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dade?

Otávio Mangabeira 
ea 0. D. N.

Quando se tratou da tão falada coalisão, logo de 
começo, as emissoras do maior «trust» radiofônico e 
jornalístico do Brasil, dirigido por Assis Chateaubriand, 
trombeteavam que o governo do Gal. Dutra, não encon
trando elementos dentro do P. S D., do partido que o 
elevou à Presidência, que venceu facilmente o Briga
deiro Eduardo Gomes, pedira, ou melhor, suplicara ao 
sr. Otávio Mangabeira para chegar-se a ele e salvar o
Brasil. E, o sr. Mangabeira, presidente da União Demo- L ,
crática Nacional, num gesto de patriotismo (sic) conoor- edição de 9 do corrente em

Lag*es

Afinai que a é Falta de alimentos e mer
que tala a ver . , f T

cado negro também na In-
O orgão oposicionista 

desita cidade afirmou bastas 
vezes que ficara combina
do, eníre os chefes das cor
rentes da U. D. N. neste Es
tado, não recair em ne
nhum deles o cargo de Pre
sidente do Diretório.

Transcrevemos a b a i x o  
um tópico do artigo «Coi
sas políticas» do Diário da 
Tarde» de Florianópolis,

glaterra

que a redação desse orgão 
udenista desmente o que 
«Região Serrana» vem afir
mando.

Ei-lo — «Outra falsida
de é a de que «se havia 
combinado que o Presiden
te do Diretório da U. D. N , 
secção do Estado, não re
caísse em algum dos três 
chefes das antigas corren-

dou com isso; mas. com utna condição: queriam os ude 
nistas só encargos e não cargos. Mas, o tempo foi se 
passando, a coalisão não saia, os interventores f não 
eram substituídos, os prefeitos continuavam em seus car
gos e, de todo o palavrório só se sabia haver o sr. Otá
vio Mangabeira e o sr. Juraci Magalhães conseguido 
algumas prefeituras na Baía. Começaram então a notar 
o grande «bluff» que lhes passara o presidente da União 
Democrática Nacional. E. aos poucos e poucos ini
ciam o ataque ao seu chefe. E, um dos que começaram 
foi o próprio sr. Virgílio de Melo Franco, um dos dirigen
tes centrais do Partido. Endereçou uma carta aoantigojtes políticas do Estado», 
ministro do exterior a qual, diz um jornal «equivale j Aada disso houve, a não 
mesmo, a um verdadeiro brado contra a malversação jser simples proposta, que 
de propositos e objetivos da U. D. N. sejam quais forem ficou entre alguns dos ele- 
as conveniências do momento.» E não concorda com os'mentos políticos. Prevalo- 
conchavos do sr. Mangabeira. Parece que teremcs uma Iceu, porém, a liberdade da 
nova separação deDtro dessa agremiação partiíaria, pois!escolha, pela Assembleia, 
muitos elementos acompanharão, na certa, o político 
mineiro. E’ ou não de se continuar a perguntar: até 
quando continuará a existir a União Democrática Nacio
nal?

P

Falta de Patriotismo
Há brasileiros que pro

positalmente costumam ri
dicularizar os homens de 
governo e adversários po- 
Jitícos, pensando, dessa for
ma, atrair adeptos às suas 
causas. Na imprensa essa 
prática é nociva, porque o 
papel desta é muito 
alto, muito mais

Aludindo-se tamôem â 
desmoralização de alguns 
programas de rádio, uota- 
damente do Rio de Janei-

mats
nobre.

irreverência anti-patriótica 
que deveria setvpunida.

Jornalistas que poderiam 
colaborar com suas criticas 
sensatas e construtivas 
'■»ara a normalização da vi
da nacional, descambam 
para o desrespeito aos seus 
semelhantes em campanhas 
difamatórias de consequên
cias desastrosas.

Fazemos votos para que 
esses patrícios afastados do 
dever profissional e do cami- 

civilizaçãolnho da razão, sobre os
ro, centro da - ....... , (
Brasileira, de onde deveria- quais também pesa a res- 
Qos receber exemplos sa ponsabilidade da educação 
lutares de boa norma pu- dos brasileiros, desistam dos 
blicitária, chegamos à con-1 propositos de fazerem «rao- 

existem in -, lecagens» o J J "

que, por sua vez, nem to
mou conhecimento daquela 
sugestão. E tanto foi assim, 
que foram votados dois no
mes dentre os chefes de 
antigas correntes hoje fun-| 
didas na U. D. N.»

Londres, (De Virgil Pinkley, 
da United Press) — As queixas, 
hoje, na Grã Bretanha são mui
to rrais numerosas do que fo
ram mesmo durante a guerra. 
E qual a razão dessa situação? 
Sabemos que existe muito ma
ior escassez de alimentos, rou
pas e outros generos de primeira 
necessidade. Ein toda a parte ve
mos filas muito meis compridas 
do que durante os terríveis anos 
da luta contra a Alemanha na
zista. Por outro lado viemos a- 
gora nos deparar com um odia
do sistema de racionamento do 
pão, enquanto que o mercado 
negro opera na Grã Bretanha 
quase que na mesma extensão 
em que na Europa.

Acresce que as dificuldades 
de transporte tornam-se cada 
vez mais difíceis e as. mercado 
rias de consumo são escassas ou 
simplesmente inexistentes.

Até nos jornais se reflete a
«Times» o unico jornal que circula com 

oito paginas, pois os demais saem com quatro.
De todas as recentes reduções nos racionamentos, 

a meu ver, os que mais nos afetaram foram os referen
tes ao sabão e ao leite.

Jorge 
crise, sendo o

VI

Manifesto So
cialista do PTB.

São Paulo, (Dibra) — O 
manifesto que o partido Tra
balhista lançará ao povo e 
atualmente em elaboração, 
reivindica entre outras coi
sas: a reforma agraria, li
quidação de latifúndios su
burbanos, socialização das 
empreza» de utilidade pu
blica e participação dos tra
balhadores nos lucros das 
emprezas industriais.

clusão de que
dediquem-se à 

missão de elevar o3 t ju w    T -
lividuos interessados noma 1 nobre 
(,ampanha de descrédito da nivel educacional da nossa

— «.•»4 a
nossa vida interna e numa gente.

O conforto da vida em 
família e a necessidade da 
vida comercial exigem 

um telefone
Faça instalar um telefone em 

sua casa

Dr. Altamíro Guimarães
Telegrama do deputado conterrâneo, Major Octaei- 

lio Costa, transmitiu-nos a infausta noticia do faleci
mento, ontem, no Rio de Janeiro, do ilustre catari
nense Dr. Altamiro Guimarães, deputado federal por 
este Estado, da ba.-cada do P. S- D.

O ilustre morto era pessoa de grande relêvo nos 
meios sociais de Santa Catarina, tendo feito uma bri
lhante carreira na política do nosso Estado, ao qual 
sempre serviu com desvêlo.

Amigo dedicado do Dr. Nereu Ramos, desde a sua 
mocidade acompanhou-o, tendo sido deputado estadual, 
presidente da Assembleia, e Secretário da Fazenda, ocu
pando a lnterventoria, interinainente, por diversas 
vezes.

Era estimadíssimo por todos quantos conheciam 
seus altos prodicados, e mesmo entre os seus adversá
rios políticos. Foi Vice-presidente da Comissão Execu
tiva do P. S; D. e eleito deputado federal,‘em 2 de De
zembro ultimo.

A noticia do falecimento do Dr. Altaoiiro Guima
rães, causou consternação nesta cidade, principalmento 
entre os seis correligionários.

'A familia do ilustre patrício e ao Partido Social De
mocrático de Santa Catarina, as nossas condolênoias.
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Jo rg e  de Moraes

Aniversários
Dia 17

A. Exma. Sra D. Ceies 
te Couto, esposa do Sr. Oc- 
tacilio Couto.

— Ednir Duarte, filho 
do Sr. Veríssimo G. Duarte, 
do alto comercio desta cida
de

lha do 
Duarte, 

— A

Sr. Veríssimo G. 
do comercio local. 

Exma. Vva. Arlin- 
da Guglia«'.ri, residente nes
ta cidade.

— A Sta. Diva Andrade, 
filha do Sr. Inácio Andrade,

Ido comercio desta cidade. 
Dia 21

O Sr. Celso Cordova, cria- 
!dor em Borel.— Rogério Adonis, filho! — 0 menino Arli Alaor, 

do Sr. Tito Ramos, do co-, Cilho do Sr. João Prudente 
mercio desta praça. ! Vieira, fazendeiro em Pai-

Loo-- O Sr. Joaquim 
nel de Souza.
A Sta. Anita Pinheiro, filha 
do Sr. Tolentino Pinheiro, 
comerciante nesta 

Dia 18
O Dr. Joaquim Pinto de 

Arruda, Diretor do Centro 
de Saude desta cidade.

— Elma Helena, filha do 
Sr. Solon Vieira da Costa, 
fazendeiro neste munici- 
po .

— A Exma. Sra. D- Ma
ria Farias Goetten, esposa 
d i Sr. Catulino Go«tten, co- 
ii erciante em Lebon Regis, 
Curitibanoi.

Dia 19
A Sta. Esteia Duarte, fi-

nel.
Dia 22

A Exma. Sra. D. Nair 
Palma Valente, esposa do 

cidade. Dr. Edison Valente, Delega
do Regional de Policia.

— A Exma. Sra. D. Ade
laide Heusi, esposa do Sr. 
Evilasio Heusi, comerciante 
nesta cidade.

— A menina Yara Kö
che, Filha do Sr, Lupercio 
Oliveira Köche, oficial do 
Registro Civil.

— A Exma. Sra. D. Ana 
Borges, esposa do Sr. Lau- 
rindo Vieira Borges.

— Os meninos Samuel e 
Sueli, filhos do Sr. Evilasio 
Heusi, do comercio local.

DESPEDIDAS
Foram bem frias nossas despedidas,
Bem frio o último olhar que nós trocámos, 
Quem tranquilos nos viu de mãos unidas, 
E  o adeus ouviu com que nos apartámos,

Não soube, nem supôs, que eram mentidas 
A frieza e a reserva que mostramos,
E  que, longe um do outro, reprimidas, 
Desesperadas lágrimas chorámos!

Nessa comédia estóica do momento,
Nossas angústias não transpareceram,
Não devassou ninguém nosso tormento. . .

Foi depois, foi a sós, sem confidentes,
Que o desespero e as máguas irromperam  
Em soluços e em lágrimas ardentes,

Leônidas de Barros

Para a Mulher
Madeleine Vramant

Paris A famosa modista parisiense procurou uma 
silhueta feminina e natural. Todos õs seus vestidos são cou.s- 
fruidos sobre um espaitilho com barbatanas, o que antiga- 
meute se chamava um «suporte», que estreita a cintura e dá, 
às cadeiras um arredondado harmonioso. As saias são menos 
amplas; também os ombros perderam dimensã«' e ângulo, tor- 
naudo-se mais femininas; as mangas são muitas vezes corta
das numa só peça; as costas, ligeirainente blusadas. Madeíei- 
ue Vramant gosta dos marrons, dos castaubos, dos tons de ta 
baco. dos amarelos.

Para o «cock-tail>, o teatro ou o restaurante vemos os 
vestidos de tafetás ou de tule com saias ondulantes, que pa
ram acima do tornozelo, e jaquetas de abas, bordadas de aze
viche ou cabochons. Os grandes vestidos de soirée, muito be
los. são de tecido ou crepe maleavel:

eAnotámos, como detalhe novo. as capinhas alternáveis 
i «fraise» rigida de rendas brancas, bordadas.

Esteve alguns dias nesta ci
dade o Sr. jorge de Moraes, 
conceituado Dentista residente 
em Lebon Regis, município de 
Curitibamos.

Porque eu sou infeliz. .

Catulino Goetten
Regressou para Curitibanos, 

o Sr. Catulino Ooetten, comer
ciante residente no distrito de 
Lebon /?egis.

Zosimo Goetten
Para o distrito de Lebon Re

gis, municipio de Curitibanos 
regressou o Sr. Zosimo Goetten, 
criador ali residente.

I

L u rem  F estas

Ouve querido =-- o que aqui escrevo nâo é apenas 
pequeno capitulo da minha história, mas também o grito dei 
coração apaixonado, o lamento de uma almu que sofre.

Quantas vezes recordo o passado triste, aquele rom| 
vivo que não foi mais do que uma ilusão . . . Lembraste? 
olhar . . . Um sorriso . . .Encontros raros .

Falsas juras e um coração cheio de alegria.
Ainda ouço tua voz sussurrando ao meu ouvido fr| 

apaixonadas que faziam meu corpo tremer de emoção.
Cega de felicidade, não via a ironia de teus olhos ner 

sorriso cínico que bailava em teus lábios, enquanto ias f( 
do ! . . . Neste sonho viví alguns meses . . . até que um 

í resolveste partir. Nem ao menos te lembraste que eu ficarii 
padecer de saudade

E foi com um sorriso triste que eu pedi para te lembrarej 
mim, ao ouvires «aquele» fox de que tanto eu gostava, 
tempo passou . . .

Com a cruel noticia de que tinhas outra, tentei sef 
em meu coração, aquele amor que florescia . . . Tornei-mj 
sensível ao sofrimento e passsei a viver de recordações.

Hoje tu voltaste. Vejo em teus olhos aquele mesmo| 
lho de antigamente e ouço as mesmas palavras de outrora 
falsas . . . zombeteiras.

I E é por isso querido, que sou infeliz!
Teu coração d? homem orgulhoso nega-se a compre« 

i qne eu gosto de ti.

«A
Entre

.rosta!
P .
Sen»

r̂ersr
Pr

ente
0

<
jcima
J® Dl

patt
IO. I
Os a

O Dr. Lauro Ribeiro Júnior,i Sou uma escrava que procura satisfazer os mais i 
Chefe do Laboratório de Eno-j desejos de seu amo. Vês agora que já não sou uma ign 
logia de Farropilha, (Rio Gran- te? Anda acusa-te; Conta a verdade fria que me faz
de do Sul) e D. Maria Ribas 
Ribeiro, estão de parabéns pelo 
nascimento de sua primogênita 
MARIA LUCIA, ocorrido em 9 
do corrente mês.

a s '(S

fingirNão vês que padeço? Não queres? Então continua a 
eu te ouvirei, fingindo que vou acreditando . . .

La)es, Agosto de 1916
Vania Celi I

los, 1 
de cor 
Este 

ilacor 
já p

?
deft

a eveTn so-ber

Um pedaço de jornal mo-! 
Ihado e apertado em bola é 
excelente para limpar es
pelhos e cristais*

P~ L a .u z a IC-l'ZO

e  S )7 £ a .iía .

< ^7ún ia -z

NO'
mais

aâ e n a

participam aos parentes c pessoas de suas relações, o na 
cimento de sua primogênita MARIA LU dA , ocorrido 
Maternidade Teresa Ramos, em 9 do corrente.

Lajes, 12 de Agosto de 1916

A
tintes
Ibrançs

#
*  *

O amoníaco é um tira 
mancha de primeira quali-, 
dade, que não ataca o tecido ; 
por onde é passado nem lhe! 
tira as cores.

ESPORTES
dita.

Weitur

Campeonato Brasileiro 
Futebol

Convem saber aba de 
a

*Come
queTanto o esquimó 

em temperatura de quarenta! 
graus abaixo de zero, como 
o habitante dos tropicos que su
porta estes mesmos graus aci
ma de zero, acusam na sua 
temperatura própria trinta e

décimos.

Reina grande espectativa, para o campeonato bras |3! 
de futebol a realizar-se em Setembro proximo 

' São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal aprftão do 
tarão fortes seleções este ano. Em Santa Catarid 
meios esportivos estão em desusada atividade, 
apresentar um combinado, que seja a legitima oxpr 
do futebol barriga-verde.

seis graus e alguns
* *1?»

Que em certas regiões da 
china uão se pode considerar 
honrado um homem, que não 
teuba pelo menos quatro 
esposas.

DnJOAO RIBAS RAM OS
ADVOGADO

Rua  Corre ia Pinto, 11

M a r s
SANTA CATARINA

AULAS DE PIANO •)
ü*

A professora Leonor Neves Pires, diplomada pelo Insl 
to de Musica do Paraná, avisa às extnas. famílias que a 
ura curso de piano e teoria, nesta cidade, era 
residência, à Rua Correia Pinto.

0 SAPATO CHIC
A mais nova sapataria de Lajes

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

ho a

Esta casa recebe semanalmente artigos de alta mod

Não compre sem verificar os nossos preços 
Rua 15 de novembro, junto ao Café Cruzeiro

Hl IR

Faça sua propaganda no “ Correio' Lagcano

Cora

(

competi
«nado

de
Ranu 

Sado 
«crilór 
Conlábi 

de
no
Tri

I
riO..

A®orj
H  1
«os j

-'«ilar,
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0  Papel da Oposição )

«A U. D. N 
Entre esses

tem sérios compromissos com a Nação 
compromissos avulta a defesa

Alcides Rebello ;
Já se encontra restabelecido I 

da enfermidade que o reteve ao j 
leito o Sr. Alcides Rebello, D i-| 

, retor da Cia. Catarinense de

Fm“ '1“1“8 ’»■nrca“rMto d 7 s “ r  aSISe“lei F°'í , e T 'UZ,S' A' des,acid*de-

AGRADECIMENTO

da existência!UDN

“ Maestro Ademar: : r ^ “ S:“ sE , : i r arta“í0S e P?“«  homenageado
o que os lideres responsáveis por esse partido politico 

sempre tiveram como objetivo foi colocar os interesses do Bra- 
sil acima dos interesses mesquinhos do partidarismo e uão in
cidirem nos velhos erros do passado que tanto mal fizeram à 
nossa patria. Fazer oposição não é atacar 
governo. Fazer oposição é fiscalizar.

Os atos que merecerem louvor 
apoiados, realizando-se uma critica 
vo de 

E ste
de atacar a torto e a direito, .só pelo gosto de ser do con
tra, jd  passou da epoca. E' esse o roteiro da UDN. ins
pirado pelo desejo de servir lealmente o Brasil e de 
lhor defender os verdadeiros ideais de democracia. *

(O grifo é nosso)

Ademar Ponce, sensibilisado vem agradecer as carinho?as 
homenagens que recebeu na data do seu aniversario natalício, 
por parte dos seus amigos e pessoas de suas relações, tanto 
pessoalmente, como por meio de cartões e telegramas, especial- 
mente aos que lhe propoicionarauí uma tocante recepção no 
Clube Io de Julho, assim como aos que ofertaram mimos.

Lajes, 15 de Agosto de 1946.

corrigir

sistematicamente o

e apoio serão louvados e 
construtiva, com o objeti-

Por motivo de seu aniversario 
natalicio, ocorrido em 10 do 
corrente, o maestro Ademar 
Ponce recebeu inúmeras homena
gens de amigos e admiradores, 
como prova do quanto é aprecia
do nesta cidade.

Por iniciativa de um grnpo de 
amigos, foi-lhe oferecido valioso 
mimo, por ocasião da recepção 
realizada em sua honra no Olu-
be Io de Julho, à que compa- 

aevQ ser o papel da oposição. O velho sistem a , receu grande numero de famí
lias, decorrendo a festa em meio 
da maior alegria, organizaudo- 
se animado baile.

Seus alunos da Banda Infan
til Carlos Gomes, prestaram- 
lhe significativa homenagem 

»que constou de alvorada as 6 
horas da manhã, visita à tar
de e oferta de um mimo.

me

do a

«Diário Carioca*

NOTA DA REDAÇÃO - O «Diário Carioca* é um 
mais aguerridos orgaos da U. D. N.

Aviso
A Prefeitura Municipal comunica 

buintes que. até o dia B1 do corrente, 
cobrança do inposto sobre Industrias e 
multa.

aos Srs- contri- 
se procederá a 
Profissões, sem

D r.J. B. TEZZA
Advogado

Rua Afonso Ribeiro s'n. 
Alto da Santa Cruz

LAJES — Sta. Catarina

A Peste suína
Decreto-Lei n° 313, de 2 de ago sto  de 1915

O Interventor Federal no E«tado de Santa Catarina, usan
do das atribuições que lhe confere o artigo 6., item V, do de
creto lei fedral n. 1.202, de 8 de abril de 1939 e,

Considerando que um surto de PESTE SUIN4, com ori
gem no sul do Estado de São Paulo, está dizimando os .reba
nhos de porcos do norte do Paraná:

Considerando as noticias de ter irrompido a moléstia em 
outras unidades da Federação;

Considerando a necessidade de providencias acauteladoras, 
pertinentes á preservação do rebanho suino de Santa Catarina;

D E C R E T A :
Art. Io -  Fica proibida, a titulo precário, a entrada no ter

ritório catarinense de sumos procedentes ou que transitarem pe
lo Estado do Paraná.

Art. 2o - E’ Florianópolis, depois de permitido o desembar
que pelo Serviço de Defesa Sanitária Animal, o pôrto de entra
da de suinos, com procedência outra que não a do Estado no
meado no artigo precedente,

Art. 3° - O serviço de limpeza e desinfecção dos meios de 
[transporte utilizados na locomoção de animais vivos é o estabe
lecido no decreto-lei federal N° 8.911, de 27 de janeiro de 1946.

Art. 4o - Este decreto entrará em vigôr na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Palácio do Oovêrno, em Florianópolis; 3l de julho de 1946 
(Ass.) Udo Deeke e Leoberto Leal.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 14 de agosto de 1946

O rg an ização  Contábil 
e C om ercial Ltda.

Proibida de a  exportação  Suinos
Rio, (A. N ) — O presi

dente da Republica assinou 
decreto suspendendo, em to-

Vende -se  u n is  o laria
Em montagem, situada à A- 

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

do o pais, a exportação de 
suinos de córte e seus produ
tos derivados, destinados á 
alimentação hum ana.

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

Tratar nesta redação.

4 lotes á venda
'T o m a rá  posse, hoje, o 'Nas n»» M»reohai r>eo<wo

r e Travessa Siqueira Campos,

G erais m
x 15,00 m de fundos, e os 
outros dois 10,00 m x  39,00  
m de fundos.

Acaba de ser instalada nesta 
cidade a «Organização Contá
bil e Comercial Ltda.» sob a 
direção do Sr. Edmundo Arru
da, competente guarda-livros 
diplomado e conceituado ho
mem de negocios e do Dr.
Hélio Ramos Vieira, abaliza
do advogado do nosso foro.

O escritório da «Organiza . . .  i ravosaaoiu UtJlI CL LL1 U<
ção Contábil e Comercial Ltda |j VeII101* *10 Ml IMS medindo dois lotes 12,00
dentro de breves dias estará 
instalado no novo prédio do Sr.
Aires Amorim, à fua 15 dei 
Noverrbro, 13 e terá tres de-| 
partamentos distintos assim dis
tribuídos:

a) Escrituração Mercantil, Es
critas Fiscais, Requerimentos 
em geral, R-gistros na Junta 
Comercial do Estado, Levanta
mento de Inventários e Balanços,
Pagamento de impostos, etc.

b) Advocacia Comercial, Con
tratos e Distratos Sociais, Fa
lências, Concordatas, Cobran 
ça$ em g^ral, etc. .
Legislação Trabalhista, Legis a 
Çâo Fiscal;

c) Representações, Consign 
Ções e Conta Própria.

Agradecimento
Alcides Rebello, já restabelecido da enfermidade que o a- 

cometeu, vem por este meio agradecer ao distinto facultativo 
Dr. Aujor Luz, pela dedicação com que o tratou e muito espe 
cialmentc aos bons amigos, João Buatim, José Corrêa Dias e 
Henrique Olinger, pela assistência que lhe prestaram, estenden
do seu agradecimento a todas as pessoas que o visitaram em 
sua residência e interessaram-se pelo seu estado de saude,

A todos a sua gradidáo.

Lajes. 16 de Agosto de 1946.

Vernie- oû  Um bangalô novo 
-S c  de material, com 9 

Peças, instalações elétrica e sa 
nitaria com agua fria e clu^n 
O terreno mede 1 4 x 30 nit. si. 
Lado na Av. Mal. Floriano. 

Tratar nesta redação

Rio, — (Meridional) — O 
presidente da Republica assinou J 
decretos, hoje. exonerando o, w - v n e c r
Sr. |oão Beraldo da intervento-; VcM Jt-bk
ria de Minas e nomeando pa- ’ Uma area de campo e mato 
ra substitui-lo o bacharel Julio'com 800 mil m2, no distrito de 
Tarvilho Na mesma ocasião Card.
marcou a posse do novo inter- Tratar com Laerte Rath nesta 
ventor para amanhã, ás 11 cidade, 
horas, no gabinete do 'minis-: 
tro da Justiça.

CHEGOU AO RIO 
Rio, (Meridional) — Chegou, 

procedente de Belo Horizonte, j 
o sr Júlio Carvalho, presiden- 
te do Conselho administrativo
de Minas, que, couiormc no
ticiamos, foi escolhido para 
substituir o sr. João Beraldo 
na interventoria mineira.

O sr. Júlio Carvalho, ouvido 
nela Meridional, informou que 
ia sc avistara Hgeiramente com: 
]0 ministro da Justifa e que ho- 

conferenciará com o presi- 
Dutra. Adiantou que aJe -dente

sua posse se dará amanhã.

F a b ric a  á e la t l f i l i i o s
DE

Ag*enor V arela
Rua Quintino Bocaiuva, 18 

-  LAfEà -
Grand6 variedade de mo
delos em diversas cores.

Possue grande estoque e 
aceita pedidos dos muni
cípios visinhoH.

B a r  A v e n i d a
R u a M a l .  Deodoro  — ------ ju n to  n A gencia Ford
Casa especializada — Bar Café
MODERNO SALÃO DE RESTAURANTE

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

Faça uma visita ao BAR U í K
ABERTO ATE' ’AS 23 HORAS

Aos Agricultores
M o in h o  de trigo e m ilh o

A Sociedade Moiplia Ipiranga Ltda. participa 
aos Srs. agricultores que instalará, ainda este ano, um 
moinho da trigo e milho ,prevenindo-os de que devem in
tensificar suas plantações, porquauto o referido MOINHO 
comprará toda a produção desses cereais.

Lajes, 28—6 -  946

T
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Secção línra.
Hora do Ministério da 

Agricultura
A DEPENDÊNCIA DO SERVIÇO DE DEFESA SANITÁ 
RIA ANIMAL nesta Cidade, comunica que, todos os do
mingos, pela Rádio Tamoio, de 18.30 às 19 hs. etn ondas 
curtas (31.22 mts.) e médias (900 kcs) é irradiada a «HO
RA DO MINIS TE’ RIO D A  AGRICULTORA, sob orien
tação do Serviço de Defesa Animal, e constando da se 
guinte matéria:

а) — tópico de orientação sobre a política do Ministé
rio;

б) — noticiário das atividades do Ministério;

c) — informações sobre os serviços técnicos do Ministé
rio, sediados no interior;

d — notas em torno de questões agro-pecuárias, segun
do as solicitações de ouvintes e

e) — campanhas do divulgação e esclarecimento, foca
lizando os grandes problemas agrários do país: 
exodo rural, restauração das lavouras em deca
dência, proteção à fauna, reflorestaraento, con
servação do solo, defesa sanitária da produção, 
mecanização da lavoura, restauração da fertili
dade du solo, saúde e conforto para o produtor 
rural, racionalização da produção, educaçao rural, 
etc.

Edital

Dr, JORGE MAISONNETTE
A dvogado

Reabrirá o seu escritório nesta cidade, brevemente.

Escritório Jurídico Comarc'al
DIRETOR

Dr. Elisiário de Camargo Branco
— Advogado —

ESCRITO’RIO: Rua A ristiliano Ram os,' 6 — Fone 16. 

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

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

D E P A R T A M E N T O S :
JU RÍD ICO  — Chefe: Advogado Ananias O’Donnell. Cobranças, In 

ventários, Ações Civeis, etc.
COMERCIAL — Chefe: Snr. E rnani Rosa. Representações — Conta 

propria.
RURAL — Chefe: F iitz  Roesener — G ranja C am argo Branco a 15 kms. 

da cidade
INFORMATIVA) — Çhefe: Srta. Ruída W agonfuhr -  Biográfico -  Ge

nealógico e Comercial.
INDUSTRIAL — Madeiras, /^enlia, Leite, Q ueijo e M anteiga. 
IMOBILIÁRIO (URBANO) Chefe: Dna. O rlandina Feijó — A dm inis

tração de imóveis, compra e venda de casas, chacaras, lo- 
1 tes. armazena, empresas, etc.
t IMOBILIÁRIO (R U RA L):’— Venda de fazendas, terras para coloniza

ção’, pinhais e serrarias.

O Doutor Ivo Guillion Pe
reira de Melo, Juiz de Di
reito da Comarca de La
jes, Estado de Santa Cata
rina, na Forma da Lei, etc.

Faço saber que foi designado 
o dia trinta (30) do proximo 
mês dc agosto, para, ás dez ho
ras, rennir-se, nesta cidade, a 
tdrceira sessão do Tribunal do 
Juri, que trabalhará em dias úteis 
sucessivos, e que, havendo pro
cedido ao sorteio dos vinte e 
um jurados que terão de servir 
na mesma sessão, foram sortea
dos os cidadãos seguintes: -  1 
Lauro Waltrick Camargo, Painel; 
• 2 Dorval Alves Paim. índios;
-  3 Odon Waltrick de Cordova, 
Capão Alto; - 4 Anastacio Oon- 
çalves de Araújo, cidade; - 5 
Gasparino Vieira de Andrade, 
Painel; -  6 Nelson Nerbass, ci
dade; • 7 Jani Camargo Ramos,

' Capão Alto; -  8 Rufíno Figuei- 
iredo, cidade; -  9 Erviu Specht, 
cidade; -  10 Lauro Borges de 

I Oliveira, cidade; -  11 Gauden- 
j cio Pereira de Andrade, Capão 
; Alto; - 12 João Alpheu de Oli
veira Lemos, cidade; -  13 Odi
lon Godinho dos»Saotos, cidade;
- 14 Nelson Vieira do Amaral,
cidade; • 15 Rodolfo Lang, ci
dade; - 16 Emiliano Ramos
Branco, Capão Alto; - 17 Silvio 
Gamborgi, cidade; - 18 Dimas 
de Oliveira Waltrick, cidade; - 
19 Cid de Souza Borges, cidade;
- 20 Doutor João Ribas Ramos; 

i- 21 Mauro Rodolfo. Todos es
ses cidadãos, bem como os in
teressados em geral, são por es
ta forma convidados a compare
cer a sala das sessões do Tri
bunal do Juri, no odificio da 
Prefeitura Municipal - desta 
cidade, não só no citado•> dia 
e hora, como nos dias seguintes, 
enquanto durar a sessão, sob as 
penas da lei, se faltarem.

E para que chegue a noticia 
ao conhecimento de todos, man
dei passar o presente edital, que 
serà afixado a porta do edificio 
onde funciona o tribunal do Juri 
e publicado pela imprensa local. 
Determina ainda este Juifco as 
diligencias necessárias para inti
mação dos jurados, réus e das 
testemunhas. Lajes, trinta dias 
do mês de julho do ano mil no
vecentos e quarenta e seis; Eu, 
Ari Cândido Furtado, Escrivão 
do Juri, que o datilografei e 
subscrevi.

Ivo Ouilhon Pereira de Melo 
Juiz de Direito.

Associação Brasileira de 
Municípios

Instalou se, no Anditorio do 
Ministério da Fazenda, no Rio 
de Janeiro, em obediência á 
Resolução n* 7 — A da Co
missão !Panamericana de Coo
peração lntermunicipal, a Asso
ciação Brasileira de Municípios, 
conforme /?«comendaçào Es
pecial da VI Conferencia In
ternacional Americana, a que 
aderiu o Oovcrno Brasileiro.

Entidade eminentemente té
cnica, destituída de própositos 
políticos, a Associação Brasi
leira de Munii ipios tem como 
objetivos fundamentais:

j° — estudar permaneute- 
mente, a organização, o fun
cionamento, as condições e 
métodos de trabalho dos Mu
nicípios brasileiros, visando o 
seu melhor rendimento; I

2° — promover o maior in
tercâmbio possivel entre os Mu- 
nicipios e com eles colaborar 
no planejamenfo, orientação e 
implantaçãoàde quaisquer modi
ficações ou reformas indispen
sáveis;

3» — receber, estudar e di
fundir sugestões sobre assun
tos de administração munici
pal, promovendo com os or- 
gãos federai;, estaduais e mu
nicipais e por meio de docu
mentários, congressos, publica
ções, mesas redondas, cursos 
e conferencias, ampla difusão 
de ensinamentos sobre os prin-j 
cípios, os problemas e a fécni-i 
ca de administração; 1

4o — prestar aos Municípios 
completa e efetiva assistência, 
quando solicitada;

5° _  propugnar junto á
Constituinte pelo imediato au
mento das rendas municipais, 
mediante uma nova discrimi
nação de rendas, de molde a 
pe mitir que as administrações 
locais possuam os recursos in 
dispensáveis á solução de seus 
múltiplos problemas;

6o =  promover a criação de 
Associações Regionais de Mu
nicípios em todos os Estados 
e Territórios, para defesa de 
seus interêsses e solução de 
seus problemas, filiadas á As
sociação Brasileira de Municí
pios, consoante as recomenda
ções Especiais das Conferen
cias Panamericanas;

7o =  realizar os objetivos 
de cooperação expostos nos Es
tatutos da Comissão Paname- 
ricana de Cooperação Intermu- 
nicipal, recomendados e retifi
cados pelos Congressos Pana- 
mericanos de Municípios e pe
la VI Conferência Internacio
nal Americana.

Estimulado pela A. 8. M. a 
totalidade do grupo parlamen
tar levou para a Assembléia 
Nacional Constituinte a idéa 
basica da entidade, que é a re
forma da orientação arrecada
dora pela qual os Municípios 
passam a ter acrescidas as soas 
fontes de receitas, duplicando 
sua atual arrecadação.

V e n d e -se
Um otimo terreno á rua Rio 

Branco com 11 mtrs de fundo 
í por 18 de frente,

Mais informações nesta reda
ção.

CUAM PAGNE 
V1NM05 FINOS 
E 5UCG0 DE UVA

iteWRUtí kUcUIG: QWUDWE £« m  tE SUA MEZA A610UÍU
0  í T S í t t O  KS ” líOKtNf.mSULIAÇÍO ENOLOGICA10 PAIZ 

E.UG5ELE SClt.-axiM B.G.S05ÜL
Representante em Lajes t  municípios risinhos 

Leoní P. da Silva  
Praça Vidal Ramos Sênior

M atriz  :
F L O R 1 A N O P O L IS

Filial C uritiba 
M ostruário em Tubarão

Carlos ií(Ej|)cke S. A. comércio e Indústria
FILIAIS EM LAJES — LAGUNA—BLUMENAU —JOACABA — JOINVILE — S. FRANCISCO DO SUL

ENDEREÇO TELEGRÁFICO H O E P C K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

DE

A g en c ia
EXPEDIÇÃO E

DESPACHO EM SANTOS

F a z e n d a s  nacionais e estrangeiras, Algodões, Morins e Cam braias Casemiras, T eci
dos para C ortinas e Tapeçarias Colchas, Cobertores Acolchoados, Panos para 
mesa, Lonas, Tecidos rayon lisos estampados, Linhas para bordar e serz ir Lã

JJ
)ani u o tu u o o  v* wvjyu.«, vwucibuica nooiuuuauua, i  anos para

mesa, Lonas, Tecidos rayon lisos estampados, Linhas para bordar e serz ir Lã 
para bordar, Perfum arias, Arm arinhos, harutos, etc. 

em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres, «a- 
noa galvasadosi e fitinga, artigos do louça esm altada, vidros para vidraças 
obras denvídro e cristal, louças 9anitarias, camas do ferro e m adeira, T intas a 
ol»o e em pó, serra  pera engenho, conservas em geral, vinhos nEicionais •

estrangeiros
M o to c ic le ta s  Bicicletas a m oter, tricicletos, b rin ^ ie lo s .
M a q u in jr io  em geral para oficinas m ev im ou . fun lições, etc. Talas, Guinchos, M aca

cos ferram entas para todos os fins, cofres o cuxe tas  de aço, fo 'le s . oe n n le -  
to sortim ento de m aterial para instalaçQes eletricas, ’arados, m i (Uin.is da bene

ficiar madeira, motores eletricos. etc.
D ro g a s  era geral, por atacadoj

Agentes da General Motors der tirasü S. A.
mr-wi * -
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Pre.eihira Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

d e c r e t o

de 1* de agosto de 1946

0  P r e fN O M E A tiPal &  U ja8' re30” e:
De acordo com o art. 15, item II, do 
decreto lei estadual rr 700, de 28 de 
outubro de 1942:

Dsmarina da Silva para exercer o cargo do Auxi 
liar de Agencia Municipal de Estatística, Padrão 1, 
constante do Quadro ünico do Município.

1946Pre 6ltUra Municipal de LaJes» em 10 de agosto de

Assinado: Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Ulderico Canali — Secretário.

DECRETO
de 1* de agosto de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acordo com o art. 15, item II, do 
decreto-lei estadual n- 700, de 28 de 
outubro de 1942: '

Syrth D’aquino Nicoleli para exercer o cargo de au
xiliar de Agêacia Municipal de Estatística, l adrão 1, 
constante do Quadro Unico do Município.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 1* de agosto de:
1946.

Assinado: — Vidal Ramos Júnior
Prefeito Mamc/pal. j

Ulderico Canali — Secretário.
PORTARIA

de 3 de agosto de 1946.
0 Prefeito Municipal #de Lajes, resolve:

Conceder licença:
De acordo o art. 155, letra a, combi
nado com art. 157, do decreto-lei e s 
tadual n° 700, de 28 de ontubro de 
1942:

A Dorvina Ribeiro de Oliveira que exerce o cargo de 
Professora, Padrão A, do Quadro Unico do Município 
(Escola mixta municipal de Bela Vista, no distrito de Ca- 
rú), de trinta (30) dias, com todos os vencimentos, a cou
tar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de agosto de
1946

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

e s c r it ó r io  d e  adv o ca cia— . . .  .. ̂ . • •
R R .  R E B E N T  T E R R A

Bacharel em ciência« jurídicas e «ocUL. pela Faculdade de 
^  Direito do Estado de São Paulo . ^

D R .  H É L IO  L À M Ó f  V I E I K A
J lÍ . —.. —  t Sociais, pela Faculdade de

viLrr ■■4:1 • j
W .m  o patrocínio J . ..do .  q»lq«*> T  *  “ ?
...o  : -  C.UU. cíveii (doot»~. .e.umeolo., .»v«»tfoios, d.-
iao e demoreaçío d. ac.). cri»«.». o*oolígioa.. ac.

lo, C l. Coidovo—Edifício Ch MMo » i E S - S .

firma Tlto Ramos* Cia. -  Rovendodor da

tandard Oil Co. o f BrasxlPosto Esso

Requerimentos Despachados1 '

N. 976 

N. 984 

N. 986

Dia 8 de agosto de 1946.

— José Sebastião da Silva -Licen;a para 
explorar uma pedreira - Sirr, a titulo 
precário.

— Edmundo Ribeiro, por seu filho menor 
Milton Pompeu da Costa Ribeiro - Trans
ferencia de terrenos - Sim.

— Firmino Ribeiro da Silva e sua mulher 
- Transferencia de um terreno - Sim.

Dia 9 de agosto de 1946.
N. 968 — Camilo Afra Valente e sua mulher - 

Transferencia de terrenos - 2, despa
cho: Faça-se a transferencia de acordo 
com a informação.

N. 240 — Francisco Guilherme e sua mulher - 
Transferencia de um terreno - 2. des
pacho: Sim.

N. 999 — Flávio Carsten - Transferencia de um 
terreno - 1. despacho: Junte a Carta de 
Aforamento.

N- 1003 — Raul Cândido de Oliveira e sua mulher 
- Transferencia de um terreno • Sim.

Dia 12 de agosto de 1946.
N. 1005 — Guilherme Stumpf - Transferencia de 

um terreno - 1. despacho: Junte a Carta 
de Aforamento.

A P r o c u r a d o r a
N ativ idade & D‘acam pnra

Registrada na Junta Comercial do Estado sob n. 6319
ENCARREÜA-SE DE ASSUNTOS PÚBLICOS, OlVIS, 

MILITARES, BANCAKIOS E COMERCIARIOS

-  -------------------------

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

Florianopolis — —• — Santa Catarina

Informações em Lajea: ASBEL SOLON OA SILVEIRA. E J. Telefonica

Construtora Lajeana
ARRUDA & RAU, LTDA.

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

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

E scritório: R ua M al. Deodòro, edifício Paulo  Brocring, I .  a n d a r .

Novos tipos de casas  
pré-fabricadas

O governo federal criou, re
centemente, por decreto, a 
«Fundação da Casa Popular», 
organização qne se destina a 
resolver o problema da mora
dia, proporcionando às classes 
nenos favorecidas uma oportu

nidade para aquisição da casa 
própria.

Entre as sugestões do plano, 
figura uma apresentada pelo 
industrialista Osvaldo Delta 
Méa, de Passo Fundo, Rio Gr. 
do Sul, que se propoz a cons
truir casas de madeira pré-fabri
cadas, a preços consideravel
mente reduzidos.

E sabado ultimo, em terreno 
existente á Avenida Borges de 
Medeiros, nas proximidades da 
rna dos Andradas, em Porto Ale
gre, aquele industrialista reali
zou a primeira experiencia pu
blica, montando em pcucas ho
ras um «bungalow» de cinco 
peças, leve e solido e de visto
sa aparência.

Falando à reportagem, o sr. 
Cristiano Costa, representante 
do sr. Osvaldo Delia Méa, de- 
claroü que a experiencia pela 
impressão causada, obtivera 
pleno sucesso, afirmando que o 
exito do plano depende, agora, 
exclusivamente, do governo do 
Estado, que prometeu auxiliar 
o empreendimento.
DETALHES DA CASA EX

POSTA AO PUBLICO
A casa pre-fabricada de ma

deira, que está sendo exposta 
na Av. Borges de Medeiros, 
mede 5,50 de frente, por 7,90 de 
fundo dispondo de cinco peças 
dee hall, corão segue: dois dornii- 
torios, varanda, cozinha, quarto 
•le banho e avarandado.

Suas paredes são duplas com 
forro e revestimentos internos 
de madeira compensada. As pa 
redes externas são de taboas 
aplainadas — macho e femea 
— de polegada. O preço na 
mecanização em serie, é de Cr$
11.000. 00, que compreende a ca 
sa telhada, envidraçada, com 
alicerces e montada no terreno 
dos interessados.

Dentro de breves dias será 
exposto um outro tipo de casa 
pre-fabricadas, no valor de Cr$
8.000. 00. Tanto a pintura, como 
a instalação eletrica, esgoto e 
fossa serão por conta do adqui
rente. Dispõe aquele industrial 
de trinta tipos ds casas diferen 
tes, alguns dos quais serão ex
postos no mesmo local, onde 
já se encontra a primeira casa 
exposta. Nesses tipos de mora
dia não são empregados pregos, 
pois todas as suas peças são pa
rafusadas ou montadas por en
caixe, que lhe dá resistência 
solida- O barateamento das ca
sas pre-fabricadas de madeira 
reside no fato de poderem ser 
produzidas em massa visto a 
matéria prima empregada, que 
é o pinho, existir em grandes 
quantidades no Estado. Um? 
vez concretizado o plano, que 
não terá intermediários, todas 
as residências de madeira serão 
postas á venda a preços de fa
brica.

urtinr çr Ura aparelho de ra- 
i LI|Ul*0L dio marca Westing- 
house, com 5 valvulas, em per
feito estadorar/aTt.r nesta reda
ção.
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Os jogos do torneio de 
H t ?  futebol nesta cidade

Domingo p. passado, corr grande assistência, rea
lizou-se a 2a partida, do Torneio para disputa da Ta
ça «Elibranco» entre o Vanguarda F. C* e o União F 
C. saindo vencedor o ultimo pelo escore de 4x2. O jogo 
foi bem movimentado e Com lances interessantes impres
sionando bem a asBisteucia. Fizeram golos: do União, 
Amadeu, Ernani e Tulio. Do Vanguarda, Lang.

Em pro8seguime.:to, realizar-se-á amanha, domin
go, às 16 horas, a partida entre o União F. C. e o Gré
mio Esp. Diocesano, para cujo encontro reina grande 
espeotativa-

O vencedor desta ficará definitivamento com o troféo 
«Elibranco»,

Espera-se grande assistência para esse jogo.

Possibilidades da Viagem a Lua
Washington, 12 (Reuters) — Vários jovens cientistas do 

exercito norte-americano declararam, ontem: «Acreditamos na 
possibilidade de viagens à lua». Estas palavras foram pronun
ciadas ao comentar-se o trabalho dos cientistas do Exercito, os 
quais estão planejando a possibilidade de enviar um rojão à 
Lua.

Um deles acrescentou: «As pessoas que não têm maic de 
40 anos de idade teera grandes possibilidades de verem via
gens interplanetárias como cousa de rotina. Levaremos para a 
Lua e planetas rojões construídos de tal maneira que levarão 
um dispositivo que possa ser usado como plataforma, para a 
viagem de volta.

Outro cientista, tecendo comentários sobre os trabalhos 
dos técnicos do Exercito, declarou, tan bem: «Chegará um 
momento em que as fabricas serãojS constiuidas na Lua e em 
Marte, a fim de aprovejtar as matérias primas que faltam na ter
ra».

Gap. V íileriaiui de Mora is
Seguiu para o Rio de J a 

neiro, afira de ingressar na 
Escola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais, o Cap. Sebastião 
Valeriano de Morais, do 2. 
Bati. Rodoviário desta cida
de e genro do Sr. major 
Ootacilo Costa, nosso ilustre 
representante na Camara 
Federal.

Major D jalnia M. de Menezes
Por ter sido classificado 

no Btl. Escola de Engenha
ria, seguiu para a Capital 
Federal, o major Djalina 
Miguel de Menezes, que a- 
qui serviu no 2. Btl. Rodovi
ário, durante muitos meses.

Não será Extinto o Instituto 
Nacional do A/late

A Delegacia Regional do Instituto Nacional do Ma
te neste Estado, recebeu do presidente dessa autarquia, 
dr. Generoso Ponce Filho, um telegrama informando não 
ter fundamento as noticias ultimamente divulgadas a 
respeito da extinção da aludida entidade.

O 1. N. M. continua trabalhando intensamente no 
sentido de incentivar a produção na maior escala pos
sível, concorrendo assim, para objetivar a estabilisaçãu 
de sua política.

Qualquer projeto de reestruturação do Instituto, 
será no sentido de consolidar ainda mais as bases fem 
que repousam a grande entidade autarquica.

Dr. José Antunes
MEDICO,

CJRURGIA EM GERAL -  C 
NECOuOGIA -  PARTOS

Em P. A legre g ra n d e s  
film es Europeus

Serão exibidos em Porto Ale
gre, novamente, grandes filmes 
europeus sendo que o primeiro 
a ser lançado será «Música do 
Céu», da produtora «Viena Fil
mes», que tem como principais 
interpretes Ferdinando Mayer- 
hofer, Hans Holden e Otto 
Hartmann: A película é dirigida 
por Max Neufeld.

Após, será lançada a grande 
produção «Música de Sonho», 
estrelado por Beniamino Gigli.

Façam seus anuncies no (CorreisLageano»

Oportunidade
Vende-se um lote de terra n. 

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

Tratar nesta redaçáo que da
remos informações

ycunr PC Uma boa casa de 
lUlUL-ÚL material, própria para 
comercio com acomodações para 
familia dispondo de grandes 
peças e bom terreno com bem- 
feitorias Tratar na mesma casa 
com João Alves Corrêa à rua 
Benjamim Constant.

Assine «Correio Lageano»

Casa Para Todos
A m ais barateira loja de fazendas

POSSUE BELÍSSIMO SORTIMENTO DE:
Tecidos em geral, p rinsipslm ente LSs, Sedas, Voilea, Tobralcos, 

Opalas, Cambraia« e Madras. Perfumaria« e artigos de toucador. F i
tas, e rendas. Colchas e toalhas. Cretones e Morins de cor. Pelúci
as, Cobertores e acolchoados. Casacos para Senhoras. Camisas, pi
jam as, G ravatas e Afeias para Homens.

NÃO COMPRE SEM VERIFICAR OS PREÇOS DA

MU PARA IODOS
A que mais barato vende e melhor atende

Rua 15 de Novembro — Defronte à Coleloria Federal

0 P. (I. P. não é subversivo  diz o s r .  Otávio M an g ab e ira
Rio, (A. N.) — O sr. Otávio 

Mangabeira manifestando-se so
bre a exposição do chefe de 
policia no Guanabara declarou: 
«Fiquei realmente profundamen
te impressionado pelo que ouvi. 
A exposição do chefe de policia 
revela surpreendentes atividades 
do Partido Comunisla. Tais ati
vidades entretanto acentuou, 
são lueramente partidarias. Não 
tem nenhum sentido subversivo».

Ü S M  R t S í S
ADVOGADO

P ra ç a  J o ã o  P e sso a  
EdiJ. Dr A c á c io  -  U andar

If lJFS
cS-artla C a ta r in a

Oportunidade!
AS MELHORES E MAIS 

BARATAS

C A N E T A S-T IN T E IR O
DI DIVERSAS M ARC aS

NA

Os m o to ris ta s  desta  c idade com em oraram  o dia do Ghaufér
Comemorando o ”dia do 

volante” transcorrido ern 13 do 
corrente, os motoristas desta 
cidade e mais os que se encon
travam aqui de passagem, 
organizaram uma janta de con
fraternização, no Bar Avenida, 
à qual compareceu grande nu
mero de profissionais e convi
dados. O ágape decorreu num 
ambiente de grande camarada-, 
gem e alegria, havendo vários j 
brindes.

V EN D E-SE
ÓTIMO TERRENO

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

NoPcias Militares
Foi claseificado no 2o 

Batalhão Rodoviário, aqui 
acantonado, o Capitão Nel
son Wortmann. que so acha
va servindo no 3® Batalhão 
Rodoviário (Lagoa Verme
lha),

Foi igualmente transfe
rido para o aludido Bata
lhão o Major Francisco Pi
nheiro Barroso, como sub- 
comandaute. O referido ofici 
al está frequentando a E s
cola de Aperfeiçoamento 
de Oficiais, com séde no Rca 
lengo (Distrito Federal.)

6’eguiram hoje com des
tino á Capital Federal os 
Srs, Major Djalma Miguel 
de Menezes, recetn-clàssifi
cado no'Btl. Escola de E n 
genharia, e o Capitão l. Fx. 
Sebastião Valeriano de Morais, 
em virtude de terem sido ma
triculados na Escola de Aper
feiçoamento de Oficiais (2- turno)

Pensão Familiar
de Catulino froetten

Lebon Regis - Curitibanos
Bons quartos - ótima cosinha - banhos frios 

e quentes - garage e botequim

Preços modieos

VENDE-SE
Um moderno Refrigerador au

tomático, com motor, t ip o  bal
cão, proprio para restaurantes, 
fruteiras, açougues, etc., em 
perfeito estado de conservação.

Tratar nesta redação.

Procure conhecer bem o Estado de S in ta  Catarina  

LENDO “0 Vale do Itajaí“
UMA REVÍSTA COMPLETA E EFICIENTE 

Assinatura anual — Cr. $ 35,00 

Pedidos para a caixa poãtal 135 — Blumonau
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Organização Contábil e 
Comercial Lida.

Cel. F rancisco  Fagun-

DIREÇÃO TE’CNICA;

Edmundo Arruda  -  Dr. Hélio Ramos Vieira
Caixa postal 31 . End tel. e fongr. «Contábil» Rua 15 

de Novembro 13 -Edifício Aires Amorim

Lajes — «Santa Catarina 
Escritório de:

a) Escrituração Mercantil, Escritas Fiscais, Requerimentos 
em geral, Registros na Junta Comercial do Estado, Levantamento 
de Inventários e Balanços, Pagamento de Impostos e*c

b) Advocacia Comercial, Contratos e Distratos Sociais, Fa
lências, Concordatas, Cobranças em geral, etc.
Legislação Trabalhista, Legislação Fiscal;

c) Representações, Consignações e Conta Própria;

In stitu to  de A posen tadorias e Pensões dos C om erciarios
A firma C. MONTENEGRO & CIA. estabelecida 

com Escritório, nesta cidade, á rua Coronel CorJova 
n. 10, avisa aos senhores Comerciantes, contribuintes 
do INSTITUTO acima, que está autorizada a proceder 
a cobrança das contribuições devidas aquele INSTITUTO.

Os seuhorea comerciantes deveráo comparecer ao 
referido Escritório, munidos da ultima guia de recolhi
mento.

LAJES, AGOSTO DE 1946.

des
Em 5 do corrente faleceu em 

Campos Novos, o Cel. Francis
co Fagundes, de tradicional fa
mília daquele município, onde 
era muito estimado. Antigo 
politico, o Cel. Francisco Fagun
des, foi deputado estadual e 
mais de uma vez prefeito de 
sua ferra. O seu trespasse foi 
muito sentido não só em Cam
pos Novos como em toda a 
zona da serra.

Nada decidido a inda  pelo governo sobre a extinção das a u ta r q u ias
Rio -  Os vespertinos anuncia

ram ontem a decisão do gover
no de extinguir as autarquias 
econômicas e o D. N. I. (anti
go D1P).

« Ö Farol
Recebemos mais um numero 

de «O Farol» o simpatii o or- 
gão dos alunos de Instituto de 
Educaçao desta cidade. Na pri
meira pagina o referido mensá- 
rio traz uma biografia do san- 
doso médico Dr. Cesar Sartori, 
com o respectivo cliché. A ca
ricatura do mês foi a do Prof. 
Horácio Lenzi, que gentilmente 
posou para Martinho.

EM ESTUDOS 
Podemos, entretanto, informar 

’que o governo nào tomou nen
huma resolução definitiva no 
assunto. A verdade é que cons
tituiu uma comissão composta 

j dos ministros da Fazenda, Tra
balho e Agricultura, para estu
dar o caso e dar parecer para 
sua solução. O estudo abrange 
rá os institutos economicos, as 

ícomissões de varias naturezas e 
,o  dito Departamento Nacional de 
I Informações. Esta comissão, por 
enquanto, só poude realizar uma 
reunião na qu=d foram destribui- 
das varias autarquias para cada 
um dos titulares estudar.

Aldeão
Azeite de Oliveira P u 
ro e óleo de Amendo

im neutralizada
0 mais fino para mesa 

DISTRIBUIDORW andiek Silva
icus da 
Dissolvido

tepidamente

Extende-se p a ra  o sul a peste su ína
Informação telegráfica do 

nosso correspondente no 
norte do Paraná, dá-nos 
conta de que a peste suina 
que assola aquela região, 
caminha implacavelmente 
para o sul do Estado, tendo 
atingido os muuicipios de 
Joaquim Tàvnra e Tomazi- 
na. (O ESTADO)

URGÊNCIA
Apenas depois deste estudo e 

,suas conclusões o governo ado-
tará providencias definitivas.

! De novo, apenas que o minis
tro Vidigal espós, na ultima re
união minsiterial, o trabalho re
alizado até esta altura, sendo 
então encarecida urgencio na 
conclusão do mesmo pelo pre
sidente da Republica, interessa
do em dar pronta solução ao 
problema. D. C.

( alnor.es d(aesperadores e violentos ia
c brim quite envenenam o organismo, 

.•.*ti'iin u energia, arruinam o saúde e de- 
h.litflji) . M i- ç to. I.m 3 minutos, Mondaco, 
r»(,v i í«.nnu!«r medica, começa a circular 
i< • te. dominando rapidamente os attv-
• I i . _ . x l c  o primeiro dia começa ad esa- 
; :.r i - ■ t  dificuldade em respirar e volta 
v  ‘ (mh> reparador. Tudo o que 6e íaz ne- 
e. - ;*rio <* tomar 2 pastilhas de Mondaco 
a»-, refeições c ficar A compl3tamente livre 
■ ! i \srua ou bronquite. A ação é muito 
•• .jfóa mesmo que se trate te  casos rebel- 
■.ifí- e antigos. Menciaca tem tido tanto 
êxito que * 2  oferece com a garantia de 
dur ao paciente p-epimçâo livre e f-cil ra
pidamente e coiripie.o alivio do sofrimento 
d«i iLsnm etr poucos dias. Peça Mondaco, 
hoje mesmo, em qualquer farfoáeia. -• '«bom 
garantia é a sua maior preteçãü. ^

rO tn
> .4 / .  y .?  e  J  •-J .  c J  x v

Agora também a Cr$ 10,00

Golátoria Estadual
Imposto de Industrias e 

Profissões
De ordem do sr. Coletor 
torno publico que, durante, 
o mês de A g o s to  corrente, 
se procederá a cobrança 
do imposto acima referido 

, correspondente ao 2° se
mestre do corrente ano.

Or contribuintes que não sa
tisfizerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
faze-lo no mês de setembro com 
a multa 'de 20°'o. Terminados 
os prazos acima citados, serão 
extraídas as certidões de divida 
para a devida cobrança executi- 
va.

Coktoria Estadual de Lajes, 
2 de agosto de 1946.

Alzimlro Francisco de Souza 
Escrivão — Padrão D

Otiino 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.

VENDE-SE
Um terreno, medindo 10 x 15 

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

no Hotel Provesani.

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

f?ua Hercílio Luz
L A J E S

Atende chamados para aí co
marcas de S.Joaquim. Cu ri ti ■ 
banos, Dom Retiro e Pio doSul.

VENDE-SE
Um terreno situado no mu

nicípio de São Joaquim, no 
lugar denominado Urubi- 
ci, com a area de 17 mi
lhões, com pinheiros e ou
tras madeiras de lei.

Tratar à rua Florianó
polis com o sr. Euclides 
Martins, nesta cidade.

I FACES COR DE ROSA

ülMWübU AüTO-ViAtlÃO «liltASIL»
Linha Regular de Transpor* de P»*»*«'™*

FLO R UNO PO US — BOM KMILO ^  "
Carros Novos e Confortáveis

HORÁRIO:
9as e 5as. Feiras

Lajes -  Florianopolis ^  4as‘ e Sabados 
Flor.anopolis -  ,Ag s hqraS DA MANHA

A pele do rosto das mu
lheres é a maior vitima das 
imposições da moda - alle- 

ira-se, em geral, com cremes, 
pós de arroz, pomadas, rou
ge, contendo, não raro, su
bstâncias nocivas, que lho 
matam a vitalidade, acaban
do por enrugá-la precoce
mente.

A agua e sabão, alimen
tação sadia, vida ao ar li
vre e ginástica, conferem h 
pele aquela côr rosada que 
nenhuma droga jamais po
derá dar’

Aos cosméticos, poma
das e pos, prefira os 
tonicos que a Natureza 
lho oferece gratuitamen 
te. SN ES*

Waltrick & Ramos
Comercio por grosso de gêneros alimentícios

Representações em geral
Compra e venda de Madeiras

■ =  Empreza de transporte de carpas
Transportadora «WALMOS* 

Cargas e oiicOrnondas pam  qualquer localida
de da região serrana.

End. Telegr. «ICalmos» - Caixa Poatal 115 -  Praça Vidal Ramos Seaior 

LAJES — Santa Catarina

COMUNICAÇÃO
Carlos Hoepcke S/A. Comércio e Indústria, Agen

tes Gerais cm Santa Catarina da Anglo-Mexican Petro
leum Company Limited, vêm comunicar á sua freguesia 
e ao comércio em geral que, conforme deoreto publica
do no Diário Oficial da União, em data de 16 dêste 
mês, a sua agenciada distribuidora de produtos dc 
petróleo, passou a donominar-se:

Shell-Mex Brazil Limited
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Â PAP1 f  AI ^ casa 9ue Procura *er semPre as maiores novidades I m i l  I  A L  em artigos para homens, mulheres e crianças
Rua Correia Pinto, 80

0  Boneco Elétrico das Casas 
Pernambucanas esteve

em Lajes
O sucesso da semana foi, sem 

duvida, a presença nesta cidade do 
Bonéco Elétrico, contratado pelas 
Casas Pernambucanas para visitar 
suas filiais no país.

O engenhoso Bonéco é creação 
do artista brasileiro Armando Gois 
Coelho, que esteve na América do 
Norte, tomando parte com seu Bo
néco, em Holliwood,no filme «Jen- 
tan janta comuosco» da Fox Fil
me, no qual tomaram parte Bettc 
Davis, John Góss, Roberto Tailor 
e Joan Art.

Contratado pelas Casas Pernam 
bucanas, informou-nos o Sr. Ar
mando Góis Coelho, tem o seq 
Bonéco atraído as atenções do pu
blico, nas cidades por onde pas
sou.

Nesta cidade a sua exibição

revolucionou o povo que acudiu em massa para apreciar 
o Bonéco que anda, ri, cumprimenta e fuma.

Declaração
Tendo terminado o prazo do contrato comercial de nossa 

firma, Lam & Fatuch, e em virtude do incêndio de nossojestabe- 
lecimento «Casa Nova», resolvemos liquidar a firma, pedindo a 
quem tiver alguma reclamação a fazer que apresente-se até 31 
do corrente, data em que cesasrá a responsabilidade da referida 
firma.

Lajes, 16 de Agosto de 1946 

Ass. Juan Lam 
José Fatuch

E stag io  de A sp iran tes  da Reserva,
Avisa-se aos aspirantes a oficial da reserva resi

dentes nesta cidade que deverão aprosentar-se no Q. G. 
da 5a. Região Militar (3a. Secção), etn Curitiba, no dia 
26 do corrente, munidos da respectiva documentação 
afim-de prestarem o competente estagio regulamentar, 
de 15-9 a 15-12-1946.

Para melhores esclarecimento« poderão os interes
sados dirigir-se ao 2o Batalhão Rodoviário aqui acan
tonado.

Uma, S an ta  estev e  no B rasil
Madre Francisca Xavier 

Cabrini, a bondosa freira 
que será canonizada por 
6 S. o Papa, esteve algum 
tempo no Brasil, onde fun
dou varias Casas de 
sua ordem, antes de 
transferir-se para a Amé
rica do ZVorte, onde termi
nou seus dias.

João Pedro Machado
Acompanhado do Sr. Gui

lherme Socas, deu-nos o 
prazer de sua visita, o Sr. 
João Pedro Machado, con
ceituado Inspetor viajante 
das Industrias Reunidas 
«Lucato» de Engenho de 
arroz e maquinas de fazer 
fubá, cujo distribuidor é o 
Sr. Pauíino Prestefelippe, 
de Porto Alegre, com exclu
sividade para o Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina.

João Cruz Jún io r
De sua viagem a Rio e 

São Paulo regressou o Sr. 
João Cruz Júnior, capita
lista desta praça e influen
te membro do Diretorio 
Municipal do P, S. D.

0 Preeo da  F elic idade
Eis um filme notável, que é também, e por isso mas-nr, 

uma primorosa mensagem d? carinho a todas as noivas, espn 
sas e mães, que irá, por certo, encontrar em toJos os corações a 
mais perfeita compreensão.

O PREÇO DA FELICIDADE é uma grande imensa pro
dução da Warner, da temporada de 1946, que a Empresa do 
«Carlos Oomes» oferece ao seu público, hoje, às 7 e 9 Horas;-

Terça Feira, dia 20; «O VARÃO PRIMITIVO»

Cavados perdidos
No lugar denominado Ban- 

deirinhas, na estrada próxima a 
Correia Pinto, desapareceram 
dois cavalos de propriedade de 
Leovegildo Pereira de Souza re
sidente em Correia Pinto.

Um dos cavalos tem o 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.

Teatro
Com a grande e notável peça de Roberto Gomes • BE

RENICE, encerrou-se a temporada teatral de IRACEMA DK 
ALENCAR e sua Companhia.

Esteve granderaente concorrido este festival de Iracema de 
Alencar, que foi dedicado ás autoridades locais, snrs. Prefeito 
Municipal, juiz de Direito, e Comandante do 2° Batalhão Ro
doviário.

BERENICE teve uma ótima apresentação; montagem, guar
da-roupa, interpretação, á altura desta consagrada Companhia 
do nosso*Teatro.

Por falta absoluta de espaço não nos é possiv^l desenvol- 
, ver mais esta crónica teatral, como desejavamos. Foi esta uma 
'das mais brilhantes temporadas teatrais, que a Empresa do Car- 
I los Gomes ofereceu ao nosso público.

AMANHÃ - domingo, à s  7 e 9 horas 

=  R0SAL1ND RUSSELL: - No seu m ais belo, prim oroso  Film e:

0 Preço da Felicidade
G rande Produção da C om panhia ir 1 -  a  WAUNKB - com : Jack  Carson, Jeaa  Sflllivan eAlan Halo

0 F ilm e-lição  p a ra  todas a s  m ulheres do mundo

O PREÇO DA FELICIDADE precisa e deve ser visto e 
sentido por toda a nossa cidade. Este grande filme é uma res
posta necessária a todos aqueles que ainda duvidam das altas 
e permanentes finalidádes educativas do Cinema.

A 'sua talentosa e querida protagonista - Rosalind Russell, 
atinge, com esta sua primorosa interpretação, o mais alto nivel 
artístico de uma Bette Davis ou de uma Creer Carson.

Vivendo magistralmente o papel de uma esposa, que os 
infortúnios jamais puderam vencer, antes, recebendo-os, sempre, 
com um sorriso de otimismo e fé, Rolalind Russell é admira  ̂
vel, e constitue um belo exemplo para qualquer mulher, esposa, 
ou mãe.

Em suas lutas e sacrifícios heroicos, sempre um sorriso, 
uma palavra de fé e carinho, eram as receitas infalíveis para 
afastar as tristezas da adversidade!
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Está ãnunciado para próxima terça-feira o ex< elente filme 
da Universal - e um dos grandes sucessos do ano: O VARÃO 
PRIMITIVO.

E’ uma ótima, esplendida comédia, que apresenta o seguin
te elenco; Robert Paige, Louise Allbritton, Robert Benchley, 
Edward Everett Horton, Heleu Broderick, o que constitue uma 
segura garantia de êxito.
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