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RcâliZâçõ?s do Estado Novodia mai8 viva no8 seua ?°mPatrici°8- cuj°8 direitos Marinha mercante do 
Brasil

A Justiça do Trabalho

nem por isto se deixam de reconhecer e proteger. Nin- 
Iguem melhor do que o presidente Getulio Vargas com-* . 
i preendeu que «marchamos para ura futuro diverso de • Marinha M ^ rc a V ^ S a d a 0'  
quanto conhecíamos em matéria de organizaç.fto eco-,coordenar todos os problemas

Renato Travassos
nômiea, social e política e sentimos que os velhos sis
temas e formulas antiquadas entram em declínio*. Daí 
as realizações do Estado Novo Nacional, eutre as quais 

A Justiça do Trabalho, que foi instalada em todo o a da Justiça do Trabalho avulta como uma das mais 
Brasil, apresenta, entre outras vantagens, a grande significantes e é obra que bastaria a recomendar um es- 
vantagem de ser prática e rápida, através de ações fadista moderno, cuja visão transpõe os horizontes pró-
Sfl r 11 VI  ̂Q t O V> . 1 A A A 1- f l A n 1 l / i n A A n rt» m a . m .1 a ̂   ̂1 .  _ _ _ _ V 1 l A n n ■ i bata rl a n a a i n « a a «a a «a I asumárias, tendo, por finalidade, agregar duas classes 
que, até bem pouco tempo, viviam em constantes con
flitos, e promover-lhes o necessário entendimento e a 
imprescindível cooperação, no sentido de que emprega
dores e empregados possam, unidos e confraternizados, 
pugnar pelos seus próprios interesses e, assim, concor
rer, de maneira harmônica e eficiente, para o progres
so e a prosperidade nacionais. E’ mais uma promessa 
do Presidente Getulio Vargas que se cumpre, em be
neficio da nacionalidade. O estabelecimento deste or
ganismo especial destinado a dirimir desavenças entre 
o capital e o trabalho, é, sem duvida, uma das reali
zações mais importantes do Estado Nacional. Creando- 
o, o Governo oferece á industria e ao comércio do nos
so País um dos mais sábios estatutos de proteção que 
se conhece em todo-o Mundo.

Trata-se de u n orgfto judiciário sem complicações, 
no qual a justiça i  exercida de modo ágil e maleavel, 
sem delongas prejudiciais nem custas alarmantes Ado
tando-se a oralidade do processo, excluindo-se as for
malidades dispensáveis, todos os dissídios individuais 
ou coletivos do trabalho poder&o ter soluçáo imediata, 
e que é um dos principais objetivos da patriótica po
lítica social adotada pelo Governo do Presidente Ge
tulio Vargas. O novo orgâo judiciário distribuirá, en
fim, por intermédio de uma processualidade simples, 
rapida e barata. Realmente, a legislação social brasi
leira passou a ter, de agora em diante, o seu comple
mento proporcionador de permanente harmonia e bom 
entendimento entre empregadores e empregados, num 
constante empenho de estabelecer o equilíbrio entre o 
capital e o trabalho. Esta justiça solucionará proble
mas e dissenções eventuais, afastando, como convém 
que o faça, o perigo das greves e dos tumultos ope
rários, ficando, estes e aqueles, caso se verifiquem, su
jeitos á severidade das penas impostas pela nova legis
lação trabalhista.

Instituindo o Ministério do Trabalho e creada ago
ra a justiça respectiva, o Presidente Getulio Vargas 
conseguiu realizar uma obra que, por si só, recomen
daria um homem público, pois, com isto poude livrar 
o Brasil de uma grave ameaça: a desharmouia entre 
duas classes de que, em quasi tudo, depeude a gran
deza econômica e, portanto, a prosperidade nacional. 
Já  hoje nao existem, no Brasil, animosidades nem pre
venções entre as classes produtoras. Isto representa,

ximos num descortínio mais amplo.

Cruzada Nacional dc 
Educação

Grêmio “Ramalhete Ro
seo”

Realizou-se domingo passa- 
. , . . do, dia 18, com grande êxito, a

Rio de Janeiro, O de maiO|festa campestre, promovida pela 
de 1941. 'distinta directoria do Oremio

„ . , , . , , «Ramalhete Roseo*limo. Snr. lndalecio Arruda
Prefeito Municipal de Lages- 
Santa Catarina.

Ref. seu telegrama de 
303 4/941.
Comemoração do aniversário do

snr. Presidente da Republica
A Cruzada Nacional de

Educação agradece a ines
timável colaboração dessa 
Prefeitura e apresenta felici 
tações pelo brilhantismo das 
homenagens ao snr. Presi
dente da República a 19 de 
Abril do corrente ano.

Tem o prazer de comuni
car a V. S. que no relatório 
que apresentará ao Chefe 
da Nação, incluirá esse mu
nicípio entre os que se des
tacaram nas referidas come
morações.

Atenciosas Saudações
Dr. Gustavo Armbrusl 

Presidente

Maquinas agrarias

Vantagem do gasogenio 
sobre o motor a gasolina

O Ministério da Agricultura, 
com o intuito de esclarecer, de
talhadamente, ás vantagens do 
gasogenio sobre o motor á ga
solina, acaba de divulgar, em 
folheto de autoria do sr. 0. A. 
Burton, da Companhia de Car
ris, Luz e Força do Rio de Ja
neiro, os resultados das experien 
cias realizadas po« esse técnico.

Urna dessas experiencias, en
tretanto, rnerece um registro _es 
pecial pelo êxito alcançado. 
Trata-se das viagens feilas por 
um caminhão «Internacional», 
equipado com gasogênio e de 
4 toneladas de capacidade. Es
se camir.hão da Light, cuja co
laboração prestada ao Oovêrno 
deve ser ressaltada, peicorrendo 
8.178 kms. cm serviços de trans
porte de cargas dessa empresa, 
gastou 462$000, a $101 o quilo 
de carvão. Um outro caminhão, 
das mesmas proporções e qna- 
lidade e usando o motor a ga- 
zolina, gastou na mesma opera
ção, 3:1 lfi$600, á razão de . .  . . 
$3H0,68 por quilômetro.

Disso resulta uma economia 
liquida a favor do gasogênio 
de 2:654$600.

O Ministério da Agricultura

relacionados com a navegação 
do Brasil, é um grande passo 
para o melhoramento dos nos
sos transportes marítimos.

Com uma extensão litoranea 
de 9200 kilometros re mais de 
36916 quilômetros de rios na
vegáveis, os transportes por 
agua no Brasil assumem parti
cular importância, no quadro 
das suas vias de comuntção.

A frota mercante do Brasil é 
a primeira da America do Sul e a 
quarta das Américas. ;Os Esta
dos Unidos, em 1939, possuíam
11.874.000 toneladas de regis
tros, a primeira frota das Amé
ricas e a segunda do mundo. 
A Inglaterra, com 17.994.000 to
neladas, no mesmo ano, pos
suía a maior marinha mercante 
mundial.

Em 1939, o Brasil possuía
470.000 toneladas de registro.

Em 1940, a frota mercante
Brasileira passou a 513.176 to
neladas, com 276 unidades.

Associação Comercial de 
Lages

São convidados todos os srs. 
comerciantes a comparecerem 
no salão da casa Gigliartri, a 
25 deste, pelas 13 horas, afim de 
tratar de assuntos relacionados 
com a Associação.

TELEGRAMA
O sr. Alceu Ooulart, digno 

Presidente da Associação Co
mercial deste município, recebeu 
o seguinte telegrama:

«Alceu Ooulart, Presidente 
Associação Comercial. Lages.

Palacio Catete — Rio-23/5/41 
Presidente Republica incum

biu-me agradecer cumprimentos 
lhe enviastes por motivo passa
gem seu aniversário.

Cord. Sauds.
Alberto de Andrade Queiroz, 
secretario Presidência Interino.»

do á Associação Rural de S. 
Joaquim.

-— r  -------  - . , . ,  „  ultimo, um arado e uma debu-
pois, uma bela conquista, pnncipalmente qu< o . n-,ac|eira couberam ao distrito de 
M undo atravessa uma das suas fases históricas mais ç errjt0 e o outro arado foi doa- 
tragicas, para dar lugar a uma nova era para a hu
manidade, e o nosso Pais necessita, como nunca, de 
ura regims de ordem, e Je paz, para, de acordo com a 
indole e as tradições do seu povo, só se entregar ao tra
balho fecundo, impulsionando o progresso geral e ga
rantindo a segurança interna.

Estimulando iniciativas individuais e coletivas, 
desenvolvendo-as nos seus vários círculos sociais, por 
meio de elementos ativos e pacíficos de produção, ao 
mesmo tempo que levando os indivíduos a olhar me
nos para si proprios do que para o interesse comum.

O Presidente Vargas vem creando, por atos e pa- cédulas dilaceradas recolhidas á 
lavras uma conciência de deveres que se torna, cada; Caixa de Amortização.

Segundo estamos informados,
das tres maquinas agrarias ofe- chr ma” T aienção^dos TnVeress^- 
rec.das pelo Serviço de Fomen- dos e#tVe resul,ado, que
o de Produção Vegetal do Es- vem Hcon(irmar a prafjcabilidade 

tado aos lavradores que con- e Q uso vantajoso do gasogênio 
correram A exposição de março nos vdculoa ^  transporte

Vinte mil contos de moe
das divisionarlas

A Casa da Moeda foi autori
zada a cunhar nova remessa de 
moedas de 2$00O, 1$000 e $500 
num total de vinte mil contos 
de réis.

As novas moedas substituirão

O decreto-lei que ampa
ra a familia

A sua execução só ter d ini
cio após regulamentada a 

matéria

Clube <14 de Junbe»
ASSEMBLÉA GFRAL

De ordem do Sr. Presi
dente convido aos Sn rs. 
sócios para a reunião de 
Assembléa Geral, que se 
realizará em 25 do corren
te, ás 15 horas, para, con
forme os estatutos, eleger- 
se a Diretoria, que gerirá 
os destinos dêste clube no 
periodo de 1941-42.Foi dirigido ao Ooverno Fe

deral o primeiro pedido de 
proteção á familia. Ouvido o 
Ministério da Fazenda, este d e - |L a ges> J2 de m aio de 1941 
clarou que o pedido encontrai 
amparo, opinando que o supli-' 
cante aguarde a regulamentação [ 
da matéria.

Levy Furtado 
Io secretário
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0  altruísmo dos proprietá
rios de jornaes

PAULO DE CAMPOS MOURA 

(Presidente do Centro de Expansão Cultural)

O encarecimento fabuloso do papel e de todos os 
materiaes indispensáveis á confecção dos jornaes, a 
considerável diminuição de solidariedade do povo para 
com os titanicos esforços dispendidos de meios de ren
da e os incessantes prejuízos, são obstáculos dif- 
ficeís para, cuja transposição os proprietários precisam 
praticar verdadeiras façanhas acrobaticas.

Berço dos grandes movimentos populares, patroci
nadora de importantes emprehendimentos, promotora 
de todas as campanhas nacionaes, tribuna de fervoro
sos patriotas e púlpito de ardentes sacerdotes, a nossa 
imprensa, apezar das muitas jdifficuldades. jamais se 
intimidou Os jornaes surgem com suas paginas reple
tas de enthusiasmo, pregando com exaltação a lucta 
pelo engrandecimento pelo progresso e pela riqueza do 
paiz. Interpretando com notável vigor as necessidades 
da nação e aclamando com veemencia a realidade 
brasileira, batalhando pela solução dos nossos grandes 
problemas e pugnando pelo saneamento dos males de 
nossa terra, os jornaes se tornaram authenticos refleto
res do mais puro idealismo nacional.

Aos factos mais desanimadores, a imprensa respon
de com impetuosa energia, demonstrando um prodigio
so altruísmo diguo de toda a admiração.

Atravessamos um momento bastante grave. Esta
mos sujeitos a um futuro de corrupção, ao qual é ne
cessário enfrentarmos com decisivas armas.Da presente 
attitude que tomarmos depende a perpetuação de nos
sa vida de paz e de liberdade. Os monumentos da jus
tiça e do direito estão sendo- ameaçados, a civilização 
está sendo agredida, a humanidade fascinoramente 
apunhalada, o planeta inteiro caminha aos solavancos. 
A’ imprensa cabe um papel de extraordinária impor
tância que precisará ser desempenhado com suprema 
sabedoria. Agir com neutralidade, manifestar-se com 
prudência e propagar com tacto os princípios de que 
carece a felicidade e sobretudo a integridade do Bra
sil, eis as condições priocipaes para a manutenção pa
cifica e trauquila da imprensa. O jornal é o leito da 
opinião publica. 3rande e delicada responsabilidade se 
transcrevem suas columnas. E é com inaudito júbilo 
que assistimos ao empolgante espectáculo jornalístico 
da actualidade revelando um gigantesco desprendimen
to por parte dos donos de jornaes que muitas vezes 
sacrificara interesses particulares para adherir com um 
surprehendente altruísmo, ao grandioso movimento que 
se processa no Brasil, em pról da nossa independencia 
economica, de nossa riqueza e da nossa grandeza.

Aviso do Almirantado inglez 
aos navios inimigos

Londres, (Associated Press) — O Almirantado ex
pediu a seguinte declaração: «Os principais navios ini
migos foram avisados de que os navios de fcua Ma- 
gestade lhes poderão dar o seguinte sinal: W B A, 
mensagem escrita em sinal do codigo internacional, 
cuja traduçao é a seguinte: «Pare. Não deite os botes 
ao mar. Não afunde o navio. Não use do radio. Se 
desobedecer, eu abro fogo*.

ITesouro do Estado de 
Santa Catarina

Coletoria Estadual de La
ges

EDITAL
De ordem do sr. Coletor, 

tórno público, que durante 
o corrente mós de Maio, 
ésta Coletoria Estadual efe
tuará a cobrança, sem raul- 
ta, do primeiro semestre 
do Imposto Territorial.

Os que não satisfizerem, 
o pagamento do Imposto Sp 
em apreço, no praso aci- 
ma, poderão faze-lo no mês 
de Junho, com a multa de 
20 •/..

Findo esse praso serão 
extraídas as certidões de 
divida afim de ser iniciada 
a competente cobrança exe
cutiva.

Coletoria Estadual de La
ges, 1 de Maio d e '1941.
Eurachio Fiúza de Carvalho 

Escrivão

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

Dr. Rubens Terra
Ad v o g a d o

Rua 15 de Novembro — LAGES
16—52 ijj
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A T E  N Ç Ã O  
Sõro vacina contra febre a f - j j ^  

tosa (do Lab. Vital Brasil) na j 
FARMACIA AMERICA.

O S . W A L D O  P R U N E R
H N T O R  

Rua Quintino Bocayuva, 16
Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas como de 
luxo. Pinta placas e abre lettreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO

p Q a  1] pÇqlfp Q c n  j f c ^ f p ^ l l  DÕalfp Q Q  11 p Ç'

Dr. José Antunes - - - - - - - - - - - - - -
— MEDICO —

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado para 
qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, Bisturi 

electrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.

---------- s—  Rubens Vieira B o r g e s -----------------
Cirurgião Dentista

Formado pelo Curso de Odontologia da Faculdade de Medicina do Paraná 
------------ CLINICA - FROTESE________

Hora marcada a cada cliente

14-52 Rua Correia Pinto, 54

1r 5 ^ i r ^ 5 i ^ i 5

1
I

11 aparelhos do exercito, vindos dos 
Estados Unidos

Chegaram ao Rio 11 aparelhos do exercito, vin
dos dos Estados-Uuidos. Os 11 aviões, vieram formando 
duas esquadrilhas, uma de õ, comandada pelo capitão 
Coelho Neto e outra de 6 chefiada pelo capitão Ita- 
mar Rocha.

§
§

D R A D E
de

Nicanor Andrade
Esquina das ruas 15 de Novembro e Correia Pinto

Fazendas de todas as qualidades a preços modicos. Possue completo 
sort,mento de sedas e de armarinho. Perfumarias, miudezas, etc. etc!

LAGES _  SANTA CATHARINA
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é a rainha das aguas de mesa

Arnoldo Heidrich
arrendatario.

DEPOSITO
em Florianopolis:

Rua Conselheiro Mafrn, N° 
Caixa Postal — 52

DEPOSITO
em Lages:

Rua Correia P into , N° SO 
Caixa Postal, 14

Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado
LAGES -  STA. CATHARINA

Preços commodos

Serv iços de infor-;!^!™ ,', 
inações dia 15 do corrente, às 20,30 ho- S  

ras, no Palácio da extinta As- 4=4 
sembléa Legislativa, uma sessão 
solene comemorativa do 50° ani- Tr 
versário da Encíclica «Rerum No- 4-4 
varum» de Leão XIII.

Falaram o exmo. sr. dr. Ivo 
d'Aquino, Secretário dos Negó- 4 4 
cios do Interior e Justiça e S. 4 * 
Excia. Revma, o sr D. Joaquim 

o devotado patiiotismo com que; Domingues de Oliveira, Arce-j4 t- 
o Governo Nacional estuda e j t»ispo Metropolitano, 
procura resolver os mais com-] Estiveram presentes o sr. Ir.-|L£ 
plexo- problemas de assistên- terventor Nerèu Ramos e altas i *

-------* ’ civis,

•rtTŷ rA,TrA'rtTt c M

Proteção à Familia
O decreto-lei n. 3.200, assi

nado, a 19 de abril p. passado, 
pelo Presidente Oetulio Vargas, 
tem um profundo sentido hu
manitário e revela o carinho

44

Cia social.
Já agora, deve a familia bra

sileira, sob a proteção do Esta- 
do-Novo unida e coesa com o' 
nunca, ao eminente chefe Getu- 
lic Vargas, mais tsse grande e 
inestimável beneficio. Levando- 
lhe o apôio material, amparan
do-lhe nas necessidades justas e 
humanas, dá-lhe também o Oo- 
verno Nacional, com aquele de
creto lei, confortador bem estar 
moral, de vez que sente a fa
milia brasileira sabiamente orien
tada e protegida pelo Estado 
Novo.

Os favores e auxílios consa
grados no decreto-lei n. 2.300 
dizem respeito á gratuidade do 
casamento civil para determina
dos casos e regiões do pais; 
determinou a concessão, pelas 
caixas e institutos de previdên
cias, de mutuas para casamen
tos; estabelecem reduções no pa
gamento de taxas e impostos 
tederais pelos pais que tenham 
mais de um filho num mesmo 
estabelecimento de ensino e con
cedem preferência para promo
ções e vantagens p-Tuniárias 
aos funcionários públicos cht- 
fes de famílias numerosas, íilo 
é, qne tenham mais de oito fi
lhos de 18 anos de idade ou inca
pazes de trabalhar. Alem desses 
auxilios, estabelece ainda o ci
tado decreto outros, como o da 
subvenção, pelos cofres federais, 
estaduais e municipais, ás insti
tuições de assistência já organi
zadas ou que se organizarem e 
q. e tenham por finalidade dar 
proteção ás famílias em situação 
Oc miséria.

De Florianopolis
St lidariedade ao Sr. Interventor 

Nerèu Ramos

autoridades
eclesiásticas.

militares e

De Jaraguá
Primitivamente aval>ada em 9 

milhões de toneladas, a reserva 
catarinense de maganês acaba 
de ser aumentada com a desco
berta de grandes jazidas na lo
calidade de Retorcida, no mu
nicípio de Jaraguá. As amostras 
examinadas dão elevada per
centagem mineral.

De Caçador
A Fábrica de Pasta Mecânica 

Primo Tedésio, situada r.o mu
nicípio de Caçador, acaba de 
introduzir consideráveis melho
ramentos, afim de aperfeiçoar a 
produção de papHão e iniciar 
fabricação de cartolina.

De Lages
A Prefeitura Municipal enca

minhou ao Departamento das 
Municipalidades um projeto de 
decreto-lei referente a coloca
ção de meios fios e á pavimen
tação das ruas da cidade.

carvão Catarinense
Em 1940 a produção de Icar- 

vão catarinense foi de 265.639 
toneladas, no valor de . . . 
10800:000$.

Oportunidades comerciais
Firma importadora e exporta 

dora de Nova York deseja en
trar em contacto com exportado 
res brasileiros de borracha, ma 
deiras de lei, sementes oleagino
sas, cortiça, minérios de bom 
teor e em geral todos os pro
dutos do Brasil, importavéis pe
los Estados Unidos. Os interes
sados deverão escreve* ao Bra- 
silian lnforiTotion Bureau, en
viando todos o» detalhes nects- 
sários, bem como amostras.

Brasilian

Relojoaria Paulo Baier
BLUMENAU -- Rua 15 de Novembro, n° 914

Em frente a Catedral
Helogios, joias, artigos para presentes. 

Oficina de concertos de relogios e joias

ir t>t í
n

24-26

A R M A Z É M C A J U R U

Os srs. João Oualberto Biten 
court, ex-deputado estadual pe 
Io antigo Partido Republicano 
C iiarinense, Frederico Kusch- 
rur e Antonio Knabenm por si
e por seus numerosos amigos REF.-ASS-4/7/41, a/c 
n  -.identes em Braço do Norte. Information Bureau. 
Pedras-Grandes, Rio Fortuna,
Capivarí e Oravatá, no municl-’ L a g u n a
P'0 de Tubarão, declararam, em
d icumento entregue ao Inter- foi aberto, pelo Ministério da 
v ntor Federal, durante a visita Viaçâo e Obras Publicas, um | t  
q ie fizeram a S. Excia. no Pa- crèdito especial de 20.000:000$; * 
lacio do Ooverno, no dia Io de para atender ás despesas com| J  
maio corrente, que estão defini as 0br, s e aparelhamento d o , % 
tivamente integrados na Ordem pgrto dc Laguna, sendo

tancia para a economia nacio
nal o ato po sr. presidente da 
Republica assinando o decreto- 
lei que passa para o domínio 
da União todas as jazidas de 
petroleo e gazes minerais exis
tentes em território nacional.

Tornando de nenhum efeito 
cs registros já efetuados de 
qualquer jazida, o chefe da Na
ção defendeu mais uma e com 
a sua natural energia o patri
mônio nacional atualmente sob 
sua guarda pela unanimidade 
do povo brasileiro,
J^4=4= 4=4 4=4-4=4=44= 44=444=444 4 4 4 4
t

p ditica nacional de que é che-, 
fe o Presidente Oetulio Vargas 
e afirmaram a sua solidarieda
de inabalável, sem restrições, ao 
giande e benemérito Interventor 
Nerèu Ramos.

50- Aniversário da Enci- 
clica «Rerum Novarum»

Os orgãos regionais do Insti- 
to Brasileiro de Geografia e Es
tatística (Junta Executiva Regio
nal do Conselho Nacional de 
Estatística, Diretório Regional 
do Conselho Nacional de Geo-

Camas 
Fogões 

Geral
Vendas a prestações

Agoote:

Arnojdo Heidrich
(CASA PFAFF)

as obras da barra e 15.000:000$ j t  Lages— Rua Correia Pinto, 
para conclusão das acostagens, jt N° 80

mazem para mercadorias, linhas 4̂-44=44-4=44=44=4=4=44==44=44=44=4=4| 
férreas, calçamento, fornecimen-, ^ n  •
to de energia própria e outros 4 I V Q 1 A  
melhoramentos. *r Agrimensor

Rua Correia Pinto
— L A G E S  -
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Contacto Terapia Câncer
TRATAMENTO PELA La MPADA DE 

CHAUOL
Efeitos combinados dos Kaios X e do 

radium. Exclusivamente para os canceres da 
pele, lingua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e cólo do utero Serviço controla
do por especialistas e dirigido pelo 

DR. CESAR A VILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre
Edifício tiloper, I o andar, P Alegre 

(Informações por carta)

0 Petroleo Brasileiro t 
pertence á União
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CORREIO LAGEANO

Coisas que devemos saber
Quantos milhões de quilômetros quadrados domina 

a Inglaterra, no mundo ?
Trinta e cinco milhões, com uma população global 

de perto de quinhentos milhões de habitantes. E’ uma su
perfície 110 vezes superior a da metrópole e um a‘popu
lação quasi quinze vezes maior.

Sob o seu jugo tem a Grã-Bretanha, na Europa: a 
Irlanda, Malta e Gilbraltar. Na Asia: índia, Ceilão Bir
mânia, Estados Federados Malaios, Estabelecimentos dos 
Estreitos, Protetorado de Beluchistan, Palestina, Chipre, 
Aden, Kpweit, Ilhas Maldivas, Hong Kong, Perin, Kama- 
rani. Ilhas Ruria Muria, Bahreim, Ademan, Nicobar e 
Wei-Hal-Wei.
São 5.52U.OÜO quilômetros quadrados e uma população- 
de cerca de 380.000.000 de habitantes Na Oceania: Aus
trália, Nova Zeelandia, Partes do Bornéo e da Nova Gui
né, Ilhas Fidiji, Tonsa, Nauru, Salomão, Tuamotu, Novas 
Hebridas e Sampa ^ão 8.509.000 quilômetros quadrados e 
90.00.000 de habitantes.

Na África: União Sul-Africana, Protetorado de Nias- 
salandia, Território de Tanganica, Kenia, Sudão, Angio 
Eg‘pcio, Somalia, Nigéria, Costa de Ouro, Serra Leôa, 
Cambia, Ascensão, Santa Helena, Ilha Mauricia e Ro
drigues, Seychelles e Zanzibar, Sul Doeste Africano, Ro- 
dcsia, Basutolandia, Walfish Bay. São 10.017.000 quilô
metros quadrados e mais cinquenta milhões de habitantes. 
Na America: Canadá, Terra Nova, Lavrador, Jamaica, Hon- 
d’ ras Britânicas. Guiana Inglesa, Ilhas Bermudas, Baha- 
r a, Barlavento e Sotavento, Trindade, Barbado, Falkland 
cu Malvinas. São 10.388.000 quilômetros quadrados e 
cerca de 13.000.000 de habitantes.

Parte 0 f ic ia lVid7 7 ; SeRnior-Sim- „— Ludovico Rau requerendo 
fbcença para construir uma casa 

GOVERNO DO MUNICI-^ á jpa João tíç .G»s|ro m terre 
PIO DE LAGES ;r>o dt sua propriedade. Sim.

Requerimentos despachados 

Dia 31 de Março

— Renato Semse requerendo 
um terreno foreiro stiuado á 
Fraça da Bandeira desta cidade. 
Primeiro despacho: Ao Fiscal 
Oeral para informar.

Dia 1 de Abril

— Rosalina de Oliveira re
querendo licença para transferir 
parte de um terreno foreiro cons
tante do registro n. 1708 com a 
area de 140ms2 ao sr. Jonas 
Pereira. Primeiro despacho: Au
torizo a transferencia ao reque
rente.

— Agenor Wattrick e sua mu
lher Hortencia Waltrick, José 
Maria Waltrick e sua mulher 
Zilda Waltrick Clodomiro VVal- 
trick por seu procurador reque
rendo licença para transferirem 
o terreno foreiro constante da 
carta n. 337, que obtiveram por 
falecimento de seu pae e sogro 
João Wattrick ao sr. Carlos 
Kuntz.
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— Bcnoni Andrade Vieira re
querendo licença para abrir uma
padaria na séde do distrito de 
Bocaina. Sim.

3
— Adalberto Campolim re

querendo um terreno foreiro 
nas imediações do Morro Oran- 
de, suburbio desta cidade. Pri
meiro despacho: Ao Fiscal Ge
ral para informar.

— Juvenor Ferreira Oarcia re
querendo licença para armar 
um circo nesta cidade á Praça

-  Oliveira Teodoro da Cos
ta requerendo um ttireno fo
reiro situado á rua Porto União 
desta cidade. Primeiro despa
cho: Ao Fiscal Geral para in
formar. Segundo despacho: Pu
blique se edital de concurrencia 
publica com o prazo de oito 
dias.

— Dalmacia do Amaral Bue- 
no requerendo licença para 
transferir o terreno foreiro cons
tante do registro n. 2586 a Wal- 
demar Benthien. Primeiro des
pacho: Autorizo a transferencia 
requerida.

— Zulmiro Mansueto Mario 
Rossi requerendo um terreno fo
reiro situado na estrada que 
conduz ao Cemiterio Cruz das 
Almas. Primeiro despacho: Ao 
Fiscal Geral para informar. Se
gundo despacho: Publique-se 
edital de concurrencia publica 
com o prazo de oito dias. Ter
ceiro despacho: Concedo a area 

H7,87ms2 de acordo com o 
Decreto n. G3 de 1 de Dezem
bro de 1938. Expeça-se a Carta 
de Aioramento.

— Olivia Oomes de Oliveira 
requerendo licença para transfe
rir o terreno foreiro constante 
do registro n. 2327, a Virgilio 
Cesar de Oliveira Rosa. Primei
ro despacho: Autorizo a tranfe- 
ferencia requerida.

— Manoel Pedro |da Silva e 
sua mulher requerendo licença 
para transferirem parte do ter
reno foreiro constante do regis
tro n. 2777, com a area de 540

ms2 a José Rodrigues da Silva. 
Primeiro despacho: Autorizo a 
transferencia pedida.

—Jorcelino Oarcia Borges re
querendo um terreno foreiro si
tuado a rua denominada Brus- 
que desta cidade. Primeiro des- 
pacho: Ao fiscal Oeral para in - , 
formar.

— Darvina Ribeiro de Olivei
ra Professora Municipal reque
rendo tres mezes de licença pa-! 
ra tratamento de sua saude, por 
achar se atacada de gastralgia. >

— hermelitio <le Arruda Fi
lho requerendo um terreno fo
reiro situado a Rua Jeronimo 
Coelho desta cidade, lote n. 5. 
Primeiro despacho: Ao Fiscal 
Oeral para informar.

— Antonio Nunes da Costa 
requerendo uuj terreno foreiro 
situado a Rua Jeronimo Coelho 
desta cidade. Primeiro pespacho: 
Ao Fiscal Geral para informar.

— Maurício Ribeiro de Cor- 
dova e sus mulher requerendo 
licença para transferirem o terreno 
foreiro constante do registro n. 
2-483 ao si Alfredo Paes de 
Freitas. Primeiro despacho: Au
toriza a transferencia requerida
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— Iser Jordon requerendo li
cença para vender fazendas nes
ta cidade. Sim.

14

— Miguel Sezenozuk Filho 
requerendo um terreno foreiro 
situado além do Cemiterio Cruz 
das Almas. Primeiro despacho: 
Ao Frsc l Orral para .informar.

— Manoel José R beiro re
querendo um terreno foreiro si
tuado a rua Silo Joaqtnm desta 
cidade Primeiro despacho: Ao 
Fiscal Geral para informar.

15
— Sebastião de Oliveira Dias 

requerendo licença para transfe
rir.os terrenos foreiros constan
tes dos registros ns. 246 e 365, 
ao sr. Fortunato Ovidio Muniz. 
Primeiro despacho: Concedo a 
licença requerida.

— Cândido Bonapf requeren
do licença para abir um atelier 
fotográfico nesta cidade. Sim.

— Maria Joaquina Ramos de 
Almeida, viuva do funcionário 
municipal aposentado.fosé Xavier 
de Almeida, requert ido paga
mento da aposentadoria do seu 
finado marido desüe Setembro 
de 1940 em diante. Primeiro 
despacho. Tire-se uma cópia do 
requerimento e envie-se ao De
partamento das Municipalidades, 
para que se digne pronunciar 
a respeito.

— João Gualberto da Silva 
Filho requerendo pa.^documen- 
to a certidão da carta de afora- 
mento n. 856. Certifique-se.

— Waldemiro Ramos Macha
do requerendo licença para a-
bi ir uma sapataria nesta 
cidade a praça Vidal Ramos Sê
nior. Sim.

16
— Lauro Teodoro da Costa 

requerendo um terreno foreiro 
para edificar, situado a Rua Por
to União desta cidade. Primeiro 
despacho: Ao Fiscal Geral para 
informar.

17
— José Ribeiro de Moraes re
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querendo licença para transfe
rir o terreno foreiro constante 
do registro n. 2.051 a Romeu 
Luiz de Mélo. Primeiro despa
cho: Concedo a licença reque
rida.

— Romeu Luiz de Mélo re
querendo um terreno situado . . .
alem do rio Carà Primeiro des- M unicípio 
pacho: Ao Fiscal Geral para in
formar. Seguudo despacho: Pu
blique-se edital de concurrencia 
publica, com o prazo de oito 
dias

município; realizou-se baile
de gala churrüHcad • e ban
quete oferecidos o Dr. 
Interventor; inaugurou-se 
o prédio para a Delegacia 
R. d» Policia e i 1 xposi- 
çâo grioola e Li u~ tal do

— Waldomiro Silva requeren
do transferencia de uma carreta 
de seu uzo particular de seu 
nome para o de Pedro Calixto 
Medeiros dos Santos por ter 
vendido ao mesmo. Sim.

Lages, 23 de Maio de 1941.

João José Godinho Junior i]
Tesoureiro respondendo! 

pelo expediente da Secreta-! 
ria.

ASr 0Â PRAZER
- 10^lnC A R -SE

O  m*ií nportxnte, po
rém, C q=;e para sentir- 
•e b-ni e ter aspecto 
tauúcvcl o T O N IC O  
BAYER dá excelentes 
resultados, porque en
riquece o sangue e for
tifica todo o organismo.

Vendido  
em vidros 

de dois 
tamanhos

Tonifiqu& se com

RÍ0 D0 SUL
A 18 do corrente o pros

pero município de Rio do 
Sul comemorou o décimo 
aniversário da sua funda
ção.

Na referida data grandes 
festas tiveram lugar na sé
de da futurosa comuna, ha
vendo comparecido ás mes
mas o Dr. Interventor Fe
deral.

O programa dos festejos 
promovidos foi executado 
tielmente e a melhor das 
impressões causou a todos, 
inclusive aos convidados es- 
peciaes que compareceram 
á risonha cidade no dia de 
seu aniversário.

Houve desfile dos escola
res riosulenses, dos operá
rios, dos esportistas e dos 
auxiliares das industrias do
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