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Día do Solda
do

No dia 25 de Agosto as aten
ções estarão voltadas para o 
soldado brasileiro.

Nesse dia rememoramos toda 
t história do nosso Exerc'to, 
cheia de glórias, de ações que 
nos enchem de orgulho com" 
is epopéias da Campanha Cis- 
platina, Tuiu-Cuê, Curupaity, 
Humaitá, Itororó, Avahy, Lomas 
Valentinas e outras, onde o 
gênio de Caxias moldou a es
trutura de um Exército inven- 
civel e doou ao Brasil o segre 
do da vitória, para as gerações 
futuras.

A obra do grande Patrono do 
nosso Exercito foi conservada 
e continuada. Mascarenhas de 
Morais empunhou a espada de 
Caxias e prostguiu à frente 
dos bravos descendentes dos 
heróis do Paraguai e firmou nas 
estepes da Europa o valor da 
nossa gente

Hoje o Exercito brasile/ro 
representa uma garantia, não 
só para nós, como também pa
ra fazer respeitar a integridade 
continental

Salve! soldados J o  Brasil 
.  * v

FESTIVIDADES n u  2- BA
TALHÃO RO Dü VI A’RIO

O 2a Batalhão Rodoviário, 
aqui acantonado, realizará, no 
Dia do Soldado, as seguinte, 
comemorações:

’As 8 horas — Hasteamento 
da Bandeira Nacional, com a 
leitura do Boletim alusivo à 
data.

A’s 9 30 horas — Inaugura- 
fão do retrato òo Exmo Sr 
Oen. Onrobert Pereira da Cos 
ta, Ministro da Ouerra, no ga
binete do comando.

Alocução à data pelo Cap. 
Nelson Wortmann

Essas solenidades terão a 
presença das autoridades civi', 
eclesiásticas e convidados.

NA DELEGACIA UEQlO- 
NAL DE POLICIA

O destacamento policial da 
Delegacia Regional de Policia 
organizou uma churrascaria em 
homenagem ao Dia do Solda
do, no pateo daquela repartição 
policial. A esta festa civica com
parecerão as autoridades e gran
de numero de convidados.

Coronel
desertor

Apre-=entou-se ao Q. G. da 
UDN. o Coronel Aristiliano Ra
mos, penitenciando-se -la sua 
«retirada», na passada campa
nha política

Propõe-se agora ir para a 
«linha de frente defender o re
gime democrático, seriamente 

I ameaçado».
Por ocasião d.-quela sua «re 

tirada» em Outubro de 1946 
ELE DISSE: «Retiro-me da ati— 

I vidade partidaria por não me

conformar com o rumos que 
tomou a UDN; com a vaidade 
e as ambições pessoais de seu- 
dirigentes; com os jogos e ira- 
n ‘br-» de interesse perso «alista 
e OM O DISVIRTUAMENTO 
DOS POSTULADOS DAQUE
LA AGREMIAÇÃO POLPTiCA”.

Agora, meses passados, o ve
lho coronel apresenta-se ao ge
neral Bornhausen e faz a se
guinte retratação: «C»m a nova 
orientação dada à Secção Cata
rinense da União Democrática 
Nacional de molde a que a 
confiança possa ter ressurgido, 
e tenham sido, também, em um 
entendimento leal, franco e de
sinteressado, aplainadas as ares
tas q je  motivaram o meu afas
tamento no ultimo pleito eleito
ral, embora, como ficou dito, 
esse afastamento não importasse 
no abandono das fite iras da 
UDN, da qual fui dos primei
ros soldados alistados, venho 
conclamar os meus amigos pa
ra a campanha municipal qne se 
avizinha»

Como se vê, foi dnro o cas
tigo imposto ao coronel desertor, 
pelo «Conselho Diretor da U D 
N» O que tst-rá dizendo o Sr. 
Adolfo Konder ? Onde está a ló
gica dessa transação políuca ?

Pensará a UDN f»zer sombra 
ao prestigio do Nereu Ramos, 
Aderb&l R. d» Silva e Vidal 
Ramos Júnior com «arranjo,» 

i dessa natureza ?
Pobre UDN.

/oáo da Serra

R é p l i c a
2a.

Assinem Correio Lageano

«10 e 16° Pontos da Semana, verso da la. folha ou 
pagina da Região Serrana de 17 de Agosto de 1947
16 Ponto: — «E por falar era Rio Branco Hipóbto, jor

nalisticamente falando, emparelhou com Ruy Barbosa». Muito bem.
Ao coraeiit" êst»s fatos, não é meu intuito iniciar uma oo- 

lê nica. Não. Nâ i sou polemista, jornalista e nem tenho compe
tência d 'a discutir, jornalisticamente, c cra o caro confiade Des- 
culpe-m a cusadia de chamá-lo confrade. E’ que não honve 
comparação, e se houvesse a Condencia Nacional me seria grata 
por EMPARELHAR (Não é corrida de cavalos, ou de vocês, no 
piqniniqne) dois grandes vultos da H istória , não da política pa- 
tria.

E por falar em Rio Branco . . . onde o amigo falou em Rio Branco? 
Por certo nâo o foi na Região Serrana.

— Se eu fosse o Dr. B .: perguntaria - Onde está o meu radio? . . .
Mas eu nâo sou o Dr. B.

— Diz Sa-Ka-RU’ muito açucaradamente, que Hipólito «passou o 
Presidente para segundo plano e Nereu para primeiro», e etc. Aiuito bem.

— Aqui tanbem emparelhei todos como gtandes vultos brasileiros. E 
se passei iJereu para primeiro, o fiz muito acertadamente, pois se Nereu já  
náo é o ma'or vulto nacioual, em sua história, o é era política* e nâo será 
Região Serrana que o faça menor aos olhos do público.

— Tem razão o Sa-Ka-Rú. Mas pense bem, Su-Ka-Rà. Pense bastan
te e, com sua lúcida inteligência, nos mostre mais erros no JULGAMEN
TO da Historia Brasileira. Aconselho, porém, muito modestamente, que 
nâo emparelhe também com outros, esse nosso conhecido vulto tâo apaga
do . . . e que só faz parte dn politica local.

— E ’ interessante que nos outros artigos Região Serrana nâo achou, 
maldozamente, o que dizer; nâo achou réplicas às verdades ali estampadas.

Peço ao Su-/fa-Pâ que, voltando ás lides jornalísticas, também me 
diga PORQUE ?

— E para não ficar muito extensa esta minha modesta réplica, co
mo tambein uão sei grego, nâo podendo, desfarte, traduzir hipolitamente, 
arrisco ao confrade uma hipótese qne servirá para o Su-Ka-Rá e o Sa-A’a- 
Rú meditarem -  AMBOS 0 3  DOIS, SE ME PERAfITEM A EXPRESSãO.

=  Hipòlito poderá ser uma coDCieucia democrática pretendendo incu
tir nos cerebros caipiras e bisonhos o valor; o peso e a força de um sim
ples VOTINHO. capaz de tanto e tio pouco. PODERÁ’ ser uma força an
tagônica ás forças subversivas, que corroem e solapam a conciencia do nos
so proprio caboclo, jusiamente em épocas de eleições. Nâo foi ele feitor de 
propaganda politica mentirosa, com o fim de iludir a boa fé do  nosso ca
boclo tão bom e hospitaleiro.

— Para continuar, tem tantas hipóteses aplicáveis que ferveriam as 
faculdades pensantes do Su-Ka--U, embotando sua lucidez. Pejamos sua 
resposta ao Sa-Ka-Rú. Também quero aprender.

— Co mo Zola, que fazia continência ao genio de ftalzac, eu tam
bém faço continência ao genio de J .  A., em Pontos da Semana. Sim, faço 
continência e de paletó abotoado, ao ter este descoberto emparelhamentos

. (Até parece o Tim-Tim por tim-tim) onde havia apenas citações de grandes 
'homens iNão em altura) tâo pequenos no orgulho pstrio.

—  Espero também dovos ensinamentos do Jacosinho, no proximo 
numero de Região Serrana. Estou aprendendo rapidamente. Demonstra-o 
este artiuo uo estilo de Sa-Ka—Rú. E tem mais.

HIPO’LITO CASTELNU EVO

Um monumento literário, que tanto contribuiu para a consagração do imortal escritor -  VICTOR HUGO! 

tt j -  arfp rinpmatoorãfica. que a «FOX» levantou ao genial autor
Cm monumento °  de ura dos Romances mais populares iia literatura Franceza /
A consagração marima de dois artistas do Cinema A m e r ic a n o ,  de um Diretor estupendo, e de uma companhia produtora !

EIS AS CREDENCIAIS RELEVANTES DESTE FILME SOBERBO :

OS M I S E R Á V E I S
S 4o p r in c ip a ls  in te rp re t«« * » ' «  d r »m a  t o n n i d a v e l . i I  „ „ u . . , ,Fredric March - „„ P.P,i ^  - jean vauean- wanes bjugmon „„ d. um policial

aiuda um grande elenco “ rOCHBLB1HOPSON, JOHN BFAL, SIR CEDRIC HARDWICK e FRANCIS DRAKE

£7,1/0!« BxibiçSes-  Sabaio < Domingo,äs 7 e 9 harm  -  de a boras.
NB. — COMPREM JA’ OS SEUS INORESSOS ! OS BILHETES JA ’ EST.fO A VENDA !

-
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Dia 24
Arlene de Lourdes, filha do 

Sr. Anisio Moriari, residenie em 
Capão Alto.

— A Kxma. Sra D Venina 
da Costa, esposa do Sr- Emi- 
liano Rosalino da Costa.

— O Sr. Valdemiro Antunes 
Hildebrando, do comercio desta 
cidade,

Dia 25
O Dr. Milton Marques, sub

diretor da Fazenda de Criação 
do Ministério da Agricultura, 
desta cidade.

Rute .'silva, filha du Sr. 
João Francisco da Silva, resi
dente em Caru.

=  A Exrua. Sra. D. Etelvina 
Costa, esposa do Sr. Mario Cos
ta

— O Sr. Osmar Barger, do 
comercio desta cidade.

— O Sr. Luiz Coelho dt 
Avila, fazendeiro em Capão Al

to.
Dia 26

O menino Agnelo, filho cJo 
Sr. Agnelo Arruda, Gerente dc 
Banco «Inco», filial desta cida 
de.

Dia 28
A Exma. Sra. D. Noemia 

Lange, esposa do Sr. Rodolfo 
Lange, Oerente da filial Hoe- 
pcke desta cidade.

— A menina Maria Apareci
da, filha do Sr. Aldo Cordova, 
Agente do Correio em Painel.

— A menina Edite Borges, 
filha do Sr. Ervino do Oliveira 
Borges, fazendeiro neste municí
pio

— jovem João Duarte, filho 
do Sr. Veríssimo G, Duarte.

— O menino Cesar, filho do 
Sr. Luiz Coelho de Avila, de 
Capão Alto.

Dia 29
Ari, filho do Sr. Sebastião 

Braescher, do comercio local
— O Sr. Prudente Daniel Vi

eira, fazendeiro em Painel.

Meu caboclo
Caboclo ligeiro, valente, cismado, tostado do sol,
Que és dextro na flecha, no tiro, no laço, na rêde e no

anzol;
Caboclo que avanças na curva enganosa dos igarapés. 
Que as onças ferozes, brincando t ntimidas. caboclo,

quem és?

Caboclo que, em cima de um páu de jangada, por
mares alem

Navegas, cantando saudades profundas dos olhos de
alguém;

Caboclo que afrontas dos mares bravios o duro revés, 
Caboclo valente, suspira o teu nome, caboclo, queru es ?

Caboclo que, em plena coxilha, distante dos pagos, ao luar, 
Te soltas no lombo do um potro rebelde, risonho a cantar, 
E dansas o samba batido ao compasso dos teus proprios

pés.
Caboclo, responde teu nome ligeiro, caboclo, quem és ?

E o forte caboclo, titando o horizonte, responde viril: 
Meu nome é o mais belo dos nomes do mundo: — Meu

nome é Brasil !

JUNQüILHO LOURIVAL

Cirilo L irio  d e  Cam pos
e Olulia de Cam pos

participam -aos parentes e 
pessoas de suas relações o 
contrato de casamento de 
sua filha ENED1NA, com o 
Sr. José Maria Costa.

Lajes, 22 de Agosto de 1947

Antonio do A m aral Costa
e Movia F ran cisco  Costa
participam aos parentes e 
pessoas de suas relações que 
o seu filho JO S E ’ contratou 
casamento com a Srta. hue- 
dina Campos.

Laid e José
confirmam

Alfredo da Cosia Varela,
Vitimado por uma sincope 

cardíaca faleceu dia 18 do cor
rente, nesta cidade, o benquisto 
cidadão 8r. Alfredo da Gosta 
Varela, antigo comerciante e ru- 
ralista no distrito de Antonio 
Inácio, onde era prestigioso 
orócer do Partido Social Demo
crático.

O extinto que gozava dc gran

de estima no municipio de La
jes, deixa viuva a exma Sra. 
D. lsmenia Madruga Varela e 
os seguintes filhos; Srs. Lauro, 
Lauriano e Ladário Madruga de 
Cordova, Sra. D. Eulalia Vare
la Xavier, esposa do Sr. Tibur- 
cio Xavier de Oliveira e Srta. 
Julieta Madruga Varela.

O seu sepultamento deu se 
tio distrito de Antonio Inácio, 
comparecendo grande numero 
de péssõás amigas.

Rna Marechal Deodoro, 48

Correio Lagcano 2 a PAGINA

1). Maria Joaquina A. Kainos
Aniversariou em 20 do cor

rente, cercada oos catinlios d 
família e de grande numero d»“ 
pessoas de su-*s 'elações a 
exma Sra. D. Maria Joaquina 
Antunes Ramos, estremada con
sorte do Si. Manoel da Silva 
Ramos, capitalista aqui residen
te.

Nesse dia, D. Nóca, como 
lhe tratam na intimidade, rece
beu inequivucas provas do 
quanto é estimada no seio da 
sociedade local, pelos grandes 
predicados que possue e pela 
extraordinária simpatia que ex
pande a todos que se lhe 
aproximam.

Lares em E s ta s
Está de parabéns o distinto 

casal, Sr. Hüdebrindo M. Sou 
za Menezes o doua Aida Nardi 
Menezes, pelo nascimento de 
sua filhmha Regina Maria, ocor
rido em 20 do corrente.

Ach- se em festas o lar do 
Sr. João Rodrigues Costa, ze
loso funcionário da Prefeitura 
Municipal, com o nascimento 
de uma galante menina que na 
pia Batismal rocebeu o nome 
de Muria Zenlda.

O casal St. Leoní Pereira da 
Silva, comerciante nesta cidade 
e dona Maria Souz2 Silva es
tão festejando o nascimento de 
seu primogénito Glicério, ocor
rido em 20 deste mês.

Victor G. H osa
Dc Florianópolis e Porto Ale

gre regressou acompanhado 
de su t exma. esposa, o Sr. Vic
tor G Rosa, do alto comercio 
desta praça.

Nnf V;iflo

O Sr. José Maria Cosja, cria 
dor no distrito He Capão Alt" 
contratou casamento cora a Srta. 
Eoedina Campos, filha do Sr. 
Cirilo Lirio de Campos, comer- 
cianle nísta cidade e de Dona 
Olidia Campos.

Prof. Jadei* Marques
Encontr3-se recolhido ao Hos 

pitai N. S dos Prazeres, onde 
submeteu-se a uma intervenção 
cirúrgica, o Professor Antonio 
Jader Marques, lente do Institu
to de Educação.

S le trô té c iiic i)  e s p e c ia 

lizad o

Aceita serviços de montagem, 
reformas, concertos, cálculos 
de usinas Hidro-termo-elétri- 
cas, aparelhamentos cinemato
gráficos, aparelhagem elétrica 
em geral e redes de baixa e alta 
tensão.

Procurar «Moreira» rna Cor
reia Pinto, 16 — Lajes.

Agradecimento
A família de Alfredo da Costa Varela, vem por este meio 

avradecer aos Drs. Carmosíno Camargo e Walmor Ribe.ro e a 
todas as demais pessoas que atenderam e interessaram-se du
rante a enfermidade do seu sempre lembrado esposo, pae e,avô, 
assim como aos que compareceram aos atos de seu sepultamen 
to e enviaram flores, cartões t  telegramas.

Lajes, 22 de Agosto de 1947

Arame Farpado Galvani
zado, Novo, Americano

FIO N- 12 1/2 BWG

PESO 45 quilos liquide, por rolo — METRAGEM 450 
Metros por rolo

COM 4 farpas reforçadas — DISTANCIA de 3 ” 
• (7,5 cms.) entre rada

GALVANIZAÇÃO PERFEITA

MATERIAL NOVO DE USINA

FIOS E ROLOS DUPLOS

Grampos G alvanizad os e Polidos para Cerca
•v

N 1" x 9 — Caixas com 50 quilos líquidos

Grandes esteques para pronta entrega
Im portadores e Distribuidores E xclu sivos para San ta C atarina: 

COMPANHIA IMPORTADORA ^JOBBASILo”
J O I N V I L L E

Consultem preços aos representantes locais:

G 0 Q 1 N H 0  &  SO C A S
Rua Cel. Cordova no 24 — L A G E S
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Plano Quadrienal
5 L  í i t  t l fn  1 ?-de? 7?inis,eriais du.anle determinado período Visa este esforço disciplmador obter o máximo resultado possi-
I  r n l l \ CV ° S ,aKsa° f Ura1d.OS "*> orçamento ao Ministérií da 
Agncultura. semelhante objetivo fundamental será alcançado atra 
vé» da continuidade da ação administrativa, quer dizer através 
da garantia de efetivo prosseguimento dos trabalhos iniciados.

, orma de elaboração do plano quadrienal, abrangendo as 
atividades do Ministério oa Agricultura de 1947 a 1950 foi rea
lista e objetiva. Por determinação do Sr. Daniel de Carvalho tra
çaram os diretores e chefes de serviço, em fins do ano passado 
planos de ação parcial nas sins respectivas esferas de atividade! 
Ein seguida veiu a tarefa de coordenação desses diversos progra
mas d modo a fundi dos em um plano só de âmbito nacional.

O Sr. Mmistro «1a Agricultura definiu, com muita segurança, 
o plano quadrienal ao dizer que a sua finalidade precíoua é ori
entar, fomentar e defender a produção agro-pecuária. «Tudo 
quaniu »e tiver de fazer há de ser nesse sentido. Tudo quznto 
se fizer, mas não se fizer nesse sentido, será desperdício de 
dinheiro, de terano e de energias» O esforço conjunto não deve 
portanto, ser prejudicado pela dispersão dc energias era nenhum 
dos setores paruculares. Do sucesso que se verificar em cada 
um dêstes é que resultará, lògicamenle, o sucesso do plano no 
seu todo.

Não duvidamos dos resultados práticos desse plano nem 
pretendemos apresentá-lo como panacéa miraculosa para todos os 
inales que afligem a nossa vida rural. Proclamamos, no entanto, 
que o seu gr-inde mérito, do qual hão de resultar vantagens per
manentes, reside no esforço inteligente de coordenar atividades 
e de fazer funcionar o conjunto do Ministério como um todo 
harmônico e disciplinado.

Associação Rara i de Lajes
— N O V A  DIRETORIA

Com data de 14 de Agosto corrente, recebemos o seguinte 
oficio:

limo. Sr- Redator do «Correio Lageano» nesta
Temos a grata satisfação de comunicar a V. S. que em 

Assembleia Geral Ordinária, realizada aos 10 de Agosto do cor 
rente ano, foi empossada a nova Diretoria eleita para o biênio de 
1947/49, assim constituída:

Pre«idente: Tilo Bianchini, 1‘ Vtce Presidente: Hortencio 
Camargo Rosa, 2 Vice Presidente: Dr. Lauro Ramos Cesar, 1 
Secretário: Afonso Ribeiro Sobrinho, 2- Secretário: João Nerbass, 
1- Tesoureiro; Pompeu Vieira da Costa, 2' Tesoureiro: Anastacio 
Araújo Vieira.

CONSELHO FISCAL
Erotides Vieira Lemos, Luiz de Oliveira Waltrick, João Xa

vier de Oliveira, Belisario da Silva Ramos, Cirilo Antunes Perei- 
r<i, Emiliano Rosalino da Costa.

Aproveitamos o ensejo para apresentar-vos cordiais cum
primentos

Tito Bianchini Afonso Ribeiro Sobrinho
Presidente »' Secretário

o s a p a t o  cmc
Uma sapataria diferente

Onde V Sn. sem pre encontra o que deseja 
,’isite sem compromisso, as nossas exposições de sapatos 
lí todos os tipos e preços, para homens,senhoras e crian-

ías- i j  j  J
Sempre novidades!

R u alò  de Novembro — La/es

Luiz Martins Moreira
Esteve alguns dias nesta 

cidade o 8r. Luiz Martins 
Moreira, ativo representan
te -dos afamados «Fógos 
Caramuru», dos quais sâo 
agentes em Lajes Ubiraja- 
ra de Almeida Wallim & 
Cia. Ltda.

Vende-se um reboque
Para madeira, adaptavel 

em qualquer chassis.

Tratar com Romualdc 
Vir&lda. à rua Qetulio Var
gas, 30.

Conferência Vicentína
Convite

Realizar-se-á a 6 e 7 de Setembro a festa anual em bene
ficio do Asilo de São Vicente para qual se convidam as autori
dades civis, eclesiásticas e militares e ao povo em geral. Espera- 
se que o bom povo de Lajes dê. mais ama vez, demonstração de 
sua boa vontade e espirito de caridade para com esta instituição 
beneficente.

A DIRETORIA
NOTA: Não sairão comissões a angariar prendas no comer

cio nem a domicilio, mas será aceito com satisfação tudo o que 
for oferecido espontaneamente.

V E N m - S E
Uma casa. frente de material 

com (i peças, luz. bom terreno, 
à rua Jeronimo Coelho.

Tratar com a proprietária na 
rua Mal. Deodoro, 55.

Alugaiu-se qii; Ptns
Com pensão e fornece-se 

comida em marmitas.
Pensão S. Anfconio — 

sobrado junto ao Mercado 
velho.

Mario Teixeira carrilho
A dvogad o

( Desembargador Aposentado )
1* nai-ccares Ações eiveis, comerciais,insultas e paieceres. --»v

. , nr» trabalho e trabalhistasimioais, de acidentes no traoamo «
n - j  ■ o.,„ Cri Cordova, n' 40  -  Fone «vsResidência =  Rua Cri o  ^  ^  J<jr fone w

'ritorio -  Rua 15 de Novembro -  Kdilic
__ Sta. Catarina

JE S  -• Caixa Pontal n. l- —

b r .  CELSO RAMOS 
BRÂNCO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio LuzLA JE S
Atende chamados para as co- 

(marcas de 5. Joaquim, Curiti- 
ibanos, Bom Refiro e Pio doSvI.

Motorista
Oferece seus serviços apre

sentando boas referencias.
Procurar à rua São Joaquim, 

17, Lajes-

V c i id iv s i *

Uma carreta com tres animais 
muares, tudo em peifi-ito esta
do de conservação. Preço Cr$ 
5.500,00.

Informações nesta red ção.

A-Sinem o «COKKBIO LAOBAfRI»

O conforto da vida em 
fatr.ilia e a necessidade da 

vida comercial exigem 
um telefone

Faça instalar urn telefone em 
sua casa

Estourou a Bom ba. . .
15 DIAS APENAS

E... começou a QUEIMA I N F E R N A L  DOS F A M O 
S O S  T E C I D O S  DA I N E G U A L A V Ê L  MARCA 

« O L H O » ! ! !

Uma torraçãy nunca vista — Chegou a hora da 
«onça beber agua»!... — Preços do tempo em que se 
amarrava cachorro com linguiça ! ! !

A começar do dia 18, nas afamadas

Casas Pernambucanas
ATENÇÃO As PERNAMBUCANAS nâo procuram pechinchas nas 

Casas falidas de Sâo Paulo ou Rio, comprando merca
doria velha e podre, para oferecer a preços imsgina- 
rio-vantajosos ao povo !

As Casas Pernambucanas, fabricam e vendem os insuperáveis tecidos 
marca «OLHO», com a garantia de uma organização idônea, que es
tá sempre com suas portas abertas para atender bem sua freguezia ! !  !

Veja esta amostra de preços que damos a seguir
Algodão para lençol, encorpado 
Percal para Camisas, fios-tinto!
Chita
Levantines, desenhos de etamine 
Pelúcia para Crianças e Lisas, 

etc. torradas desde 
Morim de Cor, marca OLHO 
Linons era cores lisas bem largi 
Voües e Etamines, 300 tipos 

diferentes, em cores garan
tidas, 80 ctm. larg. artigo

O «Tiro do Mês»
Cobertor Soberano, meio-casal, especialidade, qualquer quantida«le 

por C rí 22,00

DESCONTOS REAIS DE 40 e 50./• EM TODOS OS A R rifiO S DO 
NOSSO ESTOQUE ! =  PREÇOS DE DESAFIAR OS 

«FAÇANHUDOS» DO COMERCíO DE TEOIDOS

Recorte este anuncio e venha olhar e pegar de perto.
Há tecidos para todos por preços de antes da guerra...

Por preços malucos...

Casas Pernambucanas
L t.lE S  — Rua 15 de Novembro s|n. — Junto ao 

Giue Teatro Carlos Gomes

Veja hoje suas exposições com preços marcados

de 6,80 agora 3,90
,. 5,50 n 3.50
„ 4,80 i» 2,80

»,. 5.90 i» 4,40

7,50
„ 7.00 »• 5,20

• „ 8,00 *» 6,20

„12,00 »» 6,80

Assinem Correio Lageano

Haies E s ta d u a l A l i e i s  lid e . “REAL" «
Viagens aéreas com todo o conforto, entre Curitiba -  São ■ 

Paulo -  Rio e Porto Alegre, só aos luxuósos aviões da «Real»

Reservem passagens nesta cidade com  

C. MONTENEGRO & CIA.
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J. W olff &  Cia.
Representações, Consignações e . Conta Própria

MATRIZ F I L I A L
Rio do Snl - S. Catarina

Rua Carlos Qomss, 98
Lajes -  Santa Catarina

Rua Col. Tiago de Castro, s. n.
Caixa Postal, -H

ENDPRKÇO TELEGRÁFICO «J O W O L C O»

Concessionários da : Cia. Distribuidora Geral «B rasm o - 
s tor* — Produtos da Chrysler Cor

poration — General Motors do Bra
sil S. A. — Produtos «F rig id a ire>

Representantes : da CervejariaCatarinense S. A. - Joiuvile 
Revendedores: dos Produtos Firestone  S. A. da The 

Calorie Conipauy
Agentes : da «União do Comércio e Indústria» — Cia. 

de Seguros Gerais — Joinvile

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos BstaciOnáTioa 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 
Motores — Radios

Madeiras 
Cimentos 

Casolina 
Oleos ene 
Queros 

Peça De Soto, Dodge 
International, Ford, Chevro

let, etc.
Pneus e Câmaras de ar 
SegurosOerais

De Carli & Ceccondlo
Exclusivistas RENNER

Praça Julio de C&stilhos, 1899 — Fxjne 404 — End. Telegr. «LUAR»

Caxias do Sul
Arligos finos pira homens, senhoras e crianças — Artigos 
eclesiásticos -  Miudezas -  Secção especializada de Perfuma

rias - Apetrechos para tenis (raquetes, bolas encordoamentos).

CAPAS- - PALAS - SAPATILHAS DE LÀ - 

C ETES- VENDAS POR aTACADO

CAPA-

Comércio e Transportes 
C  Ramos S. A.

Via triz; FLORI ANOPÜLIS 
Filial. Rua Cel. Cordova, s n — Lajes 

Caixa Postal, 103 — Telefone. 58 ^

Secção de Vendas e Oficina Anexa
CONCESSIONÁRIOS DA:

In tern atio ü il H arw esier M aquinas S i .  
e Kaiser Fra ze r Corporation

DISTRIBUIDORES DA:

Casa IV a U S .A . e Iiiííustrias (N EV E» U d a .
Caminhões — Tractores — Maquinas agrícolas e para 
Estradas de Rodagem =  Motores Industriais — Conjuntos 
Elétricos Desnatadeiras - -  Peçis e acessórios em geral =  
Automóveis marcas KAISER e FRAZER — Maquinas de 
escrever — Arquivos e Fichários de aço — cofres etc.

0 Sapata Chic
Avisa as Exinas. famílias e modistas que já está re

cebendo encomendas de

“ Ponto a J o u r ” e “ Picot”

C 0 I.E T H A  ESTADUAL
Im postos de Industrias e 

Profissões
De ordem do Sr. Coletor 
torno publico que, duran
te o mês de Agosto corren
te, se procedetá a cobran 
ça do imposto acima refe
rido correspondente ao 2° 
semestre >lo corrente ano.

Os contribuintes que nào sa
tisfizerem seus pagamentos 
dentro do referido prazo, pode
rão faze-lo no mês de setembro 
com a multa de 20°/0. Termi
nados os prazos acima citados, 
serão extraídas as certidões de 
divida para devida a cobran
ça executiva.

Coletoria Estadual de Lajes, 
2 de. agosto de 1947.

Alzimiro Francisco de Souza 
Escrivão.

UMA CAMINHONETE marca 
International de pouco uso, com 
cabine americana e carr.oceria 
de aço, com 5 pneus novos to 
dos lameiros, capacidade para 
1000 Kls. de carga.

UMA LLMOUS1NE FORD V/8 
4 portas, tudo em perfeitrf es
tado de conservação e funcio
namento. Ver e tratar com o 
proprietário DORIVAL RIBAS 
à rua João de Castru s/n.

Vende-se
Na sede do distrito de An- 

tonio Inácio uma boa proprie
dade sendo um espaçoso lote 
e duas ca^as das quais uma 
contem algum estoque de mer
cadorias pois trata se de ótimo 
ponte e casa comercial

Tratar corp o proprietário 
Argemiro Antunes Lima, na 
mesma localidade.

OSNI R im '
ADVOGADO

Pr-àca João Pessoa  
Edi|. Dr Acácio - Dar,dar

c3o rifa Ccílc. p ino
* r' «

Br. J. B TEZZA.
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro s;n

LAJES — Sta. Catarina

Oficina mecânica
“ I n t e r n i t i o n a l “

Rua Cel. Cordova, s. n

Com pletam ente ap are lh ad a  p a r a  a lm d e r  qu aisqu er  
serviços de concertos de cam in hões , autom óveis e 

m otores em gera l

Dirigida jnn* competente técnico 

Serv-ço rápido e garantido
LAJES Sla. Catarina

Pasta M ecanica
Vendem-se 3 Fabricas de Pasta Mecânica, com óti
ma produção. situadas no Município de Lajes.

P I N H E I R O S
Vendem-se 8 mil pinheiros e a area de 3.700.000m2 
situados na divisa do Município de Laje9 com o Es
tado du R, G. do Sul,

E
60 mil Pinheiros de 0,45’ acima, distantes 25 quilóme
tros desta cidade de Lajes.

—  o —
Informações na Organização Contábil e Comercial Ltda.

Rua Quinze de Novembro n- 18

DR. |0Ã0 uOSTA NETT0
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos
O perações: de Estomago, Intestino, Apendicite, Figado e 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (papoj. Hérnias, Varizes e He- 
monoidas. Rins e Próstata, Utero. Ovários e Seios. Tumo- 
resem geral. Cirurgia dos Ossos a Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congénitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende no H ospital N. S .  dos P razeres  -  Residência 
Rua C orreia P into , 3 — Tel. 195

C onsultorio : Praça João Pessoa (em Cima do Café CfUZeifO)

Artefatos de Alumin o
Da afamada marca «r o y a l » 0  mais resistente

E n trega im ediata - Exclusivistas 
no Estado:

FKHíiAZ W a LTIHCK
Pua Cel. Cordova  — Edifício Anibal Ramos — Lajes

—  Br. Cândido Ramos Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional degDireito da Uni
versidade do Brasil

Rua a* Oouceiçao, 8 -  RIO DE JA N EIRO
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Prefeitura Municipal de Lajes
r  ’ TA D O  D E S A N T A  C A T A R IN A

M itai ile Concorrência Públ;ea
nheciS'n°ódd“ s I n w e ^ d ïf  âue “âié à’. ' t ' ï c° '  
setembro do co t .tn î '  ôno .'ch . . ,  * í 9  h" r*s do <“■ 2 « '  
campara venda dos seg.nntes terrenos do Património Munici-

,-6.0)L““  d ! ! . 00® a. área ^  285,60m2, fazendo frente a oeS'
a Pf ra a LU3 POa °  V,nia°  f con^ontando ao norte com terreno 
de JoAo Neves da S.lva, ao sul com terreno de herdeiros 3e

niob Co?do!laChU °  dC OI,Ve,ra e 3 leS,e COm ,erreno de Lici‘
61) um lote com a área de 45m2, fazendo fronte ao sul

!?arn  nf ° Ca ^ eVeS e c°nfrontando ao norte com terreno 
de Gentil Mnmz a leste terreno de Panlina Lemos, e ao oeste 
terreno de Gentil Muniv..

62) utn lote com a área de 544 m2, fazendo frente ao nor
te para tu» do Ianque e confront ndo ao sul com terreno de 
Ernesto Góss, a leste terreno de Jacinto Figueiredo e 30 oeste 
terreno do Património Municipal.

63) =-= nr. lote com z área d.- 600 m2, fazendo frente ao 
teste para a estrada que conduz áo Cemitério, e confrontando 
ao norte com terreno de Ivo Otto Lohmann e ao sul e oeste 
com o Património Municipal

64) — um lote com a área dc 330 m2, fazendo frente ao 
sul para a travessa da rua São Joaquim e confrontando ao nor
te com terreno de Mátio Bueno, a lede terreno de Património 
Municipal c ao oeste terrenos de Adalberto Campolim e de Her- 
(Ttelina de Souza.

65) — um lote com a área de 90 m2, fazendo frente a 
leste p*ra uma rua projetada (Morro do PostoJ e confrontando 
•o norte e ao oeste com terrenos do Património Municipal e ao 
sol terreno de Idalino Alves de Souza.

66) — um lote com a área de 450 m2, fazendo frente a 
leste com uma rua projetada (Morro do Posto) e confrontando ao 
norte, sul e oeste com terrenas do Patnmonio Municipal.

67) — um lote com a área de 160 m2, fazendo frente ao 
oeste para a rua São Joaquim, e confrontando ao norte, sul e 
leste com terrenos do Patnmonio Municipal.

68) — um lote com a área de 200 m2, fazendo frente ao 
oeste para a rua São Joaquim e confrontando ao norte, sul e 
leste com terrenos ao Matrimonio Municipal.

69) — um lote com a ároa de 200 m2, fazendo frente ao 
oeste com a rua São Joaquim, e confrontando ao norte, snl e 
leste com terrenos do Patriraoüo Municipal.

70) — um lote com a área de 364,8750 m2, fazendo fren 
te a lest? para a rua São Joaquim e confrontando ao norte com 
terreno <1e Evandel Xavier Soares, ao sul terreno do Património 
Municipal e ao oeste terreno de Ezequiel da Costa Varela.

71) — um lote com a área de 349,7425 m2. fazendo fren
te ao norte para a estrada que conduz aoLagoão e confrontando 
<•0 sul tom terreno do Património Municipal, a leste terreno de 
( ecilio Inácio da Ciuz e ao oeste com uma rua projetada.

72) — um lote corn a área de 280,50 m2, f .zendo frente 
ao sul para uma rua projetada (Morro do Posto), e confrontando 
ao norte, leste e oeste com terrenos do Patrimomio Municipal.

73) _ um lote cofn a área de 435,9375 m2, fazendo frente
ao norte para uma iua projetada (Morro do Posto), e confron
tando ao su! com tarreno de Luiz Gonzaga da Silva, a leste ter
reno do Património Municipal, e ao oeste frreno de José Alves 
òâ Silv3

74J _ um lote com a área de 27,82 m2, fazendo frente
ao sul para uma rua projetada (Morro do Posto) e confrontan
do ao norte co n terreno do Patnmonio Municipal a leste ter 
reno de Dulce da Silva Bosa e ao oeste também uma rua pro- 
ietad a

751 um lote com a área de 103 m2, fazendo frente ao 
ao sul para uma rua paojotada (Morro do „ osto) e < ül‘ r,,‘1 11 0
ao norte leste e oe-te com terrenos do Patnmonio Municipal.

76)’ -  um lote com a área 443,15 fazendo frente ao sul pa
ra a estrada que v„. ao rio Carahá (próximo à Ga
briel, e confrontando ao norte com terreno de J l n t o n  o M.guel.

e * ic7í  :  r e. r ; r r £ a  í  *  ao
• ,  ̂ . t _:„c _ Curitibanos (Conta Dinheiro), *leste para a estrada Lajes — oumuwiw '  . pftinfliomo
confrontando ao norte, sul e oeste com terrenos do Patnmomo 

Munlcipa!^ , ctecom a área de 200 m2 . fazendo frente a

I« ,«  p ,! .  ™ ; p,oj««da | c7 j 7 0u ^ / ° cor V r J " o C7 e
terrenos do PRrimomo Mu.napa1 <e ao oe»1« cor"
Adelina Campolim do^Santos^pr^oxun ^  (n2 fa7,en,j0 f.ente a

79) _  um lote corn 0 urj,lbanos (Conta Dinheiro, e con-

d" p**,in,<,“ioMu'

CIP80) -  um lote com a "(Conta'  ̂CMnheiro) “e
oeste para a estrada Lajes -  ,„s Património Mu-
coufrontando .o  norte e leste com terrenos
nieipal.e ao sul com uma rua pr<») ' 75(^2, fazendo frente ao

81) -  um lote , dÍ ! £ ,  » conlrontindo
sul nara uma rua projetada ( C o n Q |e t̂e terreno do Patri- 
uorte também com uma

rua projetada, a leste terreno

monio Municipal, e ao oeste terreno de /Miguel Dauckei.
82) um lote cum a área de 400m2, fazendo frente ao 

sul para uma rua projetada (Conta Dinheiro), e confrontando ao 
norte, leste t oeste com terrenos do Património Municipal.

83) — um lote com a área de 1.101 60m2, fazendo frente 
a leste para uma rua projetada, (Lomba Sec«) e confrontando 
»■? norte com terreno de João Felicio, a leste também nma rua 
projetada e ao oeste terreno do Património Municipal

84) — um Icte com a área de 852,60m2, fazendo frente ao 
norte para a estraoa do Passo Fundo e confrontando ao sul com 
terreno de herdeiros de Claricio Kibeiro, a leste terreno de 
Osório Alves e ao oeste terreno de José Bastos.

85) -  um lote com terreno de 34Sm2, f.-zendo frente ao 
«ui pai- uma rua projetada (Várzea) e confrontando, ao norte, 
leste e oeste com terrenos do Patnmonio Municipal.

86) — um lote com a área de 312,60m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada (Várzea) e confrontando ao norte 
também unia rua projetada e a leste e oe^te corn terrenos do 
Patnmonio Municipal.

87) -  um lote com a ár^a de 1.642,50m2, fazenuo frente 
ao sul para tuna rua projetada (Conta Dinheiro) e coidrontando 
ao norte também com uma rua projetada, a leste e oeste com 
terrenos do Patriraonio Municipal.

88) — um lote com a áiea de 486m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada (Conta Dinheiro) e confrontando ao 
norte tamb/m com uma rua proj tada e a leste e oeste com ter
reno do Património Municipal.

89) — um lote com a área do 285m2, fazendo frente ao 
oeste pira uma pr-ça^le esportes (Várz-a e confrontando ao 
norte e sul com terrenos do Património Municipal, e ao leste 
com uma rua projetada.

90) — um lote com a área dc 8l6m2, fazendo frente ao 
sul par u "3 rua projetada (alem do Lagoão) e confrontando ao 
norte co n terreno de Luiz Rosa, a leste com terreno do Patri
mónio Mu dcipal e ao oeste com terreno de Pedro Matos.

9») — um lote com a áiea de 360m2, fazendo frente ao 
oesfe par a estrada que con Juz à ponte Otacilio Costa (Várzea) 
e confrontando ao norte, sul e leste com terrenos do Patrimó
nio Municipal.

92) — um lote com a área de 480m2, fazendo frente a les
te para a estrada Lajes — Curitibanos (Conta Dinheiro) e con
frontando ao norte, sul e leste com terrenos do Património Muni
cipal.

93) =  um lote com a área de 218m2, fazendo frente a les
te para a estrada Lajes — Curitibanos (Conta Dinheiro) e con
frontando ao norte e sul cora terrenos do Matrimonio Municipal, 
e ao oeste com terreno de João Silveira Flores.

94) — um lote com a área de 179,20m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada (Lomba Seca) e confrontando ao 
norte, leste e oeste com terrenos do Património Municipal.

95) — um lote com a área de 400m2, fazendo frente ao 
oeste para uma rua projetada (Conta Dinheiro), e confroutando 
ao norte e leste com terreno do Património Municipal, e ao 
sul também com uma rua projetada.

96) — um lote cora a área de 5.0'X)m2, fazendo Irente ao 
oeste para a estrada Lajes — Curitibanos (Conta Dinheiro) e 
confrontando ao norte terreno de Jofre Sampaio, ao sul terreno 
de José Maria Fernandes da Silva, e ao leste com teireno do 
Património Muuicipal.

97) — um lote com a área de 493,20m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada (próximo ao Morro Qrande) e con-
ftontaudii ao norte, lede e oeste com terrenos do Património 
Municipal.

98) -  um lote com a área de 612in2, fazendo frenle ao 
sul paru uma rua projetada (Conta Dinheiro) e confrontando ao 
norte também com uma rua projetada, a leste com terreno de 
Miguel Dauckei, e ao oeste com terreno do Patrimônio Munici
pal.

99J — um lote com a área de 280,9675m2 fazendo frente 
a leste para a estrada do Lagoão e confrontando ao norte com 
teireno do Dr. João Pedro Arruda, ao sul com uma rua projeta
da e ao oeste com terreno do Patrimônio Municipal

100) — um lote com área de 2l)0ra2, fazeno frente a leste 
para uma tua projetada (oróximo ao Morro Grande) e confron
tando ao norte com terreno de Lourenço Farias ao sul terreno 
do Património Municipal 0 ao oeste com terreno de Adelina 
Campolim dos Santos.

101) — um lote com a área de 3.741,6S75m2, fazendo 
frente ao sul para uma rua projetada (Várzea) e confrontando 
ao norte com terreno do Património Municipal, a leste terreno 
de José da Silva Ribeiro e ao oeste também uma rua projetada.

102) — um lote com a área de 497,4750m2, fazendo frente 
ao norte para a estrada da pedreira (alem do Morro Grande), e 
confrontando ao sul, leste e oeste com terreno do Património 
Municijial.

103) um lote com a área de 800m2, fazendo frente ao 
oeste para uma rua projetada (próximo ao Morro Grande( e con
frontando ao norte com terreno de Antonio Cândido de Oliveira, 
e a lesto c oeste com terreno do Património Municipal.

104) — um lote com a área de F>.000m2, fazendo frent» 
ao leste para a estrada Lajes — Curitibanos e confrontando ao 
norte sul e oeste com terrenos do Património Municipal (Conta 
Dinheiro).

105) — um lote com a ár â de 300m2, fazendo frente a 
leste para uma rua projetada, (Conta DinheiroJ e confrontando 
ao norte e oeste com rerrenos do Património Municipal e ao 
sul também uma rua projetada.

CONTINUA NA 6a PAOINA.

«vai I

A G E N T E S
Prer-iaatn-sü agentes era 
todas as fooaiidaies, p*ra 
vender artigos de metal 
de largo consigno. pH‘> 
sistema de retvjtrbdso pos
tal. Cartas para *Unido3 - 
Caixa postal, 5231 • Sao 

: Paulo.
1 . . . .  'm

uma chacira 
‘ com a área de 

4 milhões e meio, distante 5 
quiloTutros da cidade, com 
bos casa, galpões e uma olaria, 
pomar, açude de carpas, bons 
matos, benfeitorias de pedras, 
ótimo terreno para criar.

Tratar com Antonio Wsltrick
Vieira, Rua Benj-omim Const-nt,
nesta cidade.

U M A M A R A V ILH A
O M O D Í l O ^

rca V ic t o r

0 1 0
ONDAS LONGAS í  CURTAS

5 Válvulas RCA

Vendedores nesta praça 

Osni Pires & Cic. L tda.
Praça João Pesaoa, 5

Vende-se
Rm ponto central, um ban

galô de estilo moderno se tdo 
também ótimo ponto coiner- 
oial situado numa das es
quinas da rua Quintino Bo
caiuva com 30 mt. de frente.

Tratar nesta redação.

Imobiliária “ Ana Costa”  Ltda.
Venda lotes e ensas, den
tro d j  perímetro urbano, zo
na A, a vista e a prestações. 
Tratar com Clovis da Costa 
Ribeiro e Darcy Ribeiro.

Amainem Correio Lageano
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Grande B a r a t i  lho
CHEGOU A VEZ 00 CALÇADO

Só anda descalço quem quer

0 O  A  H  A  T  O  O  VI I p  iniciou grande e real liquidação de
N A I U  I I! L  H !  j a ^  todo o seu estoque de calçados pa-
U  r i  I  H  I  U  U  1 1  1  U  ra homens senhoras e crianças

Grande Redução nos Preços
10" e 20" DE DESCONTO

0 O %

A P R O V E IT E  ESTA  OPORTUNIDADE

Faça uma visita em 0 Sapato Chie
e compre o melhor calçado pelo menor preço

Todos ao S A P A TO  CHIC
A casa que está revolucionando a cidade

pQq D pQa || p Q q  || dOq'||ĉ || oÇa |j pfro [[ pQa lroõã]ÍP<)õ]f oQa [[ opa H i=>$ q  11 pQa [[ p Qc  j| D^ali pQq lfpfcHf p f r £5]rpÕã|| opa lf̂ q~| pQa 1| p <xT| p Qci 1*dÕo |! P Q ã jl

Prefeitura Municipal de La je s
ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Concorrência Pública
CONTINUAÇãO DA 5a PAGINA.

106) — um lote com a área de 300m2, fazeudo frente ao 
sul para uma rua projetada (Conta Dinheiro) e confrontando ao 
norte, leste e oeste com terrenes do Patrimônio Municipal.

107) — um lote com a área de 234m2, fazendo frente ao 
norte para uma rua projetada (alem do Lagoão) e confrontando 
ao sul, leste e oeste com terrenos do Patrimônio Municipal.

108) — um lote com a área 1.500m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada (Várzea) e confrontando ao norte, 
leste e oeste com terrenos do Patrimônio Municipal.

109) — um lote com a área de 525m2, fazendo frente a 
leste para uma rua projetada (Várzea) e confrontando ao norte 
sul e oeste com terrenos do Patrimônio Municipal.

110) — um lote com a àrea de 3 I80m2 fazendo irente ao 
sul com terreno de Elisiário Prudente Vieira (Várzea) e confron 
tando ao norte terreno de Proencio Antunes de Andrade, ao sul 
também terreno do Sr. tlisiário Prudente Vjeira e a leste com 
o rio Ponte Grande.

111) — um lote com a área de 1.375m2r fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada (Conta Dinheiro) e confrontando ao 
norte, leste e oeste com terreno do Patrimônio Mumcipal.

112) — um lote com a área de 600m2, fazendo frente a 
leste para a estrada Lajes — Curitibanos (Conta Dinheiro) e con- 
trontando ao norte eoeste com terrenos do Patrimônio Municipal 
ao sul com uma rua projetada.

113) — um lote com a área de 1 858,50m2, de forma trian 
guiar, fazendo frente ao norte para a estrada do Passo- Fundo 
e confrontando a leste com terren« de Donatilio Cavalheiro e ao 
o«ste com terreno de José Machado.

114) um lote cum a área de 360m2, fazendo frente ao 
norte para uma rua projetada (alem do Lagoão) e confrontando 
ao sul leste e oeste com terrenos do Patrimônio Municipal

Os preços mínimos de alienação sâo os seguintes:
Lotes ns. 60 a 63 — Cr$ 6,00 o metro quadrado;
Lotes ns. 64 a 76 -  C i$  4 00 o metro quadrado;
Lotes ns. 77 a 114 — Cr$ 2,00 o metro quadrado.

As propostas serão abertas no no dia 2 de setembro, às 9
horas, na Secretaria da Prefeitura Municipal, em presença dos 
interessados, ou quem os representar, e deverão estar devidamen

te seladas, em envelopes fechados, nas quais declarem o preçr* 
máximo que oferecem pelo imóvel ou imóveis acima declarados, 
bem assim quaisquer outros esclarecimentos ou ofertss sobre o 
assunto.

Durante o prazo de 15 dias serão julgadas as reclamações 
de quem se julgar com direito acs terrenos ora em concorrên
cia.

O proponente cujs proposta for aceita deverá assinar a res
pectiva escritura dentro em 15 dias.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de agosto de 1947.
Ivannyr Monttnegro 

Secretário.

Requerimentos Despachados

Negocio <le ocasião
Ve.ide-se, em ponto cen

tral da cidade, uma casa 
necessitando reforma, com 
terreno de 2G mts. de fren
te por 40 de fundos, toda 
ou em partes.

informações oe9ta reda
ção.

Ot

N-

N*

N"

N-

N

N-

1055 

1070 

1074 — 

1082 -  

756 

696

Dia 13 de agosto de 1947
— Arruda & Rau Ltda. -  Aprovação de plan

ta e licença para construir um prédio para 
Aibino Granzoto - 2 despacho: 8im.

— Gervasio da Silva Pinto - Devolução de ter
reno - Junte a'Carta de Aforameuto.

Dia L4 de agosto de 1947 
Galdino João Duarte e sua mulher — Trans
ferencia de um terreno - Sim.

Dia 16 de agosto do 1947 
■— Sebastião Casagiande - Liceuça para refor

mar um prédio - Sim.
Dia 18 de agosto de 1947.

Maria Moreira Batista - Transferencia de 
um terreno - 2" deepacho: Sim.

Dia 19 de agosto de j947 
Ana Labes Heidrich - Transferencia de um 

terreno - 2" despacho: Sim.

»imo nogocio
Vende-se uma boa e grande 

casa de material, sita à rua Emi- 
liano Ramos 72, com instalação 
eletrica «' sanitária, com gara- 
ge ó benfeitorias, grande terre
no amurado dando fundos na 
rua do Tanque.

Tratar com João Wsltrick 
Coelho, na mesma casa.

4 lotes á venda
Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa Siqueira Campos, 
medindo dois lotes 12,00 ms 
x 1500 ms de fundos e os 

loutros dois 1000 ms x 3900 
m de fundos.

Autos - Caminhões - Caminhonetes
só da superior marca «PEUGEOT»

Sub-Agentes nesta cidade

C. Montenegro &  (in.

Dr. Valeiiça
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas, 
no Edifício João Cruz, à rua 
15 de Novembro — Tel. 44

Residência: rua Benjímim 
Constant, 9
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Convite para m issa  
de 30°. dia

sòil°de0 SuasJyeUçõerpà?; T ^ 7 t V gJ ^ l
f p i r ^ a L ^ r  Ce(‘e-brar " a Catedra|. M 7 horas de terça-ES: cJíhfdoTtS ag,° da alma de 5CU i-

Tte. aviador ENNIQ ARMINIQ ROSA

tragicamente desaparecido em Recife, em sen posto no r.um- 
pnmento ao dever.

Outrosim, antecipam seus agradecimentos aos que com
parecerem a este ato piedoso.

Lajes, 23 de Agosto de 1947.

Cerâmica N. Sra. Aparecida
de |orge Barroso

Deposito permanente de TELHAS tipo Francezas 
TIJOLOS DE DOIS TAMANHOS:

Tipo menor igual ao dasoutras fabricações 
Tipo maior igual aos maiores existentes

Vendas em pequena e grande escala
/?ua Mal. Deodoro — LAJES — Ponte Grande

Bicicletas Suecas marca 
“Husqvarna”
Para imediata entrega

Modelo 511 — Luxo para homens 
519 — Corrida para homens 

„ 523 — Exporte para homens
552 — Luxo para moças, quadro 19”.

„ 1001 — Standard (exportação) para homens.

Para entrega dentro de 45/60 dias
Modelo 542 — Luxo para meninos 

„ 547 — „ .. meninas
„ 557 — ,. „ rapazes, quadro 19”.

512 — ,. Seuhoras
538 — Bieiolet.as para transportes de cargas.

MOTOCICLETAS LEVES, modelo 38, motor de 1 cilindro, 
dois tempos, 3 velocidades, magneto rotativo sistema 
BOSCH de alta voltagem; 4 HP; Peso 70 quilos; consumo 
40 klms. cora 1 litro.

AÇO SUPERíOH — ACABAMENTO ESMERADO — 
CORES SORTIDAS -  LINHAS ELEGANTES — 

COMPLETAMENTE EQUIPADAS

Importadores e Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina: 

COMPANHIA IMPORTADORA “ J O B R A  S I  Ij ”

J O I N V I L L E
Visitem as exposições dos distribuidores locais.

GODíNHü & SOCAS
Rua Cel. Cordova n» 24 — L A O E s

Excursão de Professo
res e alunos da Escola 
Normal de Florianópo
lis ao Rio de Janeiro

Dia 18 do próximo passado 
excursionou ao Rio de Janeuo, 
uma embaixada composta de 
Proíessores da Acepê e alunas 
da Escola Normal «São Vicen
te de Paulo» da Capital do 
Estado

Por gentileza do Professor 
Trajano Sousa, tivemos a opor
tunidade de ver varias fotogra
fias dos excursionistas em di
versos e pitorescos lügares do 
Rio de Janeiro e arrabaldes, 
com belíssimos panoramas.

As fotografias foram tiradas 
e enviadas pelas distintas pro
fessoras Srtas. Li te e Zuzete 
Lima de Sousa, integrantes da 
embaixada e filhas do Professor 
Trajano Sousa.

0 Fogo Simbólico da 
Pátria

Inflamado no tumulo dos nos
sos heróis mortos em solo ita
liano, rumou para o Brasil o 
facho simbólico da Pátria, fia 
ma que representa a fé inque- 
biantavel de 45 milhões de 
brasileiros em torno da #bandei- 
ra verde-auro que nos foi le
gada pelos nossos antepassados 
e que, Mercê de Deus, a con
servamos invicta e respeitada.

Na sua rota rumo ao sul, es
se Fogo Simbólico que vem dis
tribuindo centelhas para todn o 
interior do país, passará era La
jes, como nos anos anteriores, 
aqui recebendo as homenagens 
da gente lajeana, patriota e in
transigente na defesa e conser
vação do espirito de brasilidade 
que é o seu apanágio.

> ? E N D E ~ S E
uma casa de Material com 5 

peças, com Luz e agua, bom
terreno, situada à rua Florianó
polis esquina da Praça Joca 
Neves, ótimo ponto para negó
cio.

Tratar com Lauro Madruga 
Varela — (Costa) na mesma ca
sa.

Vciiile-e
•2.620.500 mt2. de onmpo 
e mato,com propriedade, 
etc. á 4 1/2 kmts da ci
dade.

Tratar com Arai li

Luz feérica e agua em 
abundancía em Lajes

A nossa reportagem ouve o Dr. Domingos Va
lente Junior, diretor da Companhia Catari
nense de Força e Luz S .A ., sobre o palpi

tante assunto
O problema da eletrifica

ção, o mais dificil de resol
ver no após-guerra, tem 
sido um pesadêlo para as 
administrações municipais 
e uma arma para explora
ções políticas.

Todas as cidades do Bra
sil, em virtude do aumento 
das respectivas populações 
e consequentemente do 
consumo de energia eletri 
ca, estão ainda por norma
lizar os seus serviços de ele
tricidade.

Muito poucas estão em 
vias de consegui-lo, devido 
a morosidade com que as 
fabricas estrangeiras estão 
atendendo a entrega do im
portante maquinário.

Lajes nAo podia tugir à 
regra, tendo em vista o cres
cente aumento de sua po
pulação e das industrias que 
se estabeleceram durante 
os últimos quatro anos, au
mentando consideravelmente 
o consumo de eletricidade. 
Entretanto, Lajes foi das 
poucas cidades do interior 
do Brasil que, durante os 
anos tenebrosos da grande 
guerra, puderam manter um 
serviço elétrico sem grandes 
interrupções, atendendo, 
mais ou menos, as necessi
dades cotidianas da cidade.

Transmitimos aos leitores 
as noticias que colhemos 
do I)r. Domingos Valente 
Júnior, diretor da Compa
nhia C. de Força o Luz SA ,

sobre o importante assunto;
A referida Companhia 

assinou contrate para a a- 
quisição de uma turbina de 
H20 HP., que estará nesta 
cidade era princípios de 1948. 
Es.sa turbina aproveilará a 
força total do Salto do Ca
veiras, dobrando a atual 
força da Usina. Ü estudo 
dessa reforma foi fe>to por 
um dos Engenheiros de 
maior fama no Brasil.

Já  se acha em execução a 
construção da nova rede de 
transmissão entre o Caveiras 
e a cidade, bem como a refor
ma da rede e a distribuição 
urbana, cujos materiais já 
foram adquiridos e estão che
gando.

Prevendo o desenvolvi
mento do parque industriai 
da nossa cidade, a Compa
nhia está estudando a cons
trução de uma nova Usina 
de grande capacidade, para 
um futuro próximo

Com muito maior rapi
dez será resolvido o pro
blema da autonomia do Ser
viço de Aguas, que terá, 
dentro em pouco, a sua ener
gia própria, por meio de um 
possante motor « Diesel », 
tornando-se completamente 
independente de energia es
tranha.

Assim podemos afirmar; 
Lajes será uma das primei
ras cidades a normalizar os 
seus serviços de luz. força 
e agua, com um plano de
finitivo.

Dr. Aujor Luz
Médico — Operador — Parteiro

RAIOS X
ELETROCARDIOGRAFIA 

Ondas Curtas — Infra Vermelho — Ultra Violeta 
ALTA CIRURGIA

Consultório: ED1FICIO DA TELEFÓNICA -  DAS 9-11 o 3-5 

Residência: Rua Eniiliano Ramos 12

M a t r i z :
F L O R 1A N O P O L 1S  

Filial Curitiba
Mostruário em Tubarão

1

uarlos ficepcke S. A. '.-Oííié.cio e indústria DE EXPEU|^OE
FILIAIS EM; LAJES LAGUNA— BLUMENAU — JOAÇABA -  J O . N V . U C -  B.FBANCSOO ^  SUL ^

ENDKBEÇO TKLKGUAKICO 11 (J L F L. tV b.

S E C Ç Õ E S  DE F A Z E N D A S, F E R R A G EN S, MAQUINAS E  D R O G A S

, Moriu» o Cambraia» Oaaemira», Teci-
F i / e n J i s  nacionai» e e»traogeir‘ 9i . ‘8 ^  Oobertore», Acolchoados, Panos para
F a " e n Ía do» para Oorttoa» f  Linha. para bordar e serzir, La

raT a’boX T ’ ^rfn?nartays, Armarmhoa, O^ruto», e» ^  flandrMf , a.

F erro s  Ä
öbraede^vidro em geral, vinho» aaoionai» a

estrangeiro»
/Motocicleta«, Bicicleta» a motor, trioieleta», brinquedo».
M aquinário em geral pira oficina» maoauica». fintwd*», etc. Tala», Guinoho», .viacn- 

oo», ferramenta» para todo» o» fia», cotrt» e oai-ceta» de iij), togoo», c ) ‘uol'i— 
to sortimento do material pira instaliçgei eletricaa, arado», inaqamai d* bena- 

f eiar madeira, raotore» eletrico». etc.
D rog í9  em geral, por atacado

Ayentes da  G en ca l Motor* do Urasil $. d.

olao • am po,
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ssr A Empresa M. A. de Sousa Ltda.
Tem a grata satisfação de apresentar brevemente, ao

público de Lajes, nos teus

Teatro Carlos Gomes e Teatro Marajoara
AS SEGUINTES PRODUÇÕE^ RECEN TEMENTE CONTRATADAS COM AS GRAN

DE» COMPANHIAS — PARA A BRILHANTE TEMPORADA 
CINEMATOGRÁFICA DE 1947 — 1948:

FOX

Mulheres e Diamante9 
As Chuvas Chegaram 
No Velho Chicago 
As Chaves do Reino 
Wilson
O Professor e a Camareira 
Amar foi Minha tfuina 
A Casa da Pua 92 
Anjo ou Demonio 
Beij< s Roubados 
Fantasia do Amor 
As Irmãs Dolly 
Corações Enamorados 
A Professora se Diverte 
Sonhos de Estrela 
Conflito Sentimental 
Paixão de Zíugaro 
Um Passeio ao Sol

UNIVERSAL

Dama Desconhecida 
Atire a Primeira Pedra 
Tres Meninas Endiabradas

WARNER
Janie tem Dois Namorados 
Assim é que elas Gostam

PARAMOUNT

Farrapo Humano 
Chispa de Fogo 
A Flor do Lodo 
A Hiena dos Mares 
A Gaivota Negra 
Fantasia Mexicana 
Sob o Manto Tenebroso

Pominio das Mulheres 
Beau Geste 
Jeronimo 
Suprema Decisão 
Duelo Romântico 
Agarre essa Loura 
Aloma
Seu Uuico Pecado 
Amarga Ironia 
Coração de Pedra 
Carnaval de Estrelas 
A Vida é uma Só 
Luz que se Apaga 
Dois Malandros e uma Ga
rota
Champanhe para Do>s 
Dinheiro não dá Felicidade 
As Cruzadas 
Sereia das Ilhas 
Os Amores de Suzana 
Um Amor em Cada Vida 
Idílio na Selva 
Acontece que sou Rico 
Quasi uma Traição 
Ninho da Serpente 
O Homem que desafiou a 
Morte
A Canção de Dixie*
A Hora antes do Amanhecer 
A Quadrilha de Hitler 
A Irresistivel Impostora 
Tentação da Sereia

METRO

Anos do Ternura 
Paixão e Jogo  
Escola de Sereias 
Kismet

I Mocidade é assim Mesmo 
Filho de Lassio 
Roseiral da Vida 
Tarzan Contra o Mundo 
Tesouro de Turzau 
Viva Villa 
Cidade do Pecado 
Aqui Começa a Vida 
Fra Diavolo 
Rouxinol Mentiroso 
Ultima Porta 
Yolanda e o Ladrão 
A bbot & Costello em Holly
wood
Agora Seremos Felizes 
Destino Bate a Porta 
Sua Alteza o «Groom* 
Longe dos Olhos

RKO
Um Rapaz do Outro Mundo
Johny Angel
Adorável Inimiga
0  Tumulo Vasio
Gunga Din
Os 3 Mosqueteiros
Corcunda de Notre Dame
E’ Um Prazer
A Bela de Vukou
Um Retrato de Mulher

COLUMBIA
Aladin e a Princesa de Bag 
dad
O Cr ração de Uma Cidade 
Os Mosqueteiros do Rei 
O Filho de Robin Hood 
Bandoleiros

E o Amor Voltou 
Passaram-se os Anos 
Ninguém Vive Sem Amor 
O Notável Impostor 
Este Nosso A mor 
E As Muralhas Ruiram

UNITED

Sangue Sobre o Sol 
Esposa de Dois Maridos 
Coronel Blimp 
Capitão Kidd 
Eu e o Sr. Satan 
Flor do Mal 
Vidocq
Segredos de Alcova
Uma Mulher do Outro Mundo

O Proscrito
Haroldo Compra Um Bonde 
Escrava de Uma Lembrança 
Por Causa de Uma Mulher 
0  Que Matou Por Amor 
Amor nas Sombras 
0  Homen de Cinzento 
Um Milagre Pode Acoutecer 
Covardia
Uma Mulher Ambiciosa 
Mulher Caluniada
Carnegie Hall 
A Senda do Temor 
0  Segredo da Casa Vermelha 
Nova Orleans 
Rosa da Irlanda 
Os Fabulosos Dorseys

■

OS M I S E R Á V E I S
Dramas da vida real de ontem, que são os dramas, ainda, da vida real

de hoje.
F. a humanidade, continua, ontem como hoje, desorientada e vilroente ex

plorada por falsos apóstolos !
Roubar um pão. é crime hediondo ! Roubar milhões, é golpe de inteligência !
Se o vendeiro, por «engano*, pesou de menos cem gramas, processo t '  

cadeia !
Se o «tubarão» desviou para o câmlco negro milhares de toneladas, ho

menagens ao seu «talento» comercial !
Se o varejista aumenta um cruzeiro na mercadoria, que o atacadista ou 

a fábrica lhe cobram, também, mais caro, está roubando o povo
Se o «tubarão» enriquece em poucos mezcs de atividades clandestinas ei-lo 

num pedestal de «impatias e popularidade ! . . .
E os miseráveis continuarão a existir.
£  como o protagonista admirável deste grande livro — OS MISERÁVEIS, 

serãc por muito tempo ainda incompreendidos, caluniados e perseguidos nmu 
calvário de sofrimentos e revoltas !

Embora, no final. Jean Valjean triunfe e faça implantar uma nova era de 
Justiça.

Eis um grande livro e um filme imenso, que o Cinema, na sua grande 
missão de divertir e educar, vai apresentai ao ncsso publico, contribuindo, 
talvez, para fazer alguma !uz na camara escura de muitos cérebros

Os Miseráveis Afinal, a vida é assim mesmo: os grandes Miseráveis,
e os pequenos miseráveis . . .  6
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