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Honroso convite ao Sr. 
Nerêu Ramos

IVIa pij fileira vez um homem público sul- 
aniericiijiio presidirá as solenidades da Feira 

! 1 «m eroial i|e Rostmi
. k Rl° ’̂ i3 /V A  ̂ “  °  Diário de Noticias” um sua edição de hoja, divulga a segumte nota:

O sr. Leo Reuer. representante em nosso pais da Feira 
Comercial de Boston, esteve ontem no gabinete do vice-presi
dente da República, a fim de convidar o sr. Nerêu Ramos em 
nome do governador R. F. Bradford, de Massachussets, para 
presidir as solenidades da inanguraçio da Feira Comercial Bra
sileira, naqu la cidade.

O sr. Nerêu Ramos ace fou o convite e externou ao sr 
/? itor a sua fé nu n entrelaçamento maior das relações brasilei
rís-araericaiias.

Será esta a primeira vez que um homen públi-o sul ame
ricano in. ugurará nos Estados Unidos nrr ceriâme dessa natu
reza. A F;ir« Comeicial terá inicio ern abril do ano próximo,

Ave de Arribação
Com a presençi do Sr. G o

vernador io Estado, fai inau
gurado, err Fli-rianopolís, o I o 
Congresso Historia Catari
nense, comparecendo ao velho 
Taatro Álvaro de Carvalho, 
liem dos congressistas, altas au 
tcidades e grande numero de 
pessôas t e todas as classes so- 
ci»is.

ta Catarina.
Tinha prestigio n« seio de 

st us patrícios, sendo benquisto 
por todos, pela sua cultura in
vejável. pelo seu caracter puro 
e pela bondade de seu nobre 
coração.

O curitibano, que menospre
zou a memória de tão distinto 
catarinense, o que tem sido e o

Na sessão inaugural, falaram | que é? De onde veio e para 
iversos oradores, tendo profe-jcmde vai ?
do magnifico discurso o Go- 1 Como político, sabe toda gen-

rernador José Boabaid, que ro- 
:ebeu vibrante salva de palmas 
po terminar sua bela oração.

Os trabalhos apresentados tne- 
eceram francos elogios, pelo 
icu alto valor, sendo muito apre- 
:iada a Historia Eclesiástica de 
j j je s ,  obra do nosso inteligente 
íontertaiiro, Sr. Danilo Castro 
>aseada em ciados e docomen- 
os do Museu Tiago de Castro, 
lesta cidade.

Infelizmente, numa das r«u- ( 
niões dos cultos congressistas,’ 
Ijouve ama nota dissonante, 
provocada por medíocre advo
gado, filho da Cidade Sorriso, 
onde, dizem, conseguiu diploma.

Esse moço, que nsa chapéu 
carteira e fuma charutinhos de 
vmte*centavos, num gesto des- 
cortez m deshumano, querendo 
fazer pilharia, desrespeitou a 
memória do inolvidável catari
nense, ao s : referir, n u m a ora
ção apaixonada e descabida, aos 
dotes oratnrios do ilustre lajea- 
no, que descansa em paz n<> 
Campo Santo de sua terra natal.

O saudoso filho de Lajes, du
rante a sua vida consagrada ao 
bem publico, prestou relevantes 
serviços ao povo barriga-verde, 
tendo sido Prefeito deste Muni
cípio e Presidente du Assembléa 
Legislativa.

Foi Secretario Geral do Esta
do, quando o venerando Coro

te ser ele um eleitor sem eleito
res, e como causídico e profes
sor, pode ser que seja compe 
tente, mas também pode ser 
que não seja...

Baitaca de arribação, trocon 
os pinheirais do Paraná pela 
banana de Santa Catarina .. e 
aqui tem recebido, a valer, con
fortadoras bananas do eleitorado 
livre deste prqneno Estado do 
papai Brasil.

Raposa do amanhecer, apare
ce na Praça 15. quando o Sol 
começa a iluminar a Terra, com 
os seus raios cheios de vida e 
calor E nos Cafés, nas esqui 
nas e nos bancos do Jardim 
Olivei a Belo, ataca os homens 
de Go*verno e o partido majo- 
rilario, prometendo salvar a Na- 
ç3o com os conhecimentos adqui
ridos na sua longa, pertinaz e 
proveitosa rxperiencia de opo
sicionista sistemático.

Zorrüho da boca da noite, 
perfuma as colunas do DIÁRIO 
DA TARDE, com as suas intri
gas e rnexericos, embandeiran
do a cola, numa atitude perigo
sa. todas as vezes que se lhe 
cotuca com a vara da verdade, 
a barriga roliça e bem alimen
tada..

A atitude inqualificável do 
irrequieto filho do Paraná, no 
to Congresso de Historia C«ta-

A Semana da Crian 
ça em Laj.;s

Conforme o programa que 
publicamos noutro local, reali
zou-se hoje à$ 8,30 horas, no 
Centro de Saude local, a ceri
monia do encerraoiento da «Se
mana da Criança» com uma 
grande distribuição de doces, 
hs crianças inscritas no* serviços 
de Higiene Infantil e Puericultu
ra.

A crnmonia foi presidida pelo 
Diretor do Posto de Saude, Dr. 
t  Valença Pereira da Silva 
com h pi sença do Sr. Vidaí 
Ramos Junior, Prefeito Munici
pal." pessoas gradas e familias.

Semana da Asa
A Diretoria do Aéro Clube de Lajea têm a grata satisfação de levai 

a<> conhecimento de seus associados e do poro em geral, que dando inicio 
as festividades em comemoração a ».Semana da Asa», chegou a esta cidade 
na manhã de hoje, a Embaixada da Base Aérea de Florianópolis, da qual 
fazem parle o Comandante Capitão Nelson Asdrubal Carpes, Teron/es Ca> 
lo» da Costa Dantas. Luiz Carlos de Souza Amaral. Adonl Colaço Sotoeia, 
Sargontcs Helio Sarmento Sales, Ju lio  Scheir, Aurélio Higlioni, Dionisio t 
Cabos Gouveia e Aforaey.

A’s 12 horas a Embaixada da fiase Aérea de FpoliS a rá re ep-ionada 
pelo» Rota nano» desta cidade no Restaurante 14 e ás 22 horas o «Grêmio 
Ramalhet - Raseo» levará a efeito um grandioso baile oferecido a distinto 
oficialidade que toma parte oà Embaixada

A’s 15 horas reaiizar-se-A o troneio de «basket-baal», entre as equiper 
da Base Aérea e o Aéro Clube de Lajes. na cancha do Ginásio Diocesa
no, para o qual fica convidado o povo em geral.

O N o v o  M in istro  <lo 
T r a t a  lho

Foi nameado para a pasta do 
trabalho, o Professor Honorio 
Monteiro, deputado Federal pe
lo PSD de Sfto Paulo e figura 
de grande projeção nos meios 
sociais, políticos e intelectuais 
do país. É’ lente da Faculdade 
de Direito de São Paulo e ocu
pou a presidência da Câmara 
dos Deputados em 1946

O Prof. Honorio Monteiro, 
que é membro da Comissão 
Executiva do PSD paulista, to
mará posse na quarta-feira pró
xima.

Ten. Tilo Teixeira 
de Castro

No desastre de aviação ocor
rido em Curitiba, faleceu o jo 
vem Ten Aviador Tito Teixeira 
oe Castro, dist’nto Oficial das 
nossas forças aéreas, com o cur
so de especialização nus Esta
dos Unidos.

O malogrado aviador era filho 
do nosso conterrâneo Sr. Ruta 
lio de Castro atualmente resi
dindo em Curitiba. A morte 
trágica do Ten Tito foi muito 
senlida nesta cidade ende deixa 
inúmeros parentes. Era sobri
nho das uxmas. sras. Noemia 
de Castro Longe e Auta de Cas
tro Silva, esposas, respectiva- 
mente dos Srs. Rodolfo Lange 
eJuâo Cualberto da Silva Filho.

C om em orações da Sem ana da "A S A ,, pelo  
Aéro Clube de La je s

Dia 16 — Recepção a embaixada da Rase Aér«a de Florianópolis e visi
tantes, no Campo de Aviação de Lajes.
Lançan ento da «.ampanha pró-novo» sócio» do ACL, por umn 
comissão de senhoras e senhorita» de nossa »ociedade.
A» 15 hora», torneio de ’’ Rasket-l.aal” , entre as equipe» da Ba
se Aerea de Florianopolis e A éreo Clube de Lajes.
I.ocal; — Cancha do Ginásio Diocesano.

Dia 17 — Das 14 ás 17 horas, revoada».
.4» I9;20 hora», palestra na "Koz da Cidade1* pelo Sr. Dr. Jo io  
G uslberto Neto. membro do Conselho Deliberativo do ACL, so
bre o pioneiro da aviação '-Alberto .Santo» Dumont”.

T ia 19 As 19,AO horas, palestra na “ Voz da Cidade” pelo Sr. Dr Oatiy 
Régi», zebre o desenvolvimento da aviação comercial no Brasil. 

Dia 20 — A» 10,30 hora», palestra na ‘ Foz da Cidade'1 pelo Sr. Dr. Sal
em  Airuda, orador do Aéreo Clube de Lajes, sobre o Correic 
aéreo e grandes feito» da avit-çjo civil, comercial e m ilitar.

Uia 21 — .4» 1920 horas, palestra na “ Voz da Cidade“ pelo Sr. ICandlck 
Si 1 va, Secretario do AO/», -obre o desenvolvimento dos Aéro* 
OlubeS no Brasil.

Die 22 — As 19,20 horas, palestra na "Voz da Cidade“ pelo Sr. Capitão 
Jo sé  Pinto Sombra, Tesoureiro do ACL. sobre o historico e de
senvolvimento no Aéro Clube de Lajes, desde a sua luudaçán. 

Dia 22 — “ DIA DO AVIADOR “
As 15 horas, no Campo de Aviação do Aéro Club» de Lajea, 

será prestada homenagem so Aviador mecânico, VICENTE OROSCO, 
falecido no desastre de aviação ocorrido neita cidxrii' em 26.7-4b 
A homenagem constara do batismo do hangar do ACL, que ter.t 
o nome daquele aeroí auta, bam como da inauguração do seu re 
trato na Sede da Sociedade, usando du palavra na ocasião, o Sr. 
Major Bertoldo Paulo Derengowski, Diretor Técnico do Aéro. 
Clube.
As 19,30 horas, palestra de encerramento na “ Vor. da Cidade11,
pelo Sr. Dr. Ivo Guilhon Pereira de Mello, DD. Ju iz de Direito 
da Comarca.

Outubro de 1948.

A D IRETO RIA

A Semana da Criança em 
Sâo foaquim

Realizaram-se em Sáo Joaquim variar solenidades em cume 
o oração á «Semana da Criança» constando de Comunhão ger»l 
Missa solene, varias conferencias pelos Srs. Dr. Aristoteles Sta
dler. José Jaime Vieira Rodrigues, Luiz Oorizaça Carvalho, Prof. 
Milton Jorge Bleyer. Visitas aos colégios, passeio campestre e 
uma grande Matinée infantil, oferecida pela Emprêsa M dt 
Sousa Ltda., no Cine-Teatro Oloria,

Agradecimento

quando o venerando Curo- a- *  j censurada.Vidal Ramos governou San-, rintnai, iu

Osvaldo Steiiniicyer
I
I E ste v e  algun» dias nesta el- 
' dade o Sr. Oswaldo Steinmeyer 
ativo representante da «Compa
nhia Johnson & Johrtaon do 
Brasil» sucursal de -São Paulo.

Haveudo o Meretissimo Juiz de Direito da Comarca, por 
sentença datada de lt) do corrente, reconhecido a absoluta im
procedência da qneixa-crime contra mim, apresentada por Norma 
Camargo Lange e, em consequência, me absolvido da acusação, 
venho por este meio agradecer aos meus amigos, as felicitações 
que, por esse motivo tiveram a gentilrza de me apresentar.

Lajes, 12 de Ontobro de I94H.

Henrique Fiúza de Carvalho
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Oia 17
A Exma. Sra. D. Irace

ma Braescher, esposa do 
sr. J 081' dias Braescher.

— O jovem Juarez Luce- 
na, filho do sr. Avelino Lu- 
cena.

Dia 18
A menina Jalma Maria, 

filha do Sr. Celso Cordova, 
criador em Borél.

— Elisiário nlho do Sr. 
Atanasio Pereira de Jevus, 
fazendeiro em Autonio Iná
cio.

Dia 19
0  í~r. Jaime Godlnho, es

crivão do Io Tabelionato 
desta cidade.

— 0  sr. Agostinho Ma- 
linverni, residente nesta 
cidade

Dia 20
A Srta. Zélia Maria, filha 

do sr. Manoel Antunes Ra

mos. fazendeiro neste mu
nicípio.

— A Srta. F.da Barros 
filha do Sr. Anesio Barms, 
residente em Elorianópoolie.

— Os meninos gemeos 
Ulisses e r1 na, tilhos do 
br. Vidal Leandro dos San
tos, fazendeiro em Burel.

Dia 2l
Uma, filha dc Sr Kmilíano 
Antonio Pinho, residence 
em Caru.

— O jovem Galeno R. 
Cesar, filho do Dr. Lauro 
Ramos Cesar.

- -  A Srta. Estér de Oli
veira, funcionária da Agen
cia Postal Telegráfica des
ta cidade.

0  menino Ivonel. filho 
do Sr. Germano Magaldi. 

Dia 23
Joao, filho do Sr. Augus

to KaulÍDg> residente em 
Bocaina do Sul.

Lydio Heis e tíenhoru

têm o prazer de participar aos parentes e pessoas de suas re
lações, o contrato de casamento de sua filha EDA com o Sr. 
JOSE’ ALEXANDRE SCHLAICH.

Lajes, 7 10-948

Edegar Fischer e Carolina de Castro Fischer

participam aos parentes e pessoas de suas, relações, o 
nascimento de sua filha MAUSY CAROLINA ocorudo 
em 13 deste mês.

Lajes, 15 de Outubro de 1948

M; I ria
Por motivo de seu aniversario 

transcorrido em 8 do corrente i 
foi muito festejada a galante 
menina Iva Maria, filhinlia do 
sr Alfredo Montenegro, do alto 
cotneirio desta cidade.

Na residência de seus pais 
Iva Maria obsequiou com uma 
la«ta mesa de doces os intime 
rns amiguinhos que a foram 
cumprimentar.

Srta , Doroty B rae sc h e r
Dia 19 do corrente completa

rá mais um risonho aniversário 
natalício a distinta Srta. Doroty 
Braescher, filha do sr. Joáo 
Dias Braescher, do alto comer
cio desta cidade.

L a r  em  fe stas
O lar do sr. Edegar Fischer 

do comercio desta cidade e de 
D. Carolina de Cas/ro Fischer 
está em festas pelo nascimento 
de sua filhiuha Mausy Carolina, 
ocorrido em 13 do corrente.

Noivado
0  jovem José Alexandre Sch- 

laich, do alto comercio de Porto 
Alegre, contratou casamento com 
a distiota srta Eda Neves Reis, 
fino ornamento da nossa socie
dade e dileta filha do sr. Lidio 
/?eis, industrialisfa nesfa cidade 
e de Dona Maria Angélica Ne
ves Reis-

Expüsiçãü de arte 
contemporânea

Sob os auspícios da PrefVitu 
ra Municipal inaugurou-se sá
bado e encerrou-se terça feira 
a exposição de arte conteu po- 

■ rânea no salão da Escola Nor 
mal Vidal Ramos. Drve-se essa 
exposição à bondade do dr. 
Marques Rebelo que, estando 
em Florianópolis, prnntificou-se 
a trazer as cinco dezenas de 
quadros de pintores modernos, 

.brasileiros e estrangeiros, que 
expunha na Capital do Estado. 

jTeve, assim, Lajes a oportuni
dade única de conhecer traba- 

! lhos dos artistas plásticos mais 
em evtdên-ia nos cenários brasi
leiro e estrangeiio. Pudemos 

| conhecer obras de um Purtina- 
‘ ri, de um Pancetti, Burlo Marx, 
Pr-rcy Dt-ane, Santa Rosa, Dt 
Cavalcanti, Percy Dau, Teiuz, 
Segall, Campofiorito - Qnirino 
e Hilda dos estrangeiios. Kubin, 
Pettoruti, Pronsato. Pamphilis, 
Lescochesh Vergai a Grès, De- 
r -iri, Leger. Asselin, Tenreiro, 
Ossip Zadkine, Liesler, Landerj 
Karel e outros.

O número dos visitantes foi 
bastante elevado e as discussões 
que se travaram e ainda se tra
vam a respeito dos trabalhos 
expostos, demonstram que foi 
de valor incalculável a impor
tância da exposição

Leia e Assine o 
Correio lageano

“ C I T A L , ,
O Ministro da Aerouautica 

assinou a licença para o fun 
cionamento da Companhia Ca 
tariuense de T r a n s p o r te s  Aéreos 
Lfd«

Lajes será servida de um, 
linha de 3 viagens por sentam- 
para ' FloRanópolis, com aviões 
«Stinson» de 3 p a s s a g e ir o s  e 
futnramente com aviões de ma
ior capacidade.

E’ Agente da «Citai» nesta 
cidade a conceituada firma 
«Oodinho & Socas».

T ra n s p o r te s  A éreos L:- 
m I;i ‘ ‘Tal

AMADOR !
Aproveite o máximo ne seu 
filme, mandando revelar no

STUDIO KLINGER
Rua Correia Pinto - Edificio 
Heidr.ch perto do Club I o 
de Julho

ADrrisou ern nosso campo d» 
aviação, no sabado passado o 
possante “ Douglas C. 3” de 2l 
p ^sageiros da emprêsa * Tran«- 
portes Aéreos -Ltda. “Tal”.

A finalidade dessa visita foi 
experimentar as condições d< 
pouso do referido campo para 
o estabelecimento de uma linha 
aérea regular Lajes Rio de 
Janeiro, com escalas em varias 
cidades desse percutso.

Foi nomeado Agente em La
jes dessa importante emprêsa, 
o Sr. Danilo Thiago de Castro, 
proprietário da conhecida e con
ceituada Livraria "Danilc”.

Partida Social Democrático
Escritório. Rua 15 de Novem

bro -  Edificio Marajoara |
Í and ar sala 3.

Edital
João Guaberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Geral, 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.
FAZ saber que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova, numero vinte 
e quatro, par» ser protestada per 
falta de pagamento, uma Du
plicata, no valor de seis mil 
tresentos e sessenta e um cru
zeiros e cincoenta centavos (Cr$

6.361,50). imitida por Compa
nhia Exportadora Importadora 
Brasil America Europa ’’Brasam 
pa”, contra Walter Orueter.

Pelo presente, intimo o sen
hor Walter Grueter, a vir pagar L 
o valor da referida Duplicata,! 
ou dar as razões da recusa, no-f 
tificando-o. desde já, do protes-l 

1 to caso não compareça na prazo] 
legal.

Lajes, 14 de Outubre de 1948 
O Oficial de Protestos era Oeral| 
João Gualberto da Silva Filho

0. Ceei Ribeiro
Rua Cel. Emiliano Ramos, 66.

Costure'ra com longa pratica, aceüa encomendas de 
vestido de acôrdo com os figurinos mais modernos 
de Paris, Londres e América do Norte. Serviço per
feito e rápido.

Dr. M a rq u e s  R ebe lo
Entre nós, de sábado a terça- 

feira, esteve o escritor Marques 
Rebelo, que aqui veio a convite 
da Prefeitura Municipal, afim-de 
expor quadros de artistas brasi 
leiros e estrangeiros e fazer con 
ferências sôbre arle contempo
rânea. O romancista de “Mara- 

, fa“ fez, no salão da Escola 
Normal, três conferências, além 
de outra sôbre desenho e pintu 
ra infantis, especialmente aos 
professores de nossos educandá- 
rius.

Além de culto escritor, o dr. 
Marques Rebelo é agradáv-d 
cause ir e a todos que tiveram 

o prazer de seu convívio encan
tou pela sua simplicidade e

qui

Convite - Missa
A famitia Bleyer convida os parentes, amigos e os fith 

em ger.il para assistirem as santas Missas que por #l(1,a 
de sua sempre lembrada

Selva Bleyer
Serão celebradas na Catedral, dia 19, terça-feira, às 7 horas. 

Anteripcm agradecimentos 
Lajes. 16-10-948

5

I 51

I

gentileza em informar sôbr» o 
assunto sem que é duoto: hier 
tura e artes plásticas. Duas 
ferências, proferidas em lingui 
gem clara e acessível, forai 
para Lajes, um estimulante 
só com o decorrer dos anos si 
aquilatará de sua importância.

Ofereceu, ainda, à Escoll 
Normal Vidai Ramos, upriroeirfl ty 
quadro de Mia futura sala 
arte, ’’Flores” de Pancetti.

O número de amigos e adra 
radores que aqui fez, em •' 
poucos dias é uma prova 
suas altas virtudes dc cordialid 
de, bondade, e conhecim̂ nt 
artísticos e literários.

II
«
í

Ví
í
94
I
*
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Piefdtura^Municipai de Campos Novos
E S T  A D O  D E  S A N T A  C A T A R I N A

A n álise  dos Serv iços pop E lem entos - Exercício de 1948

Codigo
Pessoal

fixoOeral d e n o m i n a ç ã o
Pessoal
vanavel

Material
permanente

Material He 
consumo

Despesas
diversas TOTAL °/o

0 1 2 8 4

C r$ C r* Cr$ c  $ C r * C  T$

0 ADMINISTRAÇÃO OERAL

01
02
G4
07
09

Legislativo
Governo
Administração superior 
Serviços técnicos especializados 
Serviços diversos

TOTAL
j •

36.000. 00
21.000. 00
53.400.00
15.600.00

10 000,00 5,000.00 6000,00 
15.000,00 

6000,00 
5 000,00

6.000. 00
7.000. 00 
7 500,00 

10.000,00

27 000,00 
58 ooo.oo
34.500.00 
68 4oo,oo
15.600.00

*12,8126.000,00 10.000,00 5,000.00 27.000,00 3o.5oo,oo 2o3.5oo,oo
1 E X A Ç à O e  f i s c a l i z a ç ã o  f i n a n c e i r a -

10 Administração superior 16.500,00 8.000,00 24.5oo,oo; i Serviços de arrecadaç&o 45.000,00 12.000.00 1.000,001*2 Serviços de fiscalização 19.200,00 58.ooo'oo
13 Serviços diversos

■J - 16.74o,oo
19 2oo,oo 
16 74o,00

TOTAL 35.700,00 45.000,00 8 000,00 12 000,00 17.74o,oo 117.94o ,oo 7,7
2 SEGURANÇA PUBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -

24 Assistência policit.1 4.800,00 4.8oo,oo
28 Subvenções, contribuições e auxilios 4 9 o87,5o 9.087,5o
29 Assistência social

t o t a l

29.00o,oo 29.ooo,oo

2,54.800,00 38-087,5o 42.887,5o
3 E D U C a Ç àO  PUBLICA

30 Administração superior 1.000,00 3.ooo,oo 4 000,00 
24o 4oo,oo33 Ensino primário, secundário e complementar 240.400,00 •

1 5oo,oo34 Órgãos culturais 1.5oo,oo
38 Subvenções, contribuições e auxilios

TOTAL

2o. 72o, oo 2o.72c,oo

240.400,00 1.000,00 25.22o,oo 266.62o,oo 16,4

4 •SAUDE PUBLICA

49 Serviços diversos 5o.ooo,oo 5o 000.00

TOTAL 5o ooo.oo 5o.ooo,oo 3,1

5 FOMENTO

51 Fomento da produção vegetal 6.000,00 4.800.00 lo.ooo,oo

TOTAL 6.000,00 4 000 00 lo.ooo.oo 0,6

6

69

SERVIÇOS INDUSTRIAIS 

Serviços diversos 4.200,00

.-4

4.2oo,oo

TOTAL 4.200,00 4 2oo,oo o,2

8 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA <*

81
82
87

Construção e conservação de logradouros públicos
Construção e conservação de rodovias ___
Construção e conservação de proprios públicos em gera

126.000,00
431.892,50

10,000.00

45.000. 00
70.000. 00

38 ooo.oo

I7l.ooo.oo 
501.892,5o 
lo 000,00 
38.ooo,oo

88 Iluminação publica
TOTAL 557.892.5C 10 000,00 ll5.ooo.ot 38.ooo,oo 720.892, 5o 45,3

9 e n c a r o o s  d i v e r s o s

92 Indenizações, reposições e restituições 4.000,00 10 000,00 4op,oo
89.000,00

4oo,oo
lo3.ooo,oo

93
94
98
99

— S TSubvenções, contribuições e auxilios 
Diversos

t o t a l

T O T a L OERAL

12.000. 00
34 56o,oo
29.000. 00

12.000. 00 
34.56o.oo
29.000. 00

11 >44 000,00 10.000,00 164.960,00 178.96o,00

410 900,00 628.092,50 23 000,00 159.ooo.oo 369.007,5o I600 Oflo.oo 100.0

25,6 39,8 1,7 9,5 23,4 100,0

os Novos. 29 de Dezembro do 1947. Manoel A. Stcfanes, Prefeito Mon\cipal
RauUno Antunes, Cc-tador. amP s
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Prefeitura Municipal de Campos Novos
E S T A D O  D E  S A N T A  C A T A R I N A

Anexo ao  O rçam ento  da R ece ita  p a ra  1948

1 N C I D E N C I A
Codipn TOTAL
Oeral 0 1 2 8 4

Cr$ Cr* Cr* C r$ C r*

0111 Imposto territorial 40 000,00
0121 Imposto predial 70.000,00

■svo rsnn nn
0173 Imposto sobre industrias e profissões 9 0 0  0 0 0  (lO
0183 Imposto de hcença
0252 Imposto sobre exploração agrícola e industrial 250,000.00

oo
0273 Imposto sobre jogos e diversões

TOTAL 110.000,00 250,000.00 573 000,00 933.000,00

1112 Tax* rodoviária 100.000,00
1214 Taxa adicional 20o/° 100 000.00
1214 Taxa de expediente 15.000,00
1224 Taxa e custas judiciárias e emolumentos 8 000,00
1234 Taxa de fiscalização e serviços diversos 10.000 00
1261 Taxa de melhoramento

145 000,00
TOTAL 245.000,00 133 000,00| 378.000,00

2010 Renda imobiliária 3.000,00
2020 Renda de capitais 3,500.00
4120 Receita de cemitérios 500,00
4130 Quota prevista no art: 15, § 2°, da Constituição -■

Federal 15.000,00 -•
4140 Quota prevista no art. 15, § 2°, da Constituição

Federal (Imposto sobre a renda) 90.000,00
6110 Alienação da bens patrimonias 127 000,00 V v
6120 Cobrança do divida ativa 30.000,00
6160 Quotas de fiscalização diversas 5.000,00
6200 Contribuições diversas 5.000,00
6210 Multas 5.000,00
6230 Eventuais 5.000,00

TOTAL 2S9.000,00 289.000,00

TOTAL OERAL 289,000,00 355.000,00 250,000 00 573 000.00 133.t00.00 1.600 000,00

13,5 22,7 15,3 354 8,1 100,0

°/o

•58.3

23,4

18,3

100.0

Raulino Antunes, Contador:

ALGARISMOS D A RECEITA

Sem classificação 
Propriedade 
Circulação da riqueza 
Atividade de contribuintes 
Resultante de atividade do Estado

Campos Novos, 29 de Dezembro de 1947.

0
1 
2
3
4

Manoel A. Stefanes, Prefeito Municipal

Comercio e Transportes 
C. Ramos S. A.

Míitriz : FLORIANÓPOLIS

Filial Rua Cel. Cordova s/n — Lajes 
Caixa Postal 103 — Telefone 5 8 -  Telegr. SOMARC

S< ccào de Vendas, Oficina Anexa
’ \ . *i

Pecaste 'acessórios para caminhões INTE RNTIONa L -  
FORD e CHEVROLET • Pneus e camaras de ar para cami

nhões e automóveis — Baterias

i’<iNCESSIONARIOS DA INTERNATIONAL HAK 
VESTER MAQUINAS S/A.

Caminhões -  tratores -  maquinas agrícolas e para estra
das de rodagem -  Motores Industriais • Conjuntos Elétricos 

Desnatadeiras

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PRATT S/A
Maquinas de escrever - Maquinas de somar -  Mimiografos 
DISTRIBUIDORES DAS INDUSTRIAS «NEVE* 

Arquivos - Fichários de aço - cofres etc.

Brevemente
grande concurso de a- 
madores da arte O.to- gráfica.

.5 valiosos prémios

Informações no Studio 
Klinger.

Leia e Assine o 
CoireiD Lageano

OSNI REGIS
A D V O G A D O

P^aça João Pessoa 
Dr Acácio - Randar

I f l J  F5
Sanla Calo r-iria

N ova  o fic in a  m e c â n ic a  a s e rv iç o  dos se-*

iih o res  m o to r is ta s

‘Oficina De Soto’
Servíçu G a r a n tid o  em qual
quer modêlü da automóvel 

ou caminhão
OPERÁRIOS COM GRANDE EXPERIÊNCIA EM 
SERVIÇOS MECâNICOS E DIRIGIDO PüR COM PE 

TENTE TÉCNICO EM MOTORES A GASOLINA 
EOL.EC) ORÜ

Peças e Acessórios
DE SOTO - DODGE - FORD - CHEVROLET

Gasolina e óleo «Pan am»
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Lajes em 180|
5* P J G IN A

| zere* das Lages, que naquele ano tinha 30 cm m  .n*n d 
t lu«ive a casa da Câmara.- Dito relato* foi oxtrai t , <h P ’
?1 C.t«d,.l « rcbre-M ás ocupações des habtn ,,?d , v T V
loui • m

‘H'cupaçôes dos habitantes deste distrito

Magistrados e Officiais públicos
Glerico Secular
Fazendeiros
Roceiros de mantimentos 
Negociantes
Officiaes de diferentes officios
Pessoas sem ocupação e que só plantam para comer
jornaleiros ou pessoas assalariadas
Vadios
Mendigos
Escravos e escravas

A Villa tem 715 habitantes. Joáo Damasceno de 
Î arg nto Mor Comandante.”

10
1

24
39
9
4
5

37
7
2

13(3

Cordova.

A ‘Sao Paulo" Cio. Nacional de Seguros de Vida 
Soo Paulo

Presados Senhores 
Pela presente, venho apresentar aos Srs. Digníssimos Dire

tores e Oerentes da “São Paulo” conceituada Cia. Nac. de Seg. 
de Vida, com Séde em São Paulo, os meus agradedimentos, pe
la presteza com que fui atendida com referencia ao pagamento, 
que me fazia jús como beneficiaria da apólice n° 83 918, re
presentando o valor de Cr.$ 4o.ooo,oo, emitida pela referida 
Companhia sobro a vida de meu saudoso esposo finado José 
Borges do Amaral Filho que em tão bôa hora soube ser previ
dente realisando uma apólice de Segura de vida com apenas 
um ano de vigência.

Outrossim, muito agradeço o snr. Ouido Krambeck, Inspe
tor da mesma, o qual foi autorisaa<> a entregar-me o cheque 
para o pagamento, vindo a minha presença especialmente para 
esse fim, e em particular a pessoa amiga do Sr Sinval Dias 
Batista, que exerce as funções de agente nesta localidade, incan- 
çavel trabalhador na tarefa de tão importante ramo, que é o Se
guro de Vida

Anronio Inácio, (Camoo B;lo) 10 10-1948 
Agradecida

Amélia Varela de Chaves

JUIZO DE DIREITO DA j^ede quinze melros de frenle 
COMARCA DE LAJES P°r «tenta e quatro metros d.-

Edital de Praça
O Doutor lvo Guilhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na torrna 
da lei. etc.

frenle á fundos, mais ou menos, 
dividindo. Ao Norte e Oeste, 
com terras de Olimpio Olinger, 
á Leste, com a rua Florianópo
lis, e ao S il, com terras de Ma- 
ria Candida da Silva Mello, 
nesta cidade, todo fechado por 
muros e cercas de ripas, avaha- 
oo pela quantia d: cento c 
quatorze mil cruzeiros (C-$. .
114.000,00) E quem quizer ar-|gar público do cosfume e p j -  
rematar deverá comparecer no blicado na forma da lei. Dado 
lugar, dia e hora scima meneio P passado nesta cidade de La

JUIZO DE DIREITO DA

Co m ar c a  de  l a o e s

Edital de Praça
o  Doutor lvo üuilhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Comarca Lajes, Estado de 
santa Cararina. na forma da 
lei, etc .

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de praça, com 
o prazo de vinte (2o) dias, vi
rem, dele conhecimento tiverem 
ou a quem iuteressar possa, que 
no dra vinte e seis do corrente 
mes de outubro, ás dez horas, 

porta da sal« dos despachos 
dêsle Juízo, á rua Quinze de 
Novembro, número dezesseis 
nesta cidaoe de Lages, o portei
ro dos auditórios, ou quem suas 
vezes fizer, levará a público de 

| venda e arrematação por quem 
mais der e melhor lanço ofere
cer, acima das avaliações, as se
guintes glebas de terras que fo
ram separadas no arrolamento 
dos bens deixados pelo finado 
Qaintiliano Domingues de Oli
veira, para pagamento de dívi
das aos credores Joaquim Verís
simo da Silva, Antoniu Justino 
de Lemos e Oliveira Pereira dos 
Santos, respectivamente, a saber. 
\) -  Uma parte de terras de 
cultura, com 150.ooo m2, mais 
on menos, entre o arrôio Bonito 
e as divisas de José Maria An
tunes Ramos, no distrito de 
Cerro Negro- desta comarca, 
avaliada pela quantia de trezen
tos cruzeiros, 2) -  Dois e meio 
alqueires de terras de cultura,
6 margem esquerda do arrôio 
3onilo, do passo que conduz á 
Cachoeirinha, para baixo, n o 1 
distrito de Cerro Negro, desta 
comarca, avaliados pela quantia 
de duzentos cruzeiros, 3) um 
alqueire de terras de cultura, á 
margem esquerda do arrôio Bo
nito, anexo aos dois e meio al
queires no mesmo lugar, no dis
trito de Cerro Negro, desta co
marca. avaliado pela quantia de 
oitenta cruzeiros, c  quem os 
bens quizer arrematar, deverá 
comparecer no lugar dia e hora 
acima mencionadas, sendo eles 
entregues ao arrematante que 
mais der e maior lanço oferecer 
acimz das avaliações supra-cita- 
das, depois de pagos o preço e 
as eustas da arrematação. O pre
sente edital será afixado no lu-

F-z saber a tolos que o presen
te edital, com o prazo de vinte
dias, virem, d a l e ; nados,  sendo os mesmos ben» ge8, Estado de Santa Catarina, 
tiverem on quem mte ss p P„tregues ao .rrematante q ie áOS cjnco <jjas <j0 més de ou-

irnis der acima la referida ava- tubro do ano de mil novecentos 
liaçã.i, depois de pagos, no ato. e quarenta e oito (5-10-1948). 
em moeda corrente, o preço e
mais as custas da arrenrstação, Waldeek Aurélio Sampaio, 
inclusive taxas, facultando-se no Escrivão do Civel, o datilogra- 
eutanto ao arrematante oferecer subscrevi e também assino.

sa, que no dia dezenove (19) do 
irè- de outubro do corrente ano 
de mil novecentos e quarenta e 
oito, ás dez horas e trin’» mi
nutos (10,30), na sala do> dei 
pach s dèste juizo, a rua Quin
ze de Novembro, número deses 
seis, nesta cidade de Lages, o 
porteiro dos auditórios, ou quem 
suas vezes fizer, levará a publi
co pregão de venda e arremata
ção por quem mais der c maior 
lanço oferecer, acima da avalia 
ção de cento e quatorze 
cruzeiros (CR$ 114-000), os bens 
penhorados a Manoel Padilrw 
Sobrinho e sua mulher, na açào 
fircotiva que por êat-* juizo 
lhes move José de Mello Lesar, 
a saber: — Um prédio d? dois 
andares, construído de material, 
com quatro portas de frenle, 
coberto de telhas, forrado, asso
alhado, envidraçado e pintado, 
com cozinha e mais dependên
cias, e respectivo terreno qut

fiança idônea por tres di?s.
O presente edital será «fixado 
no lugar público do costume e 
publicado na forma di lei • Da
do e passado nesta cidade de 
Lages, Estado de Santa Catari
na, aos vinte e dois dias do mês 
de setembro do ano de mil no- 
ventos e quarenta e oito . . . . 
(22-9 948) =  Ku, Waldeek A. 
Sampaio, Escrivão de Civel, o 
datilografei, suborevi e assino 
o MM. dr. Juiz de Direito da 
Comarca-

lvo Ouilhon Pereira de Mello 
juiz de Direito

Waldeek Aurélio Sampaio 
Escrivão dOjCivel

lvo Ouilhon Pereba de Mello 
Juiz de Direito

Waldeek Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Leitões (Je Kaça
A Fazenda de CriaçSlo de 

Lajes tem para a venda, 
a razSo do C r$  12,00 (Doze 
cruzeiros) o quilo, leitões 
vacinados contra a peste 
suina.

qtwdlpâaz

Expresso Grnzziotin
P É j í ^ S S à  Be Transportes

Lid a .

fflsaSSELäbi

--•a . -2 ^  ;

Rapidez -  Conforto * Segurança
Lnjes • v a c a r ia  -  c a x i a s  ■ Porto A lecm \

LAJES — VACARIA -  DIARIAMENTE
DE LAJES às 6 horas — DE VACARIA às )3 horas

LAJ ES -  CAXI AS

DE CAXUS, 3as e 6as às 7 horas 
DE LAJES, 4as. e Sab, às 6 horas, combinando com 

P. Alegre, com lugares reservados

Lajes — Porto Alegre

DE LAJES, 2as e 5as às 4 horas 

DE P. ALEGRE, 4as e Sab. às 5 horas

Informações nas Estações 
Rodoviárias

Associação Rural de 
Julío de Castilhos

13» EXPOSIÇÃO aG k O PECUARIA E DE INDÚS
TRIAS CONFXAS-4» EXPOSIÇÃO DE POTrtlLHOS 
DEC OKRIDA - 7° X)NCUKSO DE «CONJUNTO» 
DE REPRODUTORES E DE GADO GORDO PELO 

REGULAMENTO DO INSTITUTO DE CARNES

A Realizar se nos dias 5, 6 e 7 de Novembro 
próximo no Parque de Exposições da Associação Ru
ral, oficializada pelos Governos Federal, Estadual e 
Municipal e patrocinada pela Federação das Associa
ções Rurais do Rio Crande do Sul

SRS. RURALISTA-': Comparecerão a esse gran
dioso oertâme, as melhores cabanhas dèste Estado 
bem como, representações bovinas e ovinas da A r
gentina e Uruguai

Solicite cômodos com antecedencia.

VENDAS na Exposição de 1946 Cr$ 
VENDAS na Exosiçao de 1347 Cr$.

037.900,00
1.606.780,00

F A R M 4 C IA  P O P U L A R
i)ir«vBo técnica do farmacêutico diplomado

UNION 10 M V. RI 01S
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A sua Fartnac a de Confiança
Completo sortimento d» perfumarias e artigos de toucador

Moderno o aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichoso

A mais Barateira
Praça João Pessoa — Lajes
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Prefeitura Municipal de Laje»
ESTADO D E S A N T A  C A T A R IN A

Aluga-sü
Uma casa de mcadia na tra

vessa 3 de nutubro, Ponte O.

Tratar ne»ta redação.

M ovim ento da T e s o u ra r ia ,  d u ran te  o mês 
de Setem bro  de 1498

Saldo do mês de Agosto do corrente ano Cr $. 412.965,8o

Receita Orçamentária
9

Imposto Predial Ci$. 5.o55 oo
Imposto s/industrias e profissões > 19.983,5o
Imposto de licenças » 3 311,00
Imposto S/Explcração Agricola e Indústria! » 3o3,oo
Taxas de Expediente > 1 o85,oo
Taxas, Custas Judiciárias e Emolumentos > 1.873,oo
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos > 188,00
Taxas de Limpeza Pública > 7o,oo
Cobrança da Divida Ativa  ̂> 12.596.8o
Contribuições Diversas » 3.991,6o
Multas em Geral > 4.4o2,oo '
Renda Imobiliária > 29 448,oo
Receita de Mercado, Feiras e Matadouros » 445.3o
Receita de Cemitérios > 43.00 1

Cr $ 495.7Gt.oo

Despesa Orçamentária
Administração Geral Cr$ 21. l8o,8o
Exação e Fiscalização Financeira » 6.o38,4o
Segurança Pública e Assistência Social > 2 734,00
Educação Pública 41 .o65,5o
Saúde Pública > 3.163,oo
Fomento > 9oo,oo
Serviços Indústriais > 47.621,00
Serviços de Utilidade Pública » 28.773,1o
Encargos D/versos > 2o. 491.6o
Créditos Especiais > 13 olo.oo

C r$ 184.977,4o
Depositado no Banco Nacional do Comercio > 22o.ooo,oo
Saldo na Tesouram » 90.7836o

Lajes, 1° de Outubro de 1.948 

Hildebrando Milton Reis

495.701 ,oo 

M. Lucena
Contador Tesoureiro

Reque rimentos despachados
Dia 5 de Outubro de 1948

N- /423 Augusto Palhano de Oliveira - Licença para demolir 
um prédio - Sim.

Dia 6 de Outubro de 1948
N- 1421 — João José do Vale - Transferência de terreno forei- 

ro Junte a Carta de Aforamento-
N- 1345 — Evaldo de Jesus Mortari -  Licença para explorar 

uma pedreira. Sira a titulo precário,
Dia 8 de Outubro de 1948

N- 138o — José Luiz de Oliveira Ramos Licença para refor
mar uma garage Cumpra o parecer do Fiscal Ge
ral.

N- 1455 — Empresa Mario A. de Souza -  Licença para fazer 
melhoras na Gabine do teatro Carlos Gomes. - Sim 
apos o pagamento do que for devido.

Dia 11 de Outubro de 1948
N- 1411 — João Pedro Arruda - Aprovação de planta e licença 

para construir um prédio para o Snr. José Vargas 
Sim-

N- 1459 — Firma Verza Damoün Cia: Ltada Aprovação de 
planta e licença para demolir • Sim.

N‘ 1464 -  Nestor José dos Santas - Transferencia dr terreno 
foreiro - Sim.

Dia 12 de Outubro de 1348
N' 14G1 — Laudelina Vieira de Araújo - Licença para explorar 

uma qedreira -  Sim.
N- 1468 — Honorata Pereira Ramos -  Transferencia de casa e 

terreno foreiro -  Sira.
N. 14G9 — Laudelino de Oliveira Branco - Transferencia de ca

sa e terreno foreiro - Sim.
N 14o7 — Joaquim Melim Filho • Retificação de medição- In

deferido dirija-se a quem de direito.

- Leia e Assine o 
Correio Ugeatio

ontador
Devidamente registado no 

C. R C aceita escritas co 
merciais e fiscais e demais 
serviços oootábeis.

Propostas e informações 
na gerencia deste jornal.

, I *

V en d em -se
Cinco lotes de bons ter. 

renos á rua Sao Joaquim 
Tratar com Odilon Couto 
Lalão )

A L U G A M - S E

Salas
III)

Edifício
M A R A J O A R A
Informações

9

com a gerência 
do CINE TEATRO

M ARAJOARA

Br. C E L S O  R A M O S  
BRANCO 

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rud Hercilio Lui
LAJES

Atend« chamados para as co
marcas de S. Joaqo.-m, Curifi 
'bdnos. Bom Retiro e P,0 |0Scl.

Dr. Caetano Costa Jor.
I

Esjiccialista em doenças dos

Olhos • O uvidos -N a r i z  G a rg a n ta
Reencetou sua clinica

Consultório: Edif. Dr' Accacio 2o Pavimento 
9 ás 11 e • 8 és 5 horas.

S en h o r c o m e rc ia n te  1 |
Aos seus empregados proporcione uma alegria, 

presenteando-lhes com uma caderneta da Caixa J 

Econômica Federal e como lição aos hábitos 

de poupança.

Quer comer bem ?
Vá ao restaurante do Clube 14 de

Junho
COMIDAS A P E T IT O S A S  - A M B IE N T E  SELECIONADO 

Satisfaça seu paladar

Cosinha brasileira e italiana Adega sortida

Doenças e Operações
DE

Olhos -  Ouvidos - Nariz - Garganta
,"Cabeça -  Pescoço -  Bocaj

dr. J. Araújo 

Especial i s t a
Assistente do Prof SANSON do Rio de Jaueiro 

Especialista dos Hospitais de Florianópolis

Está dando Consultas em Lajes, a Rua Hercilio 
Luz n° 30 — Rua do Hospital

D R . JO ÃO  C O S T A  N E T T O

Alta Cirurgia — * Doenças do Senhoras — Parto

uPERAÇÔES : tle Estom ago. Intestino, ciapendite, Figad o e Vias Bi
liares. 1 iroide Bocio (Papo^. H érnias Varizes e H em orroidas. Rios 
e Próstata Utero Ovários e Seios. Tum ores em geral. C irurgia dos Os
sos e A rticulações. Fraturas. C iru rgia  dos D efeitos Congênitos e ad
quiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. 19!)

Consultono: Praça Cel. Joíío Costa (m eim Ni Café Sruziifl)

Cidadão! ! !
Quer o progresso de sua cidade ? Deposite seu di
nheiro na Caixa Econômica Federal.
( ) dinheiro depositado em determinada zona» »erA 
invertido nela mesma, crescendo o número de sua» 
habitações, possuindo cada interessado a casa pr<̂ 
pria.

fti«v
«lan:
ifiodí 

Ex
ala 

*o
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de Laies
Exposição Agro-Pecuária Relatório da excursão dos Es~

co eiros de lajes á Vila do 
Painel, nos dias9 e Iode!

Colaborando com o interesse coletivo ramos noticiar
» marcha dos serviços da nossa próxima Exposição! 

Visitamos nesta semana o aprazivel local
aqui 

edifica0 grande pavilhão para bovinos r ~ ° nt*e se
' As paredes desse pavilhão já estão sendo terminadas e a

marcha acelerada dessa obra, faz prever sua breve conclusão,. -  -------  .
deve COmo os detrais movimentos de do caminhão qu* o nosso * ^ js

outubro du I4 »8
Os escuteiros reunir n 

escritório do ch:-fr J (,a< 
par  ̂ d lí, partirem com d 
*"  Painél. Estávü.no

se n< 
A- th 
-tuio 

espora

terra, aeve a C.omrssão Diretora, ao esclarecido espirito de coo- 
peraçâo que vem emprestando a Lajes e agora em particular 
aos sens pecuaristas, o Exmo. Sr. Tte. Cel. Othun Dutra Frago
so, digno comandante do Batalhão Rodoviário aq ii sediado.

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pelo interesse e devota- 
mento que sempre tem demonstrado á sua terra, vem de contri
buir com elevada soma em dinheiro.

Por estes dois gestos dignilicantes, a Comissão Diretora 
empenha sua gratidão.

Nestes dia- iniciar-se-à nesta cidade a campanha de con
tribuições que será levaoa a efe-to pela Comissão Diretora, para 
auxilio a construção de mais dependencias necessárias a realiza
ção laqueie certâme.

A eficiência dessa campanha será marcada pelo dedicado 
apoto que os laj-anos costumam dar aos empreendimentos como 
este, que visa elevar cada vez mais os seus filhos, com a de
monstração de quanto é capaz a perseverança daqueles que se 
empenham em produzir sempre o melhor.

Os cara -  brancas na 
vanguarda

Noticias da Argentina re
velam que o preço máximo 
de iodar as raças na gran
de Exposição de Palermo, 
foi alcança lo por u n Cam
peio Reservado -la raça

Uereford, que custou S7.0UO 
peso*, ou sejam, Cr$ . .. 
436.000,00 em nossa moeda.

Parabéns aos criadores foi aceso 
do famoso gado “ Pampa”.

Os trabalhos da XIH E x 
posição Agro - Pecuária de 

iu de CastilhosJulii
de 
ha 

eco-

O município de Julio de Ostilhos, pelo trabalho tenaz 
seus principais homens, vai ocupando uma posição que de 
muito deveria ocuprr pela sua indiscutível importância 
nômica.

No setor agro pecuário, destaca-se a iniciativa da Associa
ção Rural, que re»liz-rá nos dias 5, 6 e 7 de Novembro próxi 
mo um grande certâme de reprodutores.

A XIII Exposição de Julio de Castilhos, constituirá ura acon
tecimento econômico de alta reievaucia nesta regiào 
uma verdadeira surpresa sôbre o município, que é, 
da, um centro nuclear de raras energias.

U na ala do grande pavilhão será cedida aos 
e a outr parte do recinto aos ir.dustrialistas para exporem 
suas manufaturas. Isso dará ao granoe público 
ta do valor e da importância do desenvolvimento industrial de
vários municípios do Estado.

A vista dos preparativos e

e revelará 
sem dúvi-

agricultores 
as

>ima idéia concre-

do entusiasmo com que o mun
do Acro-âecuário ia está acorrenoo ao certâme, tudo leva a crer 
que f  13‘  Exp sição Agro-Pecuária de Julio de Castilhos, va, 
S T  t o r ò s Â r í n t e .  o M io .  qu., «o gên.ro, I» «
fez na referida reg/ão. _____ __

tent' miMar. T Alb.-no Varas 
' im, amigo incansável para tom

nosso movimento, c.nvfguiu 
do Comandante do 2° B.f Ihão 
Rodoviário Cel Otton Fragoso 
que, prontainente soube servir 
à Associação dos Escoteiros de 
Laj.-s

Logo que o caminhão chegou, 
o nosso assistente militar diri
giu-se aos chefes, e êstes logo 
providenciaram o embarque dos 
escoteiros

Ao chegarmos à vila do Pai- 
uél, fomos recebidos por uma 
comissão que empregara seus 
esforços em localizar os esco
teiros e seus chefes. O nosso 
assistente militar e a chefia jun- 
lo da comissão dirigiram-se ao 
proprietário de uma belíssima 
chácara, na qual acampamos e 
fomes visitados pela comissão e 
muitas pessoas às quais rende
mos o nosso preito de amizade 
e gratidão

As 19.30 lnras, os escoteiros 
deixaram ■> acampamento com 
destino à vila, para as soleni
dades do fogo oo conselho, em 
frente à Igreja, e, is  2o horas, 

o F o g o  do Conselho, 
falando e sr. Tte. Alberto Va- 
rassim que, em poucas pala
vras, agradeceu à comissão e 
ao povo de Painél íe, em segui
da. uson da palavra o nosso 
chefe Jonas Martins, que vem 
empregando todo seu esforço 
para o bem desta organização. 
Nas solenidades do fogo do 
conselho foram apresentados 
pelos escoteiros, diversos núme 
ros, assim como os Painelenses 
apresentaram diversos números 
oferecidos aos escoteiros.

Domingo, às 9 horas, desfi
lamos pela principal rua da vi
la e logo dirigimo-nos à igreja, 
depois, os escoteiros, acompa
nhados dos chefes, fizeram urna 
passeata pela vila, dirigindo-se 
em seguida ao acampamento.

As 14 horas fomos obrigados 
a levantar acampamento devido 
o mau tempo, tende chegado, 
de volta, em Lajes à> 17,30 
horas.

Associação Rural
teci

A Sociedade Nacional de A gricultora^ do financlamen
ar de uma reunido no Pala. io do » ste te  ali.n oe ---------,------

Or.Valença
Clinica exclusiva de 

criaDças

Consultorio: 1° andar do edi 
ficio Marajoara 

Consultas da- 14 ás 17
hora» — Fone. 67

Rrsidencia: Rua Cel. Aris- 
tibano Ramos 8 -  Fone 14

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

Desembargador Aposentado)

Consultas e 
criminais, de

pareceres Ações eiveis, Comerciais 
acidentes no trabalho e trabalhistas

kesidencia — Rua Cel Cordova n° 40 -  Fone 88

E scritório  — Rua 15 de Novembro — Edifício João Cruz Jo r . Kone 88 
/ .A JES — Caixa Postal u" IV — Sta. — Catarina

Senhor industrial
permita que seus operários esbanjam suas pró

prias economias. * D iga-lh  da necessidade em fa
zer, cada om, depósitos na agência mais próxima 
da Caixa Econômica Federal.

0  Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretamente nas fabricas, artigos do alta
classe

Vende barato para vender muito
Calçados de todos os tipos, para toJos os preços

Rua 15 de Novembro Lajes

Verônica Sell Pilar
Parteira - diplomada

Atende em domicilio e na 
Ramos

Maternidade Tereza

Residência: Rua Fausto de Souza em frente ao 
Moinho Ipiranga

VENDE-SE
potieiro com

no ‘Conta Diuheiro”, situado 
em futurosos pontos, por pre 
ços de ocasião :

33.0OOm2 fechado de arame;

I 1

lo cl» agnculturu, apresentou unia
Presidente da Republica,

íiieesiSo  que foi integralmente a ce iu

pelo Exm . Snr Pres,dente da 
pui*, o credito agrícola, inçlusi 1 qdo B raaj| „ diretumente por in -
colonos, atravez das Ageuci»» r  -erativa* Agro-Pecuarias A proposi-l 
termedio das A .s o c ia ç f* .  Rur» > t  „egu.ntc telegrama:
to deste im portante assunto loi l PaU cio do Catete - Rio

Erm o. Snr. Pres.dente d» Reput o „„gestío  apresentada
Governo vg intermédio

S o o ie d id e '^ N lc ïo n a ^ 11 Agriculturac J Jtent^ ° icolâ  v g ‘indispensável deaen-

»....o Bmil * '  “ S a u .  m’ic"
volvimento produção vg 
rios pt KeHpeitosas Naudaçõos 

'f i ta  B ianchm i 
President«

P inhein is  á venda
Próprios para serraria, 

vendeiu-se de 3 a 4 mil pin
heiros, situados á margem 
da estrada de Santa T ere- 
Kinha do Salto, próximo á 
Usina da Força e Luk.

Informações nesta redação.

lote com 2.850m2 na Federal;
lote com l642mLÍ arborisado e fechado;
chacara com 3 087m2 arborisado e fechado.

Informações nesta Redação

C. Montenegio & Cia.
varejo

Nada Além de Cr.$ 25,00
REPRESENTAÇÕES - SEGUROS - ESCRITAS EM 
GERAL • ALIANÇA DA BAHU CAPITALIZAÇÃO 

Rua Marechal Deodoro — Lajes

le ii e Assine o 
Correio Ligeane
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A PAPiTAI  ̂ casa ^ue Procura êr semPpe as maiores novidades11 nJL em artigos para homens, senhoras e crianças
Rua Correia Pinto, 80

C I N E M A  I
BARBARV STANWICK e RAY MU,AMO 
NUM «TECNICOLOR» DESLUMBRASTE !

A veterana «marca das estrelas» ■— a Paramount, vai dar- 
ros amanha, domingo, às 8 horas um espetáculo imsquecivel, 
que a nossa cioade vai aplaudir sem reservas, com ©ntu«iasmo

CALIFORNIA — eis a produçio máxima que os estúdio* 
0» «Paramount» filn aram em deslumbrante TECNICOLO/? J 
constituindo uma das ir uravilha» do Cinema moderno, e que ( | 
nosso suntuoso Marajoara vti exibir nas Sessões de Diroin»» | 

«Segunda «.Terça-feira.
Oranrie romance, inspirado nutra época faustosa em que 

• California era o centro maior das «mbições humanas, strain 
do gente de todos os quadrantes para as su s minas de our*' 
ou para a vida de ostentação e esbanjamento das «cidades d< 
pecado»;

E’ num ambiente de contrastes entre a paisagem de seu«
! campos belíssimos « seus salões luxuosos, que se desenrola 

romance emocionaDte. cuja interpretação fui entregue a um coo 
junto de artistas de ecol — como Barbara Stanwick, Ray Milan 
Barry Fitzgerald, Oeorge Üocloum, Albert Dekkír, pelo famos.' 
diretor e produtor John Farrow

Além de grande romance, é acima de tudo, uma realiz j 
çâo c inerrstogtr-fica de que se deve orgulhar o seu produtor, 
companhia veterana — * Paramount, e a própria instituição d«l 
Cinema americano.

Para atender ao grande numeroso publico, que por certo 
vai comparecer à exibição rtêste portentoso f.tme, o M .rajoar 
vai mante-lo em cartaz hoje, amanhã e terça-feira.

O RETIRO DE DRA’CULA
E’ o programa para amanhã, dqmingo no Carlos Gome 

que vai ofeiecer ao publico um dos maiores espetáculos do genn ,
0  Retiro de Dracula é um drama emocionante, sensacional, 

que apresenta 08 trêsmonstros mais populares do Cinema =  
Frankenstein, O Lobisbomem, K O Corcunda! E ainda. O Médi
co Louco e Dracula !

P r o g r a m a  p a ra  as festividades c o m em o 
ra t iv a s  d a  S em an a  da C r ia n ça

1 - Visitas às escolas pelos srs Prefeito Municipal, Dr 
Presidente da Comissão Municipal da Legião Brasileira de As
sistência e Médico P »ericultor, com oalestras alusivas.

II - Concurso de Assiduidade e Aproveitamento nos Servi 
ços de Higiene infantil e Puericultura, respeeticamente nos Ser
viços do Centro de Saúde e Posto de Puericultura.

III -  Distribuição de prêmios às crianças contempladas no 
C oncurso.

IV -  Distribuição de mimos à gêmeos inscritos «m ambos 
os serviços (Puericultura e Higiene Infantil). • (Concurso da 
Prefeitura Municipal).

V -  Sessão especial em ambos os teatros da Em presa M i
no A. de Sousa Ltda.

VI • Encerramento da Semana da Criança, com distribui
ção de guloseimas, às criança» inscritas nos Serviços de Higiene 
Inf&ntil e Puericultura

(Centro de Saúde *  Posto de Puericultura). - (Concurso da 
Prefeitura Municipal).

Correio Lageano
Lajes, 16 de Outubro de 1948

“Agora sei porque 
o Serviço Ford 

é mais 
econômico !

m ú r
“ o* « d «  cu
•m r»nt conhecem meu carro- 
"até a alma”. Trabalham me
lhor porque adotam...

I H *  Marke, mala rá
pidos e econômicos. K economizo também 
o h  peças, porque as...

...k m  UjlMma»
M  se ajustam com prccisSo 
ao meu Ford, funcionam me
lhor e duram mais. E...

T r o g o .n o ,  o  se u  c a rro  • «  

tom fnhdo *o rd  p a r o  u m a  

inspeçflo p o r ló d lc a .  Aqui, 
é l o s o t o n t l r á  « m c a io ' . .  

• a  se n h o r  t a m b é m  I

... e* tmmmmmrm» ••pe
rlei« ,»rd facilitam e 
abreviam o serviço. 
Como vé, além de 
dinheiro, economizo 
tempo também...”

OICI
MMílIOS MUSICIIS 

FORO

A* «ei. frlroi. %).?0 
hores . Icd io  Taci, 
•dl « id o *  t*-ng?i 
0>k ic ) • * j-o 
1 IfutOVc f  &CU'- .«tq  
©n«J.« W i.gc i (  ><Á) 
l o t  * cu** »49.9 re 

C.C9 b I •  95.tO m  

- 11. :ó Io).

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU fORD

Revendedores nesta cidade:

Cerr de Autòm óveis J. Buatim S. A.

AMANHÃ -  Domingo:
_ NO MARAJOARA á s  8 H o ras

A paramount vai apresentar o seu monumental filme em tecnícolor
-  C a l i f ó r n i a  = —

COM OS GRANDE« E PREMIADOS ASTROS:

R a ; Miland e Barbara Stanwick
além de um grande conjunto de artistas consagrados !

Não percam esta colossal produçflo do moderno Cinema, de sucesso Mundial !
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