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A Convenção do Partido So
cial Democrático

Sob delirantes aclamações foi lançada a 
candidatura do Ur. Aderbal Ramos da Silva

Deeke, a qual foi recebida com 
prolongados aplausos.

Fala o ir . Aderbal Damos 
da Silva

Realizou-se dia 17, em Floria
nópolis, a Convenção do PSD 
com a presença do presidente 
do Partido Dr. Nereu Ramos,
•ias delegações dos 45 muoici- 
pios e de elevado numero de 
correligionários. A grande reu
nião constituiu uma demonstra-; _  . , . . . .. , . . . __ . . .  . ' Debaixo de grande entusias-çao de civismo e de vibração . . 6 , .» tu  . .  .  a. . . * ,  ’ imo e delirantes aplausos, o dr.partidaria. Aberta a sessão, em, . , . , 0 . 0 ., ’
ambiente de grande entusiasmo,i fAderb:‘» ? am° s da cS,,va' T '  
a ex-deputada estadual, profev fer,u br' lhan,e e s,8n,f,ca‘,vo 
sora Antometa de Barros subiu! imPr0V,i°-. . .  jl ■ _, • O seu belo discurso salien-a tnbuna e apos varias consi- í , , , .. . . v • - Itou-se pela elevaçao e sereni-deraçòes sobre a pro|eçãu po- , £ ( ’
liüca do Dr. Aderbal Ramos dai _ . . • -
Silva, apresentou às delegações- „ome e agradeceu ,
o nome do ilustre catwinense pB0vo ca.ari-
para Governador do E.tado ' nen5C dVepositava em si.

Sob delirantes aclamações a r  ^  dizendo: . Nâ0 te.
assembleia convencional homo-

estrondosas aclamações pela 
assembleia convencional, que 
fez questão de ouvi-lo de pé.

A notável peça oratoria do 
grande tribuno brasileiro, foi 
constantemente entrecortada por 
prolongados e frenéticos aplau
sos da assistência.

Agradeceu aos oradores as 
referencias à sua pessoa bem 
como as aclamações que fora 
alvo. Apelou por fim para os 
catarinenses, pata que fossem 
às urnas em Janeiro, numa de
monstração eloquente de civis
mo, não sòmente para sufra
gar os nomes dos seus candi
datos, para, mais ainda, eleva
rem o nome de Santa Catari
na no conceito da Federação.

Num ambiente de grande en
tusiasmo foi encerrada a Con
venção.

Acôrdo fiiitre o PSDoPTB

togou a feliz escolha.
Cm seguida prenunciou elo- 

o Dr. Othon

mos ódio no coração e nos 
nossos espíritos não há pre
venções

quente discurso u u i. «Façamos uma campanha,
d Eça, >nalt«cendo _a_ obra _do ^  ^  Santa Catarin‘a e 0

Brasil».
Suas ultimas palavras foram 

entusiastxamente aplaudidas.

Fala o dr. Nereu Ramos
Por ultimo assomou a tribu

na o dr. Nereu Ramos, presi
dente do P. S. D. em Santa 
Catarina, que foi recebido com

Dr. Nereu Ramos e ressaltando 
sua vida no cenário uocional.

Dada a palavra ao Dr. Orty 
Machado, do diretono de Ca- 
noiithas, este em magnifico dis
curso apresentou uma moção 
de solidariedade ao Presidente 
Gaspar Dutra.

Discursou em seguida, o Dr. 
Armando Oalil que proferiu be
la peça oratoria, apresentando 
por hm uma moção de saudade 
ao Dr. Altamiro üuimaràes.

Usou também da palavra, em 
expressivo discurso o operário I 
Florimundo Garcia, elogiando a 
atuação política do Dr. Nereu! 
Ramos.

õob vibrantes aplausos subiu 
a tribuna o Dr. João Ribas Ra
mos, representante de Lajes, que 
destacada atuação vem exer
cendo na política do nosso Es
tado e já conhecido pelos con
vencionais como uma das ex
pressões máximas da intelectua
lidade e da oratoria em Santa 
Catarina.

O ardoroso tribuno lajeano, 
pronunciou brilhante improviso 
e terminou apresentando uma 
moção de congratulações e so
lidariedade ao Interventor Udo

O Partido Trabalhista 
Brasiieirc, em sua Conven
ção realizada na cidade do 
ltajaí, resolveu lazer acor
do com o Partido Suciai 
Democrático nos seguintes 
termos:

1) o P. T. B. e P. S. D. 
apresentarão uma chapa 
unica pata o Senado e a 
Gamara Federal;

2) o P. T. B. ap"ia a 
candidatura do Deputado 
Aderbal Ramos da Silva, 
para o governo constitucio
nal do Kslado.

Dr. Aderbal Ramos da Sil
va, candidato do P. S. D. e 

do P. T. B. ao governo do 
• Estado

Moção da solidariedade
apresentada peio Dr. João Ribas Ramas 
na convenção da P S D. em Florianópolis

’’Proponho que, da ata da Convenção do Par
tido Social Democrático, em Santa Catarina, reuni 
da para a escolha do seu candidato a Governador, 
conste um voto de oong/atulações e solidariedade 
ao ilu9tre senhor doutor Udo Deeke, Interventor Fe
deral. pela proficua obra administrativa que o seu 
governo tem realizado com exemplar honradez, su
perior espírito de justiça e constante dedicaçao ã 
causa públioa“

0 lançamento da candida
tura do deputado federal, dr. 
Aderbal Ramos da Silva pelo 

| Partido Social Democrático 
je apoiado pelo PTB, ao go
verno constitucional de Santa 
Catarina, repercutiu da ma
neira mais ampla e significativa 
cm todas as classes sociais na 
terra barriga-verde.

O povo catarinense queria 
e mesmo esperava a indicação 
do nome dessa figura expres
siva da geração moça, que vem 
se impondo ao respeito e ao 
apreço de seus coestaduanos, 
mercê do interesse pelo nosso 
progresso e do.s relevantes set*

. viços que tem prestado à, co
letividade de seu Estado natal.

Espirito liberal e sereno, 
energico e construtivo, voltado 
inteiramente aos anceios c às 
necessidades, principalmente 
das classes pobres, sua candi 

! datura representa a continuação 
da notável obra administrativa

de Nereu Ramos, que rasgou 
amplos horizontes nos destinos 
de Sauta Catarina.

A indicação do nome digno 
e honrado do dr. Aderbal Ua£ 
mos do Silva, ao sufrágio do 
esclarecido eleitorado catarineu 
se significa, sem a menor du
vida, uma expressiva vitoria 
nas urnas em 19 de Janeiro, 
para aa forças majoritarias.

; E’ uma candidatura que 
Jsurgiu vitoriosa, eüi face da 
projeção do candidato e tam 
bem porque representa uma so
lida garantia de tranquilidade, 
de progresso continuo e de bem- 
estar para todos os catarinen
ses.

O ilustre representante do 
nosso Estado na Gamara Fe
deral, sempre se impôs à ad
miração e ao respeito de to
dos, mesmo de seus adversá
rios políticos que vêm nele 
um homem leal, que olha os 
acontecimentos com elevação 
c patriotismo.

A sua candidatura despertou 
vivo e palpitante entusiasmo 
em todos os meios sociais, par
ticularmente nos desprotegidos 
da fortuna, os quais, o can
didato do P. S. I». sempre os 
tratou com carinho, empe
nhando-se, uà medida do pos
sível, para a melhoria de seu 
bem estar.

Aderbal Ramos da Silva, 
lajeano de coração e amigo in
condicional de Lajea e de sua 
gente, trará sempre o pensa
mento voltado para os nossos 
anceios e para as nossas ne
cessidades.
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Aniversários
Dia 23

O menino Achiles, filho 
do Sr. Achiles Varela, do co
mercio desta cidade.

Dia 24
O jovem José Renato, fi

lho do Sr. João Luiz Ramos, j 
fazendeiro neste mnnioipio.
— A exma. Sra. D. Maria Ze 
linda, esposa do Sr. Flesbão 
Rovemiro, residente em Bo
ie 1.
- O Sr. Plinio Ribeiro Ra
mos, residente nesta cida
de.

Dia 25
A exma. sra. d. Jocelina 

Barroso, esposa do sr. Jo r-1 
ge Barroso.

de Moura, do comercio desta 
cidade.

— A Srta. Noemia, filha 
do Sr. Luiz de Oliveira Wal- 
trick.

— A menina Lucia Regi
na, filha do Dr. Acáoio R a 
mos Arruda.

Dia 20
O Sr. Alziro Lucena, do 

comercio desta cidade.
— O Sr. João da Costa 

Neves funoionario da Pre
feitura Muuicipal.

Dia 28
A exma. Sra. d. Anita Ra

mos, esposa do Sr. Tito Va
rela Ramos, do alto comer
cio desta cidade.

Día 29
O Sr. Aurélio Branco da

As Rosas Um violino. . .  uma fíôr .
uma m ulher. . .

Florêncio Santos
— A rosa não é apenas 

uma embaixatriz da ternura, j 
Tira-se deia também uaiai 
preciosa essencia que serve1 
de base a maior parte dos 
perfumes.

A cultura da rosa está 
sendo industrializada. As 
rosas desenvolvem-se agora 
nuina usina. Hoje, nas pro
ximidades de Paris, em Vil- 
locresues. estão centro in
dustrial francês da rosa1 
Devemos esquecer, no en
tanto, as altas chaminés fu
megando, para admirar só 
o resultado: essa flor requin
tada, tesouro de graça e de 
beleza.

CD»

-O  jovem Wilson Moura, Rosa, ruralista ein Antonio 
filho do Sr. Julio Joaquim Inácio.

V i v e r
Por que viver na eterna incompreensão!
Por que viver emparedando a vida?
E  de tudo fazer inquietação
sem dar-lhe o encanto de ser bem vivida?

Por que buscar, forçada, uma razão 
e uma causa buscar, mal compreendida 
para aquilo que o nosso coração 
melhor explicaria? Assim. Querida,

vamos olhar de perlo e bem de frente 
a vida, como um dom que recebemos 
e devemos, felizes, conservar!

Porque é vivendo apenas, tão sòmente, 
que encontramos aquilo que queremos 
no divino milagre de sonhar! . . .

Sérgio de Gouvea

Lê e Considera. . .
Creatura, propõe a ti mesma ser 

!8empre cumpridora dos teus 
! deveres, quaisquer que eles se- 
jjam: em tua casa, no teu
j trabalho, com as visitas, com 
' os velhos, com os humildes, e 
I particularmente, com o teu 
; Deus.
< Combate o egoísmo com to- 
j das as tuas torças. Ele é o mal 
'da nossa época. Pensa nos ou- 
' tros, procura aliviá-los; confor-

Sizenando Chaves e 
Senhora

participam aos parente» e pessoas 
de suas relaç&es, o contrato de ca
samento de seu filho ORLANDO 
com a srta. Teresa R ibeiro Furtado

Quiri no Furtado e 
Senhora

participam  aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato de casa 
mento de sua filha TERESA com 
o sr. O rlaudo Chaves

LAJES, 10 de Novembro de 1946 Teresa e Orlaudo 
co n firm tm

ta-os, zjuda-os materialmente 
quando possível fôr, mas fala- 

i lhos á alma e ao coração. Ou
ve as queixas dos sofredores 
sem impaciências e procura 
sempre suavisa-los.

O numero dos que sofrem é 
! tão grande ! . . .
■ Faze do teu coração, um 
j coração grande, que seja como 
I um crisol onde todas as tris— 
jte/.as e sofrimentos dos que 
a ti recorrem se transformem! 
milagrosamente em alegrias e' 
balsamos suavisadores.

Crê e confia que Deus te 
ajudará em todos os momen
tos!

MARINA

Sra. Emilia. Furtado 
Kamos

Transcorre a 25 do corren
te o aniversário natalício da

Um céu livido e tranquilo. Quietude da hoia sen 
do entardecer. Faz-se em pedaços, no ar, rasgada p*J 
golpes do vento, a túnica macia do crepúsculo.

De um recanto qualquer da AveDída, desabrocl 
para os olhos curiosos da multidão apressada, um 
po de mulher. Formas claras o palpitantes. Olhar cl| 
mejando em desejos secretos- Na musselina dos seios 
mi velados pelas rendas valencianas, um trêmito s 

Ide asas esvoaçantes. Üs cabelos, ao vento, ondulan 
tremulam como uma fronde sob a luz, cheia de eac 
dourados . .  .

E na tarde sinfônica, a descer toda em luz, o 
po enluarado de uma rosa se ergue e fica dançando.

Como uma chama trepidante na tarde malva 
seu sorriso ficou brilhando, palpitando, àquela hora mi 
luz, meio sombra em que o dia se alongava para os loi 
ges, como a buscar repouso entre as montanhas e 
céu vagamente estrelado.

Um violino preludiou um motivo qualquer de *r 
manza* esquecida, e logo se aquietou e recolheu tiinl 
damente a voz, talvez com medo dos «klaxon.s* nervj 
sos dos besourões de aço, em disparada pelo asfalto.

Depois, a noite estendeu, lentamente, sôbre a terr 
«édredon» caridoso das sombras. O derradeiro raio 
luz apagou-se, emudeceu qual uma semibreve grave 
longa, no bôjo de uma harpa abandonada. . .

Um violino, uma flôr, uma mulher !
Na mesa do bar, diante da taça vazia faiscando 

luz das lampadas, o boêmio agora pensava em q.ie al 
mas vezes é possível, embora fugitivamente, reunir nu, 
só emoção, o perfume da flôr, a poesia da música, o bei 
da mulher. . , À *

• nßedr(

<up«rí
T>) br

Para a mulher
Saibaaproveitar os seus defeito

Não há mulheres feias. O que há é mulheres q 
não sabem tirar partido de seus . . defeitos. Uma mo 
lher pode ser amada, apesar de um defeito fisico, e i 
mesmo «por causa» desse defeito, com a condição
claro está — que saiba colocá-lo ao serviço do encantJ 
e da beleza. 0 nariz de Cleópatra é um exemplo e!o|
quente. E’ muito fácil transformar qualquer desvio d4 
vista, numa sugestiva expressão do olhar. E’ tudo um 
questão de intuição e sensibilidade feminina. Que u m | 

se é que há mulheres feias —
é

Bar Avenida
R u a  M al. D e o d o r o ----------- j u n t o  a  A g u n c ia  F o rd

Casa especializada — Bar Café
MODERNO SALÃO DE RESTAURANTE

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

Faça uma visita aa BAR AVENIDA
ABERTO ATE' ’AS 23 HORAS

feia — nv e que ua muineres feias — iuteligento e ex 
Exma, Sra. D. Emilia F,,rtado'P:eSS‘ça é, muit" maj sse  !utora 1” , ““ »
Ramos, digna consorte do Sr. "?° ha St'bre..‘Ss0 duas t0P',mòe8- Pdr.aoto. aS que 
Vital Kamos Júnior, Prefeito vem' ““ 188Pel,ho’ “ rt® dOTaSrad" ' <)«« «*>
Municipal e Presidente d„ ^  res o, a beleaa claas.ca n ío  e a única belea'1
PSD local 1 ,alta‘lhe muita9 vezes o que verdadeiramente sed

A distinta dama, <,u. é apre-i . Quantaa, v“ es uma P«rna «gel™ n.nte 
ciadissima na sociedade lajea-ido 1“  » ou,ra Pr°P°« '°™ . P*r obra da 

- - 1 ' temmina, um gracioso andar.ua, merce de seus aprimora
dos dotes de espirito e cora 
ção, teiá nesse dia, mais uma 
prova da grande estima que 
desfruta nos círculos sociais 
da cidade.

luz
mais curtal 

inteligência]

Os ombros

Senhoras e Senhoritas
Brevemente, à vossa dis
posição nesta cidade, a

Casa ilos Bordados

quim
no ?

Entre o ombro dum boxeur e o 
de vitrine haverá lugar para ura de um mane- 

orubro femini-
— Sim, respondera os ccstureiros. As Parisienses sem

pre souberam ter, conforme as épocas, cadeiras lisas ou 
redondas, talhe fino ou direito, peito redondo ou liso. 
Para este ano preparam os mais lindos ombros do m u n d o  
Decotando as ombreiras, libertando a garganta, enla
çando o alto do braço, o vestido de noite reclama de ca
da jovem as perfeições que se atribuem às imperatrizes 

Adeus ombreiras estofadas, folhos hipócritas.
Fv
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Raias da Insânia...
Na sua hora radiofônica — peia mais potente — a 

UDN mais uma vez divertia ontem os nossos radio-ou- 
vintes, debulhando-se floristicaraente em lágrimas e es
bravejando, floristicamente, em ameaças terríveis.

Todo o mundo conhece.de cór e salteado essas lamen
tações e esses arreganhos que nao comovem e nem a- 
medrontam ninguém e, por isso mesmo, pouco nos 
preocupamos com isso.

Acontece, porem, que ontem os oradores udeni9tas 
superaram tudo quanto têm dito, afirmando que o po
vo brasileiro manifestou nas eleições de dezembro a sua 
imensa ingenuidade, chegando às ráias da insânia... tu 
do isso porque o povo brasileiro não votou no brigadei
ro Eduardo Gomes e nas velhas raposas políticas que 
acompanharam o cortejo fúnebre do mangabeirismo na
cional

Essa afirmaç&o vale por um grosseiro insulto ao 
nosso povo, cuja idoneidade e independência política fo 
ram, justamente, sobejamente provadas a 2 de dezem
bro quando, sob um regime de burla e capelo o Brasil 
assistiu às suas mais honestas e limpas eleições.

0 povo brasileiro, pelo contrário, afirmou plena
mente saber onde estão os bons e o maus elemeDtos e 
escolheu, dentro da sua soberania, com absoluta lógica e 
inatacável iBenção.

*As ráias da loucura andaram, isto sim, aqueles que 
subestimaram a dignidade do nosso povo e pensaram 
voltar ao poder para continuarem na série de desmandos 
e de crimes com que assinalaram todo um largo e som
brio período de nossa história republicana.

•As ráias da loucura chegaram esses saudosistas que ■ 
a tudo se apegaram para sobreviver ^depois de execra- I 
dos e repelidos pela opiniào pública.

O pronunciamento .das urnas, a 2 de dezembro,! 
valeu por um solene e inapelávcl veredito com o qual J 
aoonciêneia brasileira demonstrou sua desaprovaçào ple-■ 
na aos velhos «proffiteurs» da política e sua honesta e 
patriótica a3piraçào de ver o Brasil em novo caminho, 
para sua maior grandeza e sua maior felicidade.

(C orreio da Noite)

Aderiu ao P. S. í).
Dr. Aderbal Ramos da Silva 

Florianópolis
Com recebimento noticia lançamento candidatura 

vossência Goveruo Estado vg desliguei me diretório U. D. 
N. deste município vg Afirmando-vos solidariedade

Cordeais saudações 
Bom Retiro, novembro 1946.

Manoel Rosa Farias

I 0  A M A R A L
Oferece a V. 3a. 2 mi- 

lhao de cruzeiros no 

dia 27 do eorrente

LOTERIA FEDERAL

Diplom» lidas fio Colé
gio Horn GüiisHho de 

Porto Alegre
A 14 do próximo mês de 

Dezembro, receberão seus 
diplomas no importante e.s- 
tabelecimento de ensino 
«Colégio Bom Conselho» 
na capital do Rio Cirande 
do Sul, as distintas senho 
ritas desta cidade:

Leila Ramos Vieira, filha 
do sr. Cesar Vieira da Cos 
ta e de d. Linóca Ramos da 
Costa e Mariúza Ramos 
Lisboa, filha do sr. Aureo 
Ramos Lisboa e de d. Nair 
Ramos Lisboa.

0  Dr. Edison Valente na 
Secretaria da Segurança 

I Publica
Pelo er. Interventor Federal, acaba de ser nomeado 

I Dara o elevado cargo de Secretário da Segurança Pu
blica, do Estado, o Dr. Edison Valente, que por mui
tos anos exerceu aqui o cargo de Delegado Regional, 
com grande dedicação e serena conduta funcional, fa
zendo jús à grande estima que desfruta nesta cidade e 
em toda a zona de sua jurisdição.

A sua nomeação para eHse alto cargo causou vivo 
contentamento entre o grande rirculo de amigos que 
mantem nesta cidade, compensando o pezar de todos 
pelo seu afastamento de Lajes.

Sua senhoria seguiu para Florianópolis, dia 17 do 
corrente e já assumiu as suas altas funções.

Tiro de Guerra N’ 173
INFORMAÇÃO AOS INTERESSADOS

Os interessados à matricula neste Centro de Ins
trução, enquanto aguardam informações mais detalha
das, podem munir-se dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento, certificado de alistamento e 
atestado de residência.

Maiores detalhes, com o Instrutor, na Pensão Popu
lar. à rua Hercilio Luz.

Serão reformados os contrários à Democracia
Rio, (AN) — A propósito duma noticia publicada na 

imprensa desta capital, soubemos no gabinete do Mi
nistro da Justiça, que o Presidente da República tencio
na remeter ao Congresso projeto-lei relativo à reforma 
dos oficiais, aspirantes, guardas marinha e outros oficiais 
subalternos, inclusive sargentos, nao só do exercito, da 
marinha e aeronáutica como da policia militar e do corpo 
de bombeiros do Distrito Federal, quando pertencentês 
à partidos políticos contrários ao regime democráti-

Assine «Correio Lageano»

Dn JOÃO R IB A S  
R A M O S

A D VO G A D O
R u a C o r re ia  Pinto, 11 !

LAJES í
SANTA CATARINA

0 proprietário da

Alfaiataria Wolff
Avisa sua distinta freguezia 
que ainda está aceitando en
comendas para o natal e fim 
de ano.

Lajes, 7-11-46

«ELOJOARIA SPECHT
Grande sortimento de

BRINQUEDOS

Para o NATAL

Rua Correia Pinto, 14

V E N D E -S E
Um moderno Refrigerador au

tomático, com molor, tipo bal
cão, proprio para restaurantes,! 
fruteiras, açougues, etc., em j 
perfeito estado de conservação. ■ 

Tratar nesta redação.

00.

Â*Ãqonia
da Asma
Aliviada em Poucos Minutos

Em poucos niimitr w a nova receita 
— Merdaco — começa a cirnulur no 
sangue, aliviando os v o» utaque»
tia usina ou bronquite. Em pouco tempo 
í possível uut i.itr bem, reHpiruudo livre c 
íucilmcnte. Mendaco ulivia-o, tneeino 
quo o mal eejn antigo, porque disaolve c 
removo o muous que obstnie na via» res- 
piratória», minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o scntir-sc 
prcmaturnmcntc velho. Mendaco tem lido 
tanto êxito que bo oferece com a garantia 
rio dar ao pneiente respiração livre e Í4t il 
lupidamente e completo alívio do Bofri- 
mento da asma em poucos dias Teça 
Mondace, hoje mesmo, em qualquer 
íarmácia. A uoeea garantia ê a ena maior 
proteção. a

M e n d a c o

Delegado Regional 
de Policia

Em virtude da nomea
ção do Dr. Edison Valente 
para o cargo de Secretá
rio d& Segurança Publica do 
Estado, assumiu a direção 
da Delegacia Regional des
ta cidade o sub-Delegado 
Sr. Otávio Figueiredo.

VENDE-SE
Ura otimo terreno à rua Rio 

Branco com 11 mtrs de fundo 
por 18 de frente.

Mais informações nesta redação.

M atriz :
FLORIANÓPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

Carlos Hoepcke S. Comércio e Indústria DE ^ J * AOK
FILIAIS EM LAJES -  L A G U N A — BLUMENAU — JOACABA — JO JN V .LE-S.FR A N CISCO  DO SUL SANTÒs

ESDKRKÇO TKI.EOIta.FICO li O t  1 L K a

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS
p A i i r o d õ e a ,  Morins e C am braias Casem iras, T eci- azen d M  nKionais e eAtrau« 8, g cob erto res  Acolchoados, Panos para

eí. i™ p*~ “
para bordar, Perfum arias, A rm arinhos, haru tos, etc. _ , a ua

F e rro *  em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres, na
no* galvasadosi e fitinga, artigos de louça esm altada, vidro» para vidraças 
eh™* den vidro e crista l, louças san itan as, camas de terro  o m adeira, tin ta s  a 
ob^as d en r.d ro  ^ * 1 , ^  ^ Qgenho> conserva, em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
M o to c ic le ta s  Bicioletas a motor, trieicletas, brinquedos. . . .
M aq tliiiu rio  em geral par, oficinas mecanioas, fundições, etc. la ia s ,  Ctiimohos, M aca

cos ferram entas para todos os fins, cofres e caixetas de aço, togõas, oa-npie- 
to sortim ento de m aterial para instalações elétricas, arados, maquinas d# betie- 

f  eiar m adeira, motores eletricos. etc.
D ro g a s  em geral, por ataoado

Aoentea da General Motor* do Ltrnuil S, d .
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Gremío dos Estudantes da! EDITAL 
Escola Agrícola

Em sessão de  A sse m b le ia  Gersl. teve lugar dia 18, às 19 
horas, a posse d a  i io v j  d i r e to r ia  do Grêmio dos Estudantes da  
Escola Prática d-Agricultura Caetano Costa, que regerá os d e s 
tinos da Agremiação, no ano social de 1947.

A sessão foi presidida pelo Inspetor de Aluncs, Sr. Heitor 
Souzi, que nesse ato, representou o Diretor da Escola, Dr. 
Cluvis da Costa Ribeiro.

Iniciados os trabalhos, foi pelo presidente, qoe nesse dia 
terminou s;u mindato, aprssenti io um minucioso ReUtorio so
bre as atividades do Qremio, no periodo de sua gestão.

O Sr. Heitor Sousa, proferiu breves palavras, manifestan
do sua satisfação por ver o Grêmio em franca prosperidade e 
concitando a todos empregarem seus esforços para o sempre 
crescente desenvolvimento de tão util agremiação.

Falou lambem o socio Sr. Hugo Fernandes da Rosa agra
decendo a colaboração dos socios quando presidente e felici
tando os membro? nesse dia empossados.

E’ a seguinte a nova diretoria:

Presidente — Plínio Ramos
Vice — Leopoldo dos Santos 

Secretário — Alcides Ramos 
Tesoureiro Afonso Ghizoni 

Bibliotecário =Fortunato V. de Souza

Agradecimento
H' rminio Teles, vem por este meio agradecer ao Dr. João 

Costa N>‘tto, às Irmas da Divina Providencia e pessoas que visi
taram no Hospital a sua filha Maria Zélia Teles, durante a sua 
enfermidade.

Lajes, 14 de novembro cie 194Ó

João Gualberlo da Silvai 
Filho, Oficial de Protes-J 
*,os em Geral da Cornar-, 
ca de Lajes, Estado de ■ 
Santa Catarina, na forma J 
da lei, etc.

Faz saber que estão em seu 
cartório nesta cidade de Lajes,i 
Estado de Santa Catarina; à, 
rua Quinze de Novembro, nu-| 
mero dezesseis, para serem pro
testadas, três Duplicatas e duas 
Notas Promissórias sendo untai 
L^uplicata no 'valor de Cr$ . . 
865,20, emitida por Weisshei-, 
mer 8c Irmão, contra Nilo Puhl, 
outra Duplicata emitida pela 
firma industrias Saboaria Bra
sileira Limitada, no valor de 
de Cr$ 223,50, contra Odilon1 
da Silva, e rmis uma Duplica
ta no valor de Cr$ 2.200,00, 
emitida por Arlindo Soutinlio 
e Companhia Limitada, contra 
Flavio Andrade. uma No
ta Promissória uo valor de 
Cr$ 5.000,00, emitida por Azil 
Aleixn Almeida, a favor 
do senhor Renato Rafael 
Senise; e mais uma Nota Pro
missória no valor de Crí» 1000, 
00, emitiOa pelo Doutor Giova- 
m B. Denegri, a favor.do Dou
tor Ehsiário de Camargo Bran
co:

Pelo piesente intimo os se- 
jdiores Nilo Pulil, Odilon da 
jSPva, Flavio Andrade, Azil Alei 
jxo Almeida e Doutor Giovani 
IB. Denegri, a virem pagar as 
Ireferidas Duplicatas e Notas 
Promissórias, notificando -  os, 
desde já, do protesto, caso não 
compareçam no prazo legal. — 
Dado e passado nesta cidade 
•ie Lajes, aos vinte dias do 

Imês de Novembro do ano de 
* mil novecentos e quarenta e se 
(is (20-11-1946). Eu, João Gual- 
rberto da bilva Filho, Oficial üe 
j Protestos em Geral, que a dau 
[lografei, subscrevo e ta.nbem as- 
! sino.
O Oí ciai de Protestos em Geral 
João Gualberlo da Silva Filho

instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Comerciários

L i í i T d í  .57 d» Constituição, cujo ieo, 

CreVen.Pròibição de diferença de salário para um mesmo trabalho
por moívo íe  Idade, sexo,Ç nacionalidade ou e ^ O  ctv l ,

Avisam também que. a taxa S. E. S. C. de -■ /„ soDre a 
remuneração dos seus empregados, a partir de betembro passa
do, só compete ao empregador, de acordo com o decrtto-lei

98 O contribuinte em dobro isolado e o empregador indivi
dual, sem empregados, estão isentados da referida contnbuiçâo. 

Lajes, 16 de Novembro de 1946.

C. Montenogro & C a. 
Correspondentes

N0V0 HOTEL
IRMÃOS TETTO

Prédio novo à rua Hercilio Luz. esquina Benja• 
min Constaní; perto do Hospital.

Quartos para solteiro e casal com luz direta, ba
nhos frios e quentes. Cosinha de la. ordem

TÜ3Q NOVO
dirigido pelas famjlias dos proprietários

VtKQE-SE Vende-se uma ca
sa nova ainda nào 

habitada, com 9 peças, to
da de material, junto a pro
priedade do Sr. J oão Batis
ta Bias, á Rua Florianopolis. 
Baratíssima

Tratar nesta redação

Biblioteca “Zaira Pinto“
Dn A g en c ia  Municipal de Estatística desta cidade, recebe- 

rans a seguinte comuuicaçào:
»Tenho a honra de levar ao vosso conhecimento que, no 

dia 10 de outubro próximo findo, foi fundada, nesta Agencia, 
a Bibliotéca «ZAIRA PINTO», qne se destinará às seguintes es
pecialidades: Estatística, Geografia, História, Economia, Finanças, 
Administração, Sociologia, Cultura, Política, Educação, ete.

A bibliotéca em aprêço, que terá sua séde na sala da 
AME, no prédio da Prefeitura Municipal, ja se acha em funcio
namento. e conta 270 volumes.

E’ principio de seus estatutos, manter ampla e irreslriu 
política de colaboração e intercâmbio com as bibliotecas exister.- 
tes no Mnnicipio, no Estado, o no ?aiz, bem como com os órgãos 
e repartições públicas, autarquiás. casas editoras e livrarias.

Este órgáo ao vos fazer esta comunicação, sente-se hon- 
rado, em poder contar, desde jâ, com o vósso valioso e deci
dido apôio, à uma obra que, certamente trará beneficias ao en
grandecimento de nossa terra.»

Com meus protestos de elevado apreço e estima, snbscre- 
vo-me,

Cordialmente,
Augusto Waldrigues

Agente Municipal de Estatística

Escritório Jurídico Comercial
DIRETOR:

Dr. Elisiário de Camargo Branco
-  ADVOGADO -  ‘

DEPARTAMENTOS.:
/uridico — Comercial — Rur&l — Informativo — Industrial 
— Imobiliário (Urbano e Rural) — Loteamcntos — Repre

sentações para a Região Serrana e Conta Própria.
End. Tel«ELIBRANCO» — C. Postal, 54 -  Fones 54 e 16 j 
LAJES — — — Santa Catarina

VENDE-SE
Um moderno Refrigerador au

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

Tratar nesta redação.

Dr. José Antunes 
MEDICO

CIRURGIA EM GERAL — GI
NECOLOGIA — PARTOS 

no JTotpiui Sâo Joté 
■de Antonio Prado, aparelhado 
pára qualquer intervenção cirúr
gica; • com. «erviço moderno de
Ralos X, Bisturi eletrico, 
Ralos ultra violeta, ondas 

curtas e ultra curtas

Caminhões Studebaker
Tonelagem de 500 a »5.000

Devido ao reconte cancelamento, pela carteira de 
importação e exportação do Banco do Brasil dos ne 
didos de caminhões e caminhonetes, informamos aue es' 
ta mos recebendo novos pedidos até o dia 21 de Nnr,m 
bro proximo, de acordo com a recente r e s o l u t  a 
la carteira. Os novos pedidos deverão dar entr*?’  
carie,rf a «  » dia 25 de Novembro i m p t V i X a «  

E indispensável que os eanHiJ JiL. "«eace. 
atestados posados pelas Prefeituras ou aaonciM jS6rJíeni 
co do Brasil, dizendo das necessidades de cada n ^  
adquirir o caminhão. cada u,u ein

Os caminhões Studebaker estão cheeanHr» 
de quantidade a São Paulo, e m,ss0 iá T gra '’'
teinplado recentemeote com muitos des, “ ' 01 c""-
produtos. 3les atamados

os c ..„ .

higaiiiZiiçàu Contábil e Comercial LtaJa
____________ DE NOVEMBRO N- 13

Escritor, ; d,i Representações em Geral
de Carlos Brasil - ____

ftaçt Nereu Ramos -  Telegr. «LINOb -  Tek  150
RIO DO SÜL CIGI*
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Um recital de canto em be
nefício do Abrigo de Menores

A exímia cantora Sra. Ge 
ní Sapoznicnft realizará a 27 
do corrente, oo Teatro Car
los Gomes, gentilmente cedi
do pelo sr. M. A. Souza, 
um recital, em beneficio do 
Abrigo de Menores desta ci
dade. Possuindo excelentes 
dotes vocais e artísticos. U.
Gení apresenta se ao nosso 
publico já  aureolada pela cri
tica da capital gaúcha, onde 
se fez ouvir sob a direção 
de grandes mestres, confir
mando sua qualidade de so
prano ligeiro de grandes re
cursos.

Aqui em Lajes, já tivemos 
ocasião de ouvi-la no festival 
com que se comemorou o 
aniversário da Banda Infantil 
Carlos Gomes e temos ainda 
na memória a notável execução dos belos trechos com 
que ela brindou a nossa platéia.

Teremos pois, novamente, a oportunidade de ouvir 
a bela voz de D. Gení, num repertório escolhido, em be
neficio das crianças pobres da nossa cidade.

Os acompanhamentos ao piano estaráo a cargo do 
jovem pianista conterrâneo sr. Ibelmar Paim Braescher, 
ouja competência já  é de todos conhecida.

Joalhería Gomes
Rua Mal. Deodoro - Edifício Broering - Lajes

O mais completo e variado sortimento de relogios aos me
lhores preços da praça

Omega -  Tis8ot -  C lassic -  e outras marcas 
C anetas Parker 51 e Jú n io r

A rtigos para  p resen tes em p ra ta , ouro ‘e outros m etais

Não corapr-i sem verificar os nossos artigos e preços

A té N ata l 1! Até N a ta l!!

BONIFICAÇÃO OE 10 POR CENTO ,
E’ o qu9 oferece à sua distinta freguesia u afamado

0 SAPATO CHIC
CALÇADOS PARA HOMENS, SENHORAS e CRIAN
ÇAS — Mercadorias recém-chegadas -.as melhores 

fábricas do país — tudo com

10 BIHt CENTO illi BONIFICAÇÃO
Não compre o seu calçado sem primeiro verifi

car os artigos e preços que está oferecendo
0

z z z  Sapato Chie
Sòmente até Natal

Rua 15 de Novembro — LAJES

b̂oCvadm
0 Sr. Orlando Chaves, 

filho do Sr. Sizenando Cha
ves, ruralista em Capão Al
to, contratou casamento 
com a Srta. Teresa Ribei
ro Furtado, filha do Sr. 
Quirino Furtado, fazendei
ro em Borul.

— Com a Srta. Dalcy Ri
beiro, filha do Sr. Aristilia- 
no Waltrick Ribeiro, funcio
nário do Estado, contratou 
casamento o Sr. Nestor 
Broering, do comercio des
ta cidade e filho do Sr. Edu
ardo Broering.

Edmundo üibeiro
Regressou de Porto Alegre, 

, onde foi assistir a Convenção 
Ido Partido Trabalhista do 
Rio Grande do Sul, o sr. Ed
mundo Ribeiro, ruralista re
sidente nesta cidade.

Enlace
Consorciar.im-se no dia 

21 do corrente, o sr. Ernani 
P. Rosa, do comercio desta 
praça e a distinta seuhonta 
Selva Carvalho, filha do sr. 
Joao de Deus da Costa Car
valho, industriali8ta local e 
de Dona Silvia Vieira da 
Costa Carvalho.

0 jovem par fixará resi
dência nesta cidade.

Relojoaria
SPECHT

Novo sortimento de re
logios de meza, parede, 
cuco o despertadores

RUA CORREU PINTO, 14

A mulher Iajeana e o Natal 
das crianças pobres

Em todos os tempos se tem evidenciado entre nós, através 
de fatos concretos e obras generosas, o espirito caritativo do 
nosso povo. Lajes tem-se notabilizado na ■ omunhão catarinen
se, não somente no civismo de seus homens públicos, como 
também tm iniciativas filantrópicas de rara benemerência a 
atestar bem alto quanto a alma Iajeana é sensivel ao sofri
mento alheio.

Quantas vezes a caridade das ilustres damas de Lajes não 
se têm desdobrado em esforços por tornar a pobreza da nossa 
terra participante do júbilo e do contentamento que empolga 
a coletividade, por ocasião das festividades cristãs. Haveria 
oportunidade mais indicada para externar-se a caridade do 
uosso povo que pelo Natal de Jesus?

Daí a razão, porque não nos causa surpresa a azáfama 
que se vem observando, desde já, entre as distintas e virtuo
sas damas da nossa sociedade, no sentido de promover este 
ano excepcionais festejos em beneficio do Natal da criança po
bre.

Estamos certos de que farta será a messe no fim da jor
nada e grandes os resultados dessa campanha meritória, na 
qual vamos contemplar, sensibilizados, o desfilar das crianças 
ricas eni beneficio das crianças pobres.

** *
A Comissão de senhoras que tomou a si o preparo do Na

tal das ciianças pobres, reabzará um grande desfile infantil, nos 
salões do Clube 14 de Junho, em dia que será anunciado, con
tando com o apoio dos socios desse Clube e do Io de Julho. 
A distribuição se dará no dia 22 de Dezembro proximo.

Damos abaixo os nomes das distintas damas da referida 
Comissão:

Senhoras: Edith Costa, Nilza Barroso, Helena Uarraz de 
Carvalho, Nizea Lopes Furtado, Véra Lopes Soares, Dinah A r
ruda, Lêda Cesar Costa, Dora Costa de Moraes, Daura Costa, 
Nilza Ribeiro, Dalvia Paim Luz, A ida Paim Vieira, lsolina 
Gamborgi Branco, Maria Luiza Vieira Branco, Nazareth Vieira 
e Celme Vieira da Silva.

Aristiliauo Waltrick e 
Senhora

participam  aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato de casa
mento de sua filha DALCY, com o 
sr. N estor Broering.

Eduardo Broering e 
Senhora

participam  aos paren tes e pessoas 
de suas relações, o contrato de ca
samento de seu filho NESTOR. 
com a srta. Dalcy Ribeiro.

L A JE S, 17 de Novembro de 1946 D alcy e N estor
confirm am

Declaração
Declaro que em Io do corrente mês me retirei da firma Bastos

& Pascale desta praça, ficando completamente desobrigado de 
compromissos presentes ou futuros, nos negocios da referida fir
ma.

Lajes, 14 de novembro de 194ó

Dorval Bustos

ARMAZÉM SOLDATElU
de Edmundo P. Soldatelli

(Ex-com batente expedicionário — ferido em Monte Castelo)

SECOS E MOLHADOS, ESPECIALIDADES, MIUDEZAS, 
BEBIDAS, ETC.

O m ais barateiro da cidade
Rua Ercilio Luz — no edifício do Centro Operário

ri I■' Ví/;-' y ;  ddireção técnlcado farmacêutico diplomado
ANTONIO IM. V, RIBAS- •. ., . : .... . „ 

Grande estoque de drogas nacional*' e e*trangeira» — Com
pleto sortimento de perlúmariat e artigos de toucador• r. . é,. • • . .Moderno e ap are lh ad o  laboráriório de m anipulação —  o erv iço

caprichoso Preços'm ódicos — íl*j5ie i ') io ílr"  e  •; , 
> PRAÇA JOÃO PESSOA -  LAJES V?> V'Ç |
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0  aniversário do 2o Batalhão 
Rodoviário

Com grande animaçfto realizaram-se as festas co 
memorativas dr Dia da Bandeira e do aniversário de 
íundaçâo do 2- Batalhfto Rodoviário, aqui acantona
do.

Ao maio dia, na presença do comandante, oficiais, 
autoridades civis, praças e pessoas gradas, realizou-se 
a cerimônia do asteamento da Banleira, no quartel do 
referido Batalhão, tendo erguido o Pavilhâj Nacional, 
o Ten. Cel. Paulo Horta Rodrigues. Em seguida foi 
lido o Boletim alusivo à data pelo Cap Cicero Saehine, 
sendo nessa ocasião, cantado o Hino à Bandeira, seguin
do-se o desfile em continência.

Terminadas as festas internas, dirigiram se todos 
para os caminhões e rumaram para Bandeirinhas. onde 
o comandante e oficiais do Ba/alhão ofereceram um con- 
vescote às autoridades e à sociedade lajeanas.

No aprasivel local foi grande a afluência, come
çando a festa com uma suculenta churrascada, acom
panhada de variadas bebidas. Oficiais do Batalhão e 
elementos da sociedade local organizaram uma hora de 
arte, com cantos, declamações, etc. seguindo-se animado 
baile, ao ar livre, que se prolongou até às 18 horas, sob 
os acordes do Jazz America.

A festa decorreu em meio da maior alegria, a todos 
agradando a maneira gentil como foram tratados pelo 
comandante e oficiais do 2* Batalhão Rodoviário.

I

D. Izaura Antunes 
dus Santos

Encontra-se enferma, recolhida 
j ao Hospital desta cidade, a ex- 
ma. Sra. d. Izaura Antunes dos 
Santos, esposa do Sr. João Cor
dova, rnralista residente em Rs- 
curinlio.

Na Baia os integralistas e os comunistas 
votarão jnutos

Rio, (üibra) — Pela primeira vez os comunistas e 
integralistas vão se reunir, nas próximas eleições. Am
bos apoiaram a candidatura Otávio Mangabeira ao go
verno constitucional da Baia.

A Participação dos Empregados no Lucro das
Empresas

Rio, (Dibra) — 0  deputado Berto Condé, trabalhis
ta de São Paulo, apresentou um prujeto sobre a par
ticipação dos trabalhadores nos lucros das empresas.

O projeto anterior da autoria do deputado Sega
das Viana, no mesmo sentido, manda que a participa
ção nos lucros seja feita em dinheiro.

ó  ^  Jw TONAS" oeCAfA
devem  saber

Lustram-se os metais apli
cando-lhes o limpador com 
um pano leve extendido em 
sentido longitudinal, nunca cir
culante. Depois de polidos se 
submergem em agua espumo
sa, enxagua-se e seca se.

Quando se trata de peças 
decorativas que se conservam 
em boas condições longo tem
po, sem necessidade de fre
quentes limpesas, aplica-se 
simplesmente verniz de unhas 
incolor. Este processo é usa
do exclusivamente para os aces
sórios que não fazem parte do 
serviço de mesa.

Os cristais — é curioso, mas 
o cristal racha o cristal, por 
tanto o aconselhável é lavar 
cada peça separada, submer
gindo uma por uma em água 
s<<bonosa á temperatura média, 
nunca muito quente. De vez 
em quando Se reforçará esta 
lavagem ajuntando uma colhe
rada de amouiaco em água a 
fim de dar lhe nm brilho maior 
mas não convem abusar deste 
processo. Uma vez secas as 
peças, completamente, polindo- 
às com papel.de seda adqui
rem um formoso brilho. O 
cristal é muito suscetível as 
mudanças de temperatura, por 
tanto, se evitará a água muito 
queute ou muito fria.

A Reunião dos Secretários 
da Agricultura, No Rio
Rio. (Oibr.) -  O

guração da reunião dos se naniel Carvalho, para 0
convocados pelo nacional de trabalho em pról do
estudo e adoção de um p melhoria do abastecimento,
desenvolvimento da Produ^ °  . á ,-erca de uma semana, 

A importante reuo.to, S c Z * «
£ £ %  ic"tora partcipa-Ao dos trabalhos re- 

p?es.n" n , t  da, elasfes rurais, d . indo.tr,. e do comerco e

.ornando pessoa,nreo-
le todas as proridencias para que da reunião s u r i » , I > q ” '  
práticas com a imediata execução dos plano». Nao haverá dis
cursos.

Leviandade e fantasia de Plí
nio Salgado

Rio, (Dibra) — O comandante Mario dos Reis Pe 
reira, falando á imprensa, desmentiu as declarações do 
ultimo discurso de Plinio Salgado, de que 80*;o dos oti- 
ciais e marinheiros da Marinha da Guerra tinha profis
são de fé da doutrina do integralismo, e tinham sido 
fichados no integralismo, afirmando tratar-se de uma 
leviandade e fantasia que não merece ser levada a se
rio.

o s e

J. Wolff & Ga.
Representares, Consignações e Conta Própria

• FILIAL
Rio do Sul • S. Catarina 

Rua Carlos Gomes, 98

MATRIZ
Lajes -  Santa Catarina

Rua Cel. Tiago de Castro, s. n.
Caixa Postal, 41

ENDEREÇO TELEGRÁFICO « J O W O L C O »

Concessionários da : Cia. Distribuidora Geral Brasmo- 
tor» — Produtos da Chrysler Cor
poration — General Motors do Bra
sil S. A. — Produtos « Frigidaire» 

Representantes : da Cervejaria Catarinense S, A. - Joinvile 
Revendedores: dos Produtos Firestone S. A. da The 

Calorie Company
Agentes : da «União do Comércio e Indústria* — Cia. 

de Seguros Gerais — Joinvile

AVISO

Automóveis 
Caminhões 

Caminhouetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Kstacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 

Motores

Madeiras
Cimentos 

Gasolina 
Querosene 

Oleos
Peças De Soto, Dodge 

International, Ford, Che
let, etc.

Pneus e Câmaras de ar 
Seguros Gerais 

— Radios

levro-

A 1* Turma de Colegiais 
do Colégio Diocesano de 
Lajes, avisa que por mo
tivo de fôrça maior a sua 
formatura foi transferida 
de 2 e 3 para 5 e 6 de 
Dezembro proximo.

Oportunidade
Vende-se um lote de terra n, 

54 medindo uma area de 360 m2. 
de terra, na denominada cha- 
cara Lenzi, 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 ee. 
querda.

Tratar nesta redação que da
remos informações

de OSNI T0LENT1N0 DA SILVA
Farmacêutico l)’p.'oirado 

Bua 15 de Novembm n° 25
L A J E S

Variado sortimento de m edicam entos  
n acion a is  e estrangeiros

Perfumarias em grande variedade — Produtos opo- 
terapicos — Soros e vacinas — Produtos veteri

nários — Homeopatia.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA

Vende Barato e é Casa de Confiança
--*■ 1 —— Preços de drogaria

Mercadínho do Povo
DE

Franc!8C0 Xavier Pereira
Grande empório de frutas, hortaliças, verduras, conserva 

salames, queijos, manteiga, chocolates, balas. etc.

As afamadas rapaduras «Deliciosa» e maçãs 
argentinas

Preços de Mercado

\JCUnP-CC Urna boa casa 1< | 
lLuUL'ÚL material, própria para j 
comercio com acomodações para , 
família dispondo de grande»! 
peças e bom terreno com b em - 
feitorias. Tratar na mesma casa 
com João Alves Corrêa à rua 
Benjamim Constant.

escritório de  advocacia 
• 'íí>. c u .  c ? u r i E N /  t e c k a

: ; Dl" " °  * * — *• « •

« J.rn.rc,,, d, ° " ‘“ "onlos. inveotirii
ç* de terra,. etc.). cnimiui,. orfanológica
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO
9 de novembro de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 
EXONERAR.

De acordo com o art. 92, letra g, do decreto- 
lei estadual n- 700, de 28 da outubro de 1942: 

Osvaldina Mitos de Souza do cargo de Professora, Padráo 
A4, do Quadro Unico do Município (Escola mixta Municipal! 
de São José, no distrito de Anita Oaribaldi).

Prefeitura Municipal de Lajes, era 9 de novembro de 1946 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Ulderico Canali -= Secretário.

NA HORA PROPICIA

Secção Rural

DECRETO , 
de 12 de novembro de 1946 

O Prefeito Municipal de Lajes, resoive:
NOMEAR:

De acordo com o art. 55, item IY, do decreto-lei 
estadual n1 700, de 28 de outubro de 1942.

Auzemir Sommer para exercer o cargo de Professora, Pa
dráo A5, do Quadro Unico do Município (Escola mixta muni
cipal de São José no distrito de Anita Oaribaldi.)

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de novembro de 1946 
Assinado: =  Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Ulderico Canali — Secretário

DECRETO LEI N* 18 
de 12 de novembro de 1946 

Processo N‘ 727/46
O Prefeito Afunicipal de Lajes, usando da atribuição que 

lhe confere o art. 12, n* I, do decreto-lei federal n* 1202, de 8 
ue abril de 1939,

DECRETA:
Ari. I o — Fica aberto, por conta do excesso de arrecada 

ção do corrente exercício, o crédito de nove mil quinhentos 
e cinquenta cruzeiros (Cr$ 9.550,00), destinado a suplementar 
a dotação 8-11-1 — Operários dos serviços de ruas, praças e 
jardins, inclusive o jardineiro — do orçamento vigente.

Art. 2o — este decreto-lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de novembro de 1946.
Assinado: — Vidal Ramos Júniur 

Prefeito Municipal.
Ulderico Canali — Secretário.

Requerimentos Despachados
Dia 1? de novembro de 1946 

N° 1327 — Angelo Rosai * Aprovação de planta 
e licença para construir um prédio para 
o Sr. Germano Maines 2o despacho: Sim 

N° 1329 — Angelo Rossi - Aprovação de planta e 
licença parar construir um prédio 
para o Sr. Giacomo Luiz Bampi - 2o 
despacho. Sim.

N° 1335 — Arruda e Rau Ltda. Licença para fazer 
melhoramentos no prédio do Sr. Pora- 
peu Costa - Sim.

Quase todas as doenças sâo 
suscetiveis dc cura no início, e, 
quanto menos avançadas, mais 
seguro e menos dispendioso o 
tratamento. Por exemplo, a um 
resfriado banal, a uma gripe 
”sem importância” segue se mui- 

£tas vêzes uma infecção pulmo
nar grave como a pneumonia 
ou a tuberculose. Tais ocorrên
cias serão evitadas se o medico 
for ouvido desds os primeiros 
sintomas.

Ao sentir qualquer pertur
bação da saúde, procure 
médico. =  SNES.

VENDEUSE
Uma Motocicleta '’Her

cules” 7 H. P. em perfeito 
estado de co.iservação.

Tratar com Oliveiros Fe- 
licio Rua Mal. Deodoro, 62.

0  capim “Ki-Kúíu"
0 problema do pasto verde permanente para os 

animais eatabulados é verdadeiramente importante e me
rece atençao especial. Alem disso é igualmeote indispen
sável na fazenda um pasto reservado aos animais en
fraquecidos nos períodos do frio e de sêca que tantos 
prejuízos causam â nossa pecuária. Nem todas as forra
gens 6e prestam para a formaçao deste pasto especial 
devido à pouca resistência que têm algumas ao piso
teio dos auiniais, o que impede a permanência dos 
mesmos ror longo tempo naqueles cercados. Pois bem, o 
capim ki-kúiu, veio resolver esta importante questão, 
visto como se apresenta como uma forrageira de todo 
tempo resistente ao pisoteio e que poupa despesas com 
silagem, E’ um capim de origem africana, bastante 
rústico, suportanto perfeitamente o frio rigoroso e o 
calor intenso. Reproduz se com a maxima facilidade por 
meio de «mudas» e alastra-se em pouco tempo para 
formar uma camada igual e consistente

O sabor adocicado do capim ki-kúiu fez com que 
ele seja muito apreciado pelos animais e seu valor nu- 
trutivo é bastante satisfatório.

Assim sendo, todo o fazendeiro que quiser manter 
forragem verde, em condições de sempre ser oferecida ao 
gado, deve fazer uma experiência com esta útil gramí- 
nea, na certeza de que ficará plenamcnte satisfeito.

OSNI REGIS E M P U K S A  A U T O - V I A Ç Ã O  i H R A S I L »A D V O G A D O Linha Regular de Transpdrte de Passageiros
FLORIANOPOLIS — BOM RETIRO — LAJES

P raca  J o á o  P e s s o a Carros Novos e Confortáveis
Ldij. Dr Acacio -  Vandar HORÁRIO:

1.AJTS Lajes -  Florianopolis — 2as. e 5as. Feiras
<5-anta C a ta r in a Flonanopolis -  Lajes — 4as. e Sabados

- /
.SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MANHÃ

-------------------------------------------------------------------------- f
4 lotes á venda

Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa‘òiqueira Campos, 
medindo dois lotes 12,00 m 
x 15,00 m de fundos, e os 
outros dois 10,00 m x 39,00 
m de fundos.

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

um telefone
Faça instalar um telefôue em 

sua casa

Vemle-se

15:

Organização Contábil e 
Comercial Ltda.

DIREÇÃO TE’CN1CA
Edmundo Arruda - Dr. Hélio liamos Vieira 

Caixa postal 31 - End. tel. e fongr- «Contábil» Rua 
d* Novembro 13 • Editicio Aires Amorim

Lajes — Santa Catarina 
Escritório de:

a) Escrituração Mercantil, Escritas Fiscais, Requerimentos
era geral, Registros na Junta Comercial do Estado, Levantamento 
de Inventários e Balanços, Pagamento de Impostos, etc. j

b) Advocacia Comercial, Contratos e Distratos Socuus, ra - ( 
lências, Concordatas, Cobranças, Legislação

c) Representações, Consignações e Conta rópna.

novo 
com 9

peças, instalações eletrica e sa- 
nitaria com agua fria e quente- 
O terreno mede 14x30 rat. si. 
tuado na Av. Mal. Floriano. 

Tratar nesta redação

Fabrica de Ladrilhos
DE

A genor Varela
Rua Quintino Bocaiuva, 18

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

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

C i m e n t e x
Tinta em pó - Lavavel - Paiting Powder
CIMENTEX — ( Paiting Powder) representa um método 

moderníssimo para pintar ou revestir paredes internas ou exter
nas em substituição aos antigos processos de caiação, oleo, ca
seína etc. Este novo sistema extraordinário de pintura tem uma 
aceitação sem precedentes nos /estados Unidos e Inglaterra.

CIMENTEX — é rm-.lhor do que qualquer outro meio de 
pintura porque é uma formula feita especialmente para atender 
i\s exigências climatéricas e atmosféricas do continente america
no, e pode ser aplicado com facilidade e diretamente sobre paredes 
de alvenaria, concreto, cimento, gesso madeira, papel pintado, 
matérias plásticas, telhas pisos, ferro, etc.

CIMENTEX — é muito mais econômico porque dispensa 
as demais preliminares de cal, sabão impermeabilizantes, empre
go de ácidos, colas e ingredientes.

Para preparar CIMENTEX use somente AGUA.

CIMENTEX É, INALTERÁVEL =  RESISTENTE — IM-- 
PERM1AVEL

DISTR1DUIDOR EXCLUSIVO: Osni Tolentino de Souza -  
/?ua Marechal Deodoro, 16 — Cx. Postal, 119 - Fone 199 -  Tel. 
«Feiragem» — LAJES, SANTA CATARINA.

Dr. Caetano da Costa Júnior
Especialista em Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta

A partir de Novembro, aparelhado para toda a 
clinica e cirurgia da especialidade.

Consultório : Edifício Dr. Acacio
2o pavimento
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A P APITA I ^ casa 9ue Procura ter sempre as maiores novidades 
w H l l I / i L  em artigos para homens, mulheres e crianças

Rua Correia Pinto, 80

Loretta Young e Alan Ladd
NUM FILME ESTUPENDO!

A ’'Paramount” está de parabéns. Depois de apresentar, há 
dias, seu notável filme -  O BOM PASTOR, vai apresentar, 
amanhã, mais um grande espetáculo: NUNCA É’ Ta RDE.

Esta produção extraordinária da marca das estrelas é nm 
dos maiores e mais belos expetaculos do ano. MJNCA E’ TAR
DE deve ser visto por toda a cidade. Tudo, nèste filme, é mo
tivo de agrado; os seus intérpretes, o seu romance emocionante; 
os seus belos cenários, um desempenho magistral. NUNCA E’ 
TARDE -  eis o filme e o espetáculo qne toda a cidade deve 
assistir.

Amanhã, em 2 sessões, às 7 e 9 horas.

TERÇA-FEIRA, DIA 26:

0 capitão Eddie

Diplomandos do Grupo Es
colar “Correia Pinto'’ da 

Vila de Painel

CESLAU SILVEIRA DF 
SOUZA

Esteve nesta cidade o Sr. 
Ceslau Silveira de Souza, 
forte comerciante em Curi- 
tibanos e Gerente da Agen
cia do Banco «lnco* daque
la cidade.

DINO STRIV1ERI 
Regressou para Curitiba 

o Sr. Dino Striviere, Inspe
tor Geral da importante 
companhia «Aliança da 
Bahia Capitalização S. A.

SEBASTIÃO ARRUDA 
MELO

Após alguns dias de per
manência nesta cidade, re
gressou para a sua fazen
da no distrito de Painel, o 
Sr. Sebastião Arruda Melo, 
membro do diretorio do P. 
S. D. dali.

Vend

A 28 do corrente realizar- 
se-á, na vila de Painel, a 
colação de grau da la tu r
ma de complementaristas 
do Grupo Escolar «Correia 
Pinto» daquele distrito.

’As 8 horas daquele dia 
será rezada, na Capela lo
cal, uma Missa em ação de 
graças, às 20 horas, terá 
lugar a entrega dos diplo
mas e às 21 horas, uma 
grande «soirée» no Clube 
local.

E' diretor do Grupo Es- 
Icolar «Correia Pinto» o 
'prof. Dulfe Rodolfo.

O homenageado de honraI Dé o Dr. Elpidio Barbosa, 
Diretor do Departamento de 
Educação e Paraninfo o 
Professor Eduardo Amaral 
Filho, Diretor do Grupo Es
colar « Vidal Ramos* desta 
cidade.

Serão homenageadas tam
bém as professoras Alaide 
Batista Kirchner, Daura

j c a  Uma casa de 
°  madeira, á rua 

Mal. Deodoro esquina Ti- 
.-adentes. Otimo ponto para 
negocio. Tratar com Fulvio 
Pinto.

Pereira Anjos e Nivea M. 
Ramos Furtado. Será pres
tada uma homenagem pós
tuma à extinta. professora 
Fausta Soares Rath.

Os dtplomandos do Grupo 
Escolar "Correia Pinto” são 
os seguintes:
Selma Arruda, Cesário A- 
marante, Inara Arruda, Fúl- 
vio C. Oliveira, Amélia Cor
rêa, " João C. de Andrade, 
Hilda C. Oliveira, José B . 
Cordova, Zilda Lemos, Nabor,

Candidatos para o Parla 
mento

A Comissão Executiva do Partido Social Dem.y-^ 
tico, em Santa Catarina, escolheu para candidatos 
apontará aos sufragirs do eleitorado catarinense, 
seguintes e ilustres nomes;

Para o Senado Federal:
Dr. Lucio Corrêa.
Dr. Francisco Beniamin Gallotti.

Suplentes:
1°) Dr. Eruani Bittencourt Cotrin.
2o) Dr. A gripa de Castro Farias.

O terceiro suplente será escolhido oportunas

Píra a Caraara de Deputados:
Dr. Joaquim Fiúza Ramos.

Partido T ra J

to .

Io) Candidato a ser indicado pelo 
Ihista Brasileiro.

?•) Dr. Le-oberto Leal.

t i

Eli
t i

s
E T I

OSNI PASSOS RIBEIRO

Em visita ao seu proge
nitor esteve alguns dias

______________ — — - -  .w v, A1UUUI l nesta cidade, o Sr. Osni
1 Coelho D’Avila, Sebastião j Passos Ribeiro, do comer- 
I A. deLiz. 'cio de Curitiba.

MOISE’ö FURTADO

Acompanhado de sua ex- 
ma familia regressou para 
São Francisco de Paula, 
onde é destacado fazendei
ro, o Sr. Moisés Furtado.

IteC E LS O  RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RfS ID ÊN O A  e ESOflTÓOIO  

Rua Hercílio Lui
LAJES '

Afende chamados para a* cc- 
Jmarcas de 5. Joaquim. Cu"*» 
Ibanos. Bom Refiro e R.o doS«

Assine «Correio Lagean^i

Amanhã —  Domingo, às 7 e 9 horas

A marca das estrelas, a PAKAMOUNT, vai apresentar:

— Loretta Young e Alan Ladd —
ALÉM DE OUTROS GRANDES ARTISTAS, NA ESTUPENDA PRODUÇÃO:

N u n c a  é T a r d e
Um Grande filme!

Não percam esta produção excepcional, cujo sucesso Üm G,ande Espetáculo! | > J
Vai *ü'V°]S*r toda a cidade!
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