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Todos os que tinham olhos para ver sabiam ser 
impossível à União Democrática Nacional continuar a 
existir, com o conjunto coeso, logo que terminassem as 
eleições nacionais. E ’ que ela nada mais era sinâo uma 
mistura de correntes políticas mais dispares, de ideais 
filosófico-sociais mais diversos e antagônicos, mesmo.| 
Uniram-se liberais democratas, de espirito voltado ainda 
para as coisas do passado, como um Artur Bernardes 
e socialistas avançados, como Hermes Lima e outros, 
que só não se filiaram ao Partido Comunista por isso 
que Luis Carlos Prestes não quis aberta e resolu
tamente ir contra o então Presidente da República. A- 
liaram-se homens do regime anterior a 30, como O tá
vio Mangabeira com os qne os derrubaram, como Jo- 
sõ Américo e Juraci Magalhães. Claro era, pois, Dão ser 
possível transformar essa mistura em feliz combinação, 
p^ra empregarmos a terminologia química. E, passado 
o 2 de dezembro, terminadas as eleições, começaram a 
esboçar-se as fraturas, os abismos dentro da U. D. N. 
E, essas diferenças tornaram-se tão grandes que, hoje, 
podemos constatar o desmembramento daquela colcha- 
de-retalhos, que se denomina União Democrática Na
cional. A Esquerda Democrática, que constituía o gru
po sociaÜHta dentro da U. D. N., já  se constituiu em 
oartido autônomo. Os antigos republicanos mineiros a- 
proximam-se do sr. Negrão de Lima. E, aqui no Esta
do, os senhores Aristiliano Ramos e Adolfo IÇonder, 
como é do conhecimento de todos, estão se degladian- 
do.

Apesar dos saltos do Sr. Otávio Mangabeira e da 
propaganda do sr. Assis Chateaubriand a União está 
se desconjuntando. E, é de se perguntar: até quando exis
tirá a União Democrática Nacional como forte partido 
pol/tico?

P.

0  sr. Interventor federal 
no Estado recebeu o se
guinte telegrama: . _  . . . ,

Rio. -  Em solenidade <*■> "•
que compareceu a bancada
catarinense assinei hoje no 0 *' '

Ainda em foco a ci
são da ü. D. N.

Ministério da Educação a 
construção de prédios esco
lares com recursos forneci
dos pela União.

A verba para vinte e oito 
prédios a razão de cinquen
ta mil cruzeiros cada é a

talidade de l ()29. 
Outras notas.

vista uma união franca e 
indissolúvel e, para dar
mos uma prova do nosso 
desprendimento, concerta
mos que nenhum dos pre
sidentes dos antigos par
tidos deveria se candida
tar, nos primeiros tempos, 
à chetla da sua organiza
ção partidária, sob a ban
deira da União Dernocrá-

Cíndiu-se a oposição 
catarinense

Desmoronou a já  fraca 
posição política neste Es-, 
ido, até agora reunida na| 
União Democrática Nacio-I 
al».
Tendo a convenção par- 

dária, reunida em Floria- 
ópolis, elegido o sr. Adol-
0 IÇonder para a presidên- 
ia udenista no Estado, 
em prévio entendimento 
om o mais prestigioso pro- 
er udenista sr. Aristiliano 
íamos, este desgostoso com
1 gesto deselegante de seus 
té então aliados, rompeu 
ora aU . D. N.

Todos os arisfilianistas^ 
icompanharam aeu chefe.
:m consequência dissolve- 1 
anvse inúmeros Diretórios

Municipais, outros ficaram 
reduzidos à expressão mais 
simples. Enfim, em Santa 
Catarina não há mais razão 
para se falar em coalisão 
política, visto que a força 
ponderável do eleitorado 
está decididamente ao lado 
dos partidos políticos que 
levaram à presidência da 
República o ínclito General 
Eurico Gaspar Dutra, ton- 
do como único orientador 
a figura impar de Nereu 
Ramos, o estadista que tan
to engrandece Santa Ca/a- 
rina no conceito de todos os 
brasileiros.

( « Barriga-Verde» - Canoi- 
nhas)

O sr. Rupp Junior con
cedeu a «A Nação» de Blu 
menau, longa entrevista, 
estampada por aquele jnr- 

primeira de um plano qu e :ni»hno dia 23 do corrente, 
com aumento hoje da taxa ' As declarações do antigo j Nacional», 
de educação terá maior de- presidente da Legião Re j Adiante, explicando que 
senvolvimento. Dentro d e ! publicana vem lançar mais :a renúncia do chefe ser- 
dois meses teremos nova! lenha na fogueira que está rano nao afetava a orga- 
verba em cumprimento ao devorando a U. D. N. cata- j nização partidária, expõe 
convênio anterior para cons- rinense. Entre outras afir- ,0 8r< Rupp Junior que 
trução também de uma es- 1 maçõe*, o entrevistado faz aquele gesto «significava 
cola normal rural. A posi-'ade que a escolha do sr. i apenas um protesto contra 
ção de Santa Catarina na) Adolfo Konder contrariava Ja atitude do sr. Konder, 
Federação quanto ao ensino[03 estatutos udenistas. «A  ainda parecia conser
foi exaltada pelo Ministro 
como o Estado em que há 
menor número de crianças

letra dos Estatutos era cia- var a mentalidade política 
ra», diz S. S. «0  cel. Aris- l $29 e para que ele 
tiliano estava com a ra- compreendesse que, antes 

sem escolas Cordiais sauda-Jzão*. de tudo, deveríamos res-
ções. Carlos Gomes de Oli- ‘ 0 ex-delegado do sr. Go- peitar o pacto que havía-

rtúlio Vargas em Ibirama, mos firmado com lealdade, 
(antes disso Já desmentira ^1° é, que na primeira

veira.

Poliantéia com em o ra
tiva  do cinquentená

rio do Clube Io de 
Julho

Recebemos um exemplar da 
Poliantéia mandada editar pela 
Diretoria do Clube tll° de Ju
lho” , em comemoração ao cin
quentenário da tradicional socie
dade. Contendo o historico soci
al completo, a referida publica
ção traz uma galeria de fotos 
de todos os ex-presidentes e 

(colaboradores do Clube, desde 
'a sua fundação, com dísticos 
elucidativos de todos os aconte
cimentos decorridos. A impres
são é magnifica, em papel de 
luxo e vinhetas coloridas, tendo 

■ sido cofeccionada nas oficinas de 
<(A Pérola de Lajes” .

jo  jornal do sr. Ronder, 
nos lances em que este 
negava qualquer anterior 
combinação entre os três 
chefes, no sentido de não 
aceitarem a chefia supre
ma. São palavras suas: 
« P r  o c u r e i  pessoalmente 
ambos os chefes, discutin
do largamente u assunto, 
lembrando a ambos que, 
quando, há tempos, nos 
reunimos para a fusão dos 
partidos Legião Republi
cana, Partido Republicano 
e ala do Partido Liberal, 
chefiada pelo cel. Aristi- 
liauo Ramos, tínhamos era

estruturação partidária os 
três dirigentes do partido 
não pleiteassem nenhuma 
posição de mando, dando 
assim um exemplo nobre 
e dignificaníe de sinceri
dade e desprendimento».

(Do «O Estado»)Nata:
ele-Em quem votaria o 

mento do sr. Rupp Júnior, 
no sr. Adolfo Konder ou 
no sr. Aristiliano Ramos?

A guerra pode recomeçar
Rio, (AN.) — Um ves

pertino desta capital desta
ca, hoje, da saudação que 
o almirante Halsey profe

a guerra, o isto de ma.ieira 
alguma. A batalha está 
terminada e o espirito de 
combate desapareceu. Mas«Correto Lageano»

Venda avulsa
Em Florianópolis, na 

Agência Progresso.
Em Lajes, na Engraxa- 

| taria Polar.

riu no microfone de c e r ta  todos vós do mundo, sabeis 
emissora, as seguintes pala- agora qu6 a batalha pode 
vrae: .recom eçara qualquer mo-
- «A guerra está terminada 
e ganha. Contudo, tenho ou
vido dizer que grande quan
tidade de japoneses residen
tes em S. Paulo, pensam 
que êles é que ganharam

manto, a menos que mante
nhamos uma de (asa inter
nacional contraêsse espirito. 
Eu falo em nome da Mari
nha dos Estados Unido« e 
no meu próprio».
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Luizita A. V ie ira '

AniversáriosDia 31 de Ju lh o
O menino Aristóteles, fi

lho do sr. Mario Bueno, 
funcionário da Construto
ra Lajeana.

Dia 3 de Agosto
A sta. Jvette Montenegro, 

filha do sr. Alfredo Monte
negro, chefe do Serviço de 
Metereologia desta cidade.

— A sta. Zeli, filha do 
sr. Antonio Aruaral Gal- 
vão, do comercio desta c i
dade,

— O jovem Moacir Pi
res, filho do Osni Pires, do 
oomercio local

— O sr. Tolentino Pi
nheiro, comerciante nesta 
cidade.

Dia 4
A exma. sra. d. Zulma 

Inês Ferreira, esposa do 
sr. Prof. Roberto Ferreira 
lente do Instituto de Educa
ção e Presidente da Soc. M. 
Carlos Gomes.

— A exma. sra. d. Maria, 
José Ramos, esposa do sr. 
tíelisário da Silva Ramos, 
ruralista neste municipio.

— 0 sr. Domiugos Corrêa 
Carvalho, criador em Ca
pão Alto.

— O Sargento FanfaDis- 
cher, do 2' Batalhão Rodo
viário.

— Sta. Jandira de Oli
veira, filha do sr. Lucidorio 
Oliveira, comerciante em 
Ponte Alta do Sul.

— A sta. Udite Vieira 
Quadros, filha da Vva. sra, 
Analia Quadros, fazendeira 
em Coxilha Rica.

Z>ia 5
A exma. sra. d. Dautina 

de Liz Waltrick, esposa do 
sr. Dimas de Oliveira Wal
trick, criador em Capão 
Alto.

! Dia 6
O sr. üswaldo Lenzi, Ad

ministrador do Serviço de 
Aguas desta cidade.

— O menino Rogério, fi
lho do ar. Octavio Cordova 
Ramos, 1. Notário nesta ci
dade.

— 0 menino lves, filho, 
do sr. Julio Joaquim de ' 
Moura, do comercio local.' 
— A exma. sra. d. Maria 
Oliveira dos Santos, esposa) 
do sr; Wicanor dos Santos,

! residente em Curitibanos.
— 0 menino Rogério, fi

lho do sr. João Xavier de
| Oliveira, fazendeiro em An
tonio lnacio.

— A exma. ara. d. Dor- 
valina da Rosa, progenitora 
do sr. João Luiz da Rosa, 
funcionário das nossas ofi- 
ciuas.

Dia 8
A exma. sra. d. Jovina 

Pinto de Arruda, esposa 
do Major Boaventura L ‘ 
Pinto de Arruda.

— A exma. sra. d. Adío- 
nia Co-rea, esposa do sr. 
Bernardino Correa, com er
ciante em Painel.

— A srta. Bernardina do 
Amaral, filha do sr. Juven- 
cio do Amaral.

Dia 9
A exma. sra. d. Maria de 

Lourdes, esposa do sr. Ücta-j 
vio Cordova Ramos, l°N o - ' 
tario desta cidade.

— A exma. sra. d. Teo-j 
dora Varela, esposa do sr. 
José Passos Varela, inJus- 
trialista nesta cidade

— O sr, W alter Hoeschl 
Júnicr.

— O sr. Antenor Vieira 
Borges, do comercio local.

— O sr. EmilioBurger, do 
comercio desta cidade.

— O sr. Euclides Campos, 
fazendeiro neste municí
pio.

A 7 do corrente comple ( 
tará mais uma risonha pri
mavera, a Sta. Luizita de 
Araújo Vieira, distinto ele
mento da sociedade local 
e filha do Sr. João do Araú
jo  Pieira, fazendeiro no 
distrito da cidade.

Frei Apolniiio W eil
O dia 4 do corrente mar

cará a data aniversaria do 
Rev. Frei Apolonio Weil, 
dedicado Diretor do Colé
gio Diocesano e destacado 
membro da ordem Francis- 
cana desta cidade. 
Professores e alunos do 
importante educandário pre
param-lhe carinhosa festa.

llinias de O liveira  
W a ltrick

Seguiu para São Paulo, a 
passeio, acompanhado de sua 
exma, íamilia, o Sr. Dimas de 
Oliveira Waltrick, destacado fa
zendeiro neste municipio e 
membro do diretorio do P. S. D.

Lar era festas
O Sr. José Serra Silva, do 

comercio desta praça e sua es
posa D. Elsa Oliveira Silva, 
estão de parabéns pelo nasci
mento de sua filhinha Maria 
de Lourdes, ocorrido em 21 
de julho p passado.

Eu ouço a chuva caindo...
Boneca Regina

«Chuva fina, miudinha, 
sobre os telhados de zinco 
musiquinha romanesca 
de funda melancolia . . .»

— Eu ouvindo a chuva cair . . . devagarinho . . . em cima do 
telhado . . .  no vidro da janela . . ■ como uma musiquinha ro
manesca, lembro o pobre poeta triste e pálido, sentado à sua 
mesa de trabalho . . . Olhar perdido na distância -  onde só 
enchcrgam os «olhos tristes da saudade» . . êle tem entre as 
mãos o retrato da Bem-Amada . .  .

A «Amada» ! ! ! quem será a Bem-Amada do poeta tris
te e pálido? ! . . . Todo poeta tem a sua Amada. Ela deve ser 
loura . . . bem loura . . . olhos azues . . . muito grandes . . . 
perdidos ou espantados . , . esguia e branca . . . Ou será mo. 
rena a Amada ? . . . moreno jambo . . . pele macia . . olhos 
amendoados . . .  ou talvez miudinhos — como conta . .  . olhos 
escuros ? . . . olhos verdes ? . . seios fartos . . . formas bem
feitas . . . cabeleira crespa — caída em desalinho . . .  ou talv z 
cabelos lisos — trançados com esmero . . .

Loura ou morena, Ela deve ser a Inatingível, si quiser 
ser a Bem-Amada do poeta! Porque nessa ância louca de 
querer . . . porque na loucura de não ter . . . porque nos bei
jos que não deu . . . porque no corpo que não possuiu esiá 
todo o Encanto da Bem-Amada do pobre Poeta triste e pálido!

Porque o poeta tem que amar . . . amar o Amor. . , 
amar o Possível : . . amar o Impossível . . . amar o  Belo ; . , 
amar o Sonho . . . amar a Vida . . . para nesse amor sentir 
e cantar a loucura do seu sonho à Bem-Amada —• lá fóra no 
descampado . . . perdida nas distâncias esquecidas . . .

Eu ouvindo a chuva miudinha cair . . . devagarinho . . . 
em cima do telhado . . . como uma musiquinha romanesca . . , 
lembro o pobre poeta triste e pálido . . . sentado à sua mesa 
de trabalho . . . olhar perdido . . .  na distância onde só en- 
cherga.T. os olhos tristes da SAUDADE . : .

DEUS

Para a Mulher
Carmen Lida

Os mais modernos vestidos para festa, trazem detalhes 
interessantes, que se alojam nas saias, nas mangas, nos om
bros arredondados, na cintura estreita. Mas, éparaasaiao 
detalhe mais importante. Em geral são amplas, setn regra fi
xa quanto ao comprimento. Alguns vestidos trazem roda irregular, 
outros pequena cauda. Á maior parte deles são muito talhados 
na cintura, que se afina, porque as cadeiras se avultam pelos 
drapeados ou pelos adornos sobrepostos

0 cetim é a tela favorita para esses vestidos, muitos dos 
quais levam bordados de côr. E não são poucos os vestidos de 
«chiffon* de veludo. Completam-se esses vestides com um bo
lero do mesmo tecido, ajustado, com mangas longas.

«Correio L a gean o» -  venda a v u lsa  em  
rianópolis na A g ên cia  P rogresso

a s-0  <PíL ,
^svern saber

Guarde sempre os seus «man
teaux» e seus «renards*, 
quando húmidos ao abri
go do calor. Bata com uma 
varinha e depois escove, 
obedecendo ao seutido do 
pelo.

*
* *

Se quizer dar um aspec
to mais atraente à couve- 
flor, ponha meia chicara de 
leite na agua em que fori 
cozida.

Ela ganhará em brancu
ra e ficará melhor apresen-i 
tada. )

Eu me lembro, eu me lembro!- Era pequeno 
E brincava na praia; o mar bramia 
E erguendo o dorso altivo, sacudia 
A branca espuma para o ceu sereno.

E  eu disse á minha mãe nesse momento: 
Que dura orchesta! Que furor insano!
Que pode haver maior do que o oceano 
Ou que seja mais forte do que o vento?

Minha mãe a sorrir olhou p r ’os ceus 
E  respondeu:- *Um ser, que nós não vemos, 
É maior do que o mar que nós tememos, 
Mais forte que o tufão. . Meu filho: é Deus!»

Casimiro de Abreu

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

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

A D V O G A D O
Rua Correia Pinto, ti

LAJES
SANTA CATARINA

Casa Para Todos
A  mais barateira loja de fazendas

POSSUE BELÍSSIMO SORTIMENTO DE:
n nJ f ' r 03 frabprjnoipalm ente Las, Sedas, Voiles, Tobralcos.
Opalas, Cambraias e Madras Perfumarias e artigos de toucador. Fi- 
tas, e rendas. Colchas e toalhas. Cretones e Morins de cor. Peluci-

* uO Ch0 aS-,TCíSaco3 para Senhoras. Camisas, pi- jamas, Grâvatâs c Afeias para Homens.

NÀO COMPRE SEM VERIFICAR OS PREÇOS DACASA PARA TOROS
A que mais barato vende e melhor atende

Rua 15 de Novembro — Defronte à Coleloria Federal
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íjremío Ramalhete Roseo Ce;- Gasparino Zorzí AItalia se debate na miséria
o ,  í : â í s : :
-  ■ 1 « n :  n a *F- t e i  t o„ : arK:

o)tede 11 do corrente, nos salões dò Clube 14«. i 
Ce

OTA

Lajes, 1 . de Agosto de 1946

Terezinha Ribeiro , 
la. Secretária

Traje de chita para o belo sexo e traje de pas
seio para os cavalheiros.» m

C  < f<i*a , (_/ am /)ax<ÿI

^J^Z/nra cïe C'a.) /io &a m / ia iç í
participam aos parentes e pessoas de sins rei -çõ^s o 

r.onrrato de casamento de sua filha, CAR.MEN com o sr 
Ubirajára Almeida Vallim.

Lajes, 31— 1—916 Oartneu e Obirajára 
c >n(irmam

A.i'oell Furtado Puf. Trajano Sauza

ório Municipal do P. S D. 
e conceituado causídico do 
íoro local.

D. Maria Leocadia C.
Ramas

E ncontra-se nesta eida 
iá varias dias, a E sm a . 
ira D. Maria I eocad a de 
!o r d o v o  liam os, esposa do

T. 1 APo e. 
• di tr.

Regressou de Floriiinó-
polis o s . Tra jano Souza,

•lente do nosso Instituto de
j Educação. 
!

'

■ 'Srta. Kll ic a SchleiiijM 1!'

Em c<. ti •• pua na da s. ta.
j Elisabeth 1) 3« ■ i e e - ■ e e m
j visita de desj tdiila a esta
! redaçã •. a (i i s iiota srt.-i, Eri-
jca í-ebio i; per. ' ilia do sr.
j Artur Si hiem per do alto
comer << d i riorinnuo

A s.-r: . i-, i ia, após ■ -
irons diaa de • • i em

’ baies, io gressu u para a n -
pitai di ) not E lo,
acompan liada de seu irmáo

1 sr. Enio ächte m['or.

ngt
A (I de A »  sto corrente 

com pletará mais um ani
versario natio .u o  .. nosso 
distinto conterrâneo Cel 
Gasparino Zurzi. íort? c o 
merciante o industrialjsta 
residente em Campos N o 
vos iv Sa. que é influente 
e prestigi so Presidente do 
Diretódo Municipal do P. 
S. L). daquele mn.ucipio, 
ocupou poi- longos an >s o 
carão de Prefeito de C a m 
pos N ovos, deixando na 
adminis. ração de sua c o 
muna o traço luminoso de 
sua operosi la le.

Luiz Balbnni, que residiu em Campo Belo r Serro Negro, 
neste município, c que com sua esposa fo i urpreendido 
pela guerra na Balia, relata, ao seu compadre joào Albi
no desta cidade, mais um aspecto da desoladora situarão 
daquele país.

Borgo a Mozzano -  Luca -  20 - 3 -  946 
Compadre Jnão Albino.

Éscrevolhe desejando que estejam todos com vida e go
zando paz e felicidades. Eu e m inha Mulher. grrça« a Deus 
ainda estamos vivos mas em ccndiçõrs muito tr stes. Aqui 
falta tudo, é impossível deseruver » qu f . desiuiiçâo cau
sada pela guerra e as desgraças que se seguiram :-.pós a rm.rian- 
dade havida. Povoações, cidade-, estradas, ferrovias, tudo des
truído. Calculamos que só daqui há 100 anos poderá a Italia 
voltar ao quj era dantes.

!>a minha família, uma irmã,.um cunhado e um sobrinho 
morreram pelas bombas. Quatro sobrinhos, não voltaram d* 
fronte russa e pensa-se que tenham também monido.

Os que estão vivos não tém esperanças ;,de ver a Italia 
normalizada.

A vida é carissíma e tudo é did-: il d? resolver. Q dlinhei-
ro aqui não tem valdr atgllai 1 quin de açuc.r i. b fa l.OUO
lira>, O c i fé não existe, ; evo custa 2d lira S, i qU.-O -le carne
cu<ta 4Ü0 liras, ti• ucinho 500 ::.-as, i.ir u  ! K) uras o quilo, P il ( >
850 1ir »s. (jasta- s- .quito c ;iassa se mi-Tiivelmente mal,, alem

jcia pouca saude em virtude los abalos sC-tudos.
Na abuiidanei i de ta.r misérias e desgraças, sempre es- 

jperamóé em Deus que é só queju podé ameruzf.i a .-iiu-jç-.ç».
Compadre João Albir.o. . qu- :.r is nues de tudo' mns se 

• for possível arranj trios alguma^cúu-n, sugerimos um peuco 
cie café, assuenr nizas, fazendas, ar egos de meia su de lã, 

i alguns pedaços de sola e vaquetas, cobertas e ciiinei •».
Se puder remetei-me alguma cousa taça um pacote e dts- 

tine ao tndefeço que junto remeto.

Lembranças acs amigos de Campo Belo e Serro Negro e..........

W M

R ü

José Antunes

— t»XKTOS l í& fb - ú l  S ío  Jo«eiio Pradc, aparelhado quer ietervençBo. cirur-

Noivado Preto e de D. Gniomar A'uni
da Vallim. i falecida, a

Contrataram casamento, o distinta enhoriti C; n de 
jovem Ubirajára Almeida Vai- Castro Gamborgi, filha c.o ' Sr, 
hm, comerciante nesta < ; i,. ‘ e e >.'vio üambnrgi, luralist nes- 
filho do sr. Maximiano r.-i.üz te município e 'de D. Alzi a de 
Vallim, residente em R.beuão Castro Gimborgi.

CHAMPAGNE • 
VINH05 FIN05 ;; 
t SUCCO UVA

Vende-se
Um moderno Refrigerador au

tomático, com motor, tipo bal
cão, preprio para restaurantes, 
fruteiras, açougues, etc., em 
perfeito estado de conservação.

Tratar nesta redação.I V p i i /Ih víP Unl btUlgal0 nov<?; ¥ tj 1Mz' •" ,!(, material, com 9 
' peças, instalações eletrica e sa
nitaria com agua fria e quente. 
O  terreno mede 1 4 x 3 0  mt. si
tuado na Av. Mal. Floriano.

Tratar nesta redação

«glIlFlQu k utLHOtt QUALIDADE EM DA# DE SOI MttZA ABSOLUTA

tUBOWDO NI e  MOKWU IMTUUtfO ME.M05ELC &ClA.*CÀXIAS R.G.00 5UL

Representante em Lajes e » l » i o »  visi.ihos
F Leoní P. da Silva

Praça Vidal Ramos Sejpor_________

S A L Ã O  de B E l E Z A
DE

Raquel R. W erner

Rua Mal. Deodoro, õ8 - 
enfrenle ao Bar Avenida 

—  o  —

Ondulações -  penteados - 
manicure - serviço garan

tido - perfeição

f  q j vq I t V im n m ir i  - F f* ' s ur0u seryiQos Das ear- 
LUUIUmiLiL r t  teicaa: Hipotecária, Consig-

I 1 i ci n i. Dação e Penliôr.deral de, S. L atan n a 0 Estado
Venda avulsa na En- 
graxataria Polar.

Dia lo  do corrente mès 
a Caixa Econômica Fede
ral de Santa Catarina, inau-

m m
m

Sír

0 SAPATO CHIC
A mais uova sapataria de Lajes

Grande e variado sortimento de calçados para ho
mens, senhoras e ciianças l>T?8

-------------- MEsta casa recebe seinanalmente artigos de alta moda

Não compre sem verificar os nossos preços 

Rua 15 de novembro, junto ao Café Cruzeiro

%
.

M
M

D r .J .  B. TEZZÂ
Advogado

Rua Afonso Ribeiro s/n. 
Alto da Santa Cruz

LAJES — Sta. Catarina

Waltrick & Ramos
Comercio por grosso de generos alimenticios

Representações em g-eral
Compra e venda de Madeiras

Empreza de transporte de cargas
Transportadora «WALMOS* 

Cargas tf encOiniMidas paia qualquer localida
de da região serrana.,

End. Telegr. «traímos» - Ciiixa Postal 115 -  Praça Vidal Knraos Sênior 
LAJES — • Santa Catarina
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Radio Clube de Lajes S.A. Convem saber
(Em organização)

Os incorporadores da Radio Clube de Lajes S. A. avisam os 
Sr«, subscritores abaixo mencionados que estão procedendo a 2* 
chamada de capital na razão de 20°/o do valor das ações para 
o que devem procurar o Sr. Leopoldo Webber o qual está au
torizado a esse recolhimento. Outrosirr. comunicam que conti
nua aberta a subscrição de ações para que dentro em breve a 
referida Estação esteja em pleno funcionamento.Acionistas

Vidal Ramos /unior, Osny Pires, Carlos Jofre Amaral. Dr. Domin
gos Valente Junior, Nelson Vieira da < osta. Dr. José L. Bottini, Romeu 
Vieira da Costa, Pompeu 'Vieira da Costa, Edmundo Ribeiro, Dr. Ivo 
Quilhon. Hortencio Camargo R >Sa, José Arruda Ramos, bortunato Muniz. 
Tito Ramos & Cia.. Aureo Rumos Lisbon. Nicanor Andrade, Almeida 
Broerfng Ö* Jiello, Protasio Campos, João Lirz Ramos, Jayme Barbosa 
Varela, Dr. Lauro Ramos Cezar, Celio Batista de Castro, Rodolfo Lange, 
Victor Rosa, Rubels Vieira Borges, José Arlindo Gerente, Agnelo Arruda, 
Dr. Eliziario Camargo Branco, Ananias O’Donell, lrmuos Tetto, Htlario 
Lenzi, Oswaldo D. Lenzi. Dr. Edson Valente. Curt Finza de Carvalho. 
.Wario’ Grant, Evilasio Heusi, Alcides Rebello, José Augusto Steffen, 
Orival Broering, Silvio Pereira Teiles, Valente Werner Cia. Ltda., Ulde- 
rico Canali. Dr. Mario Teixeira Carrilho, José M. F. Silva, João Dias 
Braescher, Jfario A. de Souza, Dr. /oaquim Pinto de Arruda, Salvador 
Strugo, Argeu Furtado, Ranio3 & Rosa, Rubens Schmidt, Joio Ruatiu & 
Cia.. Joäo Buatim, Werner Carvalho & Cia. Ltda., Waudick Silva, Joäo 
Oualberto da Silva Filho, He ho Cezar, Oscar Schweitzer, Osny Tolentino 
da Silva. Ubirajara Almeida Vallin, Antonio Jader Marques, Bertuzzi & 
Ribas, Pedro Della .iocca, Joäo Duarte & Filho, Dr Indalecio Arruda, Silve- 
rio Lenzi, Dr. Clovis da Costa Ribeiro, Dr. João José Theodoro tia Costa 
rsetto, Valdo Costa, Dr. Joio Ribas Ramos, Celso Vieira Borges, Gerson 
Lucena, Vgenor Varella, José Maria de Arruda Filho, Paulo Francisco 
Broering, Dr. Joäo Gualberto da Silva Netto, Dr. Osny Regis, Solon Viei
ra da Gosta, João Cruz Junior, wolfang L. Rau, Cirilo Antunes Pessoa, 
Erothides Godinho de Oliveira, Dr. Helio Ramos Vieiru, Aureo Vidal 
Karnes, Dr. _/osé M. Torres de Miranda, Dr. Caetano da Costa Junior, 
Ontubrino Vie'ra Borges, werner Hoeschel. waiter Hoeschel Junior, Mau
ro Ribeiro, Plmio Schmidt & Cia., Roberto G. Ferreira, Dr. Victor Ou- 
Cerrez, Danilo Thiago de Castro, Tte. José Pinto Sombra. Helio Andra- 
u.-, Celio Andrade, Arnoldo Francisco da Rosa, Cid ,/osé Ribeiro, Godi- 
ulio Cia. Socas, Alceu Furtado Goulart, Joâo Cândido de Andrade, João 
isnuford Arruda. Ary Cândido Furtado, Épaminondes Valente, Milton Mar
ques da Silva, Bernard.no V. Gevaerd, Jocundinn ‘ereira rios Anjos Joa- 
uuini Afelin Filho, ibrnhin Felippe Simão, Joaci libeiro, Aderbal Neves, 
Armando Ramos, Aldo Ramos, Ernani Monteiro. Nelson Vieira do Ama
ral, Cia. Tecelagem Carvalho S. A., Ouilberto w.iltrok da Silva, Antonio 
Ramos Lisboa, Lauro Antonio Ramos, Cândido Freitas.

Que foi o norteamericano 
“Ehas Howe quem em 1846. 
inventou a maquina de cos
tura.

* •

Que a mudança do calen
dário juliano para gregoria
no teve lugar na Inglaterra, 
em Setembro de 1752, no 
reinado de Jorge IIoColetaria Estadual

Cuidado com as cédu
las adulteradas!

RIO, (Dibra) — Devido ao crescente aparecimento 
das cédulas de dez cruzeiros alteradas em seus algaris
mos, pelos fraudadores, que cs transformam para 
cem cruzeiros, é necessái*io conhecer-se os detalhes pe
los quais se torna possível diferenciar as cédulas altera
das- • -

Nas extremidades das cédulas da estampa principal, 
no friso que está em sentido horizontal, há * três nomes 
repetindo o valor de cédula, enj algarismos legíveis. Os 
adulteradores não conseguiram ainda um meio de fraudar 
esse detalhe, puronde se pode facilmente fazer a dis
tinção.

Imposto de Industrias e 
Profissões

De ordem do sr. Coletor 
torno publico que, durante, j 
o mês Je Agosto corrente, 
se procederá a
do imposto acima referido jder da maioria, senador Nereu Ramos, deverá entregar 
correspondente ao 2" sc-jao presidente da Assembléia, sr. Melo Viana, o Pro-^
mestre do corrente ano.|:eto  <Je Constituiçfto revisado, c o m  todos os 

O* contribuintes que não sa -jJ 
tisfizerem seus pagar.,entos- den-lf 
tro do referido prazo, poderão (dia

0  Projeto Constitucional
cobrança! Rio, (Agência Nacional) — No proximo dia 8, o lí- 

a referido der da maioria, senador Nereu Ramos, deverá entregar

pareceres
sôbre as emendas apresentadas. Esperando-se quê no 

7 de Setembro possa ser promulgada 'a Carta Mag- 
faze-lo no mês de setembro comina do Brasil, 
a multa de 20°/o. Terminados- 
os prazos acima citados, serão [

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
■ - - • • ' v- .

« R R . R R B E N J  T E R R A
' Bacharei em ciências Jurídicas e sodals, pela Faculdade de 

Direito do Estado de São Faui^

C R . ElÉLIC R A M C T  V IE IR A
Bacharel em ciências jurídicas e Sociais» pela ..faculdade úè c

Jk— .  a .  n i .  v___•__/' v/j' .. . f t  V

físa íci: —  causas cíveis (doações, testamentos, inventários, d i
visão e demarcação de terras, etc .), criminais, orfanológicas, etc.

Rua Cel. Cordova — Edifício Centenário. LAJES — S. Catarina

visão e

para a devida cobrança executi
va.

Coldoria Estadual de Lajes, 
2 de agosto de 1946.

Alzimiro Francisco de Souza 
Escrivão — Padrão D

/
Advogado

Reabrirá o seu escritório nesta cidade, brevemente.PRECISAM-SE STä ; I Aos Agricultores \
oficiais alfaiates, pagando-se 

! de 120,00 á 150,00 por pale 
tó. Alfaiataria Almeida
sob a direção de DIOGENES

Av. Barão do Rio Branco, 
46, Caçador.

Moinho de trigo e milho
A Sociedade Moinho Ipiranga Lida. participa 

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

■ Lajes, 28— 6 -  946
- rAssine « Correio Lageano »V E N D E 'SE

Uma area tíe campo e mato 
com 800 mil m2. no distrito de 
Cará.

Tratar com Laerte Rath nesta 
cidade.

* • i

B a r  A v e n i d a
Rua Mal. D eodoro ---------- junto a Agencia Ford

Casa especializada —  Bar Café
MODERNO SALÃO DR RESTAURANTE

atendido pelo proprietário e sua esposa —  pura
mente familiar preferido pelas pessoas Je bom pa
ladar —  ambiente distinto —  cosinha itaL-brasileira 
de Ia ordem —  serviço esmerado à la minuta.

Fa;a uma visita aa B13 AVENIDA
ABERTO ATE' ’AS 23 HORAS

4  lotes á V3iila ,

Nas ruas Marechal D eodoro1 
e Travessa biqueira Campo9, 
medindo dois lotes 12,00 m 
x 15,UO m de fundos, e os 
outros dois 10,00 m x  39,00 
m de fundos.

Brevemente! na primeira quinzena deste mês:

mr Companhia Iracema de Alencar -m «
Da qual fazem parte: H0RTENC1A SANTOS, ROBERTO DUVAL, NORAT, GENY FRANÇA, LUCIA REGINA 9UEÍW u i v  n r m  W

REZENDE, FERNANDO VILAR, J. MALA, MARIO SILVA e NELSON ERANÇA * ’ ’

com urn g ra n d e , novo e variado repertorio
/
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Coquetel dançante em be
neficio dos pobres

I Pedida pena de morte 
para Goering, líibben- 

I trop e outros
Realizou-se em

SrefiSûcidldV beSo Z sbres desta cidade Aos mesmos foram distribuídos cobertores e 
generos alimentícios. ciujr

A Comissão agradece a todas as pessoas que ofereceram 
bebidas e dcces, aos que auxiliaram com dinheiro e aos que de 
qualquer forma contribuiram para o completo êxito dessa festa 

Na tarde de 31 do mês pretérito, procedeu-se á distribui
ção dos cobertores e gêneros,.encarregando-se da mesma a c o 
missão organisadora da referida festa beneficente.Relação da ReseUa e Oespeza
Mesas Vendidas
Lista a cargo do sr. Júlio Moura 
Rifa de um Tapete
Rifa de um Relógio, gentilmente oferecido pela 
dula de Lajes
Uma Ceia oferecida pelo Cap Serrano Caminha 
Lista a cargo da Comissão

O *

Pén-

1.500,00
632.00

1 . 0 0 0 ,0 0

600.00 
200,00 
200,00

Cr$ 4.132,00
Despeza;

Compra de um Tapete na Casa Bertuzzi & Ribas- 0 $  350,00
Resultado Liquido da Festa Cr$ 3,762,00

Distribuição:
Entregue á Associação Santa Isabel, conforme recibo 
passado pela Sra. D. Júlia Ramos Furtado Cr?
Mercadorias adquiridas nas firmas, Casa São Luiz, 
Curt Fiúza de Carvalho, Werner, Carvalho & Cia e 
Mario Vargas, conforme notas em poder da Comissão

GTS

Ci$ 4.132,00

2 .000,00

1.762,00

Soma
A COMISSÃO

Cr$ 3.782,00

wm m i i v m i

, Cirurgia di culações. i JFIrif
tura». Cirurgia dos D efeitos Congênito* e

TRATAMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO DA TUBERCULOSE PULMONAR
.. . .. .. V .. .  , .

Construtora Lajeana
ARRUDA & RAU, LTDA.

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

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

Escritório: Rm Mal. Deodòro, edifício Paulo Brocring, 1. andar.

NUREMBERG. (Keuter) 
—tO procurador geral sovié
tico, Romano Rudenko con- 
chuiu, hoje, o seu discurso 
final nas acusações, pedindo 
a pena de monte para Goe- 
ring, Ribbentrop e todos os 
outros principais acusados 
nazistae pelo tribunal de 
Nuremberg, em número de 
19.

Eleições Gerais Nos
< c 9 Sindicatos

Rio, (AN.) -  O Ministério do Trabalho está ati 
vando todas as providencias para realizaçãj, a 6 de se
tembro proximo, das eleições gerais em todos os sindica
tos.

O voto será secreto e sómente as diretorias pode
rão representar os sindicatos, dando-se assim, fim ao re
gime de comissões especiais.

COMO EVITAR CALOS E 
UNHAS ENCRAVADAS

Terroristas Japoneses
*  t < V-

As autoridades do país, continuam preocupados com 
os seguidos atentados e trucidamento dos terroristas ja
poneses em Sao Paulo, contra os patrícios que acreditam 
na derrota do Japao.Candidato ao governs de Minas Gerais

Unhas encravadas, calos 
o outros males dos pés, são 
uausados, em geral, polo 
uso de calçados inadequa 
dos. Os sapatos devem ser-, 
folgados e leitos de acordo | Esportes 
com a forma dos pés.

Ao comprar seus calça
dos, escolha sapatos fol
gados e de acordo com 
a forma de seus pés. — 
SN ESFabrica de Lad. ilhas

DE
Ag*enor Varela
Rua Quintino Bocaiuva, 18 

-  LA/ES -
Grande variedade de m o 

delos em diversas cores.

Possue grande estoque e 
aceita pedidos dos muni
cípios visinhoH,

Copa Mundial
Caberá ao Brasil orga

nizar o proyimo campeo
nato mundial de futebol, 
em 1947 ou 1950, data 
não assentada definitiva 
mente, ainda dependente do 
futuro Congresso de Lu
xemburgo. A C. B. C. plei
teará a Copa para 1950. 
até quando se construirá no 
Itio. um grande estádio, que 
será inaugurado com o pri-

Rio (A Gazeta) — Os círculos politicos informam 
que foi definitivamente assentada a  candidatura do sr. 
Carlos Luz ao futuro governo de Minas Gerais.

metro jogo.
OLIMPÍADAS

Em 1948 realiza-se na 
Inglaterra as Olimpíadas, 
para a qual, reina desde 

j agora, desusada animação.

O conforto da vida emfamília e a necessidade da 
vida comercial exigem  um telefone

Faça instalar um telefone em 
’ sua casa

A usine « Correio Lageano»

G Estada
Venda avulsa na En 
graxataria Polar.

Á P r o c u r a d o r a  |
N atividade & D‘ acaiíip r i  1

Registrada na Junta Comercial do Estado sob n. 6319 j
ENCARREGA-SE DE ASSUNTOS PÚBLICOS, 01V18, 

MILITARES, BANCA RIOS E COMERCIA RIOS

— ---------------

Rua General Bitencourt TQ. 87
Caixa Postal N. 235 — End. Tel.: PRODORA 

Florianópolis — — — Santa Catarina

Informações em Lnjes: ASBEL SOLON DA SILVEIRA. Ed. Telefonica

M atriz :
florianqpolis

Filial Curitiba 
M ostru ário  em  T ubarJo

Carlos Hcepcke S. A. Comércio e Indústria
FILIAIS EM LAJES — LAGUNA—BLUMENAU — JOACABA -  JO IN V ILK - S. FRANCISCO DO

ENDEREÇO TELEGRÁFICO H O E P C K L

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

Agencia

SUL DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS
... K /

• Ai-n.iAaa Morins e Cambraias Casemiras, Teci- 
F azendas nacionais e eBtran̂ p era’ria/oolchàs, Cobertores Acolchoados, Pa™

dos para Cortl“ ®?.? ^  eítampados, Linhas para bordar e serz.r U
mesa, Lonas, locioos.r a -marinhos harutos, etc.
para bordar, P®r,umA " n*’ Cp0atruç0e8, chapas de ferro, folhas de flandres, ea- p-rroB  em barras para ferreiros e cposiruç , k Uft(1 vldr09 para vidraças

Ferros em » ^ dnti e ri ing», de ferro e madeira, Tintas a
obras denvidro e < ^ > UÇ“ ê2 o  conservas em geral, vinhos nacionais e 
oleo e «m po, »erra y --

estrangeiros
M otocicletas Bicicletas a motor, tricicletas, brinquedos.
Maqulnario em geral para oficinas macanicas, faaliçles, etc. Talas, Guinchos, Maca

cos ferramentas para todos os fins, cofres e oaixeta-s do aço, foglss, comnle- 
to sortimento de material para íustalaçQes elétricas, arados, i*iquiaas d* beue- 
feiar madeir», motores eletricos. ets.

Drogas em geral, por atacado;
j Agente» da General iíotor» do tírasil S. A.
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Peste suína no 
Paraná

Alarmante surto de pes
te suina oo Paraná já  ata
cou certa de 600 mil por
cos. 0 animal vivo ou mor
to constitue a fonte mais 
importante de disseminação 
da infecção. Durante a do
ença os animais infectados 
eliminam através de suas 
secreções e excreções uma 
grande quantidade de vi- 
rus, que espalhando-se na 
criação contagiara os ani
mais restantes.

José M arla Muniz Consorcio

VEN D ESSE
ÓTIMO TERRENO

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

Assine « Correio Lageano»

Esteve alguns dias nesta ci
dade, o 8r. José Maria Muniz, 
fazendeiro em Campos Novos 
e membro do Diretorio do P. 
S. D. daquele Município.Ervino Discher .

Chegou a esta cidade, cm 
visita à sua familia, o Sr. Er 
vino Discher, oficial da Mari
nha Mercante Nacional.

ç Q ou permufa-se por 
5B terreno nas pro

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

Consorciaram-se nesta cida
de, o Sr. Ofzar Ramos Muniz, 
ruralista em Campos Novos e 
a Sta. Alba Camargo Farias, 
filha do Sr. Aparicio Suiil de 
Camargo e de D. Izolina S. de 
Camargo,

VENDE-SE
Uma excelente casa de 

material, com 14 peças e 
grande terreno, à. Praça 
biqueira Campos, (alto da 
Santa Cru/.).

Tratar com a proprietária, 
na mesma casa.

As aspirações da UDN
Rii>, (C. A.) —  Um telegrama de Belem diz que 

o senador Magalhães Barata, discursando num banquete 
que lhe foi oferecido naquela capital, assim detmiu as 
«aspirações», da UDN: «A  UDH nunca foi um partido 
e, sim um aglomerado de correntes que se juntaram 
para combater a candidatura do gal. Eurieo Gaspar 
Dutra. Agoraé que ela se organizou, mas um pouoo 
tarde. Estão os deputados na Constituinte todos aflitos 
para tirarem esta camisa de fu ça  que lhes dá a situa - 
çaa de oposição porque . .  . eles tem parentes e amigo*.

Necessitam de facilidades junto aos ministérios »

Oportunidade!
AS M ELH ORES E MAIS 

B A R A T A S

CANETAS-TINTEIRO
D! » m u s t s  M A R C â S

Nâ

5r. CÍL30 RilitaS 
BRAKC0 

A D V O G A D O
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio Lua
L A J E S

Atende chamados para as co
marcas de S. Joaquim, Cu ri ti - 

jbanos, Bom Refiro e Pio doSul.
I____________

Farm aeiîi à  venda,
Vende-se em Urupema, 

a bem sortida Farmacia 
Cruz, com prédio proprio. 
Tratar com o proprietário 
Octavio Cruz, na mesma.

VENDE-SE
Ura terredo, medindo 10 x 15 

mts., á avenida Rio Branco.
Tratar com Nicolau Antonio 

no Hotel Provesani.

Ação em juízo sobre a 
posse de um diamante
Rio (C. P.) — Em Belo Horizonte, o Tribunal de 

Apelaçao decidiu a pendencia em torno do diamante «Es
trela do Sul», avaliado em cinco milhões de cruzeiros, 
e que se encontra há quatro anos sob a custodia do Ban
co do Brasil. Foi confirmada, por unanimidade a senten
ça do juiz de Uberlândia, que detérmiuou a posse da 
preciosa pedra a Afonso Dias de Carvalho, que foi, as
sim, reconhecido como o seu legitimo possuidor.

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

ENGLISH C0URSE(Prático e Comercial)
Abertura — Dia Io de Agosto 

Informações: Roa Di. Hercílio Luz, 14 ou com o Prol- Roberto Ferreira

Os cegos poderão ver e ler
Os cientistas ingleses co 

gitam de aperfeiçoar um a- 
parelho portátil de radar pa
ra os cegos se dirigirem 
na rua com ele e outro que 
colocado em cima da escrita, 
escuta traduz esta em sons 
determinados, que podem ser 
facilmente entendidos.

B M P P jm  AUTO-VIACAO «BKASIL»
Linha Regular de Transporte de Passageiros 

FLORIANOPOLIS — BOM RETIRO — LAJES
Carros Novos e Confortáveis

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

SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MANHÃ

I

0 Gen. M ascaten h as do 
M orais no com an d o  
do Estiado M aior g e 

ral lias ForcasA

A rm ad as
Rio (Meridional) — Fala- 

se nos círculos militarep qu e 1
1 o geaeral Mascarenhas de 
Morais será nomeado che
fe do Estado Maior Geral i 
das forças armadas nacio-} 

Inaisde terra, rnare ar.

Tomou posse o novo Inspetor 
de Fazenda em Lajes

Em companhia do Sr. Can-.za Menezes, que acaba deS tc- 
dido Freitas, Coletor Estadual, mar posse no cargo Oe Inspc- 
esteve em visita à esta reda-!tor de Fazenda da 14a z o n . , 
ção, o Sr. HiKlebrando M. Sou- com sede nesta cidade.

Gavalos perdidos
No lugar denominado Ban- 

deirinhas, na estrada próxima a 
Correia 'Pinto, desapareceram 
dois cavalos de Dropriedade de 
Leuvgildo Pereira de Souza re
sidente em Correia Pinto.

Um dos cavalos tem h pêlo 
rosilho e como marca o nume
ro 5 com uma cruzeta e o ou
tro animal é de pêlo vermelho 
estrela e tem a mesma marca.

Pede-se mandarem noticias a 
esta Redação.

D E S E N H I S T A S
A Companhia Siderúrgica Nacional (Volta Redonda) necessitou do 

150 desenhistas técnicos para os seus projetos.
Estude Desenho Técnico por correspondência no Instituto Técni

co Oberg do Rio de Janeiro.
QUE MANTEM 0S SEGUINTES CURSOS:

A) Desenhista de Arquitetura — B) Desenhista de Maquinas - -  C) 
Desenhista de Propaganda — D) Desenhista de .Topografia — EJ Arte 
decorativa, alem de muitos outros

Dirêção do Professor Lamartine Oberg

/  nformações com o representante nesta cidade' 
WOLMI DELFINO DE SOUZA

Oleos para indústria
Na firma Tito Ramos & Cia. —  Revendedor da

Standard Oil Co. of Brasil
-------------------------p o s t o  £ SSfl —

Rua Aristiliano RamosProcure conhecer bem o Estado de Santa Catarina 
LENDO “ 0  Vale do Itajaí“

UMA REVISTA COMPLETA E EFICIENTE 

Assinatura anual — Cr. $ 35,00 
Pedidos para a caixa postal 135 — Blumenau

0 sp. Sa lgad o Filho 
na presidência do 

P T B ?
RIO, (Meridional) — Vo\- 

ta-se a talar, no9 círculos, 
trabalhistas, que o sr. Sal

d a d o  Filho aceitaria a indi-.
I cação do seu nome ápresi-' n " — — — — — — — —

^ V J J S . - inÍ <C om íi#. b « e f “ ° »  '  venda a v u lsa  em
rian opolis, na A g ê n c ia  P rogresso
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Impressionante confissão I Imóveis á venda Seção l i r .  

de um espião do Eixo

7 P A G I N ’ 
m a m

| Uma inveruada de campos, i 
j propria para criação do gados [ 
com a area superficial de . .! 

p. . _ : 1.600,000 m2, situada na sé- •
aue o Reich T muL.T Acaci° AuRl,sto Estrech, o ultimo espião de distrito de Cerro Negro, to-
íubro d e S í T v T s í riu,^ad o SAo,vqUÍ ,CheRand°  3 10 de —  da ^ h a d a  de arame, com ca- vni .,ulSado hoje, pela justiça militar. Sa e benfeitoria

Aportando aqui quando a derrotado eixo apresentava^ ■ i ’ 
se inevitável, sua missão entretanto não «  circunscrJifa a í  Comercial.

ótimo ponto
entretanto não se

nosso pais, trazendo instruções para demandar mais tarde' a Ar- 
gentina e os Estados Unidos. O espião é jovem contando ape
nas 28 anos, sendo desenhista e membro da Legião Portuguesa.

bua confissão á policia é impressionante e sómente on
tem foi dada * publico, revelando que a Legião Portuguesa ar- 
ticulava-se com a Falange Espanhola, organizando uma rede 
infernal que visava a America e o Brasil.

Convidado a ingressar no serviço secreto alemão com a 
possibilidade de vir para o Brasil, Acaeio fora antes levado pa
ra o Reich, onde se submeteu a rigorosas instruções, de or
dem técnica, assenhorando-se dos segredos da espionagem e 
tornando-se profundo conhecedor da rádio-telegráfia.

A missão do espião, aqui era denunciar, nos mínimos de
talhes, os esforços de guerra brasileiros,- conhecer a organiza
ção da FEB, constatar as nossas possibilidades bélicas e colher 
tudo o que fosse possível sobre os norte-americanos, suas bases 
etc. Contudo, deixou de executar os planos, porque o dinheiro 
que deveria ser enviado da Alemanha não chegou, mas desem
barcou com vultuosa, quantia, recebendo apenas, por intermé
dio da Casa Bancária Aliança, a quantia de 12 mil cruzeiros, 
sendo logo preso pela policia.

Alterações na íeí do selo

Preço Cr$ 75.000,00 
Uma inveruada com a arca 

superficial de 3.143.000 m’2. 
também situada no distrito de 
Cerro Negro, distante da sede 
2 kilometros, com grande 

[quantidade de pinheiros, pres- 
í tando-se para criação de gados 
e boas terras de planta.

Uma inveruada com arèa 
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 IL Ofi

cio de Begistro de imóveis e 
hipotecas, nesta cidade, à Bua 
Hercilio Luz n" 31 .

Exposição de gado leiteiro em Porto Alegre
Sob oa auspícios da Secretaria da Agricultura, se

rá inaugurada em 20 de Setembro proaúmo, a 3a Ex
posição de gado leiteiro e a 0a Exposição Brasileira de 
gado holandês. Este certame realiza-se de 2 em2 anoa, 
no mesmo local. Desde já reina grande animação nos 
meios criadores da aludida raça.Melhor que penicilina a

27-6-1946, 
sâo as se 1 issohrido

ataques desesptíradoree e violentos da 
a r . » v bronquite enveuevam o organismo,

! .. . r\ c. energia, arruinam a saúde e de- 
>-111 o tv-ruçflc. Lm 3 minutos, Mendaco, 
i fíijvt .oh médica, começa a circular

1
rent»

•xrln 
-Oír-içu

De acordo com o Decreto-lei n 9.409, 
j ublicado no «Diário pftVal* de -19 16, __ — — ,
guintes algumas das alterações da LEI DO SELO e 
que vigorarão a partir do dia 29 de Julho corrente.

Recibos de mais de Cr$ 20,00, até Cr$ 500,00 —
Cr$ 0,50.

De mais de cr$ 500.00 até crS 5.000.00 — 1 ,00.
De rnais de crS 5.000,00 por Cr$ 5.000,00 ou fra-

ÇaO de3ta quantia l*.rS 1 ,0 0  ) clainínaDdo rapidamente os atn-
Em notas promissórias, letras de cambio, contra-.. ? dX

tos em gera! e recibos com  mais de 3 entidades i n te - j 
ressadas: __ j

De mais de crS 2o,oo atJ Cr$ õoo.oo — Cr$ 2, jo #
De mais de CrS 5oo,oo até O S  l.ooo.oo CrS 

Cr$ 5,oo.
De maie de CrS l.ooo.oo por Cr$ 1 .000,00 ou tra- 

çao desta quanlia Cr$ 5,00.
(Para os Bancos ou Casas Bancárias).
Por caixa ou crédito em conta Cr$ l,oo
__ Alem do sêlo acima cada documento paga mais

a Taxa de Educação e Saude Cr$ o,4o alterada para
CrS 0,80 a partir de 13-8-1946.

— A quitaçáo nos títubs de crédito, que pagarem 
sêlo proporcional, está sujeita ao selo fixo de recibo.

Hecolhimento das cé 
dulas do padrão  

«m il reis»
LONDRES, (Reuter) A Ni- 

RIO, (A. N.) — A p-.rtir dc trofirana, a nova droga mara- 
primeiro Je agosto a Caixa de vilhosa feita de cascas de a- 
Ainorlizaçâo dará inicio ao re- ve’a e outros compostos — ho- 
colhimento, dentro de seis me- jft anunciada ao mundo inédi- 
ses, sem desconto, das cédulas co — é considerada como po
de papel moeda do txtinto pa- tencialmente mais eficaz que 
drão» Mil Reis» nos seguintes! a penicilina, segundo 0 corres- 
valores: 5 cruzeiros — ló .a; 10 pondente do «Daily Mail» em 
cruzeiros — 15 e 16.a; 100 cru- New Aork.

Escritório Jíiriáici) Com^rc^al
DIRETOR

Dr. Elisiário de Camargo Branco
— Advogado —

ESCRlTO’RIO: Rua Arlstiliáno Ramoa.t 6 — íon e 14 

RESIDENC1A: Rua Frei Rogério 54, Caixa pontal, 54 -  Fone, 54 

End. Telegr.: «ELIBRANCO» -  Lajes -  S. Catarina

D E P A R T A M E N T O S :juftiDico -  n *
COMEBCIaÍ C h“ r *  S r .  * rp » i  « O * » « “ « " "  “

Roesener — Granja Camargo Branco a 11 kns. RURAL — Oheíe: Futz Koeaener
da cidade Rl|lda Wagenfuhr _ Biográfico -  Ge-

INFORMATI FO -  Çhefi ‘ ^ „ cialnealógico e C o m e rc  a • Queijo « M a n te ig a .

INDUSTRIAL ^ M O ^ C h iffe  Dna. Orlandina Fcijó -  Admin.«- 
1MOB|LI^ O a( ^ ^ e ^ e o m p r a  e venda de canas, c h * « « ,  lo

tes. ama/ena, em̂ r̂ S’ d* ‘faz„ndan, terras para coloniza-

zeiros — estampa 12.a; 500 cru 
zeiros — estampa 9.a, I0.a, e 12a.

Quanto aos descontos que so
frerão as referidas cédulas, se
rão os seguintes, a partir de 
1° de fevereiro de 1947; dentro 
dos primeiro» 3 meses — 5 0/ ° ;  
nos dois meses seguintes — 
l0°/o; nos dois outros meses — 
150°; nos dois meses imediatos 
— 20°/0; durante quatro meses 
após, mais 5 o /°  ao mês; a seguir 
mais 10o/° ao mês até a perda 
total do valor.

Oportunidade
Vende-se um lote de terra n. 

54 medindo uma area de 360 m2, 
de torra, na denominada cha- 
cara Lenzi, medindo 12 metros 
de frente para a projetada 
rua Elibranco. 12 metros nos 

|fumlos com terras de Otilia 
, Lenzi e 30 metros lineares em 
cada uma da» faces direita e es.

outros ttias. Peça Mandato, ; QUCrdíl.
1 qnt.Uqiicr L-irr.tAeia. A T»o**a j 1 T  . , , .■ Tratar nesta redaçau que da- 

remos informações detalhadas

l tido o que se faz ne-
tomur ‘2 pastilhas de Mendaco 
 ̂ 0 ficara eomploiamente livre 

ftema uu bronquite» A bçBo é muito 
j :Mi' t mesmo que t. írníc de casos rebel- 

00s e antigos. McAdaco tem tido tur.to 
‘ xRn mio sv o’ e m e  com « guraatla de 
1 1>• no M iCivtnir rpKt>fraçáo livre c D cí! rc- 
jjdivuunie e ccojoIpîo «li* io vlo sorrlntcnto 
da r.siua cm j 
nojo ii.csmo, em 
garaniia é a cua nii.ior proteção.

«Os seus descobridores, dois 
médicos de Boston, declararam 
perante 3 reunião da Associa
ção Médica em São Francis
co, ontem, que a Nitrofurana 
não ó venenosa e provou 0 
sen efeito mortal para 0 mi 
cróbio da tuberculose, 0 tifo, 
disenteria, a difteria, a sífiles; 
gonorréia e outros qnc causam 
manifestações reumáticas, furún
culos, etG.

Acrescentaram os dois médi
cos, que trataram de 212 ca
sos de infecção da pele, inclu
sive úlceras e erupções violen
tas, com o emprego da Nitro
furana, que obtiveram os melho
res resultados que com a peni
cilina.

Vende-se

e m ã & o Q -
o

«çof.a «-oni 
ü*m(iSERRARIA s s

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.
LaJES End. Tel. Elibranco

Vende-se uma olaria
Em montagem, situada à A- 

venida 3 de Outubro, com uma 
casa çte material e grande gal
pão construído de madeira co 
berto de telhas.

Já se está fabricando tijolos. 
Barros de diversas cores, otimo 
para telha, tijolo e louça.
O terreno tem a area de 11000 
m2. mais ou menos.

Tratar nesta redação.

ADVOGADO
Praça João Pessoa 

EdiJ. Dr Acácio - Bandar

LjkJtS«5-anto C a t a r in a

Uma Oléba com a áréa su
perficial exata do m2. 1.380,000 
no lugar denominado Pinheiro» 

1 Ralos, Distrito de Cerro Negro, 
terreno mais oumenos, plano, 
com pedra-ferro, arroies e ver- 
tendes, de matos, fachinais e 
gramados.

Os inderessados devem diri
gir-se ao Sr. Oitiv Costa Wal- 
trick.

Praça João Pessóa Ed. João 
Cruz.

VENDE-SE Um aparelho de ra
dio marca Westing- 

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

0 Estado
Venda avulsa na 
graxataria Polar.

En-

=—  Instituto Biológico----
Do Bio de Janeiro Ltda.

(Dr, Américo Braga)
Vacinas contra Manqueira -  Carbúnculo -  Oarrotüho -  pneu- 

moenterite dos bezerros e doenças aviánas 
;  o  —  o  —  0

Anti-Diarreico - Tripanocida -  Zoosulfanamida, Etc.
0 —  o  —  0

DEPOSITÁRIOS e REPRESENTANTES
Valente, Wtrnev & Ciu. l.tda.

_  Rua Cel. Conlovn, 6.LAJES S. Catarina
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A P  â  P I  ü â  I  ̂ casa ^ue Procura ter sempre as maiores novidades ü R l l  I  n L  em artigos para homens, mulheres e crianças
Rua Correia Pinto, 80

Banco Rural
Uma comissão de pecuaristas entregou ao Presi

dente da Rerública um memorial, contendo Jas reivindi
cações da classe, pedindo também o financiamento Ja

Festa de São judas Tadeu
Realiza-re dia 6, a festa: ^

, . de Sao Judas Tadeu, na!pecuana e a exportação do gado zebu, sugerindo. a tn - ,„  . , * >- r  Y - °  - - - Capela nova situada na rua.da a criaçA > da carteira hipotecaria rural até a organi- 
zaçSo do Banco Rural-Aberto o voluntariado na Base Âerea de Florianópolis

0  Sr. Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal, recebeu 
o seguinte telegrama:

Sr. Prefeito Municipal 
Lajes ( 3 0 - 7 - 4 5 ;

Solicito de vossa senhoria mandar afixar em logradouros 
públicos, casas comerciais, etc., um aviso de que se aclia aberto 
voluntariado para esta base; Idade entre 16 a 21 anos. Passará 
nesse município dia 21 do corrente um oficial mobilizador e 
um medico desta base afim selecionar pessoal interessado.

Sauds.
Epaminondas Chagas

Major Aviador Cmfe. Base Aerea

P«riodo P residencial
No Projeto de Constitui

ção o periodo presidencial 
consta de 6 anos.
O dos deputados será de

quatro anos, sendo o tem
po contado aómente depois 
das eleições estaduais.

São Joaquim, freina grande 
animação no bairro.

NICOLAU A. RONOALHO!
De Porto Alegre, onde se encon

trava à negocios, regressou o Sr. 
Nicolau Antonio Roncalho, do comer
cio desta cidade.

Um barco e nave destinas, da 20I. Fox
Exportação de tecidos  

b ra sile iro s
Rio, (C. P) — Noticia-se 

que o nosso Governo vai 
revogar o embargo às ex
portações de tecidos.

O primeiro país a ser be
neficiado seria a Argenti
na.

Far máci a  São
yc/

de OSNi TOLENTiNO DA SILVA
Farmacêutico Diplfeirado Rua 15 de Novembro n° 25

L A J E S
Variado sortimento de medicamentos ^

nacionais e estrangeiros k
Perfumarias em grande variedade— Produtos opo- 
terapicos — Soros e v&ciuas — Produtos veteri- 

nários — Homeopatia.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA W

r -

Vende Barato e é Casa de Ccníiança ^
Atende i  noite —  Preços de drogaria ip

Mocidade Social Somocrática
! Foi instalada oficialmen
te em Florianópolis, a «M o
cidade Social Democrática.

O Diretório ficou assim 
constit.uido:

Presidente, Roberto La
cerda; Io Vice-Presidente, 
Theodócio M. Atherino; 2' 
Vice - Presidente, M a r i a  
Olimpia Moreira da Silvei 
ra; Secretario-Geral, Rena
to R. da Silva; 1. Secreta
rio, Julia Gama Ferreira 
de Melo; 2. Secretario, Le- 
cian Slovinsky; Tesoureiro, 
Ubaldo Brisighelli; Sub-Tesou- 
reiro, Olga Brasil da Luz.

Conselho Fiscal; Floriano P. 
Lopes Vieira, Julia Barros, Wil  ̂
son Almeida, Irene Silva, Ru-i 
bens Lange, Ari Kard c Bôsco 
de Melo.

Um livro de John SteinBeck é sempre um grande livro- 
Um filme de Alfred Hitchcock é sempre uma produção. Grande 
Diretor, mestre consagrado em produções que ficaram famosas, 
Afred Hitchcock dirigiu e realizou esta obra estupenda com 
grande sentimento artístico, conservando-lhe, assim, toda a sua 
belesa original.

Um Barco e Nove Destinos é um destes filmes que im
pressionam pelos seus mínimos destalhes. Em todo o seu de
senrolar, o drama imenso destas almas unidas na desventura, 
dentro do mesmo barco salva-vidas em pleno e agitado oceano, 
é vivido, soberbamente, por um grande elenco de astros do 
Cinema: Tallulah Bankhead, William Bendix, Jonhn Hodiak, 
Mary Anderson, Walter Slezak, Heather Angel, além de outros.

E em cada coração, um desejo, um romance, um desti
no...

Um Barco e Nove Destinos é o grande filme, grande car
taz para amanhã, domingo, em duas sessões: às 7 e 9 horas.

T e a t r oCompanhia Iracema de Alencar
E stréia  dia  8 , Quinta Feira

Está marcada a estréia da Grande Companhia Iracema de 
Alem ar para a próxima quinta-feira, dia 8 do corrente.

A peça inicial será 2 grande comédia dramatica, em 3 
atos estupendos, de L. /Vavarra e A. Torrada, tradução de C. 
Bittencourt e José Vanderley, cujo sucesso se repete em todas 
as cidades, em todas as plateias, e que se intitula: DONA 
E SENHORA.

Fazem parte do excelente repertório organizado por Ira
cema de Alencar, as seguintes obras teatrais: A Inimiga, de 
Da rio Nicodemi; Chica Boa, de Paulo Magalhães; Língua de 
Trapo, de Eunco Silva; Não Te Conheço Mais, de Joracy 
Camargo; O Ultimo Guilherme, de Luiz Iglezias; Segredo do 
Familia, de Mateus da Fontour.i; A Cegonha Se Atrazou, de 
A', iteus da Fontoura; Aconteceu Naquela Noite, de Daniel Ro
cha e José Vanderley; Aqui Entrou Uma Mulher, de E urico 
ISiíva; Berenice, de Roberto Gomes.

I ara esta temporada Teatral está aberta uma assinatura 
de 5 recitas, a Ci$ 50,00

Amanhã ■ Domingo, às 7 e 9 Horas • A 20 TH. Fox apresenta:— - — —  Tallulan Bankhead, William Bendix,
Jo h n  Hodiak, Mary Anderson, W a lte r  Slezak, -

E MUITOS OUTROS GRANDES ARTISTAS, em:

mr UM BÂKCO £ NOVE DESTINOS
D ram a intenso do fam oso escritor JOHN STEINREHK

Direção estupenda de ALFRED " m r 1'
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