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^ a n o ! abre teus braços e teu coração para 
eceber Nereu Ramos, grande filho desta terra.
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O Vice-Presidente Nereu Ramos visita o torrão natal

Lajes viverá dias de in 
tensa vibração e grande jú 
bilo, coni a  visita, à  terra 
natal, do Vice-Presidente 
Nereu Ratuos. Momento má
ximo de sua vida política e 
do seu entusiasmo, quando 
o filho diléto, que subiu pe
lo proprio valor ao mais ai 
to cargo, jamáis atingido por 
outro catarinense, vem em 
visita oficial, rever o solo 
que engrandeceu com suas 
notáveis realizações.

O povo lajeano que com

carinho e aplausos vem a- 
cnm panhando a trajetória 
brilhante da carreira  políti
ca de Nereu Ramos, terã 
agora a teiiz oportunidade 
de rever o conterrâneo que 
agigantando-se  no cenário 
político nacional vem hon
rando e engrandecendo a 
terra que lhe serviu de ber-
<?o.

Ele jamais desviou o pen
samento e o coração de 
Lajes, ora em marcha as 
cendente no caminho do

progresso e do bem estar rdentro de algumas horas pi- nue espargindo sobre sua 
coletivos. jsará o chão de seus maio-j fronte predestinada as suas

A sua aspiração maior res. [melhores bênçãos, para quo
sempre foi um a Santa Ca-j E e.itão lhe tributaremos . êle prossiga consagrando sua 
tiirina engrandecida, pros-j as nossas homenagens, que [ inteligência e seus esforços 
pera e feliz. Esse ance io1 serão o testemunho d a n o s  ao serviço Jo  Brasil. 
e!e transformou em explemii- sa gratidão, o aplauso e o 
da realidade o sua fecunda j incentivo da te rra  lajeana, 
administração, legou ao Es-, para que êle continue en- 
tado enorme acervo de be-; grandecendo o nosso Esta
las realizações colocando' do.
Santa  Catarina em lugar j Que a Providência conti-!e  carinho.
destacado enlre as d em âis i__________________________ ________________
unidades da federação. |

A sua vida é um exeiu- i í~ \ YIT \ T  T HT F ?
um livro aberto, Ie- V», \ J  X 1 V  X i  £ L

A Nação ovaciona o.

Santa CatariDa aplaude-o, 
Mas, Lajes aclama-o com 
maior vibração, imensidade

A Prefeitura M unicipal de Lajes participa aos seus 
munícipes, que deverá ch°gar a esta ('idade, amanhã  
domingo, dia .5 do '.corrente, às 18 horas, em visita o fi
cial a este município , o Exmo. Sr. Dr. Nereu Ramos, 
D. D. Vice-Presidente da República.

Para recepcionar o dileto filho desta teri'a, em sua 
visita ao torrão natal, a Prefeitura Municipal convida 
todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas e o 
povo, para. recebe lo á entrada da rua Correia Pinío

Lajes, 4 de Janeiro de 1947.

rio e
gado às gerações futuras, 
que iláli extrairão os , me
lhores ensinamentos para se 
conduzirem na estrada as- 
pera da vida.

Padrão de honra e dig
nidade; insuperável no amor 
ao trabalho fecundo; sereno 
e energico; político babil e 
a imíni.strador cie raro des
cortino; talento exuberante, 
alicerçado p->r solida cultu
ra; estava Nereu Ramos 
predestinado à grandes tri 
untos na m a  vi la pública 
e no cenário político-admi
nistrativo do País.

Para  nós tudo isso reves- 
te-se de unia significação 
toda especial, porque Nereu 
Kanios além de lajeano de 
nascimento ,e de coração é 
o benfeitor emérito de L a
jes.

A sua presença nesta ci
dade sempre foi motivo de 
justificado júbilo, por parte
da população em gerai, e p ara deputado estadual pox* Laies
agora mais que antes pro- r  A *
porciouará uma acolhida V O t6 UO
significativa ao Vice-Presi
dente Nereu Ramos, que

Ttílegrdma as Presidente ds Diretório 
do PSD. era lajes

Fpolis — Augurando nossos valorosos correligio 
nários e amigos, feliz ano novo, quero concitar a to 
dos que intensifiquem cada vez mais campanha em prol 
nossos candidatos afim nossa vitoria que já  está asse
gurada corresponda ao prestigio que o nosso Estad * 
conquistou no seio da federação.

Nossa vitoria precisa e deve ser maior que a de 
dois de Dezembro que já foi espetacular.

NERÊU RAMOS.

D r .  J O Ã O  R I B Ã S  R A M O S

«OERBAL r a m o s  da s il v a  será o contínuadur da notá-
vel obra" político-administrat.va de NEREU RAMOS,
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As molhores não sa
bem andar...

Aniversários
Dia 2

A menina Nazira, filhado 
xr. João Buatina, do alto 
comercio desta praça.

— Oscar, filho do s r  Os 
car Shweitzer, do alto co
mercio desta cidade.

Dia 3
0 jovem Clovis Cordova, 

filho do sr. José Batista de 
Cordova, comerciante em 
Painel.

Dia 4
O sr. Aureo Sabatini, do 

comercio desta cidade.
— Ari, filho do sr. Outu- 

brino Vieira Borges, do co
mercio local.

Um congresso feminino, rea
lizado em Londres, há tempos, 

desta l^epojs ,je ouvir importantes 
j debates sobre a iufluencia que 

Ana a ginástica exerce sobre a be
leza feminina chegou à conclu-

zi, do alto oomercio
cidade.

— A exma. sra. d
Luciaoa, esposa do sr. Por-, - -  ^  se - as mulheres
firio de Oliveira Ruivo, re- aprendessem a andar correta- 
sidente em Correia Pinto. mente haveria muito menor 

— A srta. Anita X. de número de feias. Segundo uma 
Oliveira, filha do sr. Jero  tése então aprovada, «em dez te 
nimo Xavier de Oliveira, fa- '“ulheres, sei» não sabem

C I N E M A
Gene Tierney sagra-se uma grande 

tista em »Amar foi minha ruína»
N'

estrela  de rnaa Ü

toma

OS últimos dois anos nenhum artista da téla  fez 
grandes progressos quanto à  perleição dratuati 

como esta lindissima Gene Tierney  
categoria da 20th Çenturj^-Fox.

O recente repertório de tilmes em que e!a 
permitiu a Gene Tierney percorrer toda a gama 

an‘ : emoção artística. Kecorde-se a riqueza e \ariedade de p 
racionalmente», e desse 0UJ fijraes tão diferentes como «Laura», «0 Sim, 

i ^ J T ]UDe g cõ n fo rm S e  Adano», «0 Solar de Dragonwyck» e agora este adq 
com a tése, as mulheres devem ravel • Amar Foi Minha Ruina*, e nc qual ela atin 

Ve- ' andar levando um pé adiante o pináculo da gloria. Em cada atuação , sua teroui 
ríosimo Galdtno Duarte, do do ouiro em linha reta. Deste Slia sensibilidade, sua juventude e impressionante belei 
cornarei» das,a praça, & J S Z Z  ^ a c a r a m - s e  da m»n.»ra ta,. roemioante q a . h o j .

em Antonio Iná-zendeiro,
cio.

Dia 8
Terezinha, filhado sr

dar
fato

SCtl
bo'’ae

Cíve®
JdtflP

— A exma. sra. d. Beli- j mentéT̂ ò' cõrpõ obterá um e- mundialmente reconhecida como uma das 
sária Witzel, esposa do sgtoJquilibrio grandemente benéfico, zes dramaticas da téla.
Cicero Witzel, 
Rodoviário.

Dia 9

do 2o Btl.

do
Dia 5

A menina Lélia, filha 
sr. Agnelo Arruda.

— 0 sr. Sebastião Alves de 
•lesus, residente nesta cida
de.

Dia 6
0 dr. Edison Valente, Se- 

•retário da Segurança Pú
blica, do Estado

Ao contrário do que procla
ma a tése aprovada, grande 
numero de mulheres caminham 

t7. levando os pés em duas linhas 
A exma. sra. d. Aida Vi-. para|elaSf muitas vezes acentua

eira, esposa do sr. Nelson j damente afastadas uma da ou 
Vieira. Jtra. o que produz deformidade

— Laélio, filho do sr. Os- nos tornozelos, perturbações
- o- o , .. na bacia e ralaxamento geral don, Pires, do alto comercio c(Jrpü Teu,e a lcltora %xpoú_

*oca‘ mentar o conselho da tese bri-
— O sr. Dorval da Silva tânica, a vêr se tem razão. 

Ramos, fazendeiro neste mu-
Dicipio.

— Iná e Inalda, filhas do sr. 
lEvino de Oliveira Borges,

— O sr. Alcides Reie Pe-do comercio desta cidade.
reira, criador em Capão Al
to.

— A srta. Alda Josefina 
filha do sr. João Luiz Ra
mos.

— Bernadete. filha do sr 
Augusto Hemkemeir, resi 
dente em Bocâina.

Dia 7
O sr. Constantino Bertuz

Lha 10
O sr. Edmundo Ribeiro,: 

ruralista residente nesta ei-'
dade.

— A menina Clélia, filha 
do sr. Agnelo Arruda.

— A exma. sra. d Rosa-, 
lina Sehumacker, esposa do ! 
sr. André Schuiuaoker, de; 
Bocâina do Sul.

Srta. Mana Helena 
Camargo

Em gozo de férias chegoude férias
C1‘ de PorTo Alegre a distinta Sita. 

Marta Helena Camargo, filha 
do Dr. Carmosino Camargo, 
conceituado clinico nesta cida-
ue.

Mano À. de Souza

Precisamente em «Am ar Foi M inha Ruína*, (íi 
Tierney alcança um tal grau de perfeição que estaro, 
certos de que o publico classificará essa extraordinár 
creação como a mais importante de sua carreira, 
vendo uma mulher moderna, e uma esposa exclosivii 
até os máximos extremos do seu amor, obcecada 
sua beleza e ciumenta de todas as outras mulhere 
Gene Tierney surge ccmo uma atriz complelissima. 
lywood não hesitou em inclui-la imediatamente ent 
cinco mais fortes candidatas ao «Osoar» da Academi 
competindo com estrelas do quilate de Joan  Crawfoi 
Ingrid Bergman, Greer Garson e Jen n ifer  Janes.

«Amar Foi Minha Ruina*  é versão cinematogr 
ca do famoso romance de Ben Ames Williams, uma 
novelas mais vendidas em nosso país nos últimos tem 
Para adquirir os direitos cinematográficos do livro 
20Th Centuri-Fox teve que pagar elevadíssima quantia,
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«Além das nuvens»

Para a mulher
Regressou de Florianópolis, 

onde fora tomar parte na con
venção do P. R P. deste Esta
do, o sr  Mario Augusto de Sou
za, proprietário do Cine Teatro 
Carlos Gomes desta ci lade.

Dr. Elisiário de Camargo
Dedicar-se ao «Sport» é sem dúvida um modo a- 

gradável de passar o tempo. E para adolescentes 
então, é unir o agradável ao muito útil. Muito ut.il p o r
que é o meio maiscerto de atingir um desenvolvimento 
físico perfeito, adquirir agilidade, graça, precisão de 
movimentos. Falar no assunto é, porém, como ensinar 
o padre-nosso ao vigário, poim as mocinhas e os rapa 
zes da nossa geração encontram sempre tempo para 
montar a cavalo, nadar, jogar o futebol, oasket, petéca, vol- 
lei, remar, patinar, etc. Mas, isto não importa.

O que importa, o que causa preocupação, o que 
deve ser olhado com susto é que ao lado disto, desta 
dedicação à vida ao ar livre não se encontre nem um 
pouco de interesse pelas coisas do espírito, pelos bons 
livros, pela música elevada, pela pintura, pela escultura,
pela arte de um modo geral. Claro que há exoepções j Amigos «admiradores do ju
raras e honrosas. ,vem pintor conterrâneo Malinver-i

Mas o queé preciso é que esta mocidade do Brasil, ;ni Filho. ofereceram-lhe ura jan- 
esta mocidade inteligente e viva se interesse em bloco, ' ' J ^ est!inrante do Clube 14 
por assuntos um pouco acima do «futebol» e da última Compareceram cerca de 60!

Estes nossos empresários cinematográficos entendem tai 
de cinema como eu de jardins zoológicos, «Alem das nuven 
é um bem realizado filme inglês que está passando desperce 
do num destes programas duplos que metem medo. A hist 
ria verdadeiramente não é nova, e é ainda um filme de guen 
mas o tratamento cinematográfico é tão agradável que se assi 
te com prazer êste «Além das nuvens».

A aviação sempre constituiu um tema cinematográficamei 
te perfeito. Os truques usados quase todos excelentes de mau 
ra a proporcionar no espectador sensações fortes, a aviação 
quadrado de uma tela é excitante. Existe mesmo uma poe 
irônica nos aviadores, estes anjos Je asas cortadas.

Diante de um avião todo mundo é meuino. Há aquela 
gria doce de querer dominar o infinito com o mais pesado 
que o ar. Assim de uma história simples, para bem dizer, 

j uma história doméstica sobre aviação e guerra. «Alé n das 
•vens», consegue seus objetivos despretensiosos plenamen 
; Apresenta uma serie de artistas ingleses corretos. Rosamui 
jjOlin, aceitável, e trabalha com acerto. Michael Redgrave 
.quem viveu na versão inglêsa de «Vida Roubada» o papel q:

Acaba de chegar do Rio de òlenn Ford f „  ^ a rn e f ica n ,  
Janeiro o Dr. Elisiano de Ca-
raargo Branco, Presidente do di-, 
retorio Municipal do P. R; P,i 
que viajou a interesses do seu! 
partido.

VAN J A F  A

Rosas Brancas
Malinverni Filho (Da Costa SANTüS)

As rosas que te mando, na manhã colhidas,
Com o orvalho sutil das louras madrugadas,
São as do meu jard im , de côres preferidas,
Para as noivas do sonho e us belas namoradas■

Pa

V<

^  Te
4.:y

do «futebol» e da última
gravação de Frank Sinatra. Não so vai exigir que to- pessuas7 tendo saudado o ho-|
dos leiam Freud, mas que pelo menos leiam alguma ’ ntenageado, o dr. Joaquim Pinto'
cousa além das histórias em quadrinhas e anúncios em de Arruda. ilustre Diretor do;
Ônibus, Centro de Saude desta cidade,

e candidato à deputação por!
_____________________________ _______________________ São Joaquim.

A resta decorreu em meio da ma-

Brancas rosas de maio, irmãs das margaridas 
Que brotaram do amor, simples e perfumadas 
Como um  festim  do sol, entre as moitas florida 
Como risos de ceu nas longas alvoradas.

e t r o u i o ra I Lor. *!!«'!*• *>»*•

ruras rosas ideais, enfeites do teu p iano . 
T raduzo  meu amor, gemeo das alm as quéiulas. 
Este ramo de flor, místico e soberano.

Moura, filho do sr.|Juho Joa- o cardapio apresentado pelo res- Quim de Moura, searum nun iann.uu i a . .quim de Moura, seguiu para taurante do 14, a cargo do
r i m  ir in n n lic  A m  ivao«  A n  (Awl  v~\__ « «r . .O jovem licenciado ginasial 'Florianópolis, em goso de férias. Dant« MaioUo sr.

f lores< bem vês, são meus sonhos disp#* 
y n m a s  de dòr, brilhando como pérolas. 

E soluços de amor, gemendo como versos.

%
Füi;

Mm
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0 Candidato de Cnritibanos 
à Assembléia Estadual

^  D. de Curitibanos indicou ao sufrágio do 
seu eleitorado a figura moça e prestigiosa de Orozira
bo Caetano da Silva, para deputado Estadual.

1'ilho de tradicional tamilia curitibanense, o jo
vem candidato possue cjualidades que lhe facultam 
deseinpenh ti com brilho, o honroso cargo de legitimo 
representante du seu raunicipio na Assembléia do Es
tado

Educado sob princípios cristãos, frequentou o 
ColégioS. Luiz dos Padres Franeiscanos, era Rio Ne
gro, Paraná, ingressando nos cursos secundários do 
Seminário Menor, da  mesma ordem, onde fez com 
brilhantismo ura curso de humanidades.

Voltando à terra  natal assumiu destacada posição 
nas lides forenses do raunicipio, tendo rejeitado hon
rosos oferecimentos de cargos fóra de sua cidade.

Homem de sociedade, é con.stantemente chamado 
a colaborar em todos os nobres empreendimentos de 
sua terra, entre outrus cargos, figura como secretário 
do Clube 7 de Setembro, da Congregação Mariana e 
da Sociedade Beneficente Frei Rogério.

Acompanha o Partido Social E>emoorático cora
grande dedicação, deste a sua fundação, sendo atual. -------------
mente o Secretário do Diretório Municipal.

Paladino da alfabetização dos adultos, iniciou demarohes junto as autoridades 
escolares, no sentido dacreação de uma escola noturna, para  a qual, juntamente 

com outros elementos de destaque, olereceu seus serviços desinteressadamente.
Eis, era rápidos traços, a personalidade da Orozimbo Caetano da silva, o 

candidato do P. S. D. de Curitibanos ao cargo de Deputado à Assembléia do Esta
do.

oosKv jv- ywr. * *

Mendicantes de Votos

OROZÍMBO CAETANO. DA 
SILVA

A identidade de historia e, 
de tradição, e o passado comum, 
sSo cond:ções indispensáveis á 
formação nacional, A permanen-j 
cia no mesmo meio fisico, lutas ei 
sofrimentos, trabalhos e vito
rias comuns é qne vão plas
mando a nação, pela eornu-j 
nhão de sentimentos, de in
teresses econômicos e espiri
tuais.

Mas o certo é que numa co-, 
munidade em que predomine , 
uma só lingua, os seus mem
bros se sentem mais confundidos, 
mais identificados nos seus 
ideais, os sentimentos se trans
mitem mais facilmente e a cul
tura encontra um veículo de 
mais facil difusão

Estes pensamentos nos as
saltaram há dias quando, atô 
niton, vimos beletins de pro
paganda de um determinado 
candidato ao cargo de gover 
nador do Estado, escritos em 
alemão, implorando o s  votos d o s  
nossos bravos patrícios da cha
mada região colonial. Custa etêr 
que após uma campanha de nacio
nalização empreendida pelo es 
traordinário homem público o 
Dr. Neren Ramos, de tão sa
lutares efeitos, que conquistou 
milhares de bi asileirinhos que 
viviam á margem da nossa cul
tura, surjam patrícios desfibra- 
‘dos que, par.» conquistarem 
algumas centenas de votos, se 
utilizam de idiomas de povos’ 
que há bem pouco tempo ma
taram, covardemente. milhares 
de patrícios nossos.

A atitude desses politicos ines-

E scritório  Juríd ico  Com ercial
DIRETOR:

Dr. Elisiário de Camargo Branco
-  ADVOGADO —

DEPARTAMENTOS :
Jurídico — Comercial — Rurnl — Informativo — Industrial 
— Imobiliário (Urbano e Rural) -• Loteamentos — Repre

sentações para a Região Serrana e Conta Própria.
Eud. Tcl.: «ELIBRANCO» —C. Postal, 54 -  Fones 54 e 16 
LAJES ------ — Santa  Catarina

Srto. f.pcilia Nunes
Mais um aniversário natalício 

verá passar amanha a Srta. Ce
cília Nunes, filha do Sr.Cirilo 
Nunes, funcionário da Cia. Te
lefónica.

StiM. Siilamiía M ralo
Encontra-se nesta cidade, em 

gozo de férias, a Srta. Sulamita 
Macedo, professora na cida
de de Rio do Sul.

Sr. CELSO RAMOS

crupulosos é uma ofensa à na
ção brasileira da qual fazem 
parte integrante as populações 
cclouiaN e mn retrocesso aos 
tempos em que os nossos go
vernos não davam e;eolas 
nem estradas àquelas popula
ções; e os políticos Ce então, 
saiam em épocas de eleições, 
pelas colcnias proferindo aren
gas em idiomas extrangeiros.

Mas esse tempo, felizicente, 
já pertence ao passado e os 
que atualmente estão empregan
do os mesmos métodos só po
dem merecer o desprezo do 
eleitorado altivo e independen
te que é o da atual democra
cia brasileira.

Esses mendicantes de votos 
que se utilizam de meios desa- 
gregadores da alma nacional, 
não podem tomar assento em 
uma assembléia de homens que 
colocam a integridade e a hon
ra da Pátria acima das com
petições politico-partidarias.

Oliveira Rosa

Nestor Ilesa rd« 
(larva lho

Esteve alguns dia.s nesta ci
dade o Sr. NestorO- sar de Car
valho, farmacêutico, atualmente 
residindo em Passo Fundo, Rio 
Gr. do Sul. Por nosso intermé
dio ele agradece as visitas que 
recebeu durante sua estadia nes
ta cidade.

Assinem o «COIIRS IO LAQEA.NO»

ADVOGADO
R ESID ÊN CIA e ESCRITÓRIO  

Rua Kercílio Luz
L A JE S

Atende chamados para as co 
marcas de S. Joaquim, Curifi 
ban os. Dcrr, Retiro e Rio doSul.

Empresa Valenti
CARGAS e ENCOM ENDAS

VIAGENS REGULARES ENTRE: Porto Alegre - 
Bento Gonçalves e Caxias do Sul - (no Rio Gr. Sul).

e m G - 3 c o n d o o  ^X q o j Êo J ú Lãl/CC

ENTRF — Capão Alto - Campo Belo - Cêrro 
Negro - Anita Garibaldi - Celso Ramos - Joaçaba - 

Capinzal - T angará  - Videira.
«J

’CteVDCtoA 6 1 U  :
í

PORTO ALEGRE — F. fí. Lambiaae Irm ão  - 
Farrapos, 1350 - Fone 2955 - Peça 53

CAXIAS do 5UL — Voa. Pedro Turra , Rua 18 do 
Forte, 2177 - Fone 744

CAM POS N O V O S Hotel Valenti

Matriz :
FLORI A MO POLIS

Filial C uritiba  
M ostruário em Tubarão

Carlos rloepcke S. A. Comércio e Indústria
FILIAIS EM: LAJES —  L A G U N A — BLUMENAU— JOAÇABA -  JOINVILE -  S. FRANCISCO DO SUL

ENDEREÇO TELEGRÁFICO H O E P C K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

Agencia

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM, SANTO«

Fazendas nacionais e estrangeiras, Algodões, Morins e Cam braias Casemiras, T eci
dos para C ortinas e T apeçarias, Colchas, C obertores, Acolchoados. Panos para 
mesa. Lonas, Tecidos rayon lisos eestam pados, Linhas para bordar e se rz ir, Lã
para bordar, Perfum arias ,  A rm arinhos, Charutos, etc.

Ferros em barras para ferre.ros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres, «a- 
nos galvasadnsi e fitinga , artigos de louça esm altada, vidros para vidraças, 
obras do vidro e crista l, louças san itan as, camas de ferro e m adeira, T intas a 
oleo e em pó, eerra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
Motocicletas, Bicicletas a motor, tricicletas, brinquedos.
M a q u in a r io  em gorai para oficinas mecânicos fundições, etc. lulas. Guinchos, Ma. u- 

cos, ferram entas para todos os fm s, cofres e caixetas do açu, togões, o jcap le- 
to sortim ento de m aterial para instalaçges eletricas, arados, maquinas Je beue- 
f ciar madeira, motores elétricos, etc.

D ro g a s  em geral, por atacado
Kqentm da Motor* do llrasil S. .t.
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i C o d i g o  
i (•'cr.il DESIGNAÇÃO DA DESPESA EFETIVA M utações

Patriin. T O T A L

V
t Transporte 198.200,0C

K-85 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
25 000.008 85-1 Pessoal Variavel

1 .030,0o|8 85-2 Material Permanente
8-85-3 Material de Consumo 9000,00

34 000,00 1.000,00 35 000,00
8-87

y
Construção e Conservação de Próprios Públi
cos em Geral

i 8-87-4 Despesas Diversas 104.200,00
104 200,00104.200,00

8-88 Iluminação Pública
8-88-4 Despesas Diversa = 58.000,00

Total dos Serviços de Utilidade Pública
58.000,00 58.000,00

395.400,00
8-9 Encargos D:versos
8-90 Pessoal Inativo
8-90-0 Pessoal Fixo 12.48000

12 480,00 0 12.480,00
8-92
8-92-4

Indenizações, Reposições e Restituições 
Despesas Diversas 1.000,00

1.000,00 1.000.00
8-93 Encargos Transitórios
8-93-1 Pessoal Variavel 3.600,00]
8-93-4 Despesas Diversas 102.000 00

Prêmios de Seguros e Indenizações por aci-
'  105.(300,00 105.000,00

i 8-94
dentes

j 8-94-4 Despesas Diversas 6.600,00
õ.uuO.OO 6600,00

! 8-98 Subvenções, Constribuições e Auxílios 
Despesas Diversas; 8-98-4 87.010 00

87 uto.OO 87.010.00
Î 8-99 DIVERSOS
! 8 99-4 Despesas Diversas 15.835.00

1 Total dos Encargos Diversos
15.835,00 15.835.00

i
i 228 525,00,

T O T A L  GERAL DA DESPEZA
1

1.480.000,00

4a PAGINA
mmar jn— •

Concisão
Já  se foi o tempo d o sar  

tigõe massudos, de pagina 
nteira ou mais, em est.lo 

pesado, à moda filosofo ale
mão.

A época atua) o^ige pres
sa.

Vivemos na era da veloci
dade. Quem escreve para aj 
imprensa deve ser concõj 
so. Dizer o máximo empre-, 
aando o menur numero de • 
palavras

Nada de estilo prolixo,
I

M a r i o  i i i áci o
de longas dissertações, Je 
vás repetições. Seja sim, sirti; 
não, não — a nossa -norma 
de escrever para  o pahlf. 
c o .

Grandes lenga-lengas sSa 
contraproducentes. A r g u-
mentações excessivas estra
gam o estilo.

Sejam os breves. Sejamos 
concisos, digamos a coisa 
simplesmente com o ela é, e, 
o publico ledor nos con>- 
preenderá ..

Os Comunistas e a

Art: 3o — Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de dezembro de 1Q40:

Vidal Ramos Junior
Prefeito Municipal:

Publicada a pr.-sunte lei em 22 de dezembro de 1946.

Ulderíco Canali 
Secretário.

( Continua)

h

O povo está farto de ouvir o sr 
Luis Carlos Prestes dizer que 

o partido Comunista aceita n*s 
suas hostes indivíduos de tedas 
as crenças. Até os catolicos po
dem se abrigar à sombra da 
sua bandeira. E-sa burla jà tem 
sido desmascarada p-Oa impren
sa e pelos que oào se deixam 
levar pelas cantigas do chefe 
vermelho.

A despeito, porem, de seme
lhantes declarações do secreta- 
rio-gera) do P. C. B. , os seus 
adeptos estão agindo de modo 
contrario. Ayida ante ontem, 
um numeroso grupo de desor
deiros, ciando vivas ao sr. Pres
tes e ao Partido Comunista, 
invadiu a Igreja de Cristo Re
dentor, situada na rua das La-

racjeiras em infernal gritaria,
, num afrontoso desrespeito ap 
i templo e aos fieis que assistiam 
j ao oficio divino. O vigário, que 
tentou intervir para acalmar os 
ânimos dos catolicos, justamen
te exaltados, foi covardemente 
insultado pelos extremistas.

E’ assim que o sr. Pnstes 
dontrina e educa as «massas»

E’ assim que o ’’artido Co
munista se coloca equidistante 
dos credos religiosos. Imagine 
se agora. Se o P. C. B. viesse a 
triuniar no B r a s i l . '  Que 
aconteceria, então? Feüzmente, 
o povo brasileiro tem bastante 
bom senso para não permitir 
nunca a vitoria dos discípulos 
do marxismo-leninismo

E M P R E S A  AUTO- VI AÇAO « B R A S I L  >
Linha Regular de Transporte de Passageiros 

FLORIANOPOLIS — BOM RETIRO — LAJES
Carros Novos e Confortáveis

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

SAÍDAS ’AS 5 HORAS OA MANHA

4 lotes á venda , Vende-se
Nas ruas Marechal Deodoro 
e TravessaUiqueira 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.

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

Tratar nesta redaçáo que da
remos informações

A M.VQUíNA HUMANA 
O organismo humano asseme

lha-se a uma máquina que tra
balha sem cessar. Mesmo em 
repouso ou durante o sono, está 
funcionando, ga&tando-se e con
sumindo energia. U’ preciso, po
is, compensar o gasto e reparar 

jas perdas. 0 material repara- 
idor dos tecidos e fornecedor de 
energia è o alimento.

Use alimentação adequada 
para fornecer as snbstàn 
cias indispensáveis ao bom 
funcionamento da máqui
na humana.—SN ES.

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

MATRIZ

Lajes -  Santa Catarina
Rua Cel. Tiago de Castro, s. n. 

Caixa Postal, 41

FILIAL

Rio do Sul • S. Catarina 
R ua C arlos Gomes, 98

ENDEREÇO TELEOBAFICO «J O W O L C O»
Concessionários da : Cia. Distribuidora Qeral «Brasm o■ 

tor> — Produtos da Chrysler Cor
poration — General Motors do Bra
sil S. A. — Produtos «Frigidaire*

Rrpresentantes : da Cervejaria Catarinense S. A.
Revendedores: dos Produtos Firrstone S. A 

Calorie Compauy
Agentes : da 'União do Comércio e Industriai

Joinvilede Seguros Gerais

Joinvile 
da The

— Cia.

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrieolas 

Conjuntos B.stacionários 
Peva*» e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos E létricos 
Baterias 

Motores

M adeiras
Ciineutos 

fíasolina 
Q uerosene 

Oleos
Peças De Soto, Dodge 

International, Ford , Chevro 
'  let, e tc.

Pneus c C âm aras d e a r  
Seguros G erais 

— Radios

Aauinem o «CORRE 10 L aGEA.NO
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Mßü Cars J. A. f*os

I Esta importante entyreza de 
j transportes de passageiros, 
entre Lajes e Florianópolis, 

A COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DE. jacaba de ser adquirida pelos 
MOOHATICO, seção de Santa Catarina, recomenaa à votação !®,s ‘ Afonso Si mão e Henrique 
os seus correligionários nas eleições de 19 de Janeiro próximo j Olinger, pessoas vastamente 

•js seguintes candidatos: ; conhecidas nesta cidade, como
GOVERNADOR Doutor Aderbal Ramos da Silva, cidadãos conceituados e laborio-
SENADOR — Doutor Francisco Benjamin Gallotti. sos.

SUPLENTES — Doutor Agripa de Castro F irii ,  Professor sua nova íase‘ a Pm"
Orlando Brasil e Roberto Grossembacher.

SENADOR — Doutor Lucio Corrêa.

SUPLENTES — Doutor Ernani Bittencourt 
berto Oliveira e Octacilio Vieira da Costa.

“Pontos na Semana”
N E S T A

Cotrim, Ro-

SUPLENTES DO SENADOR ELEITO EM 1945 -  Carlos 
u  Costa Pereira, Doutor Rogério Vieira e Hans Jordan.

DEPUTADOS FEDERAIS

Doutor Joaquim Finza Ramos 
Doutor Aristides Largura 
Doutor Leoberto Leal.

DEPUTADOS ESTADUAIS 
Coronel Pedro Lopes Vieira 
Professora Antmieta de Barros 
Doutor Othon da Gama d’Eça 
Doutor Rubens de Arruda Ramos 
Doutor Josè Boabaid 
Doutor Armando Calil Bulos 
Doutor João Ribas Ramos 
Luiz Osvaldo Ferreira de Melo 
Doutor Rui Cesar Feurschutte 
Doutor João Estivalet Pires 
Protogenes Vieira 
Coronel Gasparino Zorzi 
Deutor Orty de Magalhães Machado 
Arnaldo Napoli
Doutor Antonio Nunes Varela 
Doutor Antenor Tavares 
Carlos Seára
Doutor Antonio Dib Mussi 
Professor Gregório Berkenbrock 
Doutor Raul Schaefer 
Doutor Rogério Zattar 
Doutor Cid Loures Ribas 
Felix Odebrecht 
Heitor Pereira Liberato
Tiago José da Silva •
Alfredo Campos 
Guilherme Urbam 
Leandro Longo 
Frederico Schmidt 
Wigand Pershun 
Doutor Biase Faraco 
Orozimbo Caetano da Silva 
Tenente Leonidas Cabral Herbster 

• Amo Oscar Meyer
Doutor loaquim Pinto de Arruda 
Doutor Ylmar de Almeida Corrêa 
Doutor Silvio Ferraro. v !

O Doutor Aristides Largura foi incluído em virtude dos 
entendimentos com o Partido Trabalhista Brasileiro.

A Comissão Executiva concita todos os seus correligioná
rios à maior disciplina para assegurar ao Partido vitória que 
lhe evidencie o prestigio no seio do nobre e altivo povo catari
nense. ,

Florianópolis, 15 de dezembro de 1946

Foi ainda em 1946 que, com o fito de salvaguardar os gé
neros a que ambos pertencemos. -  o humano e v  masculino, - 
escrevi aquela cartinha na qual te pedia esclarecesses pólos 

I »PONTOS NA SEMANA», que ap mie ovo surgido «á luz das 
gambiárras» ali no Carlos Gomes, não havia sido botado por 

j mim e s>m extraído das manguitas da indumentária daquele In- 
! dulopes.

Já estamos em 1947 e nada. 
preza Auto-Viação Brasil pro -. Indubitavelmente, meu caro, não quero crer em irigenuidu le
mete melhorar, ainda mais, o ' i:le tua l’arte (Pois ingenuidade seria se deixar iludir por aqne- 
scu serviço de transportes I le truque) e Prüfiro acreditar que estás industriado pelo Induln- 

, • • * i „ A\pes. talvez a trôco de uma buena dicha, para fazer uma propa-com a aquisição de novos Ótu igandazmha dl) gajo.
para o (jue já estãfc) pro-j E para reformar esta minha crença houve quem apanhas 

videnciando juuto as autorida- os dois. o Indulopes e tu, ali r.o Ro-si, a saborearem apetiio-a
omeleta, tm animada e misteriosa palestra da qual o meu indis
creto informante poude captar o seguinte:

E’ em paga dn propaganda que ofereço-te esta omeleta.
— E está saborosíssima!
— Quer bis?
— Quero.
—• Só se bisar a propaganda.
— Mas...
— OBEDESCA ! ! !
... ................................ ?
— ÒBEDÊSCÃ ! ! l ’
— Tá! ( aperlus de mãos) Mas seiá no Tim-úm por Tim-

des competentes.

A Hi.timiivioãi .1»cj *

((Hm* Lelé»
No editieio do Hotel Prove- 

zani, parte da esquina, inau-t 
gurou-se uma moderna casa dp 
aperitivos, denominada «Bar 
Lelé» de propriedade do Sr 
Glicerio Pereira da Silva, anti
go e conceituado comerciante 
nesta cidade.
0 novo estabelecimento, eapri- 
chosamente montado, terá um 
serviço especializado de chopp, 
frios e tudo mais o que concerne 
ao ramo.

Tiro de G iurra  
173

Os interessados à matricula 
neste Centro de in-trnção de
vem apresentnr-se na sede do 
mesmo, dia 7 do corrente, mu
nidos dos seguintes documentos: 
certificado de alistamento, certi-

tim.
E agora, meu amigo, que o Indulopes já está cantan i > 

noutra aldeia, atenderás meu pedido ou, induzido pelo OBE
DESCA ou ainda pela gnla da omeleta repetirás a ptopjgan- 
da?

Aguardemos os proximos «PONTOS NA s EMaNA» ou 
melhor, o Ti n tim por Tim tim.

Com um forte abraço, o amigo as ordens.

PEGÊ

Afastjdü a. candidatura Hugo Borghi 
ao governo de São Paulo

Rio, (C. N-) — A Comissão Executiva do PTB, em 
sessão realizada ontem à noite, resolveu, oficialmente, 
vetar a candidatura Hugo Borghi ao governo do São 
Paulo que assim, foi definitivamente fulminada em ta
ce da recente decisão S. T. E. que exige, para o regis
tro das candidaturas a sanção da direção parti faria.

Na mesma sessão ficou deliberado que a Comissão 
dão de nascimento e atestado '■ Executiva de São Paulo deve reunir se imediatamente 

í de residência, afim de ser 
; tuada a matricula dos candida-

He- ' em convenção para a escolha de um outro candidato.
(os para o corrente ano.

Lajes, 2 de Janeiro <le 1947

Arm ando Severo Lopes 
Sargento Instrutor

Fracassaram assim todos os esforços dispendidos 
nesta capital, junto  ao senador Getulio Vargas, pelo 
9t\ Nelson Fernandes que viera de São Paulo como en 

;viado especial do sr. Hugo Borghi.

NOVO HOTEL
IBM ÃO S TETTO

Prédio novo à rua Ilercüio L u z , esquina Benja
mim Constant, perto do Hospital.

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

TUOO NONO
Dirigido pelas famílias dos proprietários

Atenção
Vende-se no Lagoão, pro- 
ximo á Olaria Melim, com 
frente para a «Estrada Fe-* 
deral» ótimos e futurósos 
lotes, dos quais muitos 
servidos pela »rede de 
agua>:

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 
li“ 15 ou no Bar Avenida.

Mercadinho Lajeano
“ A Q uiíandiiiha“

0 ma is completo estabelecimento nogeiiero

PEDRAS
Para construções, brutas 

ou desbastadas. Vonde-se 
qualquer quantidade.

T ra ta r  com Mario Grant.

FRUTAS - VERDURAS CONSERVAS 
TA LIÇAS - COMPOTAS - SALAMES

QUEIJOS - MANTEIGA, etc.

HOR-

Especialidades em geral, com moderno

aparelho de refrigeração

Tudo o que V. $a. desejar, poi preços baixos
Rua Mal. Deodoro, — quadra do Café Ipiranga
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ceu mil climvasco

Partido Social Democrático “  MS

O operariado
teca solidariedade ao

«Sr. Nereu Ramos»
Vice-Presidente da República — Rio

tonio Dias Batista, João Pedro 
Dom, Heuriquu Alves Chaves, 
Julio Rodrigues da Costa, Anto
nio Martins, José Fiúza de Car-
valho, Arnaldo Carster, João Vo {Oliveira, Ronaldo Logasaça, Pe-
nam, Alfredo Passold, ludalício 
Siqueira, Darcy Antunes de 
Souza, José Augusto l^es, Ma
rio Correia Ataíde, Evaldo Mo
rais Pedro Crispin» Silva, Rien- 
cio M. Goulart, Bertoldo do 
Nascimento, Vidal Coelho, Fio- 
ravante Ribeiro de Sá, Idelcino 
Rodrigues, Aristiliano Paes de 
Farias, Indalício Luiz oc An
drade. Lorenço Sá, Firmino Ri
beiro da Silva, Jaime Lisboa

dro Camilha, Manoel Macedo, 
Mario Jeronimo da Silva, Fran
cisco Siqueira. Herculaao Ro
gues dos Santos. Waldemiro 
Rosa. Inoceucio do Amaral Mu
niz, lldefonso Barbosa, Domingo. 
Ribeiro Neto, Indalicio Ribeiro! 
Neto, Emílio Machado, Joaquim 
Pereira Vargas, João Afaria de 
Oliveira, Acacio Gonçalves Fa
nas. João Batista Moreira Bran
co. Antonio Garcia da Cruz Jo-

do sido incansáveis ern prodi
galizar gentilezas aos convida
dos, os socios do conceituado 
estabelecimento Srs Cândido 
Baiupi e Dr. Sálvio Arruda.

Ramos, Janir Lisboa Ramos,Jo-{sé Hofier de Farias. Keinaldo 
sé Batista de Souza, José Joa-jAlves. Hélio José Alves. Lodo- 
quim de Oliveira. Joaquim C.,viiio u.ibizan. João Muna de 
de Souza, Teotôneo dos Praze-1 Olive.ra. L,*uro Ribeiro. Orciro 
res, José Maria de Oliveira, Aris-1 Jeronimo. Valdo Machado. Aldo 
teu Furtado da Silva, Antonio j Freitas. Wilson Savedra. Romu 
Pedro Silveira, Crescendo An- lo dos Santos. João Rocha Me- 
tonio Godoy, João Francisco j lo. Pedro Sebastião Justen. V»- 
Pereira, João Maria Morais, Jo-|leutim José do Nescuneiiio. Se- 
ão Botista Norzzett, Fernando I bastião Talles Fe. reira. Nilo Pe- 
Rodrigues dos Santos, João jreira Babo. Rience Goulart Filho. 
Galdino Amaro, Tomaz jjRodri-Ijosé Edésio Machudo. João de 
gues Carneiro, /uventino San-, Deus de Souzi. Eurico Pereira 
tos Wolff, Cesário Ribeiro Si!-! Borge». João Luiz da Rosa Fi- 
va, José A. Freitas, Raul de lho. Agenor Maiçal Cândido. 
Cordova Ramos, Jonas Felix, jLaurisO.i Gualberto de Sa. Leo- 
João Maria da Rosa, Otacilio | nidus c-andido. da Rosa Jaime 
Gonçalves Proêncio, Adão Al- j Maciel. Augusto Ribeiro da Sil

V EN D E-SE
Um otimo terreno à rua Rio 

Branco com 11 mtrs do fundo 
por IS de frente.

Mais informações nesta redação.

rSE
barato, uma charreta com 
tolda, boas molas e rodas 
de borracha.
luformações nesta redação

ves da Rosa, Osni Alves de 
Moura, Juvenal Calixto dos 
Santos, Célio Waltrick, Evaldo 
Waltrick, Avelino Alves, Osval
do Waltrick, Hermilino da Sil
va Ramos, Gomercindo Cal.xto, 
Waldir Westphal, Joié t

Vende-se
Uma chacara com a arca de 

19.000 n>2. com pomar de qua
lidade, agua e trente par» o 
trecho com calçamento à Ave
nida 3 de Outubro.

3 lotes de 12 x 40, na estra-!

Santos, Joaquim Muniz Barreto, da Siiva Zeterinu.

va. Ocuclécio Siqueira da Silva., . , :™
1’eresio dos Santos. Mauro M a-|da_«»“* conduz ,o Cemiterio. 
druga de Coidova. Wilson Ko. I Tratar com Henrique Zantol, I 
dr.gues Xuvter. Osmar Scl.lem- a rua Q uint,,,° bocaiuva, n- 3 ., 
per Tiburcio Vieira. Eluy Teo-| — 
duro d» Custa, Oracides Cam-i 

dos 'pos. José Goulart. Maurilio José!

Alfredo Luiz dos Santos, Alíre 
do Francisco Souza, José Alves,
Prudente José Freitas, Graci
liano Silva, João Maria da Sil- —j » .............
va, Romualdo Pilar, João Alves] Jo»e Pereira. Orandino Cabral

' ía ..aro Castilhos. João Martins. j “ 
João PeJro Dom. Pedro Maria-; 
uo. Nicanor Rodrigues da Cruz.1 
losé Ananias Mayer. Amadeu

Menezes, João Stanislau, João 
Alves Morais, Osório Alves de 
Moura, Rudí Wegner, Braz

Campos. Osmar Farias. Moisés 
Calisto. José Pereira dos Santos,
Lounval Muniz de Oliveira Fi-1 ---- 'Cascaes Figueiredo, Agenor Pi- lno. Manoel José de A lm eida

___  j .  n  t i  . , r*-i ____  _ . . .  . .  “res da Rosa, Vicente Pilar, Ora- 
cides Alves, Arlur Alves da Sil
va, Ernestino de Passos Varela, 
José V. Portugal, Saturnino An
tônio Pilar, João Oliveira Koe-lJoão Pereira da Silva. Joaqui
r h f i .  l m l i n  In<;p A rg u ir»  H o n * il i r*  ' A i i t n n i r t  r ía  ___  * r  . *__che, Índio José Araujo, Hercilio 
Ramos Machado, Lauro Furtado 
Ramos Aldo da Costa Zequini, 
Lorival Vieira dos Santos, Áu
reo Ramos Machado, João Batis
ta Fontoura, Benevenuto Deites 
de Chaves, Otávio Bento Cus
todio, José Rosa, Milício Lagu
na, Anastaeio Luiz de Andrade,

Francisco Miguél. João Mariai 
Pereira. João Maria da Silva. D e-1 
cio Marques. Adão Pereira daj 
silva. João Francisco da Silva.

uim.

asm RE€is
ADVOGADO

Praça João Pessoa 
Edi|. Dr Acácio - 1:andar

I f k J Z S
« S a n ta  C a ta r in a

No dia 22 do p. passado a 
direção do importante estabele
cimento «Industrial Madeireira 
Lajeana Ltda» ofereceu um 
suculento churrasco aos seusj 
opeiarios tendo ali compareci
do um grande mnneto de pe.->- | 

Isoas grad's e amigos da refe-l 
Os operários abaixo assinados levam ao Presidente rida firma. I

do Partido Social Democrático em Santa Catarina, a sua Falaram oferecendo a festa,' 
irrestrita solidariedade. • {saudando os operários e expon- j

'do os futuros planos *lo rc te ri- j
João Jose Martins Gustavo | Antunes Atyde Gregor,o Rosa dido Bampi.socio gerente e Abra | 

Martins João Jacob Beler A n- ' Matos Fundes da Luz Bogassa, mQ 5car 0\ téc“ co da seção 
‘nn,n n 'at Rjt'c,a ,nan ibebastião Silveira 1'elles A g , -  de movej ; ando ,111Jito

nor Souza, Fernando Afonso. J , £ , , __ „
Norberto Ventura, Bento Assis ? ld°S- *  bel? ‘esU <le ,Con " "  
da Rosa, Francisco Alves de ÍMm? ^ á° . a ,° ^ ! : J ,?rdd° ULt" '

â  Sfj f0£ssçi@ da Asma, 
Bronquite e Tosse A livia
da em Poucos M inufds.-  . . .  Am. I nrpnaruudoo para  reaiatir a auaJ-mo, preparando-o para reaiatir a  qual

quer futuro a taque. M uitas poaõaa qy* 
haviam perdido p£«o, que passa rum .3* 
noites sem dorm ir e que se sentiam sufc. 
oadas com os sucessivos ataques <ic 
asma ou bronquite, descobriram q,;o 
M en da co  acabava com os acessos 

primeira noite e muitos, já  há anos,

Touros «Límousine»
Sebastião Prudente tem para

João Assis, Pedro Pedra, Candi-, Jesus. Francisco Albano

Atuonio de Chaves. Sebastião
de Oliveira Chaves. Firmino: negocio um excelente lote de 
Cnaves. Geraldo Nunes da Ro- touro3 da raçi «Limousine» 
sd. Oucilio Ribeiro. Avelino, Melhores informações em 
Antunes üe Lima. Manoel Fran-1 sua resideneia à- rua Hercilio 
cuco de Oliveira. Antonio Pe- Luz, 47. 
rena dos bantos. José Maria de 
Oliveira. Agenor Albano. Gen 
til Albano. Bulmiro Inácio deI _ . - —

do Antunes de Oliveira, Gentil 
Antunes Oliveira, EvaiJino Mar
ques Cordova, Osvaldo Leite, 
Lauro Ribeiro, Hermelino Luiz 
da Rosa, Genuino Ricardo da 
Silva, Patrocínio dos Anjos, Jo
ão B. de Jesus, Pedro Mariano, 
João Mana Borges de Oliveira, 
Waldemar Brito Silveira, Inácio

____ . . . . . .  A r -
noluo Urbano, üemiriano Ri
cardo da Silva. Manoél Custo
dio Pereira. Sebastião Oaldino 
Neves.- Quintino Inácio da Luz. 
Martimiano Sales de Almeida. 
Policarpo Branco. Oror.te Ur
bano. Edmundo de Oliveira 
Fortunato Borges do Ama
ral:

O conforto da vida em 
fasnilia e a n ecessid ad e da 

vida com ercial ex igem  
um te le fo n e

Faça instalar um telefone 
sua casa

em

Assino «Correio Lageano»

Bofro V. dc ataques dc asrna ou do 
bmnquito tfio violentei que o sufocam, 
faneiu-no perder a rrspiraçfio o o im
pedem de dormir? Toenc com tanta 
fôrça que «e sente dftbil, incapai de 
trabalhar? Tem que viver sob dieta e 
cuidar-se exageradaraente ?

Não importa por quanto tempo j á , i» inau»..» ........  .................. — .
tenha sofrido, deve «entir-ee cheio dc | não voltaram mais a sofrer de asma
novas esperanças com a receita médi- . . .  ,• ■_____.
ca chamada M en d aco . Tudo o que tom 52flTO A IIV IO  I m e a i a t o
a faser 6 tomar 2 pastilhas As refeiçOe...  ̂ primeira dose dc M e n d a co  r0DlH
e seus ataques dcsapareceno como por ça tl tr.tbalhar no sanaue e ajuda a n-- 
encanto. Em poucos mmnt"<i W c" -fn :a  tare*« > livrar-se doa efeito» da asma 
começa a circular no sauftue, n; '»»a»i- ou bronquite. Em mui pouco tempo ínt 
do a promover unia respiruçâ" jacil « con, q „ 0 „o .^inta anos mais forie »* n A y 
l.vrr, sono n-r.:,rad<.r «■ tranquilo, dl jove|n Adquira M endaco , h. 
modo que dísde a pnmc.ra noite s e |em Bua f;vnnácia; experimcnte-o . 
sentirá mais jovem e mais forte. ^  , como dormirá bem esta noite e oomn h.

Anos sem Ataques de Asma J - “  N"‘“  ~
M en daco  não s6 trax alfvio imediato

ao paciente e unia respiração mais fá-| JL jf - k A :c"c  cv»r
oil, mas também atua sobre o organis-i f s  O  C f l C l P  u c r a. _

r n n n o  ,lflt0|l°S0S tipos, daafa- 
1 U l J U u  [fiada marca Carailiurú,
temos para pronta, entrega para quaiquer 

quantidade
Ubirajira de Almeida Vallim &  Cia. Lida.

/fua M arechal Deodoro, s / n '.

L A J E S  -— Santa  Catarina \

Farui á0í a São J o s é
de OSNI T0LENT1N0 DA SILVA

Farmacêutico iJip-on nUo
"Rua 15 de Novembro n" 25

L  A  J E - S
Vaiiacio sortim ento  de m e d ic a m e n to s  •* 

J  n a c io n a is  e e s t r a n g e i r e s
Perfumarias em grande variedade — Produtos upu- 
terapicos — Soros e vacinas — Produtos vetei; 

nários — Homeopatia.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA

Vende Barato e é Casa de Confiança
Preços de droear.L
i»*tn?wt»

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

Aparelhado para toda a clinica e cirurgia da 
especialidade.

Consultório: Edifici0 Dr- Acacio
2U pavimento

Façam m  prupagunia nesta rolha

0 #Cíiil
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estoque de drogas nacionais e estrangeiras 

pleto sortimento d e  perfumarias e artigos.de toucador 

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação $ trt 
caprichoso  —  P reço s  módicos — atende â'.noife

v ; TRAÇA JOÃO PESSOA -
•K 4« •••__ • •••• • ~~
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H l l  Prefeitura Municipal k  Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

( Continuação do numero anterior)

Codigo
Geral DESIGNAÇÃO DA DESPESA

8 49 
8 49-4

8-5
8-51
8-51-1
8-51-3

8-52 
3-52-1 
8 52 3

I
8-6
8-68
8 - 68-1

8-69 
8-69-0 
8-69-1 
S 69-3

i

8-8
8-81

8-81-1 
8-81 3 
8-81-4

8-82 
8-82-1 
8-82-3 
8 82-4

EFETIVA M utações
Patriin . TOTAL

Transporte
SERVIÇOS DIVERSOS 
Despesas Diversas

Total de Saude Pública 
FOMENTO
Fomento da Produção Vegetal 
Pessoal Variavel 
Material de Consumo

Fomento da Produção Animal 
Pessoal Variável 
Material de Consumo

Total do Fomento 
Serviços Industriais 
Indústrias Fabris e Manufatureiras 
Pessoal Variável

Serviços Diversos *
Pessoal Fixo 
Pessoal Variável 
Material de Consumo

Total dos Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública.
Construção e Conservação de Logradouros Pn- 
blicos
Pessoal Variavel 
Material de Consumo 
Despesas Diversas

Construção e Conservação de Rodovias 
Pessoal Variavel 
Material de Consumo 
Despesas Diversas

14.000.00
14.000,00

500,00
2.000.00
2.500.00

7.200.00 
500,00

7.700,00

208.000,00
208.000,00

18.600 00 
1 000,00 
1.000 00

20.600,00

50.000. 00
10.000. 00
12.000 00
72.000 00

110 000 00
10 000,00
6.200.00

126.200,00

Transporta

30 .000,00

14.000,00
41 000,00

2 500,00

7.700,00
10.200,00

208.000,00

20,600.00
228.000,00

Requerimentos Despachados
Dia 23 de dezembro de 1946.

N- 1507 — Maria Paes de Oliv»'ira -  
reno • 2- despacho: Sim.

Transferencia de um ter-

(Continúa na 4a1 pagina)

72 000,00

126.200.00

19^.200.00

N- 1396 -  

N 1403 — 

N‘ 1472 ==

N; 1499 =*

N- 1501 == 

N- 1506 — 

N- 1508 -  

N- 1510 — 

N- 1545 —

X- 1511 

N- 1552 

N- 1544

Dia 27 de dezembro de 1946.

Hilário Lenzi e sna mulher -  Transferencia de um 
terreno - 2' despacho: Sim.
Francelina Paes Qamborgi - Transferencia de uma 
casa e terreno foreiro - 2 ‘ despacho; Sim.
Angelo Rossi -  Aprovação de planta e licença para 
construir um prédio para Alcides Oalvani -  2- des
pacho: Sim.
Sebastião Vieira Lemos dos Santos e sna mulher - 
Trasferencia de uma casa e terreno foreiro -  2‘ des
pacho: Sim.
Hélio Bosco de Castro -  Transferencia de ura terre
no - 1. despacho; Junte a Carta de Aforamento. 
Tolentino José Pinheiro e sua muhler -  Transferen
cia de terrenos - 2' despacho: Sim 
Rosa Ronque • Transferencia de uma casa e terreno 
foreiro - Sim.
Catarina de Santi - Transferencia de um terreno -
Sim.

■ Achiles Koeche Varela e sna mulher - Transferencia 
de uma casa e terreno foreiro -  Sim.

Dia 28 de dezembro de 1946

Hugo Citton - Aprovação de planta e licença para 
construir • 2o despacho: Sim.
Vidal Passos Ribeiro Transferencia dc uma ca

sa e terreno foreiro -  Sim.
- Marcilio Alves Bueno -  Aprovação de planta e li

cença para constrnir um prédio à rua São Joaquim 
-  2* despacho; Sim.

C í m e n t e X
Ti iita em pó - Lavavel - Paiting Powder
CIMENTEX — fPaiting 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 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 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 — 
R u a  Marechal Deodoro, 1 6 — Cx. Postal, 119 - Fone 199- Tel.

«Ferragem» — LAJES, SANTA CATARINA.

Edital Edital
João Gualberto da Silva 
Filho, Oficial de Pro
testos em Geral da Co
marca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que está em seui 
:artorio, à rua Quinze de No
vembro, numero dezesseis, nes
ta cidade de Lajes, Estado de 
Santa. Catarina, uma DUPLICA
TA do valor de um mil seiscen
tos e vinte e treis cruzeiros e 
dez centavos ( C t$  1.623,10), 
para ser protestada por falta de 
pagamento, emitida por Julio 
Malinverni contra Cesar Wa- 
genlühr. Pelo presente edital 
intimo o devedor Cesar Wa- 
genfür a vir pagar a referida 
Duplicata ou a dar as razões 
da recusa, intimando-o, desde 
já, do protesto, caso não com
pareça no praso legal. - Dado 
e passado nesta cidade de La
jea, aos trinta e um dias do 
mês de Dezembro de ano de 
mil e novecentos e qurenta e 
seis (31-12-1946.) — cu. João 
Gualberto da Silva Filho, Ofi
cial de Protestos, que o dati
lografei e assino.

O Oficial de Protestos,
João Gualberto da Silva 

Filho.

Eu, João Gualberto da Sil 
va Filho, oficial de Pro
testos em Geral da Co
marca .de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

FAÇO saber que está em meu 
cartorio, à rua Quinze de No
vembro, numero dezesseis, nes
ta cidade de Lajes. Estado de

E d ita l
Eu. João Gualberto da 
Silva Filho, Oficial de 
Protestos cm Geral da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faça saber que está em meu 
cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, à rua 
Quinze de Novembro* numero

Santa Catarina, para ser Pro- dezeseis, para ser protestada, 
testada, por falta de pagamen-jpor falta de pagamento, uma 
to, uma Duplicata do valor de j DUPLICATA do valor de um 
quatro mil setecentos e trinta, mil setecentos e vinte e oito 
e dois c r u z e i r o s  (Cr£ cruzeiros (Cr. $1. 728'00), emi- 
4.732,00), emitida pela firma (tida pela firma Paul J. Christo- 
Paul J. Cristoph Company, esta-j ph Company, estabelecida na 
belecida na cidade do Rio dejeidode de Rio de Jãneiro, con 
Janeiro, contra Wandick Silva, tra o senhor Wandick Silva
Pelo presente edital, intimo o 
devedor Wandick Silva a pa
gar a mencionada Duplicata ou

Pelo presente edital intimo o se
nhor Wandick Silva a vir pagar 
a referida DUPLICATA ou a dar

a dar as razões da recusa, in- as razões da recusa, intimando- 
timando-o, desde já, do p r o - 'o também do protesto, desde 
testo, caso não compareça no já, caso não compareça no pra- 
praso legal. Dado e passado | so legal Dado e passado nesta 
nesta cidade de Lajes, aos trin- cidade de Lajes, aos trinta dias 
ta dias do mês de dezembro do do mez de dezembro do ano de 
ano de mil e novecentos e mil novecentos e quarenta e 
quarenla e seis (30-12 1946. Eu, seis (30-12-1946). -  Eu, João 
João Oualbcrto da 8ilva Filho,I Gualberto da Sitvâ Filho,Oficial 
Oficial ae Protestos em Oeral, de Protestos em Geral, que o 
que o datilografei e assino. (datilografei e também assino.

O Oficial Protestos | O Oficial de Protestos,
João Gualberto da Silva Filho!João Oualberto da Silva Filho.

Mercadínho do Povo
DE

Francisco Xavier Pereira
Grande empório de frutas, hortaliças, verduras, conservas, 

salames, queijos, manteiga, chocolates, balas, ele

As afamadas rapaduras «Deliciosa* e maçãs 
argentinas

Preços de Mercado

Assinem o '<GORßt3lO LAQEANO
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»

! vota

dos intéressas de tua terra

4-1-46.
Correio Lage ano

A casa que procura ter sempre as maiores ncvidadesl 
eai artigos para homens, mulheres e crianças

Rua Correia, Pinto, 80

0 aniversário natalício do 
sr. Salomão Almeida, Pre

feito tíe Cuntibanos

or. vassRça pereira |Homenagens ao Více-Presi 
a8,Vi dente Nereu RamosAcompanhado de sua exina.i 

família, chegou do Rio de Janeiro 
o Dr. Valença Pereira da Sil
va, conceituado medico do Cen- 

!tro deSande desta cidade. S.
CO N V ITE

Convidam se as autoridades civis, militares, eclesi 
as homenagens a serem tributa**

A data de 5 de Janeiro assinala 
n passagem do aniversário natalico 
iO sr. Salomão Almeida, Prefeito 

de Curitibanos.
Oriundo de ilustre e tradicional 

família daquele futuroso municí
pio, o dinâmico e infatigável Etid 
cnritibanense vêm há mais I 7 
anos administrando sua terra n .t 1, 
com zelo e grande devotuneuto, 
fazendo-se credor da estima -dos 
seus munícipes.

Figura destacada na política do 
planalto catarinense, a ele. emgr.n- 
de parle, se deve a pujanç ■ do 
Partido .Social Democrático daque
le município e a grande vitó ia que 
levou á Presidência da República o 
Oal. Eurico Oaspar Dutra.

A sua grande dedicação ao 
PSD. e ao nosso inclito chefe Sr.

ílcutor Nsreu Bamos
I

Dr. Nereu Ramos, é um seguro penhor da nova e estrondosa! 
vitória do ilustre candidato à governança do Estado, Dr. Ader-j 
bal Ramos da Silva, em seu município.

Seus amigos e corrnligiunári >s orojetam-Ihe signficativas cto de cidade moderna. Como 
homenagens na data do seu aniversário. «Correio Lageano» existem nos grandes centros, 
que tem na pessoa do ilustre aniversariante, um grande amigo, jinaugurou-se aqui, à rua 15 dê

;Sa, que há muitos meses se asticas e o povo para
1 achava naquela capital, concluiu a0 ftniinente
o curso de Puericultura c Admi
nistração no Departamento Na
cional da Criança, fez também j)jgnj8Sirrl0 Vice-Presidente da República, por ocasi 
!áriírSdadeFaííld?c«e Nadonài de“sua visita o>icial a esta cidade e que constarão
de Medicina daquela capital, (hi- seguin te:

1) Recepção a S. Excia, às 18 horas dia 5, 
en trada  da Rua Correia Pinto.

2) ‘As 20 horas do dia 5, na Praça João  Pes| 
soa, grande concentração popular para 
passeata e manifestação de júbilo de se1 
conterrâneos.

8) Missa festiva no dia 6 do corrente, às I 
horas, na Catedral, sendo celebrante 
Exmo. e Revmo. D. Daniel Hostin, dig’ 
do Bispo Diocesano de Lajos.

4) ’As !2 horas do dia 6, CHtJRRASOAD 
NO KSTADIO MUNICIPAL, à  quaí o p tf  
vo terá acesso gratuito.

Lajes, 4 de Janeiro de 1947

giene. infantil e dietétic?).
Kspecializou-se ainda etn Car-! 

diidogia infantil « clinica dot 
Prematuro, com o abalizado! 

! professor Maitagào Oesteiru.j 
0 Dr. Valença já reabriu o 

j seu antigo consultório no Ho- ; 
tel Rossi, onde se acha residin 
do.

Um hotel sem refei-
t

coes nesta cidade
Lages vai tomando ura aspe

envia-lhe um cordial abraço.

0 Yire-IYesideiite da República e o Presi
dente do PSD. de Santa Data mia, agrade' 

cem a solidariedade do operariado 
lajea no

«João Josè Martins e outros.
Lajes.

.Fpolis, 1. —Aos honrados operários da minha terra na
tal envio com agradecimentos pela sua expressiva solidarieda
de os melhores votos de feliz Auo Novo, extensivos dignas Fa* 
milias.

Nereu Ramos
Vice Presidente da República.»

novembro, no edifício João Duar
te, um hotel sem njeições, de
nominado «Dormitório Central» 
le propriedade da firma Duar
te & Cia. e sob a gerencia do 
Sr. Cirilo Lirio de Campos ,ex- 
proprietario da antiga Pensão 
Natal.

A COMISSÃO

O novo estabelecimento possue 
quartos amplos, com luz direta, 
banheiros com chuveiros, e ins
talação higiênica completa. O 
«Dormitório Central» faculta aos 
seus hospedes fazerem refeições 
onde desejarem.

Associação Rural de Lajes
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINA UI A 

Dc ordem do sr.Tito Bianchini, vice-presiJoute em exerciciol 
ficam convidados os srs. socios da Associação Rural de L»* 
ges, para una reunião de Assembleia Geral Extraordinária, 

jrealizar-se no dia 20 do corrente ás 14 horas, na séde sita 
rua Coronel Oordova n» 24. Assunto a tratar: Io) Reforma d1 
Estatutos; 2o) Assuntos de interesse geral. Outrossim comuni» 
que a séde estará aberta aos sabados e domingos das 14 àt

V E N D E U S E

17 horas;
Antonio J  cider Marques

''ccretário
Lages, 3 de Janeiro de 1947.

«João José Martins e outros 
Lajes

Fpolis, 1 — Peço receber e transmitir 
signatários telegrama meus agradecimentos e a certeza 
imitar de

Por motivo de mudança, dois 
japarelhos de ondular cabelos, 
[sendo, um elétrico e outro àj 

demais. vapôr, ambos novos,com muito j 
saberei j  pouco uso- A proprietária com-

peito operários minha terra no desempenho carga fui promete-se a ensinar a profissão 
nosso Partido democraticamente.  ̂ pessoa que comprar. 1

Informação nesta redação.
distinguido comissão executiva

Celso Ramos»

Mario Teixeira Carrilho 
A d v o g a d o

( hesenibargadm- Aposentado)
Consultas e pareceres. Ações eiveis, com erciai«' 

criminais, acidentes no trabalho e tra b a lh is ta s

Rua Cd. Cordova, 4 0 -  Cx. postal, 19 -  Fone SS - Laj^

D.

dal ’ ^ 
!c<
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