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Candidato dos Catarinenses

Em todos os sectores da economia barriga-verde e 
no seio de to las as classes sociais, repercutiu da manei
ra mais ampla e significativa, a candidatura vitoriosa 
do deputado Aderbal Ramos da Silva, ao governo cons
titucional de Santa Catarina, nas próximas eleições de 
19 de Janeiro de 1947.

Inteligência moça e vibratil, cheia d e  t'é nos promis
sores destinos do Estado natal; transbordante de saudá
vel e construtivo idealismo; de aoendrado amor a S. Ca- 
larina, onde sempre viveu comungando com seus coesta- 
duanos, nos mesmos anceios e nos mesmos est0 9  de 
entusiasmo; de solida formação christã; do robusta 
estruturação democrática, é bem o legírimo represen
tante da geração moça, da heroica e \alorosa terra c a 
tarinense.

O seu governo será de trabalho intenso o fecundo 
e de bem-estar para a coletividade. Catarinenses! -- La- 
jeanos! às urnas em 19 de Janeiro, numa demonstração  
eloquente de civismo, e de acatam ento a lei, uma vez. 
que o voto é obrigáttjrio.

Telegramas do Presidente do 
PTB. ao Dr. Aderbal Ramos 

da Silva
ü  candidato do povo ao govêrno de Santa C ata

rina recebeu os seguintes e expressivos telegramas, do 
presidente do P. T. B. em 6 anta Catarina:

«Os trabalhistas de Blumenau, coesos, vibram de eu- 
tusiasmo certos de que também aqui a sua candidatura 
surgirá vitoriosa. Blumenau D ã o  será uma voz isolada 
dentro do Estado. Abraços Aristides Largura.»

«Tomei contacto com todos os diretórios do norte do 
Estado. Tenho a satisfação de comunicar ao eminente 
candidato que as hostes trabalhistas não registram qual
quer diversão aos elementos do Diretório. Marchamos 
coesos cheias de entusiasmo, curtos de vossa estrondo
sa vitória, abraços. (A) ARISTIDES LARGURA, presi
dente do P. T. B »

Consagração popular em Cam
pos-Novos, ao Dr. Aderbal 

Ramos da Silva
Em  sua excursão pelo.e pujantes demonstrações

planalto e ooste catarinen 
ses, o candidato do PSD., 
vem recebendo inequivocas

de apreço e solidariedade, 
por parte do povo em geral 
e em especial, do eleitorado

livre e conoiente deste rin-| 
cão do Estado, que é uma 
oficina de trabalho intenso 
à serviço da grandeza de 
Cranta Catarina.

J

Em Ciiinpos-Sovus
Dia 5 do corrente, pela 

manhã, o dr. Aderbal Ra
mos da Silva e sua comitiva, 
foram recebidos no períme
tro urbano, pelo Diretório 
do Po D, tendo â fronte o 
Del. Gasparino Zorzi, seu 
Presidente, correligionários 
e numerosa cavalaria, de
baixo de desusado entusias
mo.

Na Praça central, grande- 
massa humana aclamou en 
tusiastinaraente o candidato 
da vitoria

Na Prefeitura, o dr. Ader 
bal Ramos da Silva foi re
cepcionado pelo operoso pre- 
feit<> Manoel Nunes Este-  
fanes.

Ao meio día, em aprazível 
local, realizou-se gr a n d e 
ohurrascada, com a presen
ça de elevado numero de 
correligionários, amigos é 
exmas. famílias.

Em nome do Diretório do 
PSD, saudou o ilustre can
didato do povo, dr. Ader
bal Ramos da Silva, em 
bela oração, o sr. Silvio 
Ble3'er. Polos distritos da
quele Municipio falaram os 
senhores: João Gomes de 
Campos, Anibal Coelho da 
Silva, Mauoel Figuerôa, 
Francisco Stratto, Emidio 
Limongi

Em seguida usaram da 
palavra, em eloquentes im
provisos, os seguintes com- 
punentos da comitiva:

Dr. Lucio Corrêa, jorna
lista Osvaldo Melo, Dr. Or 
ti Machado, Dr. Azevedo 
Trilha Dr. Nuoes Varela, 
Or. Leoberto Leal.

fa la u Gel. Gasparino 
Zurzi

Aclamado, o Col. Gaspa- 
rino Zorzi, prestigios a pre

sidente do Diretorio do P .[Ihante improviso, '.Veque.i 
S. D. e membro da Comis- temente entrecortado por 
são Executiva Estadual, pro- demorados aplausos, o can 
feriu incisivo improviso, didato do Partido Social 
concitando os correügioná- Democrático, mostrando-se 
rios para mais uma retu.n- sensibilizado com aquela 
bante vitoria nas urnas, em significativa e espontânea 
19 de Janeiro. prova de estima e solils-

Fal;i*u dr. Aderbal ri,lade do Puvo,le Camp..*-

óUfllOfc li 1 DlIVil jvras foram abafadas p-
Em meio de vibrantésjprolongados e entusiásticos 

aclamações, pronunciou bri- aplausos.

Renovação de valores na 
política catarinense

Aderbal Ramos da Silva * um símbolo d;*
nova geração

0  Vice-Presidente da República, falando na Conven
ção do PSD., há pouco realizada, em Florianópolis, dis 
se que o Partido «quebrando a tradição política de nos
sa terra, pela renovação de elementos, abriu portas ú 
mocidade, escolhendo alguém de formação moral eleva
da que confere o mesmo tratamento, não só aos favo
recidos da fortuna, mas também aos pequenos, vendo em 
cada homem um irmão».

Parlamento Nacional
Rio — A lei de prorrogação dos trabalhos do Se 

nado e Camara dos Deputados, até 31 de Janeiro, aio- 
da não foi promulgada.

Contrários à Democrácia
Rio — O projeto-lei relativo à reforma dos mili

tares pertencentes à partidos polir,icos contrários à de
mocracia, ainda não deu entrada na Camara.

Nova Lei Eleitoral
Rio — Foi promulgada a nova Lei Eleitoral, com

poucas modificações.
Sofreu alterações quasi sòmente a parte referente 

a apuração das eleições.

0 voto é obrigátorio
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Aniversários
Dia 7

Jatiro, filho do sr. Eu- 
raquio Fiúza, residente em 
Curitibanos.

Dia 8
A exma. sra, d. Dalma 

Barroso Gamborgi, esposa 
do sr. Milton Gamborgi, fa
zendeiro neste município.

— A menina Nilva Apa
recida, filha do Sr. Jnão Ne
ves da Silva, do comercio 
desta cidade.

- -  O Ten. José Finto 
Sombra, 2o Btl. Rodoviário.

— O sr. Ari Koeche Va
rela, do comercio desta ci
dade.

— O menino Heron, fi
lho do Dr. Sálvio Ramos Ar
ruda.

— O 3o Sgt. Adolfo Kre- 
tzschmar, do 2. Btl. Rodo-

^ I

viário.
Dia 9

0  sr. Euclides Aureo de 
Castro, escrivão juramenta
do, residente em São Pau
lo.

— O sr. Pericles Lopes, 
comerciante nesta cidade.

Dia 10
O jovem Wilson, filho do 

Veríssimo G. Duarte, do al 
to comercio desta praça.

Dia 11
O Sr. João de Castro Sil 

va, funcionário da Oficina 
Santo Antonio.

Dia 13
Dario Cesar,

Cesar Andrade,
Paiuel.

— O sr. Joao Luiz Ramos, 
fazendeiro neste município.

—  O menino Ari, filho do 
sr. Lealdino T. Branco, fa
zendeiro em Capão Alto.

filho do sr. 
criador em

Ergui a ti estes meus 
olhos úmidos de pranto e 
aflição, suplicando te que 
■ne desses a graça que eu 
há tanto tempo implorava.

Um sorriso teu mergulha
do entre rosas, encheu-me 
de esperanças.

E, eu vi nesse soriso uma 
promessa muda, e que, pa
ra minha alma trouxe no
vo alento.

E, hoje, nesta tarde linda, 
volto ao templo para to 
agradecer. Trago ainda <;s 
olhos orvalhados de lagri
mas, toda a bondade que 
espalhaste.

Mais uma vez compreen
di que espalhas o bem co
mo chuva de rosas.

Procurai, neste mundo 
mau, espargir o bem que 
minha alma contiver.

S O F R E S ?
BONECA REGINA

por
as

lo/.

Marina

E U  e T U
Medalha de Guerra 

conferida a D. Jaime 
de RarrusCâmara

A noite maravilhosa esparramou por tudo o seu pertuine 
doce, oferecendo ao nosso encantamento o aspecto bonito de suas

Sofres? . . . sofres porque tudo esta materializado, 
que não há inais um balo de espiritualidade a perfumar 
coisas, porque sentes uma saudade triste, bianca coinu a
da lua, do que não volta mais . . .  .

Ouve: imagina que Ele está contigo, que tua cabeça des
cança no seu ombro forte, no seu ombro amigo, que v» o< • 
dois existem dentro da Terra que o seu coração te tala, bai
xinho, muito baixinho, quasi num cicio, coisas ternas de amor, 
aconchegadas no teu grande carinho, que só ele diz, < >' •'H
sorrindo, sorrindo de Felicidde . . .

— Foge do mundo exterior e sonha. Deixa penetrar cm 
ítua carne êsse amolecimento doce, que traz a presença . ' a - 
guem que se quer muito bem . . .

Entrega-lhe tuas mãos, assim . . .
Teu coração, teu amor, tua ternura calma, como um lago 

azul, muito azul, sileociso . . .
Põe teus olhos nos seus, põe tua boca na sua, numa co

munhão alucinante de duas vidas numa só vida, sem uma pa
lavra, sem um gesto, num silencio grande—  das Coisas Per- 
feitas, porque vem do teu coração, porque vem de ti ésse per
fume doce que está esparramado por tudo . . .

Foge do mundo exterior e sonha . . .
Sonha deliciosamente, deseja a Felicidade com brandura 

que um dia Ela te vira, de mansinho, como a Noite Maravi 
lhosa, olereceudo encantamentos desvairados no aspecto bonito 
de suas estrelas coloridas , .  .

E u sou cançado e triste viajante 
No meio do Sahara ermo, arenoso 
Tu e’s o oásis fresco e verdejante 
A' cuja sombra vou buscar repouso.

Eu sou a nauta d noite, só, errante, 
Lutando contra o mar tempestuoso.
Tu a manhã de sol clara, radiante, 
Mansa enseada, abrigo bonançoso !

Eu sou o tronco adnso e ressequido, 
Sem folhas, flores, frutos, nú, despido, 
Sob a furia inclemente do pampeiro

Tu a seiva que ao tronco traz, alento, 
A chlorophila, a flor, novo rebento, 
Brincando ao zéfiro plácido e fagueiro.

Rio, (C. N.) — 0  presi
dente da República assinou 
um decreto, na pas/a da 
Querra, conferindo a Me
dalha de Guerra ao Carde-,

' al Arcebispo do Rio de Ja-  
j neiro e Vigário Castrense 
Ido Brasil, Dom Jaime de 
Barros Câmara., «pelos ex
cepcionais serviços presta
dos na organização do Ser
viço de Assistência Religio
sa das Forcas Armadas, em 
particu!ar> do da Força Ex- 
pedidonária Brasileira.»

C o n v e m  s a b e r
«PEIPING PAU,* JORNAL  
MAIS VELHO QUE HOU

VE NO MUNDO

Geraldo Azevedo Srfca. Helena N. Lenzi

Para a mulher
Nunca use calçado que machuque os pés: além 

de tirar a elegancia ao andar e proporcionar mau hu
mor, também é fator para calosidades, unhas encrava
das e outros males que vitimam os pés. O calçado de
ve ter a fôrma justa do pé, é mais confortável quando 
feito sob medida.

Em gozo de férias, regressou 
de FlorianÓDOlis, a Srta Helena 
N. Lenzi, aplicada aluna do Co
légio Sagrado Coração de Jesus, 
daquela capital e filha do S r  
Hilário Lenzi, do comercio des- 
tr praça.

O «Peiping Pao», o mais 
antigo jornal do mundo, após 
ter sido publicado durante 
1.500 anos, acaba de ser supri
mido, terminando assim a sua 
existência. Esse jornal foi fun
dado no ano do 400, por um 
tal 8ou-Choung, e até ao tem
po da sua suspensão continua

va a usar tipos de madeira na 
sua composição.

Durante tantos séculos de 
existência do jornal 1.500 dos 
diretores foram decapitados.

Após a ocupação de Peiping, 
os japoneses suspenderam o 
Peiping Pao.» Depois foi-lhe 
concedida licença para reapa
recer, mas como o jornal re
solvesse permanecer fiel às sua: 
antiquíssimas tradições foi, fi
nalmente suprimido de manei
ra definitiva.

Seminarista Humberto

Meia hora de caminhada por dia, ao ar livre, res
pirando profundamente e cadenciadamente, assegura boa 
função ao organismo. Há moças a quem basta a mar
cha diária para produzir, b mesmo resultado que ó 
um bom exercício fisico. Todavia a adoção de a m 
bos só pode beneficiar a saúde, e, como resultante, a ele
gancia e a boniteza.

Hoje em dia existem mulheres que, sem serem 
propriamente bonitas, podem conseguir mais êxito que 
as formosas, tal qual muitas estrelas do cinema: por 
meio do «glamour». Trata-se, pois, e muito, mas tome 
nota de que ^ «glamour» não enfeixa nada de postiço, 
o sim um apanhado de cousas graciosas e inegavelmente 
sedutoras.

Hragagléá
Encontra-se nesta cidade o 

jovem Seminarista Humberto
Bragagléa, interno do Seminário 
de São Leopordo, Rio Grande 
do Sul.

Joalheria Gomes
Rua Mal. Deodoro - Edifício Broering - Lajes

-------- --—  ‘

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

Orneia -  Tissot -  Claesic -  e outras marcas 
( anetas Parker 51 e Júnior

Artigos para presentes em prata, ouro ’e outros metais

Nao compro sem verificar os uosses artigos e preços

On JOAO R IB A S  
R A M O S

ADVOGADO
Rua Correia PinTo, 11LAJES

SANTA CATARINA

Mercadínho do Povo
DE

Francisco Xavier Parara
Grande empório de frutas, hortaliças verdura*

salames, queijos, manteiga, chocolates b*\*™ c™ **'

As afamadas rapaduras Deliciosa*
argentinas
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Novo Delegado Regional 
em Lajes

0  Dr, J o i o  Guaibirto da Silva Nato, ex-Promotor  
Publico de Curitibanjs, foi nomeado para exercer o car
go de Delegada Regional de Policia de Lajes. O novo 
Delegado exerceu a cootenío geral as suas funções nai 
magistratura, no vizinho município, onde deixou largo 
circulo de amizades.

Sua ação naquele cargo, salientou-se pela serenida
de, energia e polo acerto nos pronunciamentos.

Aumento de vencimentos
O sr- Interventor Federal no Estado de Santa Cata

rina, assinou dia 29 de novembro, o decreto concedendo 
aumento nos vencimentos dos funcionários públicos, ci
vis e militares efetivos e extanumerários do Estado.

Também foram aumentados os vencimento« dos ina
tivos e pensionistas.

Magistranda Liete Lima 
de Sousa

Concluiu o curso normal. 
no Instituto de E .lunação de j 
Elorianopolis, a inteligente' 
senhorita Liete Lima de! 
Souza, filha do professor 
Trajauo ’Sousa, lente de 
Português do nosso Institutoi 
de Educação.

Eleições Estaduais*
Reali/.a-se em 19 de Janeiro, 

domingo, as eleições para go
vernador; 2 senadores e 5 su
plentes; 1 deputado federal e 
2 suplentes; 37 deputados es
taduais.

.4 participação dos tabalhado- 
res nos lucros das emprêsas

Rio, (F. T.) O sr. Morvan Dias de Figueiredo, Mi
nistro do Trabalho, designou a Comissão que vai estu- 
>1 \r o ante-projeto de Lei Ordinária atendendo o que j 
t »tá disposto na Constituição de 7940 pobre a participa-: 
ção dos trabalhadores dos lucros das emprêsas e o re
pouso semanal remunerado. A referida Comissão já es
teve reunida, aob a prosidência do titular da pasta e, 
dada a urgência do assuto, iará sessões consecutivas, 
talvez diariamente.

i

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

Aparelhado para toda a clinica e oiiurgia da 
especialidade.

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

l ! m  dos Bordados

Candidatos para o Senado 
e Camara dos Deputados

A Comissão Executiva do Partido Social Democráti
co, em Santa Catarina, escolheu para candidatos que 
apontará aos sufrágios do eleitorado catarinense o* se
guintes e ilustres nomes:

PARA O SENADO ;FED ERAL:
Dr. Lucio Corrêa 
Dr. Francisco Benjamin Galloti 

SUPLENTES:
1) Dr. Ernani Bitencourt Cotrin 

• 2) Dr. Agripa de Castro Farias
O terceiro suplente será escolhido oportunameu 

te.
PARA A CAMARA DOS DEPUTADO*:

Dr. Joaquim Fiúza Ramos.SUPLENTES:
1) Candidato a ser indicado pelo Partido Trabalhis

ta Brasileiro
2) Dr. Leoberto Leal.

Consultório: Edifício Dr. Acacio
2o pavimento

Relojoaria
S P E C H T

G ra n d e s  N o v id a d e s  em  H r in q u e d G S
de vários tipos, nacionais e extxaugeiros, com bi
zarros movimentos, salientando-se o «Jazz excên
trico», com boneco sapateador.

Visitem as nossas secções — CASA HOEPCKE

Fabrica de ladoiba'!
DE

Agenor Varela
Rua Quintino Bocaiuva, 18 

-  L A /E 6  -
Grand6 variedade de mo
delos em diversas cores. 

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

Novo sortimento de re
lógios de meza, parede, 
cuco e despertadores

RUA CORREIA PINTO, 14

Assine «Correio Lageano»

V p n r l ^ p  Uma 0393jYBHlIr, Mí ina(]eira. á rua
I Mal. Deodoro esquina Ti- 
radente8. Otimo ponto para 
negocio. Tratar com Fulvio 
Pinto.

NOVO HOTEL
I R M Ã O S  TETTO

Rredio novo à m a  Hercilio Luz. esquina Benju- 
min Constant, perto do Hospitat.

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

TU D O  NOVO
Dirigido pelas familias*dos proprietários

M a tr iz :
FLORIANÓPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário cm Tubar&o

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria
FILIAIS EM LAJES — LAGUNA—BLUMENAU —JOAÇABA — JOINVILE— S. FRANCISCO DO SUL

EXDEREÇO TELEGRÁFICO H O E P C K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, FER RA G EN S, MAQUINAS E  DROGAS

DE

A gencia

EXPEDIÇÃO K

DESPACHO EM SANTOS

F a z e n d a s  nacionais e estrangeiras, Aigodoe», Morins e Cambraias Caseinir.n, Teoi- 
doa para Cortinas e Tapeçaria», Colchas, Cobertore», Acolchoado», Panos para 
mesa, Lona», Tecido» rayon lisos-eestampado», Linha» para bordar e serzir,Lá 
para bordar, Perfumaria», Armarinho», Charuto», etc.J 

F erroa  em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres, eu- 
noe galvasadosi e fitinga, artigo» de louça esmaltada, vidro» para vidraças, 
obras de vidro e cristal, louça» sanit&ria», cama» de ferro e madeira, Tintas a 
olao e em pó, serra para engenho, conserva» em geral, vinho» nacionais e

estrangeiro»
M o to c ic le ta s , Bicicletas a motor, tricioleu», brinquedos.MaquinartO em geral para oficina» mecanica», fundições, etc. Talas, Ouinohos, Maca

co», ferramenta» para todo.» o» fin». oolre.s e cuizeta» de aço, togòea, comple
to sortimento de material para instalaçges elelrtoaa, arados, maquinas de bena- 
fein r madeira, motores eletricos. etc.

D rogas em geral, por atacado
Aqentr.s da Otneral .1/oíor.» d« Urasil S. Á.
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A formatura dos licenciados 
ginasiais do Colégio Dio~ 
- - - - - - - : cesano- - - - - - - -

Realizam-se hoje as cerimonias iia formatura dos li
cenciados ginasiais de 1946, do Colégio Diocesano.

•As 8 horas, foi rezada na catedral, uma Missa em 
ação de graças e comunhão geral dos licenciados. ‘As 
17 horas, no Teatro Carlos GomeB, deu-se a entrega 
dos diplomas de licença ginasial.

‘As 20,30 horas, no Salão Nobre do Colégio, se rea
lizará uma reunião com a presença dos pais e profes
sores dos licenciados.

0  Paraninfo da turma ó o Revdo. Frei Eurico Oix 
zarski, sendo homenageados: o Rvdo P. Diretor, Apolo- 
nio Weil, Rvdo. P. Elzeário f-chraitt. Prof. Roberto F e r 
reira, Prof. Teobaldo B. Delwing, Prof. Walter Dack.s, 
Prof. Marino Maliuverni.

A turma de licenciados ginasiais de 1946, do Colé
gio Diocesano é a seguinte:

Alceu F. Caon, Altair Wolff, Álvaro Camargo, Ce'- 
lio O. Coimbra. Celso A. de Sousa (orador), Clênio A. 
Ferreira, Dimas C. Waltrick, Fldvio 1 . Zorte'a , Gucri- 
no A. Pasqual, Ivo Zaniol, Luiz Carlos Silva, Manoel 
B. Arruda, Olavo F. Vieira, Petronio D. de Moura, Se
bastião Costa, Vinícius Remor.

Folhada Juventude
Reaemos o primeiro nu

mero «.le “Folha da Juven
tude“, orgão oficial da A. J- 
P. C., editado em Florianó
polis. K’ diretor Herondino 
Macedo e redator chefe Al- 
do Sagaz. A referida publi-j 
cação apresenta boa e va-J 
riada colaboração. A’ ”Fo 
lha da Juventude” os nossos 
votos de prosperidade.

Fabricas de Papel
Segundo as ultimas estatísticas 

recebidas aqui do Rio de Janeiro, j 
as fabricas de papel existentes 
no Brasil elevam se a 56, 48 
em funcionamento e 8 em or
ganização e assim se distribuem 
pelo pais.'

Rio de Janeiro, 4; Distrito 
Fedeal, 7; Alinas Gerais 4; Rio 
Qraude do Sul, 7; Paraná. 2; 
Pernambuco, 1; Santa Catarina, 
2; e Baia, 1.

A produção total dessas fá
bricas é de 139 milhões, 613 
mil e 700 quilos.

Assine «Correio Lageano»

Reforma do Sistema Ban
cário e Fundação do 2an- 

co Centrai
Rio. (Üibra) Segundo informa O Glo

bo» o poder executivo „ncamiohará por este» dias ao 
Legislativo, a reforma do sistema bancano do rais e a
criacão do Banco Central. . ,

Ambos os projetos estão nos retoques finais dos ser
viços técnicos do Ministério da Fazenda, sob a direção 
pessoal do ministro, que por eles se vem interessado cie 
maneira toda especial, sabida a importância que r  -r 
Corrêa e Castro atribua á modificação da legislação ban
cária como meio de enfrentar a atual crise pas.mi
ra

O desejo do governo é que os projetos sejam vota
dos ainda na presente sessão legislativa, que se encerra a 
15 de dezembro.

Agradecimento
João Cordova, por este meio agradece ao Dr. A a- 

cio Ramos Ar.-uda os cuidados, com que tratou sua e-< 
posa, Izaura Antunes bem como, estende seu9 agradeci
mentos às bondosas Irmas do Hospital de Caridade, es- 
peciahnente a irmã Renalda Demonstra, outrossim, sua 
gratidão às pessoas que visitaram 9ua esposa.

Lajes, 3-12-46.
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Presentes para todas as idades, por preços acessíveis
L I V R A R I A  D

I

Até N a ta l!! Até Natal 1!
B O N IF IC A Ç Ã O  0 2  10 PO R  C EN T O

E’ o que oferece à sua distinta freguesia u afamado0 SAPATO CHIC
CALÇADOS PARA HOMENS, SENHORAS e CRIAN
ÇAS — Mercadorias recém-chegadas das melhores 

fábricas do país — tudo cora

10 POR CENTO DE BONIFICAÇÃO
Náo compre o seu calçado sem primeiro verifi

car os artigos e preços que está oferecendo
O

Sapato Chie
Somente até Nata

Rua 15 de Novembro — L A JE S

NATAL e ANO BOM
Variadíssimo sortimento de artigos para presen

tes, de procedência americana, acham-se em exposi
ção nas vitrinas da

.......... Casa Hoepcke--------------

V uiulp  çü Um bangalô novo 
l Ol i U- OC  de material, com 9 

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

Tratar nesta redação

Dr. José Antunes
MEDICO

CIRURGIA EM GERAL — GI- 
C f^O L O G IA  -  PARTOS

Àteoãe^no. Hótpiul Sío joté dè' Antonio Prado, aparelhado para qualquer intervenção cirur- gicaCpom «erviço moderno deRaios X, Bisturi eletricò, Raios ultra violeta, ondas éifrtas e ultra curtas

A R M A Z É M  S 0 L D A T E L L I
de Edmundo P. Soldatelli

(Ex-combatente expedicionário — ferido em Monte Castelo)

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

O mais barateiro da cidade
Rua Hercilio Luz — no edifício do Ceutro Operário

Oportunidade
Vende-se um lote de terra n, 

154 medindo uma area de 360 m‘2. 
de terra, na denominada cha- 
cara Ler.zi, medindo 12 metros 
de frente para a projetada 
rua Elibranco. 12 metros nos 
fumlos com terras de Otilia 
Lenzi e 30 metros lineares em 
cada uma das faces direita e es
querda.

Tratar nesta redação que da- 
renms informações.

VENDE-SE
|! Um otimo terreno à iua Rio 
ji Branco com 11 rntrs de fundo 
(I por 1,8 de frente.
."’ Mais informações nesta rtdrção.

Avíso
Aviso 08 senhores caçadores, amadores que as car

teiras-licença para o transito de armas de caça perdem 
o valor em 3l de dezembro proximo, devendo serem 
revalidadas para 1947.

Sebastião Ramos Schmidt 
Fiscal Regional.

Síf
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

9

Edital de CoiicoiTenci:» ^úbiicii
De ordem do sr. Prefeito Municipal faço publico, para co

nhecimento dos interessadas que, até às 15 horas do dia 18 do 
corrente mês, acha-se aberta a concorrência púbjica para a ven 
da dos seguintes terrenos pertencentes ao Patrimônio Munici
pal. dc acordo com as autorizações contidas nos decretos-leis 
o. 17 <le 7— 11 — 1946 e no n. 20 de 2 = 1 2  — 1946.

1) — um lote de forma triangular com a área dc 59,1250 
m2. confrontsndo ao norte com terras de José Alcides de Oor- 
dova, ao sul com terras de Aureliano Cordova, e ao oeste com

a avenida Marechal Floriano;
2) — um lote com a área de 77 ni2,. confrontando ao nor

te oom terras de Ulisses Andrade, ao snl com a rua Emiliano 
Ramos, a leste com terras de Indalecio Arruda, e ao oeste com 
terras de Eduardo Rambusch;

3) — uirt lote com a área de 200 m2, contronfando ao
norte com uma rua projetada, ao sul e ao oeste com terras do 
Patrimônio Municipal, e a leste coma estrada que conduz ao 
C.emiterio;

4) — um lote com a área de 180.>i2, confrontando ao nor
te, ao sul e oeste com terras do Patrimônio Municipal, e a leste 
com uma ruu projetada;

5) ura lote com a área de 379,50 m2, confrontando ao 
norte com um terreno requerido por Amoldo Urbano, ao sul 
com uma rua projetada, a leste cora terras de Celestina Rosa e 
ao oeste com um terreno do Patrimônio Municipal;

6) — ura lote cora a área de 3 055 m2. confrontando ao 
norte com terreno de Ciro e Laurí Antunes dos Santos, ao sul 
com uma rua projetada, a leste com terras de Anguslo Palhano 
de Oliveira e ao oeste com terras de Ciro e Laurí Antunes dos 
^antos.

I )  — um lote com a área de 1.375 m2. confrontando ao 
norte com terras do Patrimônio Municipal, ao sul com uma rua 
projetada, a leste com um terreno requeri,:o nor Amantino Cân- 
oido Lopes e ao oeste com terreno requerido por Ujalma Xavier.

8) — um lote com a área de 450m2, coufrontando ao nor
te com uma rua projetada, ao sul e ao oesio com terrenos do 
Patrimônio Municipal e a leste com um terreno requerido por 
8raz Cascaes de Figueiredo.

9) =  um lote com a área de 600m2, confrontando ao nor
te e oeste com terrenos do Patrimomo Municipal, ao sul com 
uma rua projetada, e a leste com a estrada Lajes — Curitiba- 
nos.

10) — um lote com a área de 112.45 n2, confrontando ao 
norte com a estrada Lajes—Carú e terreno de Nereu Ferreira 
dos Santos, ao sul com a travessa da rua Cel. Fausto, a leste 
com terrenos de Inácio Luiz de Andrade e de Xereu Ferreira 
dos Santos e ao oeste com terreno de Custódia Ferreira.

I I)  — um lote com a área de 150m2, confruntaudo ao
norte com terreno requerido por Arnaldo Lelis do Pilar, ao sul 
com terreno de Vidal Machado Goulart, a leste cora uma rua 
projetada e ao oeste com terreno de Joaquim Melim Filho.

12) — um lote com a área de 360 n2, confrontando ao
norte com uma rua projetada, ao sul e oeste com terrenos ao 
Patrimônio Municipal, e a leste com terreno de João Maria Pe- 
queuo

13) — um lote com a área de 450m2, confrontando ao 
norte cora uma rua projetada, ao sul com terreno do Patrimô
nio Municipal, a leste com terreno requerido por José Lelis de 
Plauda e ao oeste com terreno requerido por Braz Cascaes Fi
gueiredo.

14) — um lote de fórma trianqular com a área de 1.858,
50 m2, confrontando ao norte com a estrada que conduz ao
Passo Fundo, a lesle com terreno de Donatílio Cavalheiro e ao 
oeste com terreno de José Machado.

15)  — um lote com a área de 360m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, ao sul, leste e oeste com terrenos 
do Patrimônio Municipal-

As propostas serão abertas no dia 18 do corrente, às 15 
horas, na Secretaria desta Prefeitura, era presença dos interessa
dos ou quem os representar, e deverão estar devidamente sela
das, em envtlopes fechados, nas quftis declarem o preço máxi
mo que oferecem pelo imóvel ou imóveis acima declarados, 
bem assim quaisquer outros esclarecimentos ou ofertas sobre o 
assunto.

Durante a prazo de 15 dias serão julgadas as reclampções 
de que se julgar com direito aos terrenos ora em concorrên
cia*

O proponente cuja proposta fôr aceita deverá 'assinar a 
respectiva escritur» de cinco (5) dias, contados da notifica
ção.

Secretaria Municipal de Lajes, em 3 de Novembro de 1946
Ulderico Canali 

Secretário

P a i n e l
Gní[)ü Escala r « Correia

PillliO))

«Correio Lageano* 
venda avulsa na Eiigraxataria Polar

Revestiu-se de excepcionaes 
solenidades a entrega de diplo
mas aos alunos que completa
ram o Curso Camplementar do 
Grupo Escolar Correia Pinto, 
desta Vila. Em se tratando de 
um acontecimento realisndo 
pela primeira vez nesta locali
dade, despertou, como era de 
esperar, muito interesse por 
parte dos painelenses que vi
ram assim caroados de êx.to 
um de seus mais ardentes de
sejos. Assim é que o Grupo 
Escolar »Correia Pinto» já 
acrediiado estabelecimento de 
ensino, vem procurando sem
pre com o maior empenho em 
ministrar a educação primiria 
á nossa juventude, futura espe
rança -leste rincão de nossa 
quenda Pátria. E nós painelen- 
ses senT no-nos orgulhosos por 
termos um Grupo Escolar cons
truído pc-la sabia administração 
a» grande brasileiro Dr. A/eieii 
Ramos, quando interventor do 
Estado. E agora, que foram 
diplomados onze de nossos jo
vens, é justo quo os paineleu- 
ses não esqueçam que deve
mos essa nossa grande alegria 
aquele benemento administra
dor que soube engrandecer a 
a sua terra, procurando por 
todos os meios o bem estar e 
a adncaçào de seu povo. A’ es
se grande homem publico, o 
maior dos Catarinenses, a nos
sa imorredora gratidão.

As solenidades realisaram se 
no dia 28 do corrente mês, sen
do resada missa em ação de 
graças pelo auspicioso aconte
cimento, mandada celebrar pe
los alunos, sendo oficiante <> 
Rmo. Frei Aníbal que ao evan
gelho proferiu belíssimo Ser
mão.

’A noite, nos salões do Clu
be I o de Junho, realisou-se a en
trega dos diplomas, fazendo 
uso da palavra, nessa ocasião, 
os distintos professores Dulfe 
/Rodolfo, Diretor do Estabele
cimento, Alcides Rocha, repre
sentante do sr. Diretor do De
partamento de Educação e Edu
ardo Amaral Filho, Paraninfo 
da turma; sendo os oradores 
muiio aplaudidos. Em nome 
dos diplomandos falou o com- 
plementarista Nabor d’Avi- 
la.

Em seguida feve inicio a 
Soirét oferecida pelos diplo
mandos á sociedade painelen- 
se e que teve desusada anima
ção, prolongando-se as danças, 
abrilhantadas pelo afinado Jaz 
America, até altas horas da ma
drugada.

No dia 30, para encriramen- 
to do ano letivo de 1946, hou
ve uma bela festmba no Gru
po, sendo nessa ocasião entre
gue aos alunos o certificado 
de promoção, sendo o seguinte 
o resultado:

Completaram o curso com
plementar 11 alunos.

Io Ano do curso complemen
tar foram aprovados 4 e repro
vados 4.

4o Ano: primário; 11 aprova
ções e 3 reprovações.

3° Ano; primário; 13 aprova
ções e 4 reprovações.

2o Ano.* primário; 21 apro
vações e 6 reprovações.

i 10 Ano: primário; 12 aprova
ções e 10 reprovacõ s.

Total das aprovaçõ-s 72 o re
provados 27. Como se obser
va dos algarismos acima, é de 
72 a percentagem de aprova
ções o que atesta o esforço 
dos digníssimos professores.

I Ao ilustrado professor Dulfe 
Rodolfo, D Diretor do Grupo e 
as digníssimas Professoras, as 
nossas felicitações pelo êxito.
Painel, 30 de Novembro de 1946

Correspondente

A r m i n d o  Antonio
Transcorre dia 8 . a data 

natalícia do menino Armin- 
do Antonio, filho do Sr. 
Armindo Ranzolin, do alto 
comercio local.

\?ENDEsSE
| Um moderno Refrigerador au- 
I tomalico, com motor, tipo bal- 
j cão, proprio para restaurantes, 
i fruteiras, açougues, etc., em 
perfeito estado de conservação. 

1 Tratar nesta redação.

Vende*s3
Uma bem montada fabrica de 

Gazosa acompanhada de 2 000 
garrafas.

Tratar Rua E. Ramos 5ó 
Lajes*

O conforto da vida em 
família e a necessidade da 

1 vida comercial exigem  um telefône
Faça iustalar uni telefone em 

sua casa

P E ü I t A S
Para construções, brutas 

ou desbastadas. Vende-se 
qualquer quantidade.

T ratar  com Mario Grant.

RELOJOARIA SPECHT
Grande sortimento de

BRINQUEDOS
Para o NATAL

Rua Correia Pinto, 14

C i m e n t e x
Tintü em pó • Lavavel - Paitiug Powder
CIMENTEX — fPaiting Powder) representa um método 

moderníssimo para pintar ou revestir paredes internas ou exter
nas e;n substituição aos antigos processos de caiação, oleo, c a 
seína etc. Este novo sistema extraordinário de pintura tem uma 
aceitação sem precedentes nos Testados Unidos e Inglaterra.

CIMENTEX — é melhor do que qualquer outro meio de 
pintura porque é uma formula feita especialmente para atender 
às 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 porqne 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, 1 6 — Cx. Postal, 119-  Fone 199 -  Tc). 
»Ferragem» — LAJES, SANTA CATARINA.

Armazém Grant
DECurt Fiúza de Carvalho

Grande exposição de artigos para presentes e extraordiná
rio estoque de B R I N Q U E D O S
nacionais e extrangeiros de variadissimes modelos, consti
tuindo uma novidade para esta cidade.

Antus de fazer suas compras de

N A T A L  e ANO NOVO  
visite a exposição do ARMAZÉM GRANT 

Rua Mal. Deodoro, ao lado do Café Ipiranga
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Agradecimento
fa-

A Família de ANTONIO RIBAS DE MACEDO, penho 
rada agra loce a todos que o acompanharam até o cam 
pu canto e enviaram tlores, Coroas e pezames pelo 
lecimento daquele seu extremoso e digno cliefe.

Agradece também, o zelo, dedicação e carinho 
monstrados até o ultimo momento, pelo tacultativo 
José F. de Alves tie Macedo.

de
Dr.

Antonio Ribas de iSessão K iin l

! Mecanização da lavoura

Curitibanos, Novembro de 1946.

Homologada a candirialura 
pesiedista Regulados

Faleceu no tlia Io do cor
rente mês, em Curitibanos, 
o sr. Antonio Ribas de Ma
cedo, com a idade de õ9 
auos. deixando viuva o nove 
filh"s.

0  extinto era pessoa mui
to relacionada e estimada 
naquele Mumcipio, motivo 
porque sua morte toi muito 
sentida.

Fabrica

; Rio, (A N .)— O ministro 
São Paulo, (AN) — Rea- da Educação assinou, on- 

lizouse no Teatro *Munici-, tem uma portaria regulando 
pal literalmente choio, a os exames de habilitação às
c o n v e n ç ã o  d o  PSD. paulis-;escolas superiorespara o
ta. homolongatido a can- ano escolar de 1947.
didatura Mario Tavares a o j ------------------------------------------

Estado.

VENDE-SEü

Reunidos em importante assembleia, na 
Nacional de Motores, os Secretários de Agricultura do* 
Estados da Uuiao, assentaram as diretrizes para a me
canização-da lavoura do Pais, numa providencia de ex-
traordinario alcance eoonomico.

Üs Secretários acharam ser de imperiosa necessidade 
a mecanização da lavoura nacional. Para isso a rabhca  
Nacional de Motores imediatamente iniciará a tabncaçm > 
de tratores; de maquinas par tração animal e de lena-  

______ __________  mentas em geral.

ma boa casa de! ESCOlilS TéCílÍ<*HvS
material, própria para Serão organizadas no Estados ’’Cerdros de treina-

governo do

Controle dos medicamentas

jA acumulação de fé
rias

c o m m t o c o m .ç o m .a .^ p j r .  me[lt0., „ ,,ar~ 0 de e e p e c i a |i8 t » 8  ,,o manejo de trator,:» t
família,
peças e bom terreno com bem- 
feitorias Tratar na mesma casa 
coo João Alves Corrêa à rua 
Benjamin Constant.

.outras maquinas.

i’aiico lí ura

Fonogramas de luxo pera 
o Natal e Ano Noto

Rio, (AN.) — Tendo o 
Rio, (A1 N. — Reuniu-se novo estatuto dos militares 

ontem a comissão de Sau- abolido a acumulação de fé- 
• le Publica da Camara. rias, o ministro baixou aviso 
alirn de apreciar o projeto declarando que deve serres-|) 
,ie lei, criando o Laborató- peitado o direito dos que jâ '' 
>io Centra! de Controle de haviam feito jus aogo zod ej  
Drogas e medicamentos. mais de um periodo.

Utilize o novo formulá
rio de luxo da Cia. Tele
fônica para cumpnmen-
tar os seus amigos.

Belíssimas gravuras e rapi
dez na entrega

Foi apresentado na 1 'amara dos Deputados um 
projeto, para a criação do Banco Rural.

U Banco visa auxiliar os lavradore3 e os criadores, 
no desenvolvimento da agricultura e no aperfeiçoamento 
da pecuaria.

Gabriel Monteiro
Km consequência dos te-

Emigrantes pare e BraOI
Berlim. (U. P.) 0  dr Ar

rimen/os recebidos, em um tur Neiva declarou qile eie 
Idesastre de automovel na e sua missão de imigração 
'estrada Rio Petropolis, fale- começarão na próxima s l

A Tosse e a Sufocação da 
Asma ou Bronquite Alivia
das em Poucos Minutos

Sofre V. de acessoB de asma ou bron- j der-ae contra oe futuro« ataques. Por 
quite t3o forte« que perde r. respiraçlo exemplo, muita« pessoa« que ha viu 
por momento« e que nâo pode dormir? perdido p*»o, que passaram a« iu •' 
l eni que tossir tanto que lhe parece i .vem dormir e que se sentiam aitfocu ■ 
abalar o« múaculo« do «-«tõmago? Sen- j com os aucrr-ivoo ataque« de asma >’ 
te-se débil, incapaz dc trabalhar? Tem j bronquite, d«-sOobrinim que M end 
que evitar l-s correntes de ar e certos j acabava com os acesso* désde a j<r - 
alimento«? Meam o que e-rieja .sofrendo meira noite e muito«. já  há ano«, r.Ào 
por muito tempo deve ter oonfionça vcltumm nmia u sofrer de mhma. 
ne«Ui nova receita médica chamada J : n »,. A l í V t0  1 m o  d i a  to
M en d a o. Tudo o que tem a fazer é ‘ !V °  ,m O Q ia  °
tomar 2 pastilhas ás refeições e os uta- A primeira dose de M en d aco  começi a 
que« desaparecerão. M e n d u tc  romeçn a | trabalhar através do aangue, ajudando a 
circular uo aangue em poucoa minuto«, natureza a acabar com oe efeitos da asma 
nj miando a promover uma respiração fácil I e bronquite Em pouco tempo, M en d oco  
e livre, sono reparador e tranquilo, de I fará com que se sinta anoa mais jovem 
maneira que desde a primeira noite j e mais forte. Adquira M en d o co , hoje 
se sentirá mais jovem e mr.ie forte, j mesmo, cm qualquer farmácia; experi- -  A , x n.ente-o e veja como dormirá bem estaAnOS sem  A fG C JU dS OO A s m o  i ri,:i ;0 e como st scutirú melhor amanhã.

M endaco n?.o produz r-penas aiíiio  j Nosca garantia 6 a sua maior proteçào. 
quasi imediato e respiração livre, n- ^  dl d  C O ^ c° k J
ajuda também organismo d-íf

Escritório Jurídico Comercial
DIRETOR:

Dr. Elisiário de Camargo Branco
-  ADVOGADO —

DEPARTAMENTOS :
lurídíco — Comercial — Rural — Informativo — Industrial 
— Imobiliário (Urbano e Rural) - -  Loteamentos — Representações para a Região Serrana e Conta Rropria.
End. Tel.: «ELIBRANCO» - C .  Postal, 54 -  Fones 54 e 16 
LAJES — — — Santa Catarina

0  proprietário da

Alfaiataria W olff
Avisa sua distinta freguezia que ainda está aceitando encomendas para o natd e fira de ano.

Lajes, 7-11-46

ceu o Secretario Jda Pre
sidência da Republica, sr. 
Qabriel Monteiro, natural 

: de »'-ão Paulo.

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

A D V O G A D O
rcsidínciae escDirómo

Rua Hercílio Luz
L A J E S

Atende chamados para aS co
marcas de 5. Joaquim, Cu ri tj -
banos, Bom Retiro e Pio doSui.

OSNI REGIS
ADVOGADO

Praça João Pessoa 
Edi[. Dr Acácio - Pandar

( S a n t a  C a t a r i n a

blico

Kxtmiada
Por meio dêste, torno pu 

a quem extraviou uma

E x p r e s s i v a  a d e sã o  
aa  P. 8 . í).

ASSINE «Correio Lageano*

m m m  aüto- viaçao «brasil»
Linha Regular de Transporte de Passageiros 

FLORIANOPOLTS —  BOM RETIRO — LAJES
Carros Novos e ConfortáveisHORÁRIO:

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

SAIDA8 ’AS 5 HORAS DA MANHÃ

A te n ção
Vende-se no Lpgoão, pro
ximo á Olaria Melim, cora 
freme para a «Estrada Fe
deral» ótimos e futurósos 
lotes, dos quais muitos 
servidos pela «rede de 
agua»;

vaca de pelo osco, cora uma Democrático, coueebido nos se- 
estrela na testa, cruzada com guintes termos: 
zebú, tendo treis marcas a «Por intermédio vosso di- 
qual acha se numa das min-1gno Presidente este dista- 
has invernadas, proximo aojío hipoteco-lhe a minha 
" o  Canôas- :restrita solidariedade.

ir
C. Pinto, 1°— 12— í)4b

Alfredo Alves dos Santos.' Qenesio
(ass.)

Azevedo Coutipho

Os depósitos fenos nas llaixiis Kcoiiôniieas redeirais sãogir.in tiilos pelo Governo federal
was?larmaoiiitii.A-'-ai-«'

Ja estão medidos e alinha
dos em ruas projetadas. 
Ajuste de preços e condi
ções de venda, com Cirilo 
Luz à Rua João de Castro 
n° 15 ou no Bar Avenida.

P b *  d ,  p e r f i d «  .
Modem» •« Aparelhado laborafório do i ■ i - - •« p r k h ...  -  P r . ,«  i j j J ,

»RAÇA JOÃO p e s s o a  - í  ■

í$

o Prfffil
reo

Alt1 '
j # cunf ,j» ïiinicif
Jdesta Cd

. II íT

II* * * 1«
■ ' , jvemd®

a -  um

ILiWe  
ISde E-uar 
I l ) ' um
l-SCO« uma 
I .yionio

d-um 
jjuilile oei
U m « 1 r

5) -M 
I íícoiE um t 
Ui» rua pr
I « oeste com u

■ um

mana uma viagem pelas 
zonas de ocupação inglesa 
e americana na Alemanha, 
afim de escolherem i s des 
locados para imigração ao 
Brasil. O grupo brasileiro 
vai visitar os campos de 
concentração nas referidas 
zonas e escolherá principal
mente lavradores e trab a
lhadores especializados.

|«K«Gi terrei 
] a nu rua p 
11 Hirtin e »<
I «

] -  am I 
I JK com Itrra 
I «udi. ï le>: 
IM Lopes e a 

8) -  urn 
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projeta
11!«!!I »-J
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ides
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!•{*: dois 

'*► trau 

H 3'

rtfrrid
<)U«!l|

aos
cruz

Do valoroso distrito de Re
nha, recebeu o sr. Abdon Fóes 
importante telegrama de ade
são à causa do Partido Social

N o0- revo|
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Decreto n.
de 2 de Dezembio de 1946

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 12, n. I, do decreto-lei federal p, 1,202 de 
S de abril de 1939,

DECRETA:
Art 1. — Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar, 

mediante concorrência publica, os seguintes terrenos do Patri
mônio Municipal, localizados nos perímetros urbano e subur
bano desta cidade:

1) — um lote de forma triangular com a área de 59,1250 
m2, confrontando ao norte com terras de José Alcides de. Cor- 
dova, ao sul com terras de Aureliano Oordova, e ao oeste com

a avenida Marecnal Floriano;
2) — um lote com a área de 77 m2, confrontando ao nor

te com terras de Ulisses Andrade, ao sul com a rua Emiliano 
Ramos, a leste com terras de Indalecio Arruda, e ao oeste com 
terras de Eduardo Rambusch;

3) — um lote com a área de 200 rn2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, ao sul e ao oeste com terras do 
Patrimônio Municipal, e ateste coma estrada que conduz ao 
C.emiterio;

4) — um lote com a área de I80<n2, confrontando ao nor
te, ao sul e oeste com terras do Patrimônio Municipal, e a leste 
com uma rua projetada;

N- 1379

N-

N-

N-

despacho: Sim.
Zaniol, Bampi & Cia. Ltda: Alinhamento e licença 

para fazer uma c^rca em seu terreno à rua Jerônimo 
Coelho -  2 despacho: Sim,

Dia 2. de dezembro de 1946.
1304 =  Luiz Barbosa de Camargo e sua mulher - Transfe

rencia de um terreno - 2’ despacho: Sim.
1370 — V itor Antunes de Oliveira • Licença para construir| de novembro ultimo,

uma casa do madeira no terreno do Sr. Sebastião .por sugestâ > do Juiz dr] Vasco 
Erotides Paes Branco -  2' despacho: Sim. Henrique D. Avila, o seguinte

1371 =  Arruda & Rau Litda. - Aprovação de planta e li
cença para construir um prédio para o Sr. Valdir A.
Regueira - 2. despacho: Sim.

iT r ib u n a l  R. E le it o ra l
Informa-nos a Secretaria do 

Tribuna! Regional Eleiioral,
O Tribunal Regional Eleito

ral. em sessão realizada dia 30 
aprovou,

N

N

N

para

um

N' 1394 — Josefina Wolf Leite -5 Alinhamento e licença 
construir um prédio — 2. despacho: Sim.

1399 — Angelo Rossi e sua mulher - Transferencia de 
terreno - Síra.

1401 — Mário Orazziotin - Transferencia de terrenos 
casa - Sim.

1402 — Wolfgang A. Lang, {je sua mulher - Transferencia 
de um terreno - Sim.

5) um lote com a área de 379,50 m2, confrontando ao

segui
calendário

*1’) A 20 de novembro en- 
encerrou-se o alistamento elei
toral.

<2‘) Até 10 de dezembro in
clusive, poderão ser inscritos 

(eleitores os que requereram seu 
e uma; alistamente até 20 de novem

bro, bem como serão permiti
dos não só as transferências co
mo os requerimentos de titules 
dos alistados <ex-oficio».

3-) Nos 15 dias compreendi
dos entre p e 25 de dezembro 
deverão os Juizes Eleitorais 
proceder à divisão das respe
ctivas zonas era secções elei
torais, distribuindo por elas os 
eleitores inscritos.

4o) Os presidentes e os me-
Chegaram aqui, de passagem res - Rio, tendo levado 31 dias sários deverão ser nomea-

para o Rio de Janeiro, os des- até Lajes. Pretendem chegar i^os Pe °̂ Juiz Eleitoral, até o
Iportistas argentinos Jorge Mo-,  ao Rio pelo Natal e voltarão d*1 19 de dezembro e os se-

l i r t n  W  n  I  a  O  ca U  -1 n  V r— r ,  i  -v , .1 r \ ■ i  / \  A  . -V i t i  r«  a  m a  a

Hipistas argentinos passam 
em Lajes

lina Salas e Pablo Ezeiza, da 110 mesmo itinerário.
Associação Desportista dei Com. O Sr. Wandick Silva, recep- 
e Industria e da Federação, cionou-os em nome da Soc. H. 
Equestre Argentina. 'Lajeana, acompanh3ndo-os du-

Os dois excursionistas fazem, rante as horas que permane

Requerimentos Despachados
Dia 27 d« novembro de 1946.

N- 1388 — Marcos Ghiorzi pela firma Marcos Qhiorzi & Cia. 
Ltda. - Transferencia de um terreno - Sim.

Dia 28 de novembro de 1946.
N- 1248 — João Batista Ribeiro Branco e sua mulher — Trans

ferencia de ura terreno -  2" despacho: Sim.
N- 1341 — Guilherme Socas • Licença para fazer ura aumento 

em seu prédio sito à rua >Frei Rogério -  2• despacho: 
Cumpra o parecer do Fiscal Geral.

N- 1375 — Arruda & Rau Ltda. de planta e licença para cons
truir um prédio para o Sr. Alencastro Lemos - 2*

norte com um terreno requerido por Amoldo Urbano, ao sul 
com uma rua projetada, a leste com terras de Celestina Rosa e 
ao oeste com um terreno do Patrimônio Municipal;

6) -- um lote com a área de 3.055 m2, confrontando ao 
norte com terreno de Ciro e Laurí Antunes dos Sautos, ao sul ’  ̂ eav^lo, o percurso Buenos Ay- ceram na cidade.
a- »m uma rua projetada, a leste com terras de Augusto Palhano j _______________________________________________
Pé Oliveira e ao oeste com terras de Ciro e Laurí Antunes dos 
''antos. )1) — um lote com a área de 1.375 m2, confrontando ao 
norte com terras do Patrimouio Municipal, ao sul com uma rua 
projetada, a lc»te com um terreno requerido oor Amantino Cân- 
aido Lopes e ao oeste com terreno requerido por Djalma Xavier; |

8) — um lote com a área de 450m2, confrontando ao nor- j 
le com uma rua projetada, ao sul e ao oeste com terrenos do]
Patrimônio Municipal e a leste com tun terreno requerido por]
Braz Cascaes de Figueiredo. j

9) =  um lote com a área de 600m2, confrontando ao nor
te e oeste com terrenos do Patrimomo Municipal, ao sul com ! 
uma rua projetada, e a leste com a estrada Lajes — Curitiba | 
nos.

Art. 2. — A alienação não poderá cer feita por preço iu-j 
ferior a quinze cruzeiros (Cr$ 15,00) o metro quaorado quantol 
aos lotes referidos nos n. 1 e 2 do artigo anterior; seis cru-!
(Cr$ 6,00) quanto ao referido no n. 3, e quanto cruzeiros (Gi$
4,00) quanto aos referidos nos numeros 4 e 5, todos do mesmo 
artigo; dois cruzeiros ( Cr$ 2,00) quauto aos demais terrenos 
de que trata a autorização ora concedida.

Art. 3' =  Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes,em 2 de dezembro de 1946 
Assinado — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Ulderico Canali =  Secretario

J. Woiff & Cia.
Representações, Consignações e Conta Própria

MATRIZ FILIAL
Lajes -  Santa Catarina Rio do Sul - S. Catarina

Rua Cel. Tiago de Castro, s. n. Rua Carlos Gomes, 98
Caixa Postal, 41

ENDEltEÇO 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>

: da Cervejaria Catarinense S. A. - Joinvile 
dos Produtos LHrestone S. A. da The 
Caloric Company
UniAo do Comércio e Indústria* —  Cia.

Rrpresentantes 
Revendedores :

Agentes : da
de Seguros Gerais —  Joinvile

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias

Motores —

Madeiras
Cimeutos 

Casolina 
Querosene 

Oleos
Peças De So to, Dodge 

International, Ford, Chevro
let, etc.

Pneus e Câmaras dear 
Seguros Gerais 

Radios

E s c r i t o r m d e  R e p re se n t a ç õ e s  em  G e ra l
--------- de Carlos Brasil --------
Praça Nereu Ramos -  Telepr. «LINDA» - Telef. 150
RIO DO SUL — Santa Catarina

Natal ! 0 que V. 8a. vai por no sapato 
.  .  tio seu neste NATAL ?

V is it e  o a rm a z é m  G R A N T  q u e  t e rá  u m a  s u r p r e s a  —
JU N TO  AO C A FE ' IPIRANGA

I VENDE-SE Vende-se uma c a 
sa nova ainda mio 

habitada, corn 9 peças, to
da de material, junto a pro
priedade do Sr. Jo&o Batis
ta Dias, à Rua Florianopoiis. 
Baratíssima

Tratar nesta redaç&o

cretários pelo Presidente da 
mesa, pelo menos 72 horas an
tes de começar a eleição.

5‘) Os candidatos ao Gover
no do Estado, Senado e Câ
mara Federal, bem como, à 
Assembléia Legislativa do Es
tado, deverão ser registrados 
pelos Partidos Políticos perante 
o Tribunal Regional Eleitoral 
até 4 de janeiro do ano próxi- 
ximo vindouro, ou seja, até 15 
dias, antes da data das elei
ções.

6 ) Até 10 dias antes das elei
ções poderá, mediante reque
rimento C"m firma devidamente 

J reconhecida, qualquer candida
to requerer o cancelamento da 
sua inscrição, podendo neste 
caso o Partido que o o regis
trou, em substituição, apresen
tar, dentro de 48 horas, um 
outro candidato a registro.

7•) As ressalvõs, — só admi
tidas dentro <Ja Circunscrição, 
de zona para Zona conce
didas inclusive por telegrama 
com firma reconhei ida, até 10 
dias antes da data das eleições, 
ou seja, até 9 de Janeiro vin
douro.

8-) as segundas vias de títu
los eleitorais poderão ser con
cedidas até 48 hora antes de 
começar a eleição.

Nos demais casos dev-m ser 
observadas as Instruções bai
xadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, para as eleições de 
2 de dezembro de 1945, data
das de 13 de outubro daquele 
ano, até disposição em contrá
rio».

4  lo te s  á  v e n d a
Nas ruas Marechal Deodoro 
e TravessaSiqueira Campos, 
medindo dois lotes 12 ,00 ms 
x 15,00 ms de fundos, e os 
outros dois 10,00 ms x 39,00  
m de fundos.

Assine «Correio Logeano*

VENDErSE
Uma Motocicleta "Her- 

jcules” 7 H. P. em perfeito 
jestado de conservação. 

T ratar com Olivoiros Fe 
licio Rua Mal. Deodoro, 62.
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19 de Janeiro
7-1 2-46. Correio Lageano 8«. PA G IN A

*

A P â  P IT A  I  ̂ casa Que Procurd íer semPre as maiores novidades U r t i l  1 nlL em artigos para homens, mulheres e cs lanças
Rua Correia Pinto, 80

Colação de grau dos Pra 
ticos Rurais

ti

Teve lugar quiata-feira, dia 5. na Escola Pratica 
<:e Agricultura Caetano Costa, desta cidade, a cerimonia 

a colação de grau da 2a turma de Práticos Rurais, for
mados por aquela ca*a de eusino técnico.

O paraninfo da turma foi o Exnns. Sr. Dr. Leober- 
io Leal que, impossibilitado de comparecer fez-se repre
sentar pelo Diretor da Escola, Dr. Clovis da Costa Ri 
beiro.

Foi orador da turma, o Pratico Hugo Fernandes 
da Rosa, que pronunciou belo discurso em agradecimen
to ao Diretor, professores e funcionari s^da Escola.

A sessão solene toi realizada pelas 10 horas da ma
nhã, em uma das salas da Escola.

E’ a seguinte a turma de Práticos Rurais de 
1946:

Hugo Fernandes da Rosa, Bernardmo 8iqueira Ma
tos, Francisco José de Matos, Fuiio de Hartos, José May- 
rinck, Sebastião Muniz dos Santos, Ivo Muniz do Ama- 
rante, Adónis Rafaeli Paes, João Serafim dos Anjos.

lina Vieira da Luz, Ivo Zanio', 
oâo Nepoinuceno da Silva, Ar- 

Ithenes L-cí Nicolelli Tulio An- 
I drade, Aurio Silveira Flores, 
I Adelmar Burger de Castro, Mel- 
jchiaddes de Oliveira, Wilma 
Machado Carrilho, Rosahna de 
Oliveira, Iraceni Audrade de Oli
veira, Edgar Schmidt liamos, 
Osmar Caetano da Siiv », Eda 
Borges de Barros, Rosalina Xa
vier tie Oodoy, Adilio Souza 
Socas, Josiuo Eineck Passos, 
Luiz Carlos Silva, Hugo Albino 
Merkel, Maria Lindaura Antu
nes de Souza, Antomo de Sou
za, Eleuterio Tetto, Amoldo Fran
cisco da Rosa, Carmem Ramos 
Rosa, Avanny N. Tetto.

Sebastião Ribeiro dos Saturnino Subtil de
Santos e Senhora. Oliveira e Senhora
participam aos parentes e participam aos parentes e

pessoas de suas relações o pessoas de suas relações o
contrato de casamento de contrato de casamento de
sua filha M ARIN A, com o seu filho D /LERM AND O ,
sr. Dilermnndo Subtil de cora a snrta. Marina Frei-
Oliveira. tas Ribeiro.

Lajes, 1 — 12— 1946 Marina e Dilerinandoconfirmam

Da competência do Presi
dente da República

Seinaido Heitor Sause

Rio, ( a .N.) — Os jornais publicam com destaque a 
resposta do Ministro Costa Neto ao requerimento do -r. 
Café Filho. 0  ministro da Justiça demonstra u competên
cia do presidente da República em face do que h-<;> « 
a Constituição vigente de nomear e demitir cs Interven
tores.

Agradecimento
Procedente de Rio Ne

gro, E s t a d o  do Paraná, 
acha-se entre nós o jovem 
Heinaldo, aluno do Seminá
rio Seráfico Sio L u i z  de 
Tolosa, daquela cidade e 
filho do sr. Heitor Souza,
funcionário da Escola Agri-
cola desta cidade.

OrçMmento da Repúbli
ca para 1947

Foi sancionado pelo sr.

Procure seu titulo de eleitor

j Presidente da República, o 
! orçamento para o exercício 
de 1947. A receita foi fixa 
da em >2.003.650.000,00 e 
a despesa estimada em . . . . 
11.999.123.723,00.

No Cartorio Eleitoral, encontram-se para serem 
entregues o titulo de eleitor das seguintes! 
pessoas:

Nilza Rebèlii Ribeiro, Alcides 
Ramos de Olveira, Plinio Ra
mos, José Mayrinek, Adão An- 
tero da Silva, Saul Silveira de 
Souza, /Marcos Gonçalves, Er.io 
de Barro«, Ivo Muniz do Amarante, Francisco José de Matos, 
Germano Alexandre de Souza, 
Elvirio Antunes de Sá, Aldo da 
Gosta Zechini, Rogério May- 
vorme. Hylto Sutil de Oliveira,

Milton Cardoso da Silva. Ge-| 
j nesio Campos, Ernesto Camar- 1 
gu Passareli, Aldo Freitas, F ia-' 
vio Tetto, Francisco José Scoss, 
José Edmundo Vestarb, Frei, 
Waldemar Setaro, Raul da Sil-| 
va Lima, Antunio de Oliveira 
Felix, Manoel José Nicolelli, 
Deocildo Alves dos Passos, Ru- 
diard Mumz, Maria Teodora 
Ribeiro dos Santos Souza, Rve-

Relojoaria Espcht
Completo e variado sor

timento de BRINQUE
DOS para NATAL.

Artigo* modernos e p regos ItiOdifíox.
Nào faça compras sem I 
ver os nossos artigos e 
verificar os nossos preços

Rua Correia Pinto n° 76.

Boaventura Lopes e Dr. Joaquim Pinto de Arruda 
agradecem as pessoas que os visitaram e as que en
viaram pezames, por acasião do faieoiinento de seu ir
mão e tio Francelisio Rinto de Arruda, em São J o a 
quim.

Alcibiades Dutra
Seguiu para Curitibanos 

e Campos-Novos, ojoroalis

Capitão Serrano Caminha
» - - 

ta Alcibiades Dutra, digno 
e esforçado diretor e geren
te do «Correio Lageauw^. 
aiim de tratar de interesses 
do mencionado jornal.

ASSINE «Correio Lageano*

Regressou de sua viajem 
ao oeste catarinense* onde 
fôra tratar de interesse* 
comerciais, o Capitão Serra- 

1 no Caminha, do alto comer
cio desta cidade e pessoa 
muito relacionada entre nó*.

F a j j i c i a  São J o s é
de OSNI TOLENTINO DA SILVA

Farmacêutico Diplomado
Rua 15 de Novembro n° 25

„  l a j e s
Vcmado .ortimenlo ds rn .dlcanj.nto« .  

nacionais e ©atro nçf eixos
Perlu.cnnrias ero grande variedade — Produtos nnn

m a n ip u l a ç ã o  c a p r ic h o s a  e  e s m e r a d a
Vende Barato e é Casa

—  •
d© Confiança
Preços de drogaria

Di

" *pouárí
RSm ,

«tar

%

« S n
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