú, Kio Branco, Para
ná, Santa Catarina e Rio 
Qrànde' do Sul, assim como 
aos cidadãos das classes que 
forem chamadas e que ,-esi- 
dem em zo$as rurais de 
municipius sides de Tiros 
de Guerra.

í r .  C E L S O  R â H Ô S l

A D V O f i A D O
RESIDÊNCIA e  ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio Luz
L A J E S

Atende chamados para as co
marcas dc S. Joaquim, Curiti
ba nos, Bom Retiro ePiodoSul-

Produtos am ericanos
Washington — Logo que 

a maioria das necessidades 
internas do povo america
na sejam satisfeitas, os con 
sumidoros latino-americanos 

! poderão adquirir livremen
te nos Estados Unidos, re
frigeradores, rádios, pneu
máticos, automóveis e pro
dutos domésticos.

A ssine  «Correio Lageano»

Oá ataques deáesp**radoreâ e violentos da 
asma e bronquite envenenara o organisinb, 
minam a energia, arruinara a saúdo e de- J 
Imitam o, coraçuo. Em 3 minutos, Mendaco, 
Do» a fórmula módica, começa a circular , 
nu sangue, dominando rapidamente os ata- | 
, , -.es. Uc»9de o primeiro dia começa a desa- 
i .uecer a dificuldade om respirar e volta 
o sono reparailor. Tudo o quo 6e faz ne- • 
casario 6 tomar 2 pastilhas de Mendaco | 
à i  Tefeiçóes c ficará completamente Urre j 
da asma ou bronquite. A ação ó ipulto j 
rnpida mesmo que se trate de casos rbbel- . 
des e antigos. Mendaco tem tido tnnte J 
êxito que so oferece com a garantia de > 
dar ao paciente rcsplraçüo livre e fwll ra
pidamente e completo alivio do sofrimento , 
da asma eu» poucos dias. Peça Mondaco, í 
hoje mesmo, em qualquer farmáeiR. A noauu » 
garantia é a aua maior protcçào. ^

Acabo com a asma.
/Tgora também a 10,00

urtjnr QC Um aparelhn de ra- 
ÍLllUL-ÜL dio marca Westing- 
house, com 5 valvulas, em per
feito estado. Tratar nesta reda
ção.

C U A M P A G N E  
V IN M 0 5  F IN O S  
E 5U CCO  DE UVA

5IGMÍF1CAWI A UELU0S QUALIDADE EM DAÍ DE SUA PUREZA ABSOLUTA

ELA&C2ÀÍQ HA Ia  M 0ÍL 3N &  IM iTA LLA fjiO  ENOLOGICA DO PAIZ 
Z M O SÊLE B . C l A . - a X I A S  R . Q . M 5 U L

Representante em Lajes e municípios visinlios 
Leoní P. da Silva 

Praça Vidal Ramos Sênior

M a triz  :
FLORIANÓPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruario em TubarAo

Carlos Kcepcke S. A. Comércio e industria
FILIAIS EM LAJES — LAGUNA—BLUMENAU — JOACABA — JOINVILE— S. FRANCISCO DO SUL - l iv a u

endereço t e l e g r á f i c o  H O E P C K i£ DESPACHO EM SANTOS

s e c ç Oe s  d e  f a z e n d a s , f e r r a g e n s , m a q u in a s  e  d r o g a s  , Cvy'-

Monn9 e Cambraiaa Casemiras, Teoi-ST ... ...
obras itenvidro e cristal, cons„rva8 om geral, viuhoH naciona.8 o
oleo e «m pó, serra para engenuo, - _

estrangeiros •
M o to cic le tas  Bicicletas a motor, tricicletAs, brinquedos.
iM aquinjrio em geral para oficinas mecânicas, fin liç ies , ©tc. Talas, Guin;ho4, Maca

cos ferramentas para todos os fins,-cofres e caixetas de aço, ccm ple-
to sortí mento ile material para instalações elotricas, arados, maquinas de beno- 

f ciar madeira, motores oletricos. etc.
Drogas em gerai, por atacado

Agentes da General Motors do Brasil S. A,
■ hbhmmmhmb.j i ; .̂ u*muu> , .IsJL 4J' CL,' . 7
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Novo tratamento para 
uremia

Washington, (SIH) — Tres médicos norte-americanos rela
taram como salvaram a vida a um paciente de moia idade, so
frendo de mortal uremia, moléstia dos rins que impossibilita a 
remoção dos sedimentos venenosos.

Pela lavagem da cavidade abdominal com sal. afim de di
luir as soluções durante quatro boras, os venenos normalmente 
produzidos em um periodo de 24 horas podem ser removidos, 
ao que informam aqueles médicos em um recente numero do 
jornal da Astociaçâo Médica Americana.

O Dr. Stephen Rosenak, do Hospital Monte Siiui, de No
va York, e um seu assistente, foram os primeiros a desenvolver 
uma técnica de lavagem continua, tarefa em que já se utiliza- 1  

vam de cães em 1926.
Esta técnica foi usada com êxito, pela primeira vez, no tra 

lamento do citado paciente.
3540—L FP —CTSFarmacia Central

Guilhon & Cia avisam a sua distinta clientéla que 
em virtude de balanço para venda, são forçados a soli
citar o pagamento das' contas que lhes são devidas, 
dentro de oito dias desta data, na própria Fármacia, á 
rua Marechal Deodoro, n* 38.

Decorrido esse prazo, os pagamentos ser&o realiza
dos no Escritório Jurídioo Comercial, à rua Aristiliano 
Liamos, n* 16.

Concederemos mais 30 dias para liquidação amigá
vel junto ao referido Escritório, findo os quais seremos 
{orçados a proceder a cobrança por outros meios. Lajes, 
G de julho de 1946

Ass: Guilhon A Cia.

PRESA  A D T0-V 1A CÃ 0 «B R A SIL »
Linha Regular de Transporte de Passageiros 

FLORIANOPOLIS — BOM RETIRO — LAJES
Carros Novos e Confortáveis

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

•  SAÍDAS 'AS 5 HORAS DA MANHÃENGLISH COURSE
(Prático e Comercia!)

Abertura — Dia Io de Julho
Informações: Rua Or. Hircilio luz, 14 ou com o Prol- Roberto Ferreira

E d i t a l
O Doutor Ivo Ouilhon 
Pereira de Mello, Juiz de 
Direito da Oomirca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, 
etc.

Faz saber aos que o presen
te edital, com o prazo de vinte 
dias, a contar da primeira pu
blicação, virem que, no dia vin
te e seis (26) do corrente mez 
de julho de 1946, ás dez horas 
na sala de audiências, na Pre
feitura Municipal nesta cidade 
de Lajes, será /evado em hasta 
publica, por quem mais der e 
maior lince oferecer alem da 
avaliação, os seguintes bens: =  
Na invernada de campos e ma
tos própria para a industria 
pastoril, e agricola, com a area 
de 800.000 m‘2, mais ou menos, 
situada no lugar denominado 
Fazenda da Custodia Garcia, 
distrito de Antonio Inácio, des
ta comarca, adquirida pelo in
ventariado por compra feita de 
José Rodrigues de Barros So
brinho, confrontando dita in
vernada com terras de Manoel 
Padilha Pereira, dç Belisario 
Cailos Ribeiro d: José Maria 
Rodrigues e de Firmino Rodri
gues de Albuquerque, conforme 
escritura publica devidamente le- 
galisada, com as servidões ad
mitidas e quo foram estabeleci
das pelos confrontantes no valor 
de Cr# 5 630,00 uma parte so
mente com a area superficial de 
cento e trinta niil metros qua
drados (130.000 m2) no valor 
de novecentos e dez cruzeiros 
(Cr# 910,00) separada no arro- 
lamento do finado Anastanio 
Xávier Netto; para pagamento 
de custas judiciaes e honorários 
de advogado. E, para que che
gue ao conhecimento de todos; 
que interessar possa, se passou , 
o presente edital, que será afi-' 
xado no local publico do cos
tume e publicado na imprensa 
local, ficando ainda copia nos 
autos. Dado e passado nesta ci
dade de Lajes, aos dois dias do 
mes de julho do ano de mil 
novecentos e quarenta e seis 
(2-7-19-16).- Eu D.ircy Ribeiro, j 
Escrivão de Órfãos, que o da
tilografei, subscrevo e também 
assino. (Selo ex-causa)

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Darcy Ribeiro 
Escrivão de Órfãos

A experíencia da bomba 
atômica

 ̂ ,A

Realizou-se domingo passado, Dá lagoa d« Bikini, 
situada no Pacifico a esperada exparíencia da bomba 
atômica.

A bomba pssando 8 quilo» foj lançada de uma su
per— fortaleza voadora, no meio de / 2 navios que se 
encontravam na lagoa acima referida.

A bomtia explodiu 2 minutos depois de lançada e as 
aguas ficaram envblvidas nüma massa de chama e fu
maça o esta atingiu a 17 mil metros de altura.

I Depois da primeira explosão, ainda aeguiram-se ma
is tres maiores-

Trinta e cinco minutos após a explosão o local já 
estava sendo observado de avi&o e os incêndios tinham 
diminuído muito.

Uma hora depois da explosão a nuvem atômica, 
quasi tinha desaparecido totalmente.

Dos 72 navios, 19 afundaram, outros ficaram se- 
riamente danificados, alguns levemente estragados e o 
restante ficou sem nada sofrer.

L)s animais que estavam nos navios nSLo morreram,
O cruzador Nevada que estava no centro da frota, 

pintado de alaranjado, ficou incólume.
Us observadores que se achavam a 140 milhas dc 

distancia do local da explos&o, perceberam o clarão da 
mesma.

Um observador disso que o estrondo da bomba foi 
semelhante ao de u:n canbâo de 16 polegadas.

Oleos para a indústria
Na firma Tito R am os & C ia. —  Revendedor da

Standard Oil Co. of Brasil
— —  Posto Esso ■— —

Rua Aristiliano Ramos
P *l1

ADVOGADO
Praca João Pessoa 

EdiJ. Dn A cácio - 1:andar

cS-ctnta C atarin aFARMACIA POPULAR
direção técnica do farmacêutico diplomado 

ANTONIO M. V. RIBAS
Grande estoque de drogas nacionais e estrangeiras — Com

pleto sortimento de perfumarias e artigos de toucador ’
Moderno e aparelhado laboratório de manipulação — Serviço 

caprichoso — Preços módicos — atende à noite
PRAÇA JOÃO PESSOA — LAJES

4 “L M  DANILO,,
receberá na próxima se

mana um formidável es
toque de livros, incluindo 
romances, biografias, ci
ências, historia, policiais 
e aventuras.

mais de 400 volumes

SERRARIA i
com 41 m3 de côta, registro 

de madeira de lei e qualidade, 
e com toda a ferragem especial, 
em aço e bronze alemão, pron
ta para ser instalada.
Tratar no Escritório Jurídico 
Comercial.
LaJE S  — End. Tel. Elibranco

O Doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Di
reito da Comarca, na forma 
da lei e etc.E O IT U
Faz saber aos que o presen

te edital virem, ou dele conhe
cimento tiverem que com o 
prazo vinte dias (20) a contar 
da primeira publicação deste, 
pelas dez horas, na sala publi
ca da Prefeitura Municipal, 
serão levados em hasta publica, 
por quem mais der e maior 
lance oferecer, alem da avalia
ção os seguintes bens imó
veis: Uma parte de campos e 
matos, com a area superficial 
de novecentos e setenta e ura 
mil e cento e quarenta metros 
quadrados, mais ou menos, 
situada na fazenda dos «Pi
nheiros ftalos», no distrito de 
Cerro Negro, desta comarca, 
em comum com terras dos her
deiros de ManoelTeles da Silva 
Motta, e seu» sucessores, con
frontando dita J comunhão no 
todo, ao Sul, com a estradai 
geral, ao Norte com terras de 
José Vitorino da Silva e outros, 
ao Oeste, com terras de Jo«é 
Vitorino da Silva e com 'a 
estrada geral, terreno ondula- 
do, com pedra ferro, arroio. 
etc, «valiada toda a area pela 
quantia de tres mil e quatro
centos cruzeiros, separada no 
invuTtario dos bens deixados 
por Manoel Teles da Silva Mot
ta paia pagamento de credo
res. t  assim serão as ditas 
partes de ttiras arrematadas

por quem mais der e maior 
lance oferecer, no dia, hora r 
local acima designados. E pa
ra que chegue ao conhecimen
to de todos a noticia que in
teressar possa, mandei passar 
dois editais de igual teor, um 
para ser publicado na impren
sa Iccal e outro para ser afi
xado no lugar publico de cos
tume, ficando copia nos autos. 
Dado e passado, nesta cidade 
de Lajes, aos quatro dias do 
mez de julho de mil e nove
centos e quarenta e seis . . . 
(4 7-1946). Eu, Darcy Ribtirc, 
escrivão de Órfãos, o dactilo- 
grafei, subscri e assino.

(selo ex-causa)
Dr. Ivo Guilhon Pereira de 

Mello -  Juiz de Direito 
O Escrivão: Darcy Ribeiro.

A Corrida da Fogo 
Simboiico

O Dr. Edison Valente, Dele
gado Regional de Policia desta 
região, recebeu o seguinte tele
grama:

«Para devidos fins transcre
vo o seguinte lelegrama: Exmo 
Secretario Segurança Publica — 
Florianopolis.

De Palegre 3 0 = 6 —46. Liga 
de Defesa Nacional tem honra 
comunicar a partida do jorna
lista Tulio de Rose, viajando 
em caminhonete do Exercito em 
missão de organizar a c«rrida 
do Fogo Simboiico da Patria 
de 1946 de Fortaleza a Porto 
Alegre, sob a patriótico patro
cínio do Exmo. Presidente da 
Republica.

Solicitamos honrosa fineza 
emprestardes inprescindivel co
laboração, tudo facilitando rea
lização maior e mais significati
va prova desportiva do mundo. 
Viva o Brasil. Maior Darci Vi- 

9 ° ^  Presidente; Fortu natJ 
'imentel, Secretario.»

Saudações — Lucio Corrêa 
Secretario Seg. Pubiica
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Sociedade M. Carlos Gomes
Campanha Pró Séde Social

guín,ef d o n S : ' e angariou os v

C o n tr ib u iç ã o  em  .iD iiilieiro
, ’ ‘ ' 0?f*,~ .ry

Quantia anteriormente publicada 
Sr. n icio Gomes

Frederico Uragner H • ’ ' 1 .

Antonio Amarante 
Pompeu Sabatiui 
Autonio Souza
Cirilo Luz i
Jairo Silva
Tte. Francisco G. Luz 
Dr. JoSo Qualberto Silva Neto 
Edo Puhl 
Jaim e Godinho 
Neri CarvaJho 
Francisco Inácio Souza 
Oregorio J/arcílio 
Firm ino Bronci 
Eurico de Liz 
Tulio Souza 
Julio Correia Furtado 
Enedino Azevêdo 
Carvalho Souza 
W alter Ginetes 
Padre Ludovico Kuck 
Antonio Orige 
Alfredo Larsen 
Hildo Casagrande 
Oscar Lenzi 
Adolfo Olinger 
Aiauoel A. Ramos 
Argemiro Alcebiades Borges 
Oscar Olinger

t o t a l
Alem de muitos outros contribuintes cujos nomes 

n*os de publicar por falta de espaço, o que faremos nos 
ros seguintes, apresentamos abaixo a importância total 
em material, anteriormente já publicada:

Contribuição em Material
Quantia anteriormente publicada Cr$ 20.550,00

A Comissão apresenta aos distintos contribuintes da pre
sente campanha o seu profundo agradecimento pelo alto espiri
to de compreensão das causas nobres para orgulho da terra la- 
jeana.

A COMISSÃO =  João Cruz Júnior, João Duarte Filho, Dr. 
Elisiário Camargo Branco, Leontino A. Ribeiro, João Andrade, 
Dr. Celio Ramos, Armindo Ranzolin, Mario Souza, Agenor Va
rela, Mario Vargas, Virgílio Godinho, Alcides Rebelo, Roberto 
G. Ferreira, Glicério P. Silva, João Dias Braescher.

! Canspiraçãa no Uruguai
Foi sutocada uma conspi- 

1 ração rovolucionaria no 
Uruguai, tendo sido detidos 
muitos militares e civis.

Mulas para Trie-te

Ur.

22.444.00 
20,00 
20,00
20.0020.00 
20 ,(X) 
20,(X)
20.00
20.00 
20,(0  
20,(0 
2u,<XJ
20.00 
20,00 
2 0 ,(0  
20,(0 
20,00 
20,(0  
20,00 
20,00 
20,00 
30/0 
20,00 
20,00
20.00
20.00 
20,00 
20,00 
20,10 
20,00 
20,00

23.054.00 
deixa- 
nume- 
doada

, Foram exportadas do Rio
Gr. do Sul para Tries 860.

i> -* • - • .

0 DNI. não será ext nto
Rio — 0 Departamento

Nacional de Informações,
será modificado, mas, não
será extinto.

Volta Redonda pronta para 
a primeira etapa

Vende-se
Ura terredo, medindo 10 x 15 

mts., á avenida Rio 8rar.co.
Tratar com Nicolau Antonio 

no Hotel Provescni.

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

Alfaiataria Almeida

sob a direção de DIÓGENES

Av. Barão do Rio Branco,
46, Caçador.

Rio, (Meridional) — A 
propósito da prirreira corri
da de ferro gusa e carvão 
mineral em Volta Redonda, 
à qual logo se seguiu a do 
aço, o coronel "Raulino Oli 
veira declarou à imprensa 
que cerca de 80 percento 
das usinas já  estão construi 
das e cerca de 60 por cento 
em funcionamento.
O presidente da Companhia 
Siderúrgica Nacional salie 
tou que o seu funcionamento 
e o de todas as instalações 
têm sido perfeito, indo além 
da expectativa e que o car
vão de Santa Catarina deu 
“coque” Cora perfeita aglo
meração de grandes pedaços, 
o que normalmente não ee- 
ria muito de se esperar de 
um carvão com alto teor de

l) r ,  JORGE M A IS O N M T E
Advogado

Reabrirá o seu escritório nesta cidade, brevemente.

FAKBICAdeUDPILHOS
DE

Agenor Varela
Rua Quintino Bocaiuva, 18

-  LA/ES  -
Grandô variedade de mo
delos em diversas cores.

—  o  —

Possue grande estoque e 
aceita pedidos dos muni
cípios visinhos.

asw TONAS- *  CAÍA
saber

Je i

matérias voláteis, 
j O ferro gusa apresentou, 
portanto, características nor
mais e mesmo superiores ã 
expectativa. Disse do esplên- 
'<R?.í'n * comportamento dos 
fornçs de aço. frisando, 
quando à laminação de aço 
produzido, que se confirmou 
também, por ali,a alta quali
dade do produto e se conso 
lidou a convicção do nosso 
êxito técnico.

Sobre Volta Redonda, 
no plano economico, afirmou 
a usina, quanto ao capital, 
o caso clássico investimen- 
to-produto Acha se em boa 
forma para enfrentar a prt- 

imeira e 1apa da caminhada, 
dependendo a segunda das 
condições gerais da econo
mia brasileira.

4 0 * 2’

\ Ifende-se uma olaria
; Em montagem, situada à A- 
venida 3  de Outubro, com uma 
casa de material e grande gal- 

, pão construído de madeira co
berto de telhas.

Já  se está fabricando tijolos. 
Barros de diversas cores, otirao 
para telha, tijolo e louça,
O terreno tem a area de 11000 
rr.2. raais ou menos.

Tratar nesta redação.

* * Or

Construtora Lajeana
ARRUDA & RAU. LTDA.

Projetos e orçamentos por empreitada uu administr çã 
em todo o Município.

Construções em alvenaria, concreto armado, raadeira, refor[ 
mas, demolições, etc.

Escritório: R ua M al. Deodòro, edifício Paulo Broering, 1 .  andar.

'astas de couro pa

ra colegiais, advogados, 

comerciarios, etc., varia- 

dissimo sortimento rece

beu a

Li vim pííi Diinilo

OS VIDROS DAS JA N E 
LAS não devem ser limpa
dos com agua de sabão 
quando o sol bata sobro 
eles, porque desta maneira 
ficam listrados de azul.

A FRUTA envolta em 
papel de seda conserva-se 
perfeitamente e guarda um 
odor e sabor incomparáveis.

LINHO não fica amarelo, 
quando é guardado num pa
no mergulado em agua com 
anil.

CACAU não fica embo
lado quando se mistura an
tes um pouco de açúcar, 
só depois se acrescenta leite 
quente ou agua.

M . qo ou permuta-sc por 
vG terreno nas pro- 

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

ossine «Correio Lageano»

e  í/e m  m lk (r r !

V > E N D E ' S E
Uma area de campo e mato 

com 800 mil m2. no distrito de 
Carú.

Tratar com Lacrte Rath nesta 
cidade.

Oportunidade
Vende-se um lote de terra n. 

54 medindo uma area de 360 m2, 
de terra, na denominada cha- 
cara Lenzi, medindo 12 melros 
de frente para a projetada 
rua Elibranco. 12 metros nos 
fundos com terras de Otili» 
Lenzi e 30 metros lineares em 
cada uma das faces direita e es. 
querda.

Tratar nesta redação que da- 
rorrms informações detalhadas

Nào devemos fugir do ar. As 
janelas do dormitorio devem 
manter-se sempre abertas afim 
de que o ar se renove, permi
tindo um sono reparador e aca- 
riciente. Quando a noite estiver 
quente, é aconselhável pulveri
zar os lençóis como uma suav» 
agua de colonia. Isso acalmará 
os nervos e possibilitará um rá
pido adormecer.

-  E desaconselhavel o uso de 
alimentos pesados antes de dei
tar. Tarabem nào se deve fumar 
na hora de dormir. O fumo e o 
alimento são excitantes do orga
nismo e o sono significa reponso 
e tranquilidade. Quando a insônia 
nos persegue o melhor meio de 
combate-la é tomar um banho 
tépido de imerção, precedidos 
de ligeiros exercícios de circula
ção.

Or. J. B. TFZZ4
Advogado

Rua Afonso Ribeiro s;n. 
j  Alto da Santa Cruz

LAJES — Sta. Catarina

VENDE-SE
Uma excelente casa de 

material, oom 14 peças e 
grande terreno, à Praça 
Siqueira Campos, (alto ..da 
Santa Cruz).

Tratar com a proprietária, 
na mesma casa.

Ótimo negocio
Vende-se uma boa casa, toda 
de material, em perfeito estado 
de conservação, com benfeito
rias. instalações sanitaris e elé
trica, em ponto central da cida
de e grande terreno.
Tratar nesta redação.

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



G-7-46. 8 * .  P A G I N ACorreio Lageano

T e a t r o
Companhia Iracem a de Alencar

Temos seguras informações do que muito brevem.Mite ire
mos ter uma excelente temporada Teatral com a Companhia de 
Iracema Alencar, que, em excursão pelo sul do Brasil, .deverá es
tar em Lajes na segunda quinzena deste m;ês.

Foi-nos mostrado, h«r dias, pelo empresário do Teatro Car
los Gomes, o elenco qtfe constituo, atualmente esta grande Com
panhia do nosso Teatro-, Dele fazem parte os seguintes elemantos 
de grande desloque nos palcos nacionais: Geny França, Hortencia 
Santos, Iracema de Alencar, Lucia Regina, Suely May Ulda de 
Rezende. Fernando Vilar, lldefonao Norat, J .  Maia, Mario Silva, 
Nelson França, Roberto Duvál.

O repertório da Companhia, alera de outras peças, tem en
saiadas as seguintes, de enorme sucesso: Dona e Senhora - Segre
do de Família -  Lingua de Trapo • A Inimiga • Aconteceu Na- 
qneta Noite • A Cegonha se Atrazou • iCasa Nova • Berenice.

E d í t

Silvio Vieira
Todos os jornais de Porto Alegre fazem entusiásticas refe

rencias à atuação deste notável cantor lirico na Temporada Ofi
cial de Porto Alegre, no Teatro S. Pedro.

Tanto na «Carraen», opera de estreia, como na «Aida», 
cantada na ultima Terça-feira, Silvio Vieira recebeu do publico 
portoalegreuse as maiores ovações. Diz textualmer.te um dos cro
nistas: -conqnis ou integralmente toda a platéia de Porto Alegre».

Waltrick & Ramos
Comercio por grosso de generos alimentícios

Representações em geral
Compra e venda de Madeiras

= =  Empreza de transporta de corsas
Transportadora «WAL.WOS» 

Cargas e.<‘<i''Orn«it>dà.s pura qualquer localida
de da região xerrana.

End. Telegr. « IValmoj» - Caixa Postal 115 -  Praça Pidal Ramos Sênior 

LA JE S — Santa Catarina

Netas falsas de mil cruzeiros
Continura a aparecer no 

Rio Grande do Sul e em 
São Paulo, notas falsas de 
mil cruzeiros, da 7a serie 
Essas cédulas são relativa

mente perfeitas, ’ a fabri
cação é muito bom feita, 
sendo dificil identificadas 
à primeira vista.

t - i

O Doutor Ivo Ouilhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Comarca do Lajes, Estado 
de Santa Catarina, no "forma 
da lei, etc.
Faz saber aos que o presente 

edital, de*'praça.3 com o praso 
dc vinte di*s, u contar da pri
meira publicação, virem ou de
le conhecimento tiverem que 
será levada em hasta publica, 
por quem mais dér e maior pre
ço oferecer aletn da avaliação, 
no edifício )da Prefcitira Mu
nicipal, as quatorze horas, o 4e- 
guinte bem imuvet: — Uma par
te na. casa de material, situada 
á rua Quinze de Novembro, 
nesta cidade, construída em 
material, assoalhada, forrada, 
com tsrrenos e mais benfeitorias, 
dividindo com terrenos de Pro
priedade de Diraas dc Oliveira 

' Waltrick e Baselissa Alves" de 
! Brito Brandão, achei valer, 
'digo, avaliada pela quantia 
de mil e quinhentos (Cr$ . . . 
1 500,00). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos que 
interessar possa, mandei passar 
o presente edital em treis vias, 
uma para ser afixade no local 
publico do costume e ootra pa
ra ser publicada na imprensa lo
cal, ficando ainda cópia nos au
tos. Dado e passado nesta ci
dade de Lajes, aos cinco dias 
do mês de (Julho do ano de 
mil novecentos o quarenta e 
seis (5-7-1946). Eu, Darey Ri
beiro, Esorivâa de Orfâos, que 
o datilografei, subscrevo e tain 
bem assino
Dr. Ivo Guilhon Pereira de Mello 

Juiz de Direito.
Darcy Ribeiro

Escrivío de Órfãos e anexos 
Selo ex-causa.

VAIDOSA TERA’ REPRISE

Atendendo inúmçzo» pedidos recebidos pela Empresa j  
T-alro Carlos Gome%. gsta pede- nos para tornar públic< 
que o extraordinário filme dè Bette Davis =  «Vaidosa, terá nc 
va exibição na próxima terça feira, dia 9, ás 8 horas.

Seria, de facto, Ustimavel. que esta notável produção d 
«Warner», em que mais uma vez tivemos a feliz oportunidad 
de admirar o talento genial da maior arlista do Cinema, nâ 
tivesse entre nós mais uma exibição. «Vaidosa» é o maior tra 
balho de Bette Davis. Temos aqui, ao nosso lado, diversos r;. 
cortes de jornais americanos, pelos quais verificamos os aplaul 
sos entusiásticos que recebeu nos E. Unidos, esta excepciona 
produção da «War:ier-Bros.»

—  o  —

ABOTT E COSTELLO 
NUMA COLOSSAL COMÉDIA DA ‘UNIVERSAL

A lu g u e is  d e  c a s a
Rio — O governo fede

ral está trabalhando ativa
mente para a fixação do 
custo de vida, merecendo 
estudo especial a estabiliza
ção doe alugueis de casas.

«Pistoleiros Sem Pistolas» — eis a super-comédfa que 
«Universal» vai apresentar amanhã, domingo, nas S e s s õ e s  da 
7 e 9 horas. J

Escusado dizermos que será um dos maiores sucessos des 
te mês. O ; impagáveis comicos da «Universal» abafaram 
banca dos fabricantes de gargalhadas. S.io, hoje, os artista 
mais populares e mais bem pagos do Cinema! Todas as, Coid 
panhias de filmes desejam fazer contratos com Abott e Costello 
A «Universal», porem, ruiamente perwite outras filmagens, qm 
nõn sejam as su-is própria®. Pistoleiros Sem Pistolas, é uma su- 
per-comédia musicada que possue todos os requisitos para 
gradar. Chamamos a atenção dos nossos leitores para os se
guintes detalhes desta produção dos Reis do Riso: as diabru
ras estupendas de Abott e Costello; as canções de Ginny Sittrrr?, 
com a famosa Orquestra de Jonuy Long; os quatro «tees»; » 
50 garotas sedutoras em sua arte de patinar no gelo; Abott t 
Costello patinando e fazendo acrobacias com os «skis» . .

«Pistoleiros Sem Pistolas» é um grande e delicioso esp«- 
táculo, que recomendamos sem reservas aos nosso9 leitores.

—  o  —

FILHO QUERIDO
A «20 Th. Fox» vai oferecer ao nosso publico, na pro 

xima segunda-feira, um belíssimo filme:
Filho Querido, que tem em seu elenco um conjunto de ai 

tistas notáveis, como. Don Ameche, Francês Dee, Ann Ruther 
ford e Harry Carey E’ uma excelente produção, que, estamo 
certa», vai agradar imensamente ao nosso publico.

As Mil e Uma Noites
Este grandioso espetáculo em Tecnicolor da «Univeisal» 

que é considerado superior em Inxo, a Ali babá e os 40 Ladrões 
com montagens suntuosas e miL e uma atrações de empolga 
qualquer publico, esta colossal produção de sucesso mundial -  
Mil e Uma Noites, será o grande, formidável cartaz de Quinta 
Feira, dia 11, em uma elegante Sessão Marajoára.

B re v e ! As Mil e Uma Noites MARIA MONTEZ 
com JOHN HALL

e SABÚAMANHÃ, doítiingo, às 7 e 9 horas 
lu i Abott a Lou Costello -  n  estupenda super-eontèdia 

musicada, em 9 atos deliciosos:

pistoleiros sem pistolas
Os incomparáveis “Reis do Riso“

Numa super-comédia fenomenal

Segunda Feira
Don Ameche -  Francês Dee — Harry Carete Aon Rutherford

No belíssimo Filme da FOX

FI LHO QUERI DO
Terça-feira, Dia9, As8horas

B e tte  D a v is  no seu m a io r  triunfo

V A I D O S A
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