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Em meio das alegrias da fa
mília completou 15 anos no dia 
22 do p.. passado, a Srta. Juçá 
Ribeiro, dileta filha do Snr. Ed
mundo Ribeiro, comerciante nes
ta cidade.

Desembarcou na ltalia novo con
tingente da F. E. B.

Anuncia de oficialmente 
que há vários dias desem
barcou na ltalia, mais um 
contingente de alguns m> 
ihares de soldados da Força 
Expedicionária Brasileira, 
para entrar em luta naque
la frente.

Despedida
O Cap. Colares tendo sido 

forçado a abreviar sua partida 
e não podendo, por esse moti
vo, despedir-se pessoalmente de 
todos os seus arr.igos, como 
era seu desejo, o faz por esse 
meio, oferecendo-lhes os seus 
prestimos na Capital Federal, 
onde fixará residência.

Lajes, 3 de maiço de 1945.

Despedida
Julia Koech, despede-se por 

este meio, de todas as pessoas 
qut se dignaram visita-la du
rante sua estadia nesta cidade, 
oferecendo seus prestimos em 
Porto Alegre.

Lajes, 2 de Março de 1945.

A Fab em  ação
Os aviadores brasileiros já 

efetuaram mais de 1.000 sortidas.
Assim nas 1045 operações de 

bombardeio e ações de combate 
sobre território inimigo, os pa
trícios despejaram 1.620 bombas 
de demolição, 90 bombas in
cendiarias e usaram 346.871 
cunhetes de munição.

Nesses ataques foram destruí
dos 10 locomotivas, 188 veículos 
e 102 vagões de carga e de 
tanques.

Foram também atacados lin 
has íerreas, acampamentos, pla
taformas, depositos de combus
tíveis, armazéns e etc.

Ccmissão Militar lnter 
Americana

Aprovada a idéia na Conferên
cia do México

CIDADE DO MÉXICO, 
(A. P . )  — A  Comissão de 
Intensificação ao Esforço 
Bélico, da qual é presiden
te o chanceler brasileiro 
Leao Veloso, aprovou a pro
posta da delegação inexica-

O Lreíeito de Lajes v isita  o d is
trito de

Há dias o prefeito Vidal Ra
mos Junior, acompanhado dos 
Srs. dr. Agripa Farias, Boaven- 
tura Lopes e Antonio Lisboa, 
excursionaram em visita de cor- 
tezia ao prospero distrito de 
Santana, no município de São 
Joaquim.

A li já os aguardava o prefei
to de S. Joaquim, Sr. Hercilio 
Vieira, o dr. Homero Paim e o

Santana
sr. Hilário Bleyr.

Naquela séde distrital os visi
tantes foram recebidos festiva
mente por grande numero de 
pessoas, cuja a frente estava o 
sr. Manoel Arruda, figura des
tacada e de projeção no lugar.

A’ tarde regressaram os ex
cursionistas, após terem recebi
do inúmeras gentilezas.

Doloroso acidente roubou a vida i 
á menina Elisabeth

Anteontem na residência do 
Ten. Gerson de Sá Tavares,1 
deu-se um fatal acidente quej 
deu morte á filhinha daquele1 
oficial, de nome Elisabeth com; 
3 anos de idade. Procurando 
acender uma vela aquela ino
cente ateou fogo as vestes re
cebendo graves queimaduras, 
sendo impossível um socorro 
imediato que pudesse deter a 
mão inexorável do destino.

A menina Elisabeth era neta 
do casal Francisco Mai e dona 
Honorina Ramos Mai.

A casa da família enlutada se 
manteve repleta de pessoas 
amigas até a hora da saida do 
pequeno esquife.______________

FALECIMENTO
Na Capital do Estado da Baia fale

ceu há dias, a exma. sra. d. Maroio- 
lina Teixeira Carrilho, irmã do dr. 
Mario Teixeira CarHlho Juiz de Di
reito desta Comarca. A familia Tei-j 
xeira Carrilho continua recebendo ex-1 
pressões de pezar, pelo lntuoso acorn- 
tecimento. Nossas condolências.

IladeiiM de imbuía compensaria, desmoiitavel 
—  e fixada com parafusos
Necessito fazer uma encomenda de 5U0 dzs. de cadeiras 

neste generu e, paia entregas de 100 dzs. mensais. — A Fábri-j 
ca de moveis que estiver interessada queira apresentar o tipo ' 
com maxima brevidade possivel à firma Salomão Guelmann — 
Caixa Postal, 19 — Curitiba — Paraná.

Grandes homenagens prestadas ae Prefeito 
tia V’s;nha municipio üe Vacaria !

Grandes festas foram realizadas em Vacaria, por o- 
casião da passagem do sétimo aniversário de administra
ção do Major Òorneles Pilho, Prefeito daquele futurosoi 
município’

Entre as muitas demonstrações de apreço recebidas J 
de seus Municipes, citamos a mais tocante e expressiva| 
e que demonstrou o quanto é ele estimado, pelo povo 
vacariano. Nos referimos á inauguração, no vestibulo do 
novo prédio da Prefeitura Municipal de uma placa de 
bronz--* que perpetqará a passagem do estimado Edil pela 
comuna que vem administrando a contento, geral.

A placa de bronze tem a seguinte inscrição: «O po
vo de Vacaria, grato pela fecunda, honesta, dinâmica e 
realisadora administração de seu edil. Major Dorneles Fi
lho, perpelua no bronze os seus méritos».

k M a r c h a  d a  G u e r r a
________  RESUMO DA S1TUAÇÍO GERAL ________

FRENTE ORIENTAL DA EUROPA.
O exercito russo prepara-se para arremetida final contra 

Berlim; faz operações de limpeza na Prússia Oriental; introduz 
uina ponta de lança na Pomeranía, ameaçando 200 mil alemães. 

FRENTE OCIDENTAL DA EUROPA.
Forças norto americana lutam nos subúrbios de Dusseldorf. 

Desorganizada a defesa alemã na Renania.
FRENTE ITALIANA.

na, sobre a criação e orga
nização de uma comissão 
militar inter-americana per
manente, a ser formada 
por elementos dos Estados 
Maiores de todos os países 
americanos.

Os brasileiros já avançaram 6 quilômetros alein do Monte 
Castelo. Os americanos prosseguem na ofensiva.

NO PACIFICO.
Mac Arthur continua arrazando Toqnio e as industrias japo- 

nezas. Dcclara-sc no Japho que a situação é muito grave.
NA CHINA.
Prossegue a luta ua Birmania, no interior da Chino, emquan- 

$o chegam enormes quantidades de abastecimentos americanos.

Varias
OLIVEfROS DE SA’
A passeio, seguiu para o 

litoral o sr. Oliveiros de ;*á 
industrialista local, acom 
panhado de sua gentil filha 
srta. Maria Magdalena. 

LEONTINO RIBEIRO  
Chegou do interior do 

Estado o sr. Leontino RH 
beiro, comerciante nesta 
cidade.

DONA OLGA GOSS 
Do Cruzeiro, acomjj^n- 

hada de suas filhas Srtas. 
Nilsa e Neusa e do meni
no Dilson, chegou a esta 
cidade a exma. Sra. d. Ol- 
ga Góss.

ANTONIO DAMASCO 
Acompanhado do neu 

filho Orfeu, esteve alguns 
dias nesta cidade o sr. An. 
tonio Damasco, ruralista 
em Vigia.

DR. VÍTOR GUTERREZ 
Chegou de Florianopolis 

o Dr. Vitor Guterrez, Uire 
tor da Maternidade Tereza 
Ramos, nesta cidade.
JOSE’ ANTUNES RAMOS 

Após alguns dias em Bo- 
rei, regressou a esta cidade 
em companhia de sua exma. 
familia, o sr. José Antu- 
Des Ramos.
SRA. MINA BRAESCHER 

Chegou >le Porto Alegre 
onde tora a passeio, acom
panhada da Sta. Maria P. a 
exma. sra. d. Mina Braes’ 
cher.

ANTONIO A. FILHO  
Regressou para Caçador, 

onde reside, o sr. Antonio 
Amorim Filho, acompanha 
do de sua exina. familia. 

JOSE’ REIS MATOS 
Esteve alguns dias nesta 

cidade, o sr. José Reis Ma 
tos, representante comercial 
residente em Cruzeiro 

VERA MARIA 
Recolhida ao hospital des 

ta cidade, foi paciente de 
uma intervenção cirúrgica 
a menina Vera Maria, fiiha 
do sr. Ayres Amorim, fazeu 
deiro neste município.

DR. JOívE’ ANTUNES 
Encontra-se nesta cidade

0 dr. José Antunes, abaliza 
do medico cirurgião do hos 
pitai de Antonio Prado.
DR. FLAVIO VALENTE  

Procedente de Vacaria 
chegou aqui o Dr. Flavio 
Valente, medico naquela ci 
dade.
JOSE’ L. GOSS WALTR1CK 

Regressou de Florianopo 
lis o sr. José L. Góss Wal

1 trick, funcionário do Servi

ço de A gua3 desta cidade.
VÍTOR ROSA

Das aguas de Camboriu 
regressou, acompanhado de 
sua exma. familia o sr Vitor 
Rosa, alto funcionário da 
Casa Hoepeke desta cidade. 
DR. JOAO GUALBERTO 

FURTADO
Encontra-se nesta cidade 

a passeio o Dr. João Gual 
berto Furtado, sub diretor 
da Penitenciaria do Estado. 

ANTONIO BRANCO
Em transito para São Jo

aquim, passou por esta ci
dade em companhia de sua 
esposa o sr. Antonio Bran
co, grande ruralista residen
te em Bom Jesus.

ApoiiticaNaciona
Publicado o Ato Adicional

Foi divulgJÜo dia 28 deste o 
Ato Adicional, a lei n° 9, que 
modificou a Constituição de 
Novembro de 1937.

0 Codigo Eleitoral
Ainda r.ão foi publicado onovo 

Codigo Eleitoral, espera se 
para breve sua divulgação.

Cinco milhões de Eleitores
Calcula-.se que compareçam 

ás urnas um eleitorado superior 
a 5 milhões, entre homens e 
mulheres.

Homenagens ao Cap. 
Bentes Colares

Quinta-feira ultima o Coinun- 
daute e Oficiais do 2a Btl. Rodi- 
viário homenagearam o Cap. 
Bentes Colares, por motivo de 
sua transferencia para o Rio de 
Janeiro, oferecendo-lhe’ unia jan
ta intima no Restaurante Sul 
America.
O ainmço da Soc. Hípica

Hontem a Sociedade Hípica 
Lajouna ofereceu, no Restauran
te Sul America, um almoço ao 
Gap. Bentes Colares, tendo com
parecido o Comandante do 2o 
Btl. o Prefeito Municipal, o Juiz 
de Direito, elementos esportivos 
e varias pessoas gradas. Falou o 
orador da S.H.L. salientando os 
serviços prestados àquela socie
dade o aos demais esportes lo
cais. O Cap. Bentes Colares, 
sensibilizado agradeceu.

Eleições na Argentina
Segundo nuticiae divulga

das amplamente o Cel. He
ron vai realizar eleições na 
Argentina, para eonstitucio- 
nalizar a Nação.

Fazem-se intensos prepa
rativos para eBse fim. Cs 
elementos ligados a Heron 
já  se manifestaram, a oposi
ção se conserva silenciosa, 
aguardando os acontecimen
tos.
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A m i n h a  r e s p o s t a
Para Malinverni Filho

Li com muda atenção a tua ventura possam advir durante a 
carta! [sua existência. E ésta mesma

A primeira vista pareceu-me! necessidade atinge também á 
ser carta de mulhér com aqué- mulhér.
Ias palavras cheias de fantasias I O amor de hoje, meu amigo 
com as quaes elas prendem a 1 já não tem mais a poesia e o 
gente — como a aranha a sua romantismo de outr’óra- Nosdi- 
vitima — despertando-mo g ra -1 as modernos o que se conhece 
ias recordações dos tempos pas-[ por amor, salvo raras exeções, 
sados quando recebia cartas é simplesmente o interesse. Pri- 
perfumadas, escritas e acaricia-Jmeiramente urr. se informa do 
d.is por rnãos delicarias de m u-dóte do outro. Si for pobre co- 
Ihér formosa ! Im olú, servirá para passa tempo

Nesta, entretanto, percebi que;de alguma teléia; si for rico, 
havia só queixas amargas con então surgirá o amor que nada 
tra a sorte que te fôra adversa; mais é do que o egoismo da 
maldizendo a ironia que o des- i bem-amada que sonha com um 
tino te reservara. [harem e suas pompas magnifi-

Compreendi tudo! Dizem, meu 1 centes para gáudio do seu or- 
amigo, que o amor é a causa gulho.
dos maiores sacrificios e das Caro amigo! Si crês no amor 
maiores loucuras e como nãosemâo deves procurá-lo; deixa que í 
póde conhecer o grau de senti-'ele venha ao teu encontro. O 
mento que se oculta em cad-^^mor que se busca com imperti- 
individuo, não te censurarei, po- [nencia é passageiro e mesmo in- 
rém, és para mim como um so- conveniente a uma alma bôa e 
nambulo prestes a se acordar e sincera como a tua. 
então apagar-se ão as visões O unico e verdadeiro amor 
que tanto mal te fazem. í existente sobre a terra é o amor

Sei perfeitamente que fostes ao proximo revelado pela cari- 
ferido pela centelha do amor I dade por ser sincero e desinte-

i ~

Mas ésta è a ferida que vivifica 
e tempéra o coração do homem 
para as aventuras que hão de 
vir. Consola-te, pobre criança, 
não chores a desventura do pre
sente, pois tehs o futuro para 
revidares.

O que a gente sente por lima

ressado, o qual tem como uni 
ca retribuição o sublime «Deus 
lhe pague».

Quanto ao soneto, tenho a 
dizer-te que a Mu;a que me ins
pirava de ha muito me abando
nou juntamente com as ilusões 
da mocidade e a minha Lira,

mulhér, meu amigo, não é um que se desfez no esquecimento, 
amor em todo o sentido da p3- h >]e só geme e suspira com 
lavra, mas sim um aíéto natu- saudades dos tempos que lon- 
r«l provindo da necessidade Oo ge váo. Entret-indo aguarde-o 
homem ter um3 cor..panbeira brtve. 
que o conforte com o seu ca- Do amigo .cérto
rmho nas horas difíceis que por Pacifico Guerreiro

v a l e n t e , w e s
Representações 

M A TRIZ
Rua Coronel Cordova, 6 

Caixa Postal, 18 
Telgrs. VALENTE

LAJ L S

tiiE R & C o., Ltd.
e Conta Própria 

FILIAL
Ilna 15 de Novembro, 1043 

Caixa Postal, 64 
Telgrs. VALENTE-Telefone 1470

BLUMENAU
Ferro — C im ento — M a teria l san itario — F erragens  | Louças -  B ebidas — Sodas — C afé em g rã o — P erfu m a ria s  | M iu d eza s — A rm a rin h o s — M a teria l E lé trico — Olcos 

lubrifican tes — M ateria l E T E R N tT  - C onservas - F arinha  
de tr igo  Sabão -  R a d io  P H IL C O  — Vidros

j Representantes daCOMPANHIA AMERICANA DE INTERCÂMBIO KRASIL ( Cadib ) COMPANHIA BRASILEIRA I)E ALUMÍNIO ETEUNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO s/a.1 SERVA, RIBEIRO S/aINDUSTRIAS BRASILEIRAS ELF.TRO MKTA1UROICAS s/a.
j Soe. PINHAL Ltila{ Importadora Comissária Exporta

doraSãO Paulo? Rva Libero lindará 158 - 18.° 
Caixa Pont a 1 - 1275 í Teletone A - 0370 Tel. Sopinll.nl

EMI'RE8A REX
TRANSPORTES DE CARGAS

ENTRELAJESFLORIANOROL1SJOAÇABARIO DO SUL
------------- ------ ---- - ..

Blumenaujj Rua 15 de Novembro, 1043 l.° 
Caixa Postal (!4

• Telef. 1470 Tuleg. -  Sopinhal

Jttãa $. Walinck (jor«>
Ágrimensor Diplomado.

Carteira Profissional a° 564. 
MEDIÇÕES E DIVISÕES DE T EliIIAS. 

Aceita serviços nos municípios vizinhos. 
Lajes — Praça, da Bandeira, sfn.

Aniversários
Dia 20 Fevereiro 

A menina Mareia, filha do 
Cap. Valeriano de Morais.

| — Sta. Hilda Heyden, íi-
i lha do Sr. Paulo Heyden, m 
! dustrialista nesta cidade.
1 — Exma sra. d. Delminda
Lopes, dd. esposa do sr. Pe- 
ricles Lopes, do c o m e r e i  o 
desta cidade.

— Sr. Diogenes Beiler, 
proprietário da alfaiataria 
«Diogenes».

Dia 27
1 Antonio Homero, filho do 
sr. Saiustiano Kamos.

Dia 28
O sr. João Neve? da Silva, 
comerciante nesta cidade.

— O sr Nelson Braescher 
jsarj. do 2o Batl. Rodv.

— O Sr. Dorgel Pereira 
dos Anjos, Intendente distri
tal de Carú

Dia I o de Março
A menina Norma, filha do 

sr. Agenor Varela, do co
mercio local

— A exma. sra. d. Isaura 
Velho Ramos.

Dia 2
O sr. Mario Ramos, indus- 

trialista residente nesta cida
de.

Dia 3
A exma. sra d. Lourdes 

jWaldrigues, dd. esposa do 
, sr. Augasto Waldrigues, A- 
i gente da Fatatistica nesta 
: cidade.
| Dia 4

O menino Manoel, filho 
jdo sr. Manoel Valdavino de 
Cordova, fazendeiro em Ca- 
pao Alto. ■

— A sta. Zenaide, filha 
do sr. A taliliada Costa Avila

Dia 8
A exma sta. d. Seoho- 

ritiha Pereira Wolft, dd. 
esp"sa do sr. José Wolff; 
do comercio local.

Não terá diitomovel 
quem não quizer

Rio, (A. N ) — Crislam 
Hoberg, representante d a 
Ford, falando á imprensa de 
Sao Paulo declarou que, a- 
pós a guerra, a Ford vai fa
bricar automóveis em massa 
dé tipo popular, sendo sa
bido que o Brasil terá ab
soluta prioridade para os 
mesmos* Acrescentou que a 
própria Ford pretende, de
pois da guerra, montar gran
des fabricas no Brasil afim 
de produzir para os nosso? 
mercados e para o resto 
America do Sul'

rw mm* ' «■■■■' ------ -

A C o n fe rê n c ia  Mundial dos Sindicatos Trabalhistas
-  • ^  I l ___

n  v u i i i v i  v>».---

A Fundação de tt :ia Fe d e ra çã o  In te n ta d o  
nal. idéia Vencedora

Londres (Por O. T. Halrnan, 
da U. P.) -  A Conferência
Mundial dos suidicatos Traba
lhistas se dispõe a encerrar suas 
deliberações deixando ein mãos 
dt' uma Comissão integrada por 
f l  membros a tarefa# de estabe
lecer uma nova Federação Inter
nacional de Sindicato.) para su
bstituir á antiga «Internacional 
de AmMerdan».

ü referido comitê terá séde em 
Paris, porém, iniciará ftias ativi
dades na próxima semana, em 
Londres.

Os gastos da comissão custea
dos por contribuições voluntá
rias e a principal tarefa seria re
digir a Constituição da união 
Internacional e transmitir convi
tes para, a nova conferência que 
será celebrada antes do fim do 
ano.

A unanimidade na votação 
para recidir sobre a nova Inter
nacional foi tão esmagadora que 
praticamente não houve debate 
porem, em troca, a Conferência 
ficou em dificil situação ao de
bater quais os paises que devi
am ser membros do comitê 
conlinuador dos trabalhos.

O delegado britânico se opôs 
á inclusão da Rumania, Bulgá
ria e Italia já que os delegados 
desses paises não chegaram, 

i Outros solicitaram que fossem 
incluídos os representantes da 
Polonia, Dinamarca e Luxem
burgo. Por sua vez, o repre- 

isentante da Nova Zelandia ex
ternou seria contrariedade ao 
constatar que seu país não ha- 

; via sido incluído.
Tomando a palavra, o dele

gado do Congresso das organi

zações Industriais (C. I. O. des 
Estados Unidos sr. Sidney Hii. 
man, prometeu que a «Comissão 
Oontinuadora» ouvirá ccm boa 
disposição todas as queichas m 
próxima segunda feira

A Comissão ficará formada 
por tres membros de cada um 
dos seguintes paises: Reino U- 
nido, Estados Unidos, União 
Soviética, Fiança, representantes 
da America Latina (3) que alua. 
rão conjuutamente: dois mim. 
bros dí's seguintes organismo» 
da antiga Federação Internacio
nal dOs Sindicatos e de diver
sas secreta‘rias sindicais inter
nacionais que atuarão conjun- 
tamente alem de dois represen
tantes do Império Colonial Bri
tânico, e, um membro dos se
guintes paises: Canadá, Austrá
lia, India, China, representante 
da Confederação dos Trabalh - 
dores da America Latina, Bél
gica Holanda, Noruega, Suécia 
Finlândia, Islandia, Irlanda, bui- 
ça, Iugoslávia, Tchecoslovaquia 
Bulgaria, Rumania, Italia e Es
panha.

I A soma dos representantes é 
' de 40 porem, vários sindicatos 
cristãos terão um representante 

jcom carater consultivo porém 
! sem direito a voto
i A influencia de Sir Walter Ci- 
trine torna-se visivel em do>s 
pontos: 1) Ao conseguir a re
presentação da antiga Federa
ção Internacional de Sindicato> 

j e, 2) Ao deixar estabelecido quei 
os tnembroa debaterão os a=s.in r 

jtos com completa autonomia,] 
j podendo se retirar quando nãot 
satisfeitos.
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TIPOGRAFIA GUARANi
de JACOB B A M PI

IMPRESSOS KM GERAL - blocos comerciais - talões - notas 
boletins - relatórios - papel ile carta, envelopes, cartões, convi

tes e todo o serviço concernente ao ramo.
Entrega rapida — PREÇOS ."CDICOS 

Rua Mal. Deodoro, 28 — L A J E S

"i

ESCBITÓRIÜ DE ADVOCACIa
Dr. Rubens Terra

Paliarei em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 
Estado dc São Paato

Dr. H élio Ram os V ieira
Bacharel em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

Estado do Rio de Janeiro
Aceitam o patrocínio de todo e qualquer serviço de sua profis
são: -  cansas eiveis (doações, testamentos, inventários, divisão 
e demarcação de torras, e tc.), comerciais ( contiatos sociais, 

falências, etc.), criminais, orfanoldgicas, etc.
Rua Cel Cordova -  Edifício Centenário - LAJES -  S. Catarina

0 telefone é o etniireBadB discreto e barato
Faça inslalar um em sua casa.

FRACOS • 
ANÊMICOS

TOMEM
tilll M l
- S I LVEIRA- 

Grande Tônico

$
. *

L U D 0 V I C 0  R A U
CONSTRUTOR LICENCIADO

Projetos — Orçamentos
Construções pur empreitada ou administração

f  LA J  E S
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À conferência Mundiai de São Francisco
A entrada dos Países neutros para o Bloco das 

Nações Unidas
LONDRES, (De Alec Singleton, da Associated Press) 

- O  alistamento, a ültirra hora, sob ss bandeiras das Naçõ s 
Umdas, das nações neutras, que durante muito tempo ficara n de 
parte nesta guerra, propõe cmplexos problemas ás grandes po
tências al.aaaa na «Jetermuaçto do seu “status" na mesa da p„z 
e na próxima Conferência de Segurança Mundial.

Os círculos diplomáticos de Londres consideram como cer
to que os grandes paises aliados insistirão num processo de vo
tação que dara as pequenas n ições, como a Venezuela e o Uru
guai que recentemente declararam guerra aoeixo, voto e voz iguais 
aos da URab, da Grã Bretanha e dos Estados Unidos.

A formula de votação ainda não está estabelecida.
E' possivi I que seja estabelecido um Conselho Èxeculivo 

dominado pelas cinco grandes potências- Mas com as suhs deci 
sões sujeitas ao “ referendum”  do conjunto das Niçòes Unidas.

Supõe-se que o üumejo de paises neutros esteja se tornan
do menor em v.-n  do desejo de participação na Conferência de 
San Francisco. Os círculos londrinos calculam como certo que 
as pequenas nações combatentes protestem por terem direitos 
iguais aos paiTes que se mantiveram na neutralidade quando 
Hitier estava no auge da sua força. O correspondente diplomá
tico do “ Daily M irror’ comenta, sarcasticamente, que os gover
nos de varias Nações Unidas “ não estão exultantes dc júbilo 
com a Venezuela e outros Estados latino americanos por terem 
corrido para a guerra no ultimo momento, afim de colher alguns 
frutos da vitoria '’.

A pronta ação dos “ novos participantes da guerra” , tão 
pouco tempo depois da Conferência da Criméia, fortaleceu a 
crença de que todos os países neulros serão afastados da Con
ferência dc San Francisco e de que a associação Liga de Segu
rança se limitará, de inicio, aos membros das Nações Unidas.

Sabe-se que os soviéticos recusam-se a participar da Confe
rência ao lado de qualquer representante do general Franco; d i
tador da Espanha, e das divergências entre os Estados Unidos 
e a Argentina.

Os círculos bem informados dizem que não há possibilida
de de a ltalia ser convidada a San Francisco e, qurnto a quem 
representará a Polonia, ainda não se sabe se o governo de Lon 
dres ou de Varsóvia serão convidados, se o novo governo pro- 
visorio não tiver sido estabelecido até 25 do abril.

Nona, Exposição Agro-pecutiria de Julio (ie
--------- OrlSlilIlOS = = = = = =

Painel
i Causou geral contentamento a 
recente creação do curso com
plementar anexo ao Grupo Es
colar «Correia Pinto», desta Vi
la. Com mais este impoitante 
melhoramento, está de parabéns 
a população deste Distrito, ven 
do assim realisado um de seus 
mais ardentes desejos; graças aos 
esforços do ilustre Prefeito Vi- 
dal Ramos Junior, que sempre 
tem sabido corresponder ao jus
to apelo dos painelenses.
Afim de assunrr o cargo de di
retor do Grupo Escolar Correia 
Pinto, encontra-se aqui o ilustre 
Professor snr. Nilo Borghesi.

ANIVERSÁRIO
A 17 do corrente fez anos a 

senhorita Neusa Silva dileta fi
lha do sr. Osni Silva e de sua 
Exma. Senhora D. Cremilda Sil
va. A aniversariante ofereceu ás 
suas amiguinhas, na residência 
de seus pais, uma lauta mesa 
de doces.

Acha-se já restabelecido da 
grave enfermidade que o levou 
ao leito por alguns dias o Snr, 
Sebastião de Araújo Vieira, abas
tado fazendeiro aqui residente.

Painel, fevereiro 1945 
Correspondente

CON VI TF: AO «OOliUElü LA GE A NO»

A Associação Bural de Túlio de Castilhos, tem a 
insigne honra de convidar a V. S., para assistir _o ato 
inaugural da 9a Exposição Agro'Pecuaria, que terá lu 
gar no dia 9 de Março próximo, nesta cidade.

Concios de que podemos contar com a presença de 
V. S. em nossa festa de trabalho, aproveitamos a opor
tunidade, para renovar os protestos de nossa alta esti 
ina e distinta consideração.

Dr. Elpidio Banolas — Presidente 
Novembrino Loureiro —Secretário

Laboratório Análises Clinicas
D ireção  T écn ica :  l)r.C elio  liam os  *

1>i*. J. Som b ra  • I)r. S i lv io  A m id a

E xam es com pletos
de sangue, urina, fézes, escarro, pus, liquido cefalo-ra- 

quiano, liquido gástrico, etc., etc.
Vacinas autogenas — Exames precoce da gravidez

M etabolism o Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Mal. Deodoro - (Esquina Praça João Pessoa) Fone 159

LAJES — Estado de Santa Catarina

Companhia (íe Industrialização de Produtos 

Animais « BIANCHINI S. A. »

Â3semb:g’a gerai Ordinaria
São convidados os Snrs. acionistas de Bianchini S. A. para 

a reunião da Asssembleia geral ordinaria a realizar-se às nove 
horas do dia 15 de M rço p. v., no Escritório da Companhia, á 
Rua to de Novembro u° 3, com a seguente.

Ordem do dia
1— Discusão e aprovação do relatorio da Diretoria, balan

ço, demonstração da conta de lucros e perdas e paic-
cer do Conselho Fiscal,

2 — Eleição do Conselho Fiscal e suplentes para o cxrrci- 
cio de 1945.

3— Outros assuntos de interesse social.

A V I S O
A Diretoria da Companhia de Industrialisi.çâo de Produtos 
Animais, Bianchini S. A., avisa a seus acionistas que no 
Escritório, á Rua 15 de Novembro n° 3, nesta cidade, a- 
cham-se á disposição os documentos referidos no art. 99 
letras a, b e c do decreto lei n° 2,f>27 de 2ü de Setembro 
de 1940.

Lajes, 8 de janeiro de 1945.
Edmundo de Eastro Arruda - Diretor - presidente 
Henrique da Silva Ramos - Diretor - industrial

EDITAL

Escritório Jurídico Comercial
A ssuntos: Jurídicos - Comerciai» - Rurais e Informativos

Consulte nossa Organiza^Oo antes de se dieidir pela compra ou renda 
ile imoreis, pinhais ou qualquer empresa neste estado.
D ir e ta : -  D R . E LIS lA R IO  D E CAM ARGO BRANCO

Endereço Tet. ELIBRANCO Caixa Postal 54 Fone r,4 
Rua Frei Rogério, 54 —LAJES — Santa Catarina

O Doutor Mario Teixeira Car
rilho. Juiz de .Direito da Co
marca de LajeS, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 

lei, etc

Faz caber a todos quantos este e- 
dital com o prazo de vinte (20) dias 
virein. que o porteiro doa auditórios 
deste /uizo ou quem suas vezes fizer 
trará a publico pregão de venda e 
arreinataçáo a quem mais der e 
maior lance oferecer sobre a avalia- 
çSo, no dia cinco de março (õ) pró
ximo vindouro, ás dez horas na Sala 
das audiências, nc Palacio Munici
pal, nesta cidade de Lajes, Estudo de 
Santa Catarina, os bens penhorados 
a Antonio Gaspar Sehlischting e sua 
mulher, no executivo que por este 
Juizo lhes move Lauro waltnck Coe
lho, a saber: -  Uma casa construída 
de madeira, pintada, assoalhada, for
rada, envidraçada, repartida com pa
redes de madeira, com duas janelas 
e uma porta de frente, com uma 
pequena area e uma sacada na frente 
c >m uma cozinha nos fundos, situada 
no distrito de Bocaina, digo, no dis
trito de Bocaina do Sul, desta co
marca de Lajes, avaliada por quatro 
mil quinhentos cruzeiros, Crí 4.5UO.00 
-  Mais uma pequena casa, toda de 
madeira com um pomar e pequena 
lavoura e u:n potieiro, com a urea 
superficial de cento c dez mil metros 
quadrados (llO.OOnms-J) mais ou me
nos, dividindo so sul, com terras de 
/o9o Assiui; a Leste com o Clube 
Martins Caetano, e com a estrada de 
Bocaina do Sul a Painel; ao Norte 
com a estrada Lajes, Bom Retiro e 
ao Oeste com terras de Altino Alves 
Andrade, também situados no distri
to do Bocaina do Sul, desta comarca 
de L.ajes, avaliados por oito mil e 
quinhentos cruzeiros iCf 8.500,OH). 
E quem os nie>mos quizer arrematar 
deverá comparecer no lugar, dia e 
horn acima mencionados, sendo eles 
entregues a queni mris dor e maior 
lance oferecer acima da avaliação; 
depois de pagos no ato o preço e as 
custas da arrematação, podendo, en
tretanto, dar fiador idoneo por tres 
dias. - O presente edital será afixado 
no lugar do cosfume, e publicado 
pela imprensa, na forma da lei. -  
Dado e passado nesta cidade de La
jes, aos cinco dias do tnes de feve
reiro de mil novecentos e quarenta e 
cinco (5-2-1945). -  Eu, João Oualber- 
to Filho, Esciivâo dn Uivei, que o 
datilografei, subscrevo e também as
sino. -  Selo a final.

Mario Teixeira Carrilho 
/uiz de Direito

JoOo ítiialberlo da SUva Filho 
Escrivão do Civel

-Juizo de Direito da 
Comarca de Lajes

Edital de citação com o 
prazo de lõ dias
O Doutor Mario Teixeira Car
rilho, Juiz de D'reito da Comar
ca de Lajes, estado de Santa

( Catarina, na forma da lei; etc.
FAÇO saber que a este Juizo foi 

, oferecida denuncia pelo Promotor Pu- 
j lilico da Comarca; coutra João Rodri
gues da Silva, pelo crime previsto no 

j artigo 12H, inciso I, do Codigo Penal, 
I por haver; no dia seis (tí) de novem

bro do ano findo, ás doze horas, no 
! lugar Anita Garibaldi, deste munici- 
i pio e Comarca, espancado a sua es
posa Diversina Maria de Camargo, 
produziudo-lhe os ferimentos descri

tos no auto de corpo de delito de fls. 
E porque, em cumprimento a o man
dado de citaçAo do referido réu, ten
ha o Oficial incumbido dessa diligen
cia certificado nSo o haver encontra
do, mandei que se passasse o presen- 

| te edital, por meio do qual fica citado 
o dito JoAo Rodrigues da Silva, com 
o prazo de quize dias, para compare
cer perante este Juizo, no dia dez (10), 
do proxfmo mès de março, ás dez ho
ras, na sala dos audiências, no edi
fício da Prefeitura Municipal desta 
cidade a fim de ser interrogado e se- 
ver processar, sob pena de revelia. 
E para que chegue essa noticia ao seu 
conhecimento lavrou-se o presente 
edital, que será afixado na porta do 
edifício onde funciona este Juizo e 
publicado pela imprensa locai.

Lajes, 24 de fevereiro de 1945.
Eu, Ary Cândido hurtado, Escrivão, 

o escrevi.
Maiio Teixeira CaiTtlho 

Juiz de Direito

i!

Declara o Senador Coffee:

«Não servirá para nada derrotarmos os Na- 
j zistas na Alemanha se não os derrotar

mos na. Espanha*
Nas Mãos de Alemães oitenta
CLEVELAND, EE. UU. 

( U P. ) — O senaior H. 
Cotfe declarou hoje que os 
abastecimentos norte-ameri
canos enviados para a Es
panha regressam em For ma 
de «cadaveres» de soldados 
norte-americanos».

Disse ainda o mesmo se
nador que havia dado ao 
departamento do E s t a d o  

! uma prova documental de 
suas acusações, acrecentan-

por cento do Comtrcio Espanhol
do que «não sorvirá para 
nada derrotar os nazLtas 
na Alemanha so nfto os der 
rotarmos na Espanha.

Oitenta por cento do co
mercio espanhol está atual
mente em poder dos « arteis 
alemães»

O senadur CotYe Fez estas 
declarações durante a reu
nião do «City Club,* desta 
cidade.

DR. j .  COSTA NETO
Cirurgia geral — Ginecologia — Partos

Operações tle Estonfago, Intestino, Apendicite, Fígado e Vias Biliares. 
Tireoide, Bocio (papo). Hérnias. Varises e Hemorroidas. Rins e Protastu 
Ulero, Ovários e Seios. Tumores em geral, Cirurgia dos Ossos e Arti
culações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Consultorio : 15 de Xovembro, 2 / ( Edifício do Telefônica)

dns 3 — 5 horas .
j L AJ ES R esidência: Correia Tinto 3 Fone 195 S. Catarina
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Prefòitiira Municipal üe Lajes
Estado de Santa Catarina i

Decreto N. 4
do 32 de fevereiro de 1:>46

O Prefeito Municipal de Lajes, ua conformidade do disposto no art, 
12°. item II, do decreto-lei federal n. 1202, de 8 do abril de 1939,

D E C R E T A :
Art. 1.” — Fica transferida, para o lugar denominado Fazenda dos Ma- 

lueho, no distrito de índios, a escola Mixta Municipal de Santo Antonio, no 
distrito de Anita Garibaldi.

Art. 2." — E-te decreto entrará em vigor na data da sua publicnçOo, 
revogndas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de fevereiro de 1045.
Assinado — Vidal Ramos Junior — Prefeito Municipal 

UIdirico Canali — Secretario.

Decreto de
22 de fevereiro de 1045

0  Prefeito Municipal de Lajes, resulvt' :
N O M E A R :

De acordo "com o art. 15, item IV, do decreto-lei estadual n. 700, do 
28 de outubro de 1042 :

Maria de Lourdes Souza Andrade para exercer o cargo isolado de 
provimento efetivo de professora, Padrão A, constante do Quadro único do 
Município (Escola Mixta Municipal de Fazenda doa Maluclie, no distrito de 
índios/.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de fevoreiro de 1945.
Assinado — Vidal liamos Junior — Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretario

Decreto N. 5
de 23 de fevereiro de 1945

O Prefeito Municipal de Lajes, na cotiformidade do disposto no art 
12, item II; do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril de 1939, e

Considerando a existência de dezessete (17) alunos alem da matricula 
efetiva de 45, na escola mixta municipal de Pinheiros Ralos, no distrito de 
Carii,

D E C R E T A :
Art. 1.” — Fica desdobrada, durante o corrente exercício, de acordo 

com os artigos 4.° e 5.°, do decreto-lei n. 20, do 8 de Setembro de 1941, por 
conveniência do ensino, a escola mixta municipal de Pinheiros Ralos no 
distrito de Carú, a contar de 1 “ do corrente mes.

Art. 2.- O presente decreto entrara em vigor na data de sua publica- 
çAo, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Muuicipal de Lajes, em 23 de fevereiro de 1945.
Assinado — Vidal liamos Junior — Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretario,

Decreto de
26 de fevereiro de 1945 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve :
N O M E A R ;
De acordo cora o art. 15, item II, do decreto-lei estadual n. 

700, de 28 de outubro de 1942 :
Mario Ruy Ramos Fiutado para exercer o cargo isolado de 

provimento efetivo de Auxiliar do Agente Municipal de Estatísti
ca, Padrão I, constante do quadro Único do Município-

Prefeitura Municipal de Lajes 26 de Fevereiro de 1045 
Assinado — Vidal Ramos Junior Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretario.

Decreto N 6
de 20 de fevereiro de 1945.

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos
to no art. 12, item II, do decreto-lei federal n° 1-202, de 8 de 
abril de 1.939:

D E C R E T A :
Art. I o — Fica transferida, para o lugar denominado Ca

pela do Sagrado Coreção de Jesus, no distrito de Cerro Negro 
a escola mixta municipal de Fazenda de Santa Cruz, no mesmo 
distrito.

Art 2° — O presente decreto entrará em vigor na da* 
ta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2(5 de favereiro de 1945.
Assinado: — Vidal Ramos /unior =  Prefeito Municipal.

Ulderico Canali =  Secretário.

Decreto de
2t5 de fevereiro de 1945.

O Prefeito Municipai de Lajes, resolve:
N O M E A R :

De acordo com o rrt. 15, item IV, do decreto-lei estadual 
n° 700, de 28 de outubro de 1942:

Sebastião da Silva Mota para execer o cargo isolado de 
provimento efetivo de Professor, Padrão A, constante do Qua
dro Único do Município (Escola Mixta Municipal de Capela do 
Sagrado Coração de Jesus, no distrito de Cerro Negro).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 26 de fevereiro de 1(J45.
Assinado: Vidal Ramos Junior — Pjefeito Municipal.

Ulderico Canali — Secretário.

Portaria N. 6
de 22 de fevoreiro de 1945

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E  :

Art. l.° — Fixar o preço da Banha Colonial em Cr.# 5,8(1 o quilo para 
o produtor e Cr.S (j,80 para o varejista.

Art. 2U Revogain-se as disposições em contvario.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de fevereiro de 1945.

Assinado — Vidal Ramos Junior — Prefeito Municipal

Portaria de
23 de fevereiro de 1945. -rrihuicões

0 Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas
R E S O L V E ;  , , , . .n

Designar a professora, Padrão A, do Quadro Umco 
Município Guilhermina Laureníina da Silva, da escola rnix a 
municipal de Pinheiros Ralos, no distrito de Carú, para reger a 
classe B, da mesma escola, desdobrada pelo decreto n° o, de 
hoje datado, a contar de P do corrente mês, de acordo corn O 
art. 6’, do decreto-lei m 20, 8 de setembro de 1911, percebendo 
a gratificação prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de fevereiro de 1945.
Assinado: Vidal Ramos \unior — Prefeito Municipal.

Requerim entos despachados

N« 10(5

N° 116

N° 120

N° 120 

N° 137

N° 97

N° 132

N° 171

N° 163 

N° 170

N° 177 -

N° 178 -  

N° 179 -  

N° 183 -

N° 185 -

Dia 21 de fevereiro de 1945
— Drjoão Pedro Arruda • Aprovação de planta e li

cença para construir um prédio para a Irmanda
de de Santa Cruz -  2o despacho: Sir».

— Aldo Amaral Ribeiro - Aprovação de planta e 
licença para construir - 2" despacho: Sim.

— Dr. João Pedro Arruda. - Aprovação de planta 
e licença para construir um prédio para a Fir
ma Bertuzzi 8i Ribas - 2o despacho: Sim.

=  Cândido Antunes de Oliveira - Licença para fa
zer melhoramentos em seu prédio - 2“ despacho 
Sim.

— João Gualberto da Silva Filho - Aprovação de 
planta e licença para construir - 2o despacho: 
Sim.

Dia 22 de fevereiro de 1945
— José Domingues da Silva • Licença para explo

rar uma pedreira em terreno do Município - 2o 
despacho: Sim, a titulo precário.

=  Ana de .Souza Ramos -  Concessão de um terre
no no Cemitério -  2o despacho-. Sim.

Dia 23 de fevereiro de 1945
=  Nestor Broering - Transferencia de um terreno 

- Sim.
Dia 24 de fevereiro de 1945

=  Horàcio Lenzi • Transferencia de terrenos • 2o 
despacho: Sim.

- •  Dr. João Pedro Arruda - Licença para fazer 
melhoramentos no prédio da Firma Almeida, 
Carvalho 8( Cia. - 2o despacho: Sim, de acordo 
com o parecer do Fiscal Geral.

Dia 26 de fevereiro de 1945 
Celso Ramos Branco e sua mulher Isolina Gam- 
borgi Branco - Transferencia de terrenos - 2° 
despacho: Sim.
Pedro da Silva e sua mulher Frnncisca de O. 
Lemos • Transferencia de um terreno - Sim. 
Arlindo Larsen c sua mulher Erida Lareen - 
Transferencia de um terieno - Sim.
Evencia Gonsalves da Rosa por s/ filha Maria 
Zelí Borges • Transferenia de um terreno - Sim 
Osvaldo Cesar de Oliveira - Transferencia de 
um terreno - Sim.
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E dita l
de Ia praçt ccm o prasc 

d 30 dias
O LR utor Mario Teixeira 
Carrilho, Juiz de Direito da 
Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei ete.

Faz saber aos que o presente 
edital de primeira praça coin o 
piaso de trinta dias virem, que 
aos tres (3) dias do proximo 
n ês <le março, pelas dez (10) 
horas, á porta da Prefeitura Mu
nicipal, nesta cidade, o porteiro 
do «auditorio» trará a público 
pregão de venda e arrematação 
ã quem n ais der e maior iance 
ofewcer, alem da respectiva ava
liação: umr, parte de terras si
tuada na Fazenda dos Cardczos» 
no lugar denominado «PAL
MEIRAS*, disirirti de índios, des
ta Comarca, com a área super- 
ifcial oc duzentos mil metros 
quadrados (2U0.C00 m2) mais ou 
menos, com as seguintes con
frontações: ao norte com terras 
de Sebastião José de Sousa; a 
leste com terras de Lourenço 
Pereira de Jesus; ao Sul e a 
Oeste com terras de José Farias 
de Sousa. Terras essas que es
tão em comum com terras de 
José Farias de Sousa, e avaliadas 
por oitocentos cruzeiros . . • . 
(Cr$ 800,00), penhoradas ao exe
cutado Sérgio Gomes de Cam- 
dos, para pagamento de impos
tos que o mesmo deve á Fa
zenda Estadual, custas e selos 
da mesma execução que lhe pro
move a referida Fazenda por seu 
representante legal nesta Co
marca. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, mande u 
expedir este edital que será a- 
fixudo e publicado, na formado 
decreto-lei n° 9(50 de 17 de De
zembro do 1938. Dado e passa
do nesta cidade de Lajes, aos 
primeiro dia de fevereiro de mil 
novecentos e quarenta e cinco. 
Eu, Ary Cândido Furtado, Es
crivão dos Feitos da Fazenda 
que o datilografei.

Mario Teixeira Carrilho 
ju iz de Direito

A C E I T A M  E N C O M E N D A S  
P AR A C A M I N H Õ E S

| Marca INTERNACIONAL
Vendedores para tx lo  o Estado

( Exclusive Blumenau ejoinvile )

Rua João Pinto, 9 -  Caixa. Postal 220
Elorianopolis

Faça seus anúncios no Correio Lageaao jornal de vasta circulaç'

c l u b e  r e c r e a t iv o
JUVENIL

Assembléia geral ordinária
CONVOCAÇÃO

A Diretoria do Clube Re
creativo,Juvenil, convida os 
snrs. socios para a assem
bléia geral ordiná-ia, na se
de desta sociedade, ás 14

marçohoras do dia 18 de 
j próximo.

ORDEM DO DIA
Eleição dos nóvos dirigem 

tes para o período social 
1945 - 1940.

Lajes, 24 de Fevereiro do 
1945.

Asbel Solon da Silveira 
Io Secretario

Ve.ide-se Um ótimo ter
reno de plan

tações e pinhal medindo 1 até 
3 milhões, a razão de Cr£ 
20.000,00 o milhão. Está situado 
a 18 quilômetros da cidade, na 
Fazenda do Taboão, distrito de 
Carú. Proprietário Domicilio C. 
de Moraes. Informações com 
Cândido Bampi, nesta cidade,
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Indícios de reaproximação entre o Brasil|F oí extinto o sor-
e a Rússia i tei0  n oj Brasil

MONTEVIDFU, (Associated Press) — Comenta-se! Todo o brasileiro tem que se a- 
nos circidos diplomáticos desta capital, emprestando-lhe prtsentar ao exercito ao completar 
significação especial, o comparecimenlo, em carater ofi
cial, do conselheiro da embaixada do Brasil á recepção 
realizada na l.egação da Rússia, em homenagem ao a- 
niversario do Exercito Vermelho,

Ressalta-se que esta é a primeira vez que um* re
presentante diplomático do Brasil comparece oficialmente 
á Legação Russa, pois a grande republica sul americana 
não mantem relações com o governo de Moscou. Isto, 
ao que se diz. parece confirmar os rumores de uma pos
sível aproximação entre o Brasil e a Rússia.

Aponta-se o f.onego Olímpio <le Mello 
chefe do partido nacional

como

Rio, (C P.) — O “ Correio da Manhà“ confirma, 
hoje, a fundação do Partido Nacional — cujo fato fomos 
dos primeiros a noticiar, merecendo depois a mais hon
rosa transcrição, — tazendo-o neste termos: “ Como nos 
Estados, aqui, no Distrito Federal, também será organi
zado um partido nacional. O carioca vai reconquistar a 
sua cidadania, com o direito de representação que a cons
tituição não lhe deu. Nesse sentido, os políticos locais se Tho & Filhos. O fogo des- 
movimentaram e parece que obtiveram a promessa de tru iu couipletameDte o pre- 
melhores dias. O Parlido. ao que parece, terá como che- dio e as existências da ci- 
fe o conego Olimpio de Melo, presidente du Tribunal de tada padaria. Ao que cons- 
Contas. ta sómente o prédio estava

21 anos de idade
O sr. Presidente da Repu

blica acaba de assinar o 
decreto-lei, que aprovou 
novas disposições sobre o 
serviço m ilitar no Brasil, 
extinguindo o sorteio m ili
tar, ficando obrigado todo o 
brasileiro que completarei 
anos de idade, a se apresen
tar independente de edital 
ou aviso para receber ins
trução militar.

Campeonato sul americano de futebcl
0 Brasil venceu o Chile por 1x0

Colocação:
1° lugar — Aigentina — 1 ponto perdido
2o « — Brasil - - 2 pontos perdidos
3° «T — Chile — 3 « «
4.1 « — Uruguai — 4 « ’ *

i n c ê n d i o
Na noite de domingo pro- 

ximo passado foi presa das 
chamas a Padaria Natal, 
sita nas imediações da Pon
te Grande e de proprieda
de da firma Álvaro Oarva

Matte Leão e Matte Cys- , marrão da mesma fabrica, 
ne, excelentes produtos!Os produtoe «Leao» e «Cys-

ne» recomendam-se pela sua 
Do Sr. W andick Silva, pureza e esmerada seleção, 

recebemos algumas anios-j Gratos pela oferta.
tras do Matte Leão e M at-j--------------------------------------
te Cysne e erva para chi- 1 Fa<>'n sua propaganda no

•Correio Laqeano>

k*Sufocação da A s m a , 
Bronquite e Tosse Alivia
da em Poucos Minutos

Sotre V. de ataques de asma ou de 
bronquite tào violentos que o sufocam. 
!uzem-no perder a respiração e o im
pedem de dorm ir? Tosse com tanta 
força que se sente débil, incapaz de 
trabalhar?  Tem que viver sob dieta e 
cuidar-se exagerariam ente?

Não importa por quanto tempo já 
tenha sofrido, deve sentlr-se cbeio dc 
novas esperanças com a  receita médi
ca chamada Moodaco. Tudo o que tem 
a fazer é tomar 2 pastilhas às refeições, 
e seus ataques desaparccerüo como por 
encanto Em poucos minutos Mondaco 
começa n circular no sangue, ajutlun- 
do a  promover uma respiração fácil e 
livre, sono renarador e  tranquilo, de 
modo que desde a  primeira noite se 
sentirá mais jovem e  mais forte.
Anos sam A loques de Asma

M nndoco não só t r iz  nllvlo iroedinto 
ao pucíenlo o uma respiração mais fá- j 
cil, mas também atúa sobre o organia- |

mo. preparando-o para retístir a  qual
quer futuro ataque Muitas pessfas que 
haviam perdido péso, que passaram 
Doites sem dormir e "que se sentiam 
sufocadas com os sucessivos lítmy.ês 
de asma ou bronquite, descobriram que 
Mendrtco acabava com • acei-us ■'< ■ 
den primeira noite c muitos, já  !:á ar.os, 
não voftaram mais a sofrer de r.sma.

Sinta Alívio Imediato
A primeira riosc de M cr.do-o come

ça a trabalhar no sangue e ajuda 
natureza u livrar-se dos efeitos de asma 
ou bronquite. Lm mui pouco tempo Uís 
com que se sinta anos ma*s forte 
mais jovem Adquira Mondaco, boje 
mesmo, em sua farmácia; expu  imen- 
tc-o e veja como dormirá bem esta 
uoite e como se sentirá melhor 
nhà. Nossa garantia é a sua maior pro
teção.

a a s .n a .

Agora tan bem a cr$ to,00

Hrilhante vitoria das forças brasileiras
A tomada do Monte Castelo na Italia

Uma brilhante ação dos brasiloiros na frente I ta l i
ana, completou-se com a tomada do Monte Castelo de 
1.000 de altura. E' uma posição estratégica de granda 
importância para os aliados naquela lrente.

O Regimento Sampaio sub o comando du Cel. Caia
do de Castro foi o que realizou este corajo feito.

0 telefone é o empregado discreto e barato
Faça instalar um em sua casa.

segurado.

Edital
O Doutor Edison l 'alente, Delego 

do Regional de Eulicia, com sede nes
te cidade e .1 uridieão nos Municípi
os de Sdu Joat/uim, Curitibanos, e 
Dom Retiro, tio uso das suas atribui
ções e tendo em vista o que deter
mina o decrelo-íci n° 179, datado de 
l(i do corrente e publicado no Diário 
Oficial do Estado em 19 do corrente, 

BAIXA as instruções que se se
guem e a serem obseivadas nas tran 
sações de auimaes das especies ca
valar e niuar efetuadas nos municí
pios ac-nta descriminados : -

I. Toda transação de animaes das 
especies cavalar e nniar, efetuadas 
nos ditos municípios, fica sujeita a 
registo perante as respectivas dele
gacias.

II. Em toda permuta da qual par
ticipem auimaes oriundos das dife
rentes juridições, fica em todas elas 
obrigatorio o competente registo.

III. O legisto é obrigatorio tantas 
vezes qiianías Se operem transferen
cies de propriedade por compra e 
venda, troca. doação ou daçâo em 
pagamento de qualquer animal das 
aludidas especies.

IV. O registo deverá efetuar-se 
após ISO dias a contar da data da
transação.

V. E* gratuito o registo de quais
quer animaes pertencentes a pessoas 
reconhecidamente pobres

VI- Qualquer infração do presente 
edital sujeitará os infratores á multa 
de C'rS3O,0O (cincoenta cruzeiros) a 
Cr/õlKçO (quinhentos cruzeiros), sem 
prejuízo das sanções criminais qne 
no caso couberem.

Delegacia Itegional de Policia, em 
Lajes, 2d de fevereiro de 1945. ass. 

£dison 1'alente — Delegado Regio
nal. —

VAMOS ATÉ LÁ !♦ ♦ ♦
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G SEU CARRO ESTA’ QUEBRADO ?i

ESTA’ PARADO?

E’ porque você quer, po:s vamos na

AGENCIA FORD
ALI ENCONTRARA’ TUDO, MAS TUDO 

O QUE VOCA’ QUIZER 

RUA MAL. DEODORO, 54 — Lajes

i f 1 lt=t=4-rt| t  t4=t= 4=444^1 t= b t= t  t t  T t=l4“t t 4 = t t = t 1 4 : M :

'i 4 Dr. Lelso R a .n o s  Branco 
ADVOGADO

4
i
4

Residência e Escritório: Rua Hercilio Luz. — LAJES *

Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curitiba
nos, Bom Retiro e Rio do Sul.

4t*44t  J

% D r. jo s é  A n tu n e s
MEDICO

5 Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos 4
4 Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelha- § 
4 do pata qualquer intervenção cirurgica, com serviço mo- 
-  derno de Raios X. Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, on- 

das curtas e ultra curtas.
4 ?
t 41 t-4-t 11- r 14- t  1 M  ? 1111  u  m -w  w  14 ^ 4 4  t-t-t 1 » . > 4444 1 1 1

=  Dr. João  Ribíis R am os =
A d v o g a d o

Causas Civeis, Comerciais, Criminais, Traba
lhistas e Legislação Fiscal.

Sta. Catarina — Lajes

M atriz :
FLORIANÓPOLIS

Filial Curitiba 
Moetruario em Tubarão

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria
FILIA IS  EM LAJES — LAGUNA — JOAÇABA — JOINVILE — SÀO FRANCISCO DO SUL

EN D EREÇO  TELEO RA E1C0 H O C  P C iv K

SECÇÕRS DE FAZENDAS, FKRRAOF.NS, MAQUINAS E DROGAS

A gencia

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS

F azen d as nacionais e estrangeiras, Algodões, Morins e Oambraias, Caseuúras, Teci
dos
mesa.

Ferros e m ^ b a r r a a  para ferreiros o cjnstruções, chapas de forro, folhas de flandros, ca
nos galvaniaados e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros para vidraças 
obras de vidro e cristal, louças sanitárias, camus de terro e madeira, Tintas a 
oleo e em pó, serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

1 acionais e estrangeiras, Algodões, Morins e i amoraias, oaaeimras, iect- 
paru Cortinas e Tapeçarias Colchas, Cobertores e Acolchoados, Panos para 

sa. Lonas, Tecidos rayon lisos estampados, Linhas para bordar e serzir Lã 
a bordar, Perfumarias, Armarinhos, Charutos, etc.

estrangeiros
M otocicletas Bicicletas a motor, tricicletas, brinquedos.
Maquinario em geral para oficinas mecanioas, fundições, etc. Talas, G.i t chos, Maca- 

oos ferramentas para todos os fine, cofres e caixetas de aço, fogões, comple
to sortimento de material para lustalações elétricos, arados, maquinas de beun- 
ficiar madeira, motores eletricos. etc.

Drogas em geral, por atacado
Agentes da (ieneral Motors do Iirasü S. A.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Noticias de Campos Novos
Estivemos novamente em con- NOTa S SOCIAIS

tacto com o hospitaleiro povo1 Fez anos 21 do corrente 
da legendária cidade de i a n i- 'a exit,a sra. d. Generosa Thi— 
pos N: vos. Município pecuáiio ^eS) viituosa esposa do Gel, Vi- 
por extelencia, não perde os |or Thibes abastado fazendeiro 
costumes tradicionais que iden- c jndustrialista, residente na Fa- 
tifican sempre a gente simples 2fnda c3o j tâo 
e bondosa do planalto catari — q  sel,|lor Euclides Lemos 
nense. A historia de Lampos proprietário residente nesta i;i- 
Novos esta ligada a nistoria de dade 
Lajes, atravéz dos feitos ilo Cor- VIA'ANTES
reia Pinto, o bandeirante intré
pido que desbravou a serra ca- . . T1 .
tarinei.se semeando cidades. Foi 5f,nhcres Benjam.n Banson do
Manoel Inácio oa Silva, enviado flA" °  C° 'T’ " C,°  f e f afJI' :zal’ osr' 
de Correu Pinto, quem fundou A ^usto  Bresola, um dos ma,0-
Campos Novos, no ano d< lS'J6

Prefeitura Municipal ds l?jes
Estado de Santa Catarina 

., . A V I S O
de veículos de tração animas

Perde o Brasil o sen 
primeiro llape- |  

lâo militar
Segundo com uuieaçfto  cijl 

vu lgada , F re i O rlando  O.p 
JjJ. sucum b iu  dia 20 dn 

Afim de dar cumprimento ao decrelo-lei estadual ii.° 1-2õ , (.^rren te , quando socorria 
de 29-12 1944, levo ao conhecimento oos senhores proprietários fe|qdo8 da na |'r t .D|ç
de veículos (carreta de duas rodas, carrinho denJ ° ' ^ o„ ™ ar '0 de b a ta lha  ita lia n a . 
carro colonial de quatro rodas, carro comum para carga, carro
funerário, carro irrigador, carro de passeio, carro pipa, carro rc- r r e i  Jr la tido  m orreu  nr,

- i boque, carro cclcnial de quatro rodas, carroça comem, carrinho cu m p rim e n to  de seu sagrado
«tiveram nesta cidade, «sjn« carrocinha de forqa humana, de uma, duas ou tres rodas, dever e mereceu a s in ita -
1 n T1- -   1 - •  , -----1— —— mmnrpsínr Cüt- ,

ris indnstrialistas do distrito d 
Leão, o sr. Nestor Faversani 
representante comercial, residen
te em B-iira dn Pmheirinlio, e 
o sr. Wagner; guarda Livros da 
c«-nceituada firma Industrial Mer 
cantil, Ipiia Ltda. de Piratuba.

Hoje, rememoramos a historia 
para realçarmos o progresso 
sempre crescente desse Munici 
pio serrano acempsnhando a 
trajetória ascendente dos demais 
municípios do nosso Estado.

E em se falando no progresso, ENFERMO
de Campos Novos, não se pó- c * *. 7 . . , ..y Encontra-se gravemente en-He deixar de aludir ao artífice , „  , - 6 , . .... fermo o sr. Freitag, abastado
desse progresso nos últimos no- industriall5, fllho BJo sr. Leo.
ve anos. que e o Lei, Gaspar.- Freitag, intendente em Pi
no Zorzi, seu prestimoso admi- ' „. , , ’ r , ratuba. Baldados tem sido osnistrador, que com carinho e , , . . . , .. . .  ’ H . esforços de dois abalizados cli-drdicação se votou ao engian- '  . . , .. v . . , 6 nicos para debelarem o mal. Atedecimento da terra campono-H a milagrosa penicilina foi aph-

PFI 4 PFi I1ÁP1A cada, sem no entanto, apresen-
c ,, . 1 . tar lisongeira melhora. Fomos in-
, , K , formados que o enfermo serah a lM irn  n a ra  a n e — . /  , ,  ,transportado para Porto Alegre

vense.

a balança municipal para a pe 
sagem de gado, com capacida
de para vinte rezes. A constru
ção dessa balança veio concre
tizar uma velha aspiração dos 
m^einistas de Campos Novos. 
— A Prefeitura Municipal acaba 
de abrir conctirrencia para a 
construção dois banheiros
carrapaticidas com a capacidade

onde será medicado por espe
cialistas de reconhecido renome.

DR. PAULO FETT
Chegou a esta cidade o Dr. 

Paulo Fett, formado pela Facul
dade de Medicina de Porto Ale
gre e peitencente a conlncida 
e tradicional familia daquela ca

dê 8.400 litros, modelo padroni- j(a| 0  jove,n medico que vae
i  aiL.  L \  NA : f  I I . L . r i r t  H s  A m - I ( ' l l .  * *zado pelo Ministério da Agíieul 
tura.

A Diretoria da Associação 
Rural de Campos Ncvos, vae 
reunir-se para tratar de uma no
va reunião entre os ruralistas 
serranos, na cidade de L- jes 
por convite da Associação Ru-

instalar um consultorio nesta 
cidade é cirurgião e especialista 
em doenças de senhoras e cri
anças.

FALECIMENTO 
Após prolongados sofrimentos 

veio a falecer, ho dia lSdocor-

carruagcm para passageiros, charretes, aninha, compressor, car- f Jq9 bras ile iros o as hn 
ro transporte de animais carne verde, etc., residei4 _es a do n(iS90 ujUod„
no distrito de Cidade, deverão compareeer a Secretaria aesia 0 . .
Prefeitura, dentro do menor pr;zo possível, afim de prestarem eclesiástico, e iv il e n 1. iar 
os esclarecimentos necessários ao preenchimento das guias, para a,, Rio. A o  oticio relig ioso 
o respectivo registro. , mi iq tie  D. Jaime Gamara < ele-

De acordo com o artigo 8.°, do decrcto-lei acima citado, i 
aos infratores, alem das penalidades previstas na ltgislação fe
deral, seião impostas as multas de Gr$ 50,00 a Cr$ 500,00. .

Os proprietários de veículos mencionados neste aviso, resi
dentes nos demais distritos, deverão registrá-los na Intendenda 
Distrital.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de fevereiro de 1945.

0 E s c ritó rio  Jiiritlico Comercia!
Kua Frei Kogeriu, caixa postal 54 -  Fone 54

Oferece as seguintes oportunidades comerciais:
1 — 87 lóte» urbanos em Vacaria e 1 retáço de campo, que pode

rão ser perinutá-Jos por outros nesta cidade. Ali-utis deles coir. casas rústicas
2 — Uma Fazenda com 15 milhões de m2. no D. de Cerro Negro.
3 — Outra com 8.650.00;» em Correia Pinto, com pinhal.
■1 — 100 pinheiros a 20 kms. da Cidade, na estrada de rodagem.
5 — Em Correia Pinto: 2.050,000 m2. com cerca de 5.000 piuheiros
(> — A 18 Kms. da Cidade, 2.739,000 di2. com 1.000 pinheiros, ofer

ta excepciona!.
7 — Oito chacaras, contíguas, sendo 5 com boas casas e 3 por cons

truir, por Crí 50.000,00 todas.
8 — Dois lotes á rua Benjatnin Constant.
9 =  Uma casa e terreno à rua Hercilio Luz.

10 — Inúmeros outros uegocios em Ooiaz, Parnni, Iguassu, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.

Temos interessados para: casas até Cr$ 10.000,00; fazendas de Crjf 
500.000,00 a 1.000.000,00; Pinhais de 10.000 a 200.000 pinheiros.

ACOSTUME-SE a consultar esta Organiza^üo atiles de decidir-st a 
realizar qualquer transaçao deste genero.

breu na Capela do Palaeio 
S. Joaquim, compareceram 
figuras eminentes do elerc 
e altas autoridades civis ç 
militares.

Km setembro o campeo 
naío brasileiro dej futebol

t-erá em setem bro o cam
pei nato brasileiro de íutfc 
boi, ficando reservado pra. 
so de u0 dias. após 03 respec
tivos jogos para que os clu 
bes cariocas'e paulistas fa
çam partidas amistosas.

E d ita l
de citação com o praso| 

de trinta (30) dias

ral de S. Joaquim, afim de re- rente, vitima de pertinaz enfer- 
ioiverem sobre diversos assun- midade, a exma. sra. Lica Ma’a 
los de interesse da ciasse. ! Granzolto, pranteada esposado

TRIBUNAL DOJUIÜ 
Sob a presidência do Dr. 

Marcilio João da Silva Medei
ros, realizou-se a la. sessão o r
dinária do Tribunal do juri, do 
corrente »no. Foram submetidos 
a julgamento os seguintes léus: 

Pedro Alonso, Francisco Gon
çalves da Maia. acusadcs de 
tentativa de homicídio, Graci- 
liano Francisco Gonçalves, Ma
noel Tec>doro Nunes, João Var
gas, Ângelo Bonaloin, Augu.-to 
Elitír Valier, Ântonio CrLtofoli 
e Pedro Beloto acusados de 
crimes de homicidio.

Pelo Conselho de sentença 
foram condenados os réus, Ma
noel Teodoro Nunes a 10 anos 
João Vargas a 9 anus, Pedro 
Alonso a õ anos, e os demais 
absolvidos.

Graças a açãoenergica do hon
rado e culto Magistrado que 
em boa hora vem dirigindo os 
destinos da Comarca de Cam
pos Novos, a criminalidade, 
nestes últimos tempos tem de- 
crescido satisfatoriamente.

serihor Anselmo Nino Granzotto, 
Inspetor Florestal, residente nes 
ta cidade.

O /)outor Matio Teixeira Car-1 
rilho, Juiz de FJireitc da Co 
marca de Lajes, Estado 
Santa Catarina, na forma 
lei etc.

Faz saber a quem este edital Je| 
citação com o prazo de trinta d.a 
virem ou dele conhecimento tivereu I 
que tendo o senhor I)r. Promotor|ilatliutelegrafia • V ü N D E - S E . ........................... ...........

O Sr. Osvaldo Bittencourt,1 com 45 cln. aci-na, no lugar Rio l ’L,b,ico 4“  Comarca requerido s c - 
funçionsrio do» Coireiot e Tslí- LtS0-, Mu.icipiç, de Campo, : ~ T .!“  XS>
grdfos d^stíí ciuade, acaba dc Novos, sobre a tstiada ncrval* minada «Fazenda dos Cardozo*, dis- 
instalar uma aula particular de Campos Ncvus- 
radio telegrafia que funcionará
na casa de residência do Sr. • Comercial

. tr ito  de índ ios, para pagar incont:
1 ra ta r n o  E s c t ito r io  Jurídico nente a im portar.cia de cento e trin

Rua Frei
---------  j üsé üasp.ir Godiuho no alto j rio 54 — Caixa Postal 54A sua prematura morte

f0i da Santa Cruz. 'Telegr. -  ELIBRANCQ.muito sentida, d. Lica era dota
da de coração generoso,concei- 
tuadissima nos meios sociais, ao 
seu sepultamento compareceu 
elevado numero de pessoas.

A desolada familia nossos sen 
tidos pezarnes.

PRISÃO DE CRIMINOSOS
O sr. Delegado Agenor Faria 

numa fehz detigencia efetuada 
no interior do município, pren- j 
deu os celebres bandoleiros,' 
Guido Fagundes de Castro e| 
Orvidio de tal, criminosos temi- 1 
veis, autores de diversos crimes1 
de homicidio 11 os município; du, 
José Bonifácio t  Lagoa Verme-, 
lha.

A ação energica dessa autori-j 
dade, com a prisão de gatunos 
que vinham trazendo em cons
tantes sobresaltos a população 
pacata do interior dn município, 

Item merecido aplausos gerais.

R->gu- 
— Etui.

b R E V E M E N T E

Dr. Êd. Moennich, C. D.
Cirurgião — Estomatologista — Dontista 

ex-socieUirio do Iustitu to  OJoulo Estomatologico «SANTA CATARINA»
d< Floriftnopolia

CLINICA ESPECIALIZADA 
D oenças ila b oca  e anexas  

Cirurgia e tratam ento dos focos 
de in fecção

(bubal-gengival- maxilar-sinusite 
de origem dentaria ) 

Extrações (difíceis) cirúrgicas -  
dentes inclusos 

R estau rações Anatôm ica

ESPECIALISIA
em: Cirurgia Radical da Para- 
d en to sc  (Piorríia AlveolarI - seg. 

o Professor Neuinanu 
CIRURGIA HUCAL-ORAL 

Dentadura; Anátomo-Fisiológi- 
cas — completas — 

seg. o Pros. Fournet & Tuller 0 
Boilers, técnicas que asseguram a es 

tabilidarle absoluta dr,a dentaduras, 
mesmo tvj maxilar inferior.

DIATERMIA -  FISIOTERAPIA -  ALTA FREQUÊNCIA 
TRATAMENTO INDOLOR 

Atende só em hora préviamente combinada
Consultorio: K ,^Ln.or?“iaa.’.'»,.Mobrado. c°NSULtas

aos sabados)

Protese-iMovel
Roach»

« pontes seg. L)r.

K Cel. Cordova, (>U, sobrado ____ _
Edifício Anibal th  ws das 15 às 17 (exceto 1 

L A J E S -----L.mta C atorina

ta e quatro cruzeiroa e sessenta cen
tavos (Crí 134.6 I, proviniente 
imposto territorial e relativo aos eXer- 
cicios de 19:38; 1939, 1940. 1041, 1941, 
1943 e 1944. custas e selos do mes
mo processo, que a mesma è devedo- 
ra á Fazenda do Estado, e sendo, 
pelo oficial de justiça encarregado 
da diligencia, certificado que nio 
encontrou a executada e que uío e- 

, xiste 110 distrito de Índios herdeiros 
'da mesma. Pelo prt-scnle edital cil*- 
' se e chame-se a executada. Filismin» I 
(Antunes Lima ou seus herdeiros p3‘-> I 
1 comparecerem neste /uizo dentro d» 
prazo de trinta dias a contar da pri
meira publicação deste na imprensa 
a fim dc pagar a iiupoitancia de 
cento e trinta e quatro cruzeiros * 
sessenta centavo» ' Cr í  134,00) cul
tas e selos do processo, e se nSo 
o fizerem, ser-lhes-hão penheradoS, 
bens para o referido pagamento. £ 
para que não se alegue ignorância, 
mandou pesser o oresenfe edital, qu< 
será afixado e publicado nos termos 

Ido decreto n" 96'> de 17 de dezembru 
de 103y. /)ado e passado nesta cida
de de Lajes, aos tres (3i dias do me
de março de inil e novecentos e qua
renta e cinco. Eu, Arg Cândido Fur
tado, escrivão dos Feitos da Fazenca 
que o datilografei

Mario Teixeira Carrilho

A casa que procua ter sempre as maiores novidadesk CAPITAL em artigos para homens, mulheres e crianças.
Rua Correia Pinto, 80
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