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Í S  Vidai íamirlIlíSlQ^ânizado o Diretorio do Partido Social!
A eferueride de 21 de 

Junho  ass inala  mais unia 
étapa vencida  pelo nosso 
infatigável P re 'e i to  na  ad 

m in is traçã o  do Município.
O que tem sido esses 4 

anos de dedicação ao ser
viço publico, todos sabem , 
porque ,o honrem que está 
à f ren te  da  ccimuna tem a 
vida a b e r ta  à analise do:* 
seus con te rrâneos .

A sua adm in is tração  têm 
o t raç o  de união e n tre  o 
passado e o fu tu ro  na nossa 
m archa ascenciona) para  oi 
progresso.

No ia to  desses 4 anos, 
que o País esteve envolvido 
na g uerra ,  en f ren tan d o  di
ficuldades in te rnas  sem par 
na h istoria  seria  ignóbil 
exigir-se mais de u m a  ad 
ministração que não dispõe 
de saldos excedentes. Yidal 
Ramos J u n io r  realizou o 
pOBsivel em Lenelicio de, 
seus inunicipes, e por isso^ 
se fez c redor da  Estima ei 
da am izade de seus conter- Lajes, na

Domingo passado, conforme 
foi anunciado, realizou-se a ses 
são solene de organização do 
Diretório do P. S. D. nesta ci
dade.

Com o Teatro Carlos Gomes 
literalmente lotado de pessoas 
de todas as classes sociais e de 
elementos destacados da política, 
teve inicio a memorável reunião, 
que traçou os rumos politicos 
do município, consubstanciados 
no programa do grande Partido 
Nacional, que propugnará pelo 
prosseguimento da obra do Pre
sidente Getulio Vargas.

No palco do Teatro Carlos 
Gomes, quatro Bandeiras nacio
nais e o retrato do ilustre Inter- 

ntor de Santa Catarina ofere
ciam à grande assistência um 
Cenário impregnado de são pa- 
tr otismo.

Abriu a sessão o Sr. Vida! 
Ramos junior, Delegado da Co
missão Executiva cio P. S. D , 
que convidou o* ex-prefeitos 
Srs. Octaciüo Costa e João 
Cruz junior, para fazerem parte 
da mesa e o Dr. João Ribas 
Ramos, para secretario da mes
ma.

O Sr. Vidal Ramos Junior ex
pôs aos presentes a finalidade 
da reunião, passando a palavra 
ao Sr. Octácilio Costa que após 
algumas considerações sobre a 
significação da sã política, exor
tou os presentes a cerrarem fi
leiras em torno dos ideais do 
P. S. D.

Democrático em Lajes
terminar sua empolgante oraçãot intbligente ^ v o g n d q  e jnr- 
toda ela entrecortada de calaro-' ’

. Decorre dia 18 do cor
rente, a data natalipia do

rçferir-se a reunião que se realiza 
va, apontou a administração do 
Prefeito Vidal Ramos Junior, 
citando aj suas realizações e a 
oti na conduta com que vem 
nort rando seus atos públicos em 
beneficio dos seus municipes 
pedindo fosse lançada na ata 
dos trabalhos uma moção de 
solidariedade.

sos aplaUsos, recebeu o Dr. 
João Ribas Ramos uma prolon
gada salva de palmas da gran- 
db assistência.

O orador, em seguida?,1 Jeu 
uma moção de solidariedacíe ao 
Interventor Nereu Rárnòs, que 
foi aprovada pela assembléia

Continuando o professor Tra-|por vibrantes e prolorígàdos a- 
jano Souza invocou a figura' plaiisos.
inconfundível do venerando Cd. O Sr. Vidal Ramos Junior, 
Vidal Ramos, citando passagens agradeceu as hòmenagens á sua 
de sua vida, toda votada ao bem pessoa bem como o t.ompared- 
publiço e ao engrandecimento ■ mento dos correligiou-rios, en- 
de sua terra, solicitando também cerrando a Sessão, 
aprovação para uma moção de 
homenagem ao Cel. Vidal Ra
mos, sendo ambas aprovadas 
com estrondosas aclamações.

Sempre em meio do maior 
entusiasmo, foram propostos os 
nomes que deviam integrar o 
Diretório de Lajes, sendo todos 
eleitos por calorosos aplausos 
da assembléia.

Por uhimo falou o Dr. João 
Ribas Ramos qtie ao iniciar seu 
discurso foi recebido por uma 
grande salva de palmas. Refe
riu-se o orador a marcante per
sonalidade politica e adminis
trativa, dc Interventor Federal, 
apontando-lhe as suas principais 
realizações no Estado e neste 
município e concluiu concitan- 
do ao* lajeanos a cerrarem fi
leiras em torno do grande che
fe Nereu Ramo^, porque segui- 
lo neste momento é trabalhar

Diretório Municipal dop. s. e.
Vidal Ramos Júnior 

Presidente 
Octácilio Costa

Vice — Presidente 
Argeu Godinho Furtado 

Secretário
João Dias Bráscher 

, Tesoureiro

IMrcs

Fslou em seguida o professor I pela grandeza do Brasil, 
Trajano Souza que depois de [Santa Catarina e de Lajes.

de
Ao

Dimas de Oliveira Waltrick 
Leontinó Alfredo Ribeiro 
Alfredó F1 rfani 
Emiliarlo Rósatino ^a Costa 
Vergilio Ribeiro Ramos 
João Ribas Ramos 
Joíé-dt Oordova Passos Varela 
Otacilio dç Olivejra Couto 
Eustáchio lsvilàsio Nevês 
Armando Ramos 
Fileto Vieira Borges

calista conterrâneo Dr. João 
Hibas Ramos. Oriundo de 
tradicional familta lájeana, 
desde a sua formatura veu» 
elé atuandq epm bi ilho na 
imprensa e na tribuna de 
sua berra natal, desinteres- 
sadamente, tendo ai norte- 

jar-lhe a ação o exemplo de 
seus antepassados.

(> aniversariante pertence 
a elite nova com que conta 
o Estado de Sant-a Catarina, 
no presente momento de 
transição politica, porque é 
um legitimo expoente do 
tradieionalismo intelectual 
errano.

£

Moção de solidariedade ao Interventor 
M e u  Hainos

Foi recebida e aprovada com calorosos aplau
sos. a seguinte moção de solidariedade, apresen
tada pelo Dr. João Ribas Ramos, na Assembléia 
para eleição do Diretório de Lajes, do P. S. D.

«0 Partido Social Democrático, no Município de 
,. na reunião para eleição de seu Dire.tório. hipoteca 
: : „antnr Upreu Ramos, a sua inteira e íncondicio- 

ranec.s, que nele encontra- po lnter laudindo sem reservas o seu bene*
ram um espirito honrado e pal sc < ’ miem Santa Catarina deve a sua gran-
realizador. ^ 0° * " ' £ 2 * . ^  * * * »  ’

Essa linha  r e ta  de sua 
conduta e a9 benem erencias  
com quo do tou  Lajes, o 
credencia p a ra  que neste 
momento de constítuciona- 
lização do Brasil, todós 
cerrem fileiras em to rn o  de 
sua pessoa, p u gnando  pela 
grandeza e pelo crescente  
ptestigio de Lajes._____ ___

CORREIO L A G EA N O  
•VENDA AVULSA 

Na * E ngraxa toria  P olar* 
de Jorge Pereira, ru a  Mare
chal Deodoro.

B prw vendedores na rum

leiros».

Hrnnenageiu ao Cel. Vidal Ramos
o” nrof.t r a j a n o  Souza na rcumfto qiara e!«i- 

Vão dPo Diretório de Lajes do P .  »- D- . «D., apresen
l„ u  à  a í ro M Ç Í"  da  Aaae.nbleia o seguinte:

Moção üe solidariedade ao Prefeito 
Vidal Ramos Junior

O P r q f p s b r  Traja no £ouza ao finali
zar seu aisçursQJna rçunião para a eleição do 
Diretório.qo IV S. D. em. Lajes, apresentou, á As
sembléia a -seguiDte moção, que loi aprovada ca
lorosamente.

«Uma moção de inteira solidariedade e irrestrito 
apóio ao Sr. Vidal Ramos Junior prefeito munitipal de 
Lajes, em testemunho do maior âprgçó com que aplau
dimos >\ sua obra administrativa, assinalada por vultosas 
realizações de interêsse coletivo, e de aplausos, á orien
tação democrá/iea, patriótica e esclarecida, com que S.Sa. 
vem servindo e engrandecendo o município de Lajes».

mos, ** Y Ü Z
■eu grande «ninr 'l tRVÊ| quc deixou assinalado 

a ü u , i Í L o # « .n  marco inicial
. . . . . .  n An rtlOn

a in s tru ção 1’.

de Correia Pinto-, pelo 
amor à te tra  barriga-verde e como

........„ . n T ^ n u m en t°  d .  q »  g .n W C a.aMua

C o r r e i o  L a g e a n o
Assumiu os cargos de Diretor e de Gerente do Jornal, Correio 

Lageano, o jornalista Alcibiades Dutra.

DD- CÉSAR SARTQRI

o>Vn,hl,‘

Encontra-se wfidájcnfermo em sim residência, o conhecido <• 
estimado irterlice, dr. Oesar Sartori. Sua Senhoria tem recebido 
visita de todo o corpo medico local, e de seus inúmeros- amigos 
cm frrjvr ~ *
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juízo Eleitoral de Lajes
O Dr. Mario Teixeira Cairilho Juiz Eleitoral óe Laje?, rece

beu do dosemb. Mrdtiros Fil>o, presidente do Tribunal Regional 
do Estado, os seguintes tel< gramas:

Dr. juiz Eleitoral
Circular N» 2 — Comunico vossencia recebi seguinte tele

grama do Ministro presidente Superior Tribunal: «Fixado dia 2 
de Julho proximo inicio alistamento em todo país visto até dia 
1(5 corrente impreterivelmente devem estar instalados todos Tri
bunais Regionais. Listas qualificação devem sex recebidas Tribu
nal Regional partir dia 16 e autoridades devem envia-las duas 
vias terminando praso dia 30 corrente. Requerimentos qualifica
ção requerida artigo 26 Lei Eleitoral poderá ser impresso, datilo
grafado, mimiografado, ou manuscrito. Inseriçào ex-oficio ou re
querimento será feita juizo domicilio eleitoral entendendo-se por 
domicilio eleitoral residência ou moradia eleitor.

Região eleitora! deve ser dividida em tantas zonas eleitorais 
quantas forem as comarcas.

Servirá juiz eleitoral o Juiz de Direito. Comarca onde hou
ver mais de um Juiz de Direito poderão ser subdivididas 
em tantas zonas quantas forem cs referidos juizes 
conveniências serviço alistamento. Listas qualificação 
interior Estado devem ser remetidas Juiz Eleitoral respectivo. 
Atenciosas saudações José Linhares - Presidente Tribunal Superior*

Iníciaram-se as grandes festas do 25" 

aniversário do Clube 14 de Junho
Realizaram-sc dia 14 com ojeação 2o lugar Batalhão Rodv. .exposições, loi oferecido pelo 

máximo brilhantismo, os foste-: 5a prova Lançamento de dis-|Clube, um lindo churrasco de 
jos com que essa tradicional So-[co — 1° lugar Batalhão Rodv..'2 vacas, rragnificamente ptepa-
ciedade deu inicio ás comemo- 2° Instituto Educação 
rações do seu 25° aniversário. I 6a prova — corrida de reve- 
>4’s ü horas da manhã, tendo, sarnento -  1° lugar Escola Cae- 
pela frente a original banda in-!tano Costa, 2° lug^r Instituto
fantil, composta de mais de 40 
f i g u r a s ,  dirigiram-se o s 
diversos grupos de afletas, pa
ra o campo do recinto das ex
posições, sendo dado desde lo
go o inicio das competições.

I o prova 100 inetTOS — ven
ceu em 1° lugar a equipe da

segundo as ;Socie<?adeJ Hi'?,cf) ,LaÍea" a* '  2° 
ex-oficio a CÍ(U'pe do 2a Btl. Rodv..

2a prova — Salto sem vara 
Io lugar Instituto de Educação

Circular N" 3 — Comunico vossencia recebi seguinte tele— de *-sÍes’ e 2° Batalhão hodv.- .............  6 ^a prova — Salto com •*«
2" lugar Btl. Rodv.grama do Ministro presidente Tribunal Superior.

«Nas listas qualificação ex-oficio deverão figurar todos ci
dadãos alistaveis inclusive aqueles cujo alistamento não seja cbri- 
gatorio. Devem ser mencionados relação anexa cidadãos estejam 
afastados virtude convocação militar. Mesma forma se procederá 
referencia afastados outras circunstancias.

Signatários relações <x-cficit ret.pocderío fidelidade indi
cações e dados fornecidos. Autoados juiz rubricará todas folhas 
relação encerrando. Listas ficarão carlono prazo tres dias rece
berem reclamações ou inpugnações interesssdos. Findo prazo 
serão novninento concluídos juizes juntamente reclamações apre
sentadas certificando-se inexistência. Excesso prazo remessa lis
tas depois dia trinta corrente deve ser cumpridamente justificado 
pelos responsáveis juizo Tribunal sob penas da lei. Muito confio 
eficazes providencias vossencia bem como juizes para que alisáa- 
menfo seja realizado altura confiança depositada pais inteiro 
magistratura. Saudações cordiais, josé Linhares — presidente- 
Tribunal Superior». Cordiais saudações.

Me«if*iros Filho — presidente Tribunal Regional.
Circular N» 4 Comunico vossencia recebi seguinte tele

grama do Minislro presidente Tribunal Superior: «Termos art. 
140 paragrafo unico lei eleitoral é vedado juizes eleitorais entra
rem ou permanecerem gozo ferias partir i5 corrente.

Fica ressalvado mesmos juizes direito gozo férias outra 
oportunidade cumulativa mente cu não requerem ccntngem em 
dobro efeitos aposentadoria. At. Saudações J«,sé Linhares — 
presidente Tribunal Superior».

Saudações cordi i-
Medfiros Filho — presidente Tribunal

3a prova — salto com vara 
1° e

4a prova — Lançamento de 
dardo 1° Ingar Instituto de Edu-

de Educação 
7a prova =  Bola Militar -  

entre todos os atletas, foi um 
nurncr.i interessante e que mui
to agradou.

P O L O
A partida de pólo que se rea

lizou pela primeira vez em La
jes, entre os oficiais do 2° Btl. 
e a equipe da Soc. Hipica La- 
jeana, foi cheia de lançes emo
cionantes, trazendo a assistência 
sempro numa sensacional tor
cida e terminou com a brilhan
te vitoria da Hipica.

CHURRASCO 
Nos salões do recinto das

•t l i j 4̂ t Wd J i «  4 « $ f  t =t=b M -
T* Tr

cursos de aperfeiçoamento feitos na Faculdade 
Medicina de Paris.

Moléstias de -enhoras — Partos operações. Endocrino- 
% logia (moléstias das glandulas, ov- rio, t rcide, supra-renal, etc)

t

Dr. Vidor Gutierrez
DIRETOR DA MATERNIDADE TERESA RAMOS

Com de Z

Atende ptla manhã na Maternidade
DAS ÀS DA TA lí DF. FM SKU < ON&ULTORIO PARTICULAR

- RUÁ CEL. CORDOVA, 4 (cx-rc:id<neta do Sr. )uca de Brito) Z- 

4 1111111 td=t=t-r<r 1-r=w t t ^ t  111 w  m i m  t=t=M m m̂ i m m i  m i m m %

Regioria!

AyradcCiments
- Ernesto Lopes, farmacêutico, residente em Bocaina, neste mu

nicípio, cumprindo nm grande dever de gratidão, toma publico n 
seu sincero e profnndo reconhecimento ao competente c abalisado 
medico especialista, Dr. Victor Gutierrez, que na Maternidade 
Teresa Ramos, praticou, cm sua esposa Otilia Lopes, melindrusis- 
sima operação cirúrgica, considerada muito rara nts anais nndir.es 
desta cidade, sa!vando-a da morte. Estende o seu agradtci ecnto 
e.o Dr. Acacio Ramos A nuda que cei. o assistente c daborou de- 
cisivamente para o êxito da operação, na qua! aajbes empregaram 
o máximo de dedicação. Agradece ás boas Irmãs Celeste El mui es 
c Lucide. com o tan bem á enfermeira Sita. Adelina Avies.

Lajes, 1! de Junho de 1945.

& 5 r 3 d o c i in s n í o
Joaquina R. Gmlinho c fumilia, agradecem por meio deste a 

todas as pessoas amigas que lhes visitaram e confoilaram por mo
tivo do falecimento em Joaçaba, da sempre lembrada Etelvina Go- 
dinho, assim como aos que enviaram pczames por meio de cartas.
cartões e telegramas.

Lajes, 12 de Junho de 1Ç45.

R E P R  E S  E N T A N T E S

Bsrtuszi &  Ribas
LA JES

M a t r i z :
FLORIANÓPOLIS

Filial Curitiba 
Moetruario em Tubarão

fins,

rado e que foi granden ento 
apreciado.
POSSE DA NOVA DIRETORIA

/4s 15 horas reuniu-se nos sa
lões do Clube, um grande nu 
mero de sccios e exmas. Famí
lias para assistirem a [%psse da 
nova Diretoria.

Pelo presidente sr. Armando 
Ramos, foi aberta a sessão e 
depois de dizer de seus 
poz os presentes ao par de to 
dos os negocios do Clube, com 
a leitura de seu relatorio, que 
foi muito aplaudido.

Em seguida convidou a No
va Diretoria a tomar lugar na 
mesa, declarou-a empossada e 
passou a presidência ao sr. Cap. 
Valeriano de Morais, novo Pre
sidente eleito. Este em breve e 
brilhante alocução agradeceu a 
distinção e prometeu dar ao 
Clube o máximo de seus esfor
ços.

Usaram da palavra também 
os srs. Dr. Osni Regis, novo 
orador do Clube, Vitor Rosa e 
Raymundo Barreiros que foram 
mtrito aplaudidos.

Dada por encerrada a sessão 
foram os presentes obsequiados 
com uma taça de champanha, 
sendo em seguida inauguiadss 
as salas de leitura e de traba
lhos da diretoria, com o curte 
■dmbolico da fita, pelo sr. Ar
mando Rarros.

BOLA AO CESTO
Foi em seguida inaugurado o 

campo de Esportes do Clube 
com uma b.rn movimentada 
partida de Bola ao Cesto, entre 
os Oficiais -to 2° Batalhão Ro
do v ário, e a equipe da Soc t-  
•-*a< 1 e Hipica Lajeana que levou 
a rrelhcr.

BAILE
Para hoje e;pera-se o grande 

baile de gala, com que esta So
ciedade comemora o sen 25a 
niversario, Reina grande entu

siasmo e estamos certcs de q;.e 
o Clube 14 marcará mais unia 
das suas elegante- reuniões, com 
a mesma nota chic de todos os 
tempos e no mesmo nivtl aris
tocrático que caractTisai.i tuas 
lestas det-e genero.

Lar em festa
O lar do Sr. /4rmindo Ran- 

zolin comerciante nesta cidade 
e de dona Edith C. Ranzoim foi 
enriquecido com o nascimento 
de mais um robusto menino que 
tomou o nome de Nelson.

taçti sua propaganda no 
*Corre\o f . aaeo.no»

Carlos Hoepõke S. A. Comércio e indústria
FILIAIS EM LAJES — LAGUNA—BLUMENAU— JOACABA -  JOINVILE— S. FRANCISCO DO SUL

ENDEBEÇO TELEGHAEICO H O E P C K E
SECÇOES d e  f a z e n d a s , f e r k a g r n s , m a q u i n a s  e  d r o g a s

Agencia

VK EXPEDIÇÃO E 

d e s p a c h o  e m  s a n t o s

F a z e n d a s  nacionais e estrangeiras. Algodões, Morins e Cambrnias. Casemiraa, Teci
dos para Cortinas e Tapeçarias Colchas, Cobertores e Acolchoados, Panos para 
mesa, Lonas, Tecidos rayon lisos estampados, L inhas para bordar e serzir Lã 
para bprdar, Perfumarias', Armarinhos, Charutos, etc.

Ferros em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres, ca
nos gaJvanisndo8 e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros para vidraças 
obras de vidro e cristal, louças sanitárias, camas do ferro e madeira, T intas a 
oleo e fcm pò, serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

'W -
estrangeiros

A lo to c ic íe ta s  Bicicletas a motor, tricicletas, brinquedos 
M a q u in a d o  cm geral para oficinas mecânicos, fundiçõ.

nu imrn f/N.lyNr» n.. i'!__ .»COS ferram entas para todos os fins, cofres J  ,Ct° ‘ , a s’ Gmnchos, Maca- 
to sortim etito do material para instalações j  "Ç° ’ toS0es> comple-
f  ciar madeira, motores eletricos. etc. lCBS’ arados, maquinas do beno-

D ro g a s  em geral, [>or ataondo
Ageutes da C entral Motors do Jirasil S. A
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p£ fcfsitura Municipal de Lajes
Ebtoc-o de Santa Catarina

Portaria de
5 de Junho de 1945 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolv ■
« , CONCEDER LICENPa-De acordo com o art. 155 ie‘ra , ' rt-

163, do decreto-lei estadual n. 700*. de’ 28 de" ^ 0 C° m 
A Anita Antunes da Cruz, que exerce c 

previmento efetivo de Professora, Padrão A 
dro Unico do Município (Escola mixia

Correio Lageano

o nrt.
outubro cie 1942; 

o cargo isoLdo de 
constante do Qua- 

municipal
com todosGrande, no distrito de Índios) de noventa"'(90)dÍÍK 'J° treiro

05 vencimentos, a contar da presente data
Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de junho de 1945 
Assinado: Vida Ramos Junior -  Prefeito Municipal 

Uldenco Lanali — Sccrelariu

Requerimentos despachados

N°

N°

519

528

529

Dia 6 de junho de 1945 
-  Dorvalino Furtado -  Couces'ão de 

no Cemitério • 2o despacho: Sim. um terreno

■ Joaquim Waltrick Coelho - Licença para demolir 
um prédio -  Sim.

N° 529 • Dr. Mario Teixeira Carrilho • Aprovação de plan
ta e licença para construir á rua Correia Pinlo - 
2o despacho: Sim.

N° 534 -  Osvaldo Rodrigues dos Santos -  Transferencia 
de um ierreno -  Sim.

Dia 8 de junho de 1945
N° 537 • Inácio Gemes de Campos e sua mulher Doturia 

Ribeiro Gomes - Transferencia de um terreno Sim.
N° 538 - f rei Apoionio wcil -  Subvenção, para o corrente 

ano. para o Ginásio Diocesano - Sim, a mesma 
do ar.o passado.

N° 513 - Ângelo Rossi - Aprovação de planta e licença 
para construir um prénio para Proencio A. An
drade -  2o despacho: Sim.

N° 515 - Sebastião Alves de Jesus e rua mulher Maria Joa- 
quina Oliveira -  Transferencia de um terreno -  
2o despacho: Sir.

N° 544 - Alfredo Pais de Freitas e sua mulher Maria Ben
ta Madruga - Transferencia tíe terrenos -  I o des
pacho: Prove que pagou o imposto de transmis
são devido ao Estado.

N° 547 - João Mcysés Furtado - Aprovação de planta e 
licença para reformar um prédio 2" despacho: Sim 

Dia 9 de junho de 2945
N» 542 - Benjamin Scóss -  Concessão de um terreno no 

Cemitério 2° despacho. Sim.
N° 545 ’ Dr. João Pedro Arruda - Aprovação de planta e 

licença para construir um prédio para o sr. Apa- 
ricio Subtil de Camargo -  2« despacho: Sim.

N° 546 - José Canani de God.»y - Licença para explorar 
unia pedreira em terreno da Prefeitura -  2o des
pacho: Sim, a titulo precário.

Dia 11 de junho de 1945
fsjo 552 _ Gaudencio Pereira d? Andrade — Aprovação de

planta e licença para construir uma gatage — 
2° despacho: Sim.

■ Sebastião Waltrick Machado e sua mulher Bran
ca Talita B. Machado — Transferencia de um 
terreno - Sim.

Nü 550 — Salustiano Evilásio Ramos e sua mulher \eriui- 
ana Ribeiro Ramos - Transferencia de terrenos -
Sim. „ ,, .

-  Dtlcino Medeiros da Silva e sua mulher Ana 
Medeiros Waltrick — Transferencia de terrenos •

_ Cecilia Ribeiro de Souza — Transferencia de ter
renos -  Sim. , ,

rg3 _  José Carlinhos Branco do Amaral — Iranste-
rencia de um terreno - Sim- . .

iulo Heidrich Filho e sua mulher llza Heidrich 
de um terreno • 1* despacho: i ro- 

ve que pagou o imposto dc transmissão devido
ao Estado. ^  ^  e sua mu|her Wilma Vieira

de terrenos - Sim.

N° 555

E«

K° 559

N° 5G2

N°

568 =  P
Transferencia

N> 570 == Cirilo José
da Luz - Transferencia

Rua
scritorio Jurídico Comercial

Frei Rogério 54, - Caixa postal, 54 - Fone, 54
F nd trrço j Telegráfico: "ELIBRANCO”  -  Lr.jes — S. CatarÍDa

OFGBTUN1DADES COMERCIAIS

conjunto em alvenaria, 
ALUGADO AO SNR.

2 —

3 -

4 —
5 -—
6 =
8 —  

9 =  
10 —  

11 -  

12 —

13 -

A i Casas cm Lajes:
 ̂ Por C vf 800.000,00 vende-se, moderno 

duas casas residenciais e uma comercial 
DANTE MOROTTO.
C r<E 30.0(i0,00 jior duas, sendo unia cie n r.ttr.al, a duas quadras 
do centro «om aunsi mil m‘2; Renda: Cr»f 6^0,00 mensais/
* i?  80.000,00 por uma, modernissima, reeem construída e ainda 
n-o habitada;
C r f  44.000.(0 l>or uma, de esquina, m aterial, á rnn João de Castro 
Vendida ao sr. OTÁVIO GOULART PROENÇA.;

^ j 6 .000.00 ií rua Jeronimo Coelho;
( rO? :M 0()O,OO, m aterial, à rua Jeronimo Coelho;

13.000X0 a rua Frei Gabriel, frente de m aterial; 
t ’ro 45.0tJO.0O a rua João de Castre, de material, 8 peças;
C r | 55.000,00 n rua Getulio Vargas, otimo, grande terreno;
CiS 16.COO.OIJ a rua Benjamim Coustant. com galpõosinho;
Cr lo.ooo.oo e cr 13,000,00 na rua Benjamim CousUnt, de ma
deira com regular terreno;
U r í 4o.000,00 por duns de m aterial, esquina rua Benjamim 
Coustant com Belisque, - Renda cr doo,00 

1 — 60.000,00 por uma de m aterial, com dois apartamentos,, e cinco
lotes, medindo todos 5o x 24 nu tres, rua Getulio Largas esqui
na Benjamim Coustant - Renda cr doo,00 

15 — <r 80 .000,00 por linda e moderna casa ao centro de grande par
que coin Go metros de frente, pomar, galpões, aviarios, casa de 
empregados, forno, lavagem, etc. - E xiste interessado para um lo
te por cr 3o.ooo,co. Rua Quintino Rocniuva esquina Cel Caetano 
Costa. Melhor e mais central das chac&ras a uma quadrado cine
ma e mercado.

B) Chacaras e Lotes Urbanos:
1 — V r f  39.000,00 por cinco pequenas, com- boas casas e tre s  sem casas

Vende-se tainbem parceladamente, por Gr$ lõ.OCOOO cada grupo 
de tres, entrando duas com casas;

2 — 7.000,0Ó e 3.000,00, por duas, com casas e 10.000 m2 e 5.0(X> in2
nas imediações do Morro Grande;

3 — Cr5 7.010,1X1, por uma casinha nóva, 2.240 m2, próxima ao Cam
po de Aviação;

4 — Cr$ 70 000,00, proximidades da Maternidade, com 73.000, m2.; .
5 — 30.01 0.< 0, por aproximadam ente 30.000 m2., comportando 84 lotes

urbanos, vendáveis a CiS 1.0íi0,00; 1.2141.1 0; 1.400,00 e 2.000,00
6 — Crí: 50.910,< 0 por 41 lótes url anos e semento um rural, com 4

casinhas todos em Vacaria-RS; paia serem permutados por proprie
dades em Lajes-SC, Vende-se parceladamente;

7 ■— CiS 28000,00 por uma toda remodelada e confortável.
8 — C r í  /5.000,00 per uma nas proximidades do Campo de Aviação

com 7.000 nv2;
9 — Cr. 40.000.00 por uma ao Alto do Posto com 15.000 m2, casa de

m aterial, grande pomar e pedreira;
C) — Empresas o Serrarias:

1 — C’r. 3.000.000,00 por um a de Força e Luz e Energia Elétrico.
2 — Cr. 400.0C0,00 por uma Serraria, com 4.000 pinheiros, distando 12

kms. de Lajes. Existem  dois interessados que contribuem com 
Cr. 50.000,00 cada um, para esta aquisição;

3 — Cr. 200.000,00 por uma n vapor, com quadro centro, 4 jun tas de
bois, carretão, quota e registro, 42m3;

4 — Cr. 10o.(€0,00 por outra H idráulica: Quadro Tissot. Toda ferragem
Registro e Quota de 54m3;
Olaria com 300.000 m2, próxim a a Lajes: Cr. 50.000/4)

D J  —  F a z e n d a s  e S í t i o s :
1 — Cr. 225.000,00 por 14.971,672 m2, com extensos pinhais, em Lajes 

distrito de Cerro Negro, enfrente á confluência dos rios Canoas 
e Caveiras;
Cr. 146.1X0,00 por 3.650,000 m2, em Lajes, D" de Correia Pinto, 
com grande pinhal;
Cr. 70.000,00 por 2.789,0( 0 iu2, e cerca de 1.0' 0 pinheiros, distan
do de Lajes, 18 kms. com ótimas pastagens e matas;
Cr. 165.5Í,(),( 0 por 3.810.0 0 m2, e 2 000 pinheiros de 44 ema. aci 

ma. . Vendidos ao sr. RUFINO FIGUEIREDO.
Cr. 600 01 0 /0  por 6.611,000 n>2 , 4.000 pinheiros e serraria hidrau 
lien coní 50 metros para exportação, Para esto negocio temos mie 
ressndo a associar-se com 150.000,00;
Cr. 90.0oo.<XI por 8.050,000 in2, e 5.IXX» pinheiros, em Lajes. D° 
de Correia Pinto. O vendedor compromete-se a obter de seus v i- 

' sinhos, de 5 a 10.000 pinheiros a mais;
— Cr. 900 000,00 por 24.000,000 m2, e 85.000 pinheiros, distante 20 

kms, de Caritibanos entre os dois traçados da Ferrovia e Rodovia 
Federal;

— Cr. 350.(K)0,00 pelos 2.177,180 in2, nos suburbios do Cruz Alta-Kb 
com 1'iuos planteis, cusas, maquinas e diversas industrias,

— 4.000,000 m2. a 9 kms. da cidi de de Lajes por Cr. 2oo.ooo,oo.
_ 2 .000,000 jn2, com 6.000 pinheiros a 4o kms. da E strada de

Ferro por 1 lo.ooo,00;
_ 1.8oo,ooo ms2j com 800.000 in2, de inatos a • > kms. de Lajes por

Cr. 13o.000,00;
E)  —  P i n h e i r o s :

8 -
4 -

5 -

6

l - 10.000 em Bocaina, 2.ooo em Bandeirinhas, Correia Pinto, õo.ooo 
em Anita Garihaldi, 5o.ooo 11a bifurcação das estradas K.o do Sul 
Florianopolis, todos em Lajes;
4 .000: 5o.000 e 15,ooo em Campos Novos;
20.000 para serrar as meias.
4 a 5.ooo pinheiros, no Aroçá D” de Cerrito n Cr. (2o.00/  cada. 
Vende-se tambein as terras a Cr. 2o.000 as capoeiras u campos e o 
pinhal a razão de Cr. 4o.000,00 o milhão Area: 5 milhões de ri'2. 
uo.ooo distante 13 kins. de Campos Novos e 58 da Estrada de 1 er 
ro a cr. 4o,00; ,
20.000 distantes 4o kms. de C ampos Novos a cr. Jo,oo,

s e
000.00

Casas até cr lo.ooo,00.
Pilihais até <-r 15,000 pinheiro de lõ cins. acima:
Uma fazenda nas margens dn Estrada de Rodagem do Lajes as-

AcoslUUie-so a consultar  esta ORGANIZACAO mites de deeidir- 
se a realizar qualquer transação aqui nnuueiadn.

----- « U . U U V J  U I J U I I I I O O  * — ................

F )  *  —  C 0 m p r a - s
_ Caminhonetes, até cr 15c

T e l ( grafando para; "Llibranco» -  
Calai ina, ou escrevendo para;

L,AJES — Santa Catarina

I AJES  — Santa 
Caixa Posta!, 54

3a PAGINA«»:r35rgâ .

0 que as titnustie
casa devem saber
rara limpar os quadres a 

oleo — O processo mais piáliro 
e simples para limpar as pinfi - 
ras a oleo cor.sisle e ccitar-se 
un a bntcla e eslrega-la suave- 
mente sobre a teia, de um mo
do circular até que a superfície 
da batata f que snja. Depois cor
ta-se neva rcdela de batata e 
repete-se essa operação até que 
o quadro exiba suas primitivas 
cores.

C orno limpar os espelhos — A 
limpesa dos espelhos póde ser 
feita com o emprego de mistu
ra de gesso e vinagre dissolvi
do em agua. Aplica se essa mas
sa sobre o vidro do espelho es
fregando e depois limpando com 
um pano seco.

O cuidado ccm as luvas de 
pclica — As luvas de pelica de 
vem ser guardadas entie flane
las brancas, bem secas e sem 
que se toquem umas ccm as 
outras para evitar que fiquem 
manchadas.

Rcv-a limpar objetos de níquel 
Para limpar objetos de niquel 
ou niquelados, pode-se lançar 
mão de gesso em pó. Esfrega- 
se fortemente com um pano ás
pero durante alguns minutos.

ÂViãO-ÂUÍOlBGVgl

U M.4 SUB-C OMISSÃO do se
nado norte3mericar.o anun

ciou uma coisa digna de registo 
e que não queremos deixar de 
comentar.

E’ a criação de um pequeno 
avião de passageiro conversível 
em automcvel, pei n itindo assim 
a condução do passageiro em 
terra e, quando clugue a um 
aerctírc mo abre as asas e alça 
vôo.

0 negocio é excelente e virá 
resolver o problema da circu
lação. Numa cidade, como o Rio, 
ao invés de termos pontos de 
estacionamento teremos em de
terminados locais, pistas aéreas 
donde os autos virarão aviões e 
irão psra o outro aerodrorr.o. 
Ali fecharão as asas e rumarão 
para a casa, como qualquer au
tomóvel.

Se não houver problemas de 
transito là em cima a coisa vai 
muito bem e talves esteja na in
venção nova a solução para o 
transito carioca.

>e a gente sair da «fila» para 
esse sulomovel-avifio, ve m - 
Ihorar muito...

VENDE-SE ura motor a ga- 
zolina, de um ci

lindro. 5 n  P., 60 volt9, 40 
anrpers, proprio para solda 
oletrica, peso 250 kilos.

T rata r cora Borges e Cia.
— Sâo Joaquim. —

!D R .

Luiz Rodrigues Bica
Vias urinarias - Gine
cologia - Partos e alta 

cirurgia
Rua Cel. Cordova, no 
edifício onde funcionou o 

Centro Operário
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ü.clonalÍKçSo íês íprdj: 
k h t it ist  ca c lanpiücato da 
taxa da Estatística no interíer 

catarinensa
Florianópolis, ( Asaprcss^ - 

Esta capital hospedou, em dias 
da semana transata, o sr. dr. li ti
be n Gueiros, Inspetor Geral de 
Estatística, cuja missão, junto a 
Iuspetorin Regional dc Estatísti
ca, teve por escopo o assenta
mento de medidas preliminares 
tendentes a nacionalização das 
Agências Municipais de Estatís
tica e ao lançamento da taxa de 
estatística em todo o interior 
catarinense.

Em resultado dessas medidas, 
estudadas por aquele alto funcio
nário do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, com o 
concurso do sr. Aroldo Caldeira, 
Inspetor Regional, foi deliberado 
que, de inicio, somente passa
ssem sob a responsabilidade ex
clusiva do I. B. G. E. as Agen
cias Municipais cujos vencimen 
tos do respectivo Agente sejam 
atualmente, iguais ou inferiores 
a CrS 500,00. O numero de tais 
Agências correspondem a 50o/° 
do total e os atos da adminis
tração municipal, mediante os 
quais serão nacionalizadas, pos
sivelmente entrarão em vigor em 
15 de Junho.

De acordo com o preconiza
do pelo 1. B. G. E , a remune
ração dos funcionários proxima- 
mente colocados a disposição 
do orgão central de estatística 
será fixada Pm Cr$ 500,00 men
sais, que representarão, proviso
riamente, ordenado inicial de 
carreira.

Com respeito á introdução da 
cobrança da taxa de estatística 
nos municípios catarinenses (ex
ceção feitr ao da capital, onde 
foi iniciada em janeiro do cor
rente ano), ficou resolvido que 
se processará dentro em breve, 
tendo-se em vista que o Minis
tério da Fazenda já autorizou 
seja realizada por intermédio das 
Ccletorias Federais em cadamu- 
nicipio.

Correio La?ea;;o 4a F A U N a

■25

Foram caçar p assari
nhos e caçaram  um 

Leão
Bruno Wolff funcionário civil 

do 2* Btl. Rodv. e seu amigo 
Pedro Paes de Farias aprovei
tando o belo dia de domingo 
p. pajsado, combinaram fazer 
uma passarinhada nos arredores 
da cidade para o que muniram- 
se de uma espingarda e por 
precaução [levaram também o 
perdigueiro de confiança.

Enlretinham-se a descobrir 
caça nos mato» do «Chi =rá» dis 
tsntes 8 quilon etros desta cida
de, quando numas grotas alí 
existentes ouviram o latido do 
perdigueiro, que parecia estar 
«amarrando» bicho grande. Acor 
reram ao local c com grande 
surpresa defrontaram-se com um 
autentico «Leão Baio» de regu- 
lrr tamanho. Bruno e Pedro en- 
1reolharam-se como que medin
do ambos a coragem um do 
outro e sem pestanejar atiraram- 
se ú féra, jogando tudo por tu
do. Após alguns tiros lelizes 
acercaram-se do leão e o domi
naram ainda com vida o mal 
ferido. Abatida a féra, rumou 
para cidade a caravana dc Bru
no, Pedro e mais o fiel perdi
gueiro que teve sua parte nos 
louros da grande vitoria. Gran
de numero de populares foram 
ver o couro do Leão baio que 
media 10 palmos de comprimen
to e foi vendido pela importân
cia de 300 cruzeiros a urn ofi
cial do 2‘ Btl. Rodv. Os caça
dores de perdizes desta cidade 
estão radiantes e esperançados 
de encontrarem também a «sua 
hora».

0 precedí d? Dis
MAtJ> DtfNTKS 

Maus dentes tornam a 
mastigação defeituosa, ini
ciando-se mal a digestão. 
Os micróbios que se desen
volvem nos dentes estraga
dos, carregados pelos ali
mentos, podem causar as 
mais sérias perturbações e 
alterações em todo o apare
lho digestivo.

Quando tiver perturba
ções gástricas, procure 
veriiicar o estado de 
seus dentes. — SN ES.

Festa nes índias
Inauguração de casa 

Comercial
( No lugar denominado Maca
cos, distrito de Índios, realizou-! 
se a inauguração em novo p r é - $ 
dio, ria sinstaluções residenciais j ^ 
e comerciais do bemquisto cida- & 
dão sr. Antonio Daboit, pessoa! 
ali muito estimada.

Ao ato cqmpareceram as au
toridades desta cidade e grande 
numero de moradores do lugar. 
Após a missa de ação de gra
ças rezada no local, foi ofereci
do aos presentes um suculento 
churrasco saboreado por todos 
em meio de maior alegria pro- 
!ongando-se a festa por varias -

1 
I

c  o n v i  t e

ís?ociíÇ33 fô Mutores bb Midcirs

Séde lajes -  Santa Catarina 

Senhor Serrador e Produtor de Madeiras

_ nuP foi fundaria nesta cidade c nesta dataUn.
sociedade qnc sc denominará «ASSOCIAÇAO DE PRODl TOREa 
DE MADEIRA» para tratar dos interesses dos made.reiros Seus

a?S°C Convocamos uma reunião dc Assembléia Geral para discussão 
e aprovação dos Estatutos e eleição da Diretona da nova socicda- 
L  PnnTse realizará no dia oito de Julho proxnno as 14 hor*, 
na’ séde da Associação Comercial de Lajes, para tal fira gentil-

raCIltCTenu'íaà honra de convidar-lhe para socio da refírida socie
dade bem como para tomar parte na Assembléia Geral acima citada.

Certos de que V. Sa. aceitara nosso convite anteapamus 
agradecimentos e nos subscrevemos — Atenciosamente 
pela Dfretoria Provisória. ^ fjario

F R A C O S  « 
A N Ê M IC O S

k TOMEM

m I íe’1 M M
|  “SILVEIRA"
P Gr»nd« Tônico

Vão ser produz dos este 
ano 200.000 automeveis 

nos Estados Unidos
DETROIT, (A. P.)>— A pro

dução de 200.000 automóveis 
de passageiros para este ano foi 
formalmente autorizada pela Jun 
ta de Produção de Guerra cum
prindo as instruções elaboradas 
nas conferências realizadas entre 
a Junta e os industiiais, em 
Washington hà uma semana 
atrás.

Faça sua propaganda no 
«Correio Lcgeano*

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Cdio Damos 

Dr. J. Sombra - Dr. Saivio Arruda
Exames completos

de sangue, urina, fézes, escarro, pus, hqutdo cefalo-ra- 
quiano, liquido gástrico, etc., etc. 

Vacinasiautogenas — Exames precoce da gravidez

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Mal. Deodoro - (Esquina Praça João Pessoa) Fone 133 

LAJES — Estado de Santa Catarina

J o ã o  Pedro Arruda — Mario Vargas 
Presidente Secretario

£c®00®C0®C0fiO3)B0oBcO#0380ogCoBM0#co®C0t^0®CO®<

LU0 0 VI C0 RAU \
CONSTRUTOR LICEN CIA DO  £

Projetos -- Orçamentos
Construções por em p re itad a  ou adm inistração ?

L A J E S  Santa Catarina £
^̂ :-A->̂ S«®'-o®csSco®coSoogo&ScoSooS;-- :Çc-§eoBcogXog

t-

horas.

Nem
todos
sabem
que...

1

Por Danilo Castro.

EM 1855 hivia uma rua, 
nesta vila, denonrnaJa «rua

da PALHA»
^  EM 1855, ainda a Camara 
L  consentia a construção de 

casas cobertas com capim, den- 
Iro do róscio desta vila.

EM outubro de 1854, o3

- SccMcogc 3 ^  >V
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Dr. Celso Ramos Branco ~ 
ÂDVOGÂIiO4

-
|  Residência e Escritório: Rua Hcrcilio Luz. — LAJES |

$ Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curitiba- |  
Z nos, Bom Retiro e Rio do Sul.
*1 J
-♦44 44=44=444444=44*444444I44I44Í444444 441 4444= 4414=444444»

= =  Br. João Ribas Ramos =
A d v o g a d o

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

Sta. Catarina _ Lajes

0 telefone é um em pregado discreto e barato 
faça instalar um em sua casa

Capitão Antonio da Costa 
VareP, recebeu c importância 
de DOS000, provenientes de con
trato que havia feito com dois 
homers para abrir uma picada 
que, sahindo desta vila li até 
Campos Novos.

4 E M  Janeiro de 1855, os 
proprietários das casas on

de funcionavam as aulas publi
cas, pediram á Camara M.miei— 
pal desta villa, o aument > de 
aluguéis, de 4$000 para 6&000 
mensaes; a Camara não poden
do resolver por si, tão magno 
assunto, apelou para o Presiden
te da Província.

5 0  primeiro pedido decon-, 
cessão de um terreno, feito 

pela Irmandaae de N. 8. do Ro
sário, par a a construção de s/ca- 
pela é datado de 10 de Janeiio 
de 1855. O Conselho Municipal 
indeferiu o pedido, por tratar- 
se de uma Irmandade que só 
existia cm nome.

6 Ainda por volta de 1850 
a 1860, certas Posturas Mu

nicipais (Leis), de importância 
eram lidas «em altas vozes», na 
saliida da missa para que nin
guém ignorasse o assunto.

João 8. Wallrick (Jôra)*
Agrimensor Diplomado.

Carteira Profissional n° Õ64. 
MEDIÇÕES E  Dl VISÕ ES D E  TERRAS. 
Aceita serviços nos municípios vizinhos. 

____ La)es ~  p raça. da Bandeira, sjn.

0 S N ! R E G I S
= A D V O G A D O  — =

Residência : Hotel Carvalho ’ 
lajes __ Santa Catarina

L ‘iili'0 Operário de Lajes
para a reunião de Assembll*en*e ’ convido 05 Srs 
do corrente d om in an  -71 ’ éia R°ral a  realizar-se dia

A ssrm t: o S í a o í  15 h° ra9 na séde deste Centro-
organização aa Cooperativa de consumo- 

Lajes, 9 de Junho  de 1945. 
-ebastiao Muniz dos Santos -  Io SecreLrio
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Aniversários
dia 1]

A exma. sra. d. Maria U. Ra- 
iujs, dd- osnosa do sr. Lauro 
Antunes Ramos ruraiista neste

j município.
dia 12

A srta. Violeta Odete, filha 
do sr. Vidal Antunes dos Santos 
de Cap3o Alto.

dia 13
A srta. Cdcilda Ramos, filha. 

} do sr. Mario Ramos, industrialis- 
I ta residente nesta cidado. 
j _  A cxma. sra. d. Antonieta 
\ Kamos, dd. esposa do sr. Anisio 
j Raimís

— A cxma. sra. d. Antonieta 
Santos, dd. esposa do sr Nien-

I nor dos Santos, de São Joaquim, 
j _  O sr. Emiliano Rosalino da 

Costa, fazendeiro e.m Índios, 
dia 14

A exma. sra. d. Alzira Ribeiro 
[ dd. esposa do sr. Afonso Ribeiro 
I fazendeiro neste mnnieipio.

— O menino 1’aulo, filho do sr. 
Jauí Ramos.

dia 1 .)
O menino René, filho do sr. 

Raul Pinto dc Arruda.
— O sr.. João Luiz Ramos Jor.

dia 16
A. exma. sra. d. Leonor Bnr- 

ger, dd. esposa do sr. Emilio 
Bnrger.

dia 17
Srta. IvonetC Montenegro, filha 

do sr. Alfredo Montenegro, do 
corrercio desta praça.
— Silvio Manoel, filho do sr. 
Silvio Gamborgó.
— O menor Aldo, filho do sr. 
/oào de Araújo Vieira, fazendeiro j 
residente nesta cidade.
— O menino Curt Antonio, fi
lho do sr. Max Baims Filho, do 
comejcio desta cidade.

dia 19
A menina Doroty, filha do sr. 

Pompeu Sabatini, do comercio 
local.

11. • 1r Tr *

P io g ram a  do Partido  Social Democrático
7 . P  /  ar/‘d° Social Democrático declara ao povo brasileiro, que todos os mnudates eletivos

jofftn outorgados serão postos a serviço dos seguintes compromissos que definem sua uti- tude e compõem seu programa de ação:
(f ontinuac.ln Hr, --------  ■ ■ • - »

— ... .m i  p ru g r a m a  
(Oontinuaçilo do numero anterior) 
8 — Desenvolvimento do

transporte rodoviário, em traça
do e tarifas, no sentido de 
uma estreita coordenação com o 
sistema ferroviário, evitando-se 
dessa forma concurrência pre
judicial aos interesses gerais..

i) — Organização do sistema 
de instrução profissional e es
pecializada em transportes.

10 — Necessidade de imedia
to desenvolvimento da frota na
cional de navegação transa
tlântica, da navegação de cabo- 
t ig>‘m e do apSrelhamento dos 
portos, çósiderando as necessi
dades oe nosso comércio, a ex
tensão de nessas costas e a 
densidade da população litorâ
nea.

11 - Desenvolvimento dasriar a circulação e o desenvolvi- 
rotas aéreas internas e interna-1 monto da riqueza.
cionais. ; DA POLÍTICA INTERNACIO-

12 — Campanha pela intensi- í NAL
ficação das construções de carr-' 1 — Politíca externa de soli- 
pos de pouso, mediante a co- diriedade continental, com me- 
operaçâo da União, dos Esta- Ibor compreensão da vida inter- 
dos Municípios. nacional em que todos os povos

13 Desenvolvimento elos aéro tenham assegurado o direito à
clubes, como formação da re- paz, ao tr b dhu e à prosperidade, 
serva da Aeronáutica. I 2 Regime de respeito mú-

14 — Amparo à iniciativa j tuo e de cooperação com todas
particular, seniido da implanta-|fs Nações, reco-nhecendo o prin 
ção no lJaís, da construção ac- [ cipio de arbitramento obrigatò- 
ronáidica. |tio para solução dos litígios in-

15 - Coordenação da nave-, ft-rnaeionais.
gação interior, de cabütageni e 
atréa, com -)s sisie:r.2s rodofer- 
roviáiios, dentro de un codigo 
unido de transporte, par3 facilj-

3 — Respeito escrupuloso
dos tratados c repúdio à guer
ra de conquista.
P lorianòpolis, 12 de maio de 1515

A sra. Darci Vargas dedína de uma home
nagem promovida pela L. B. A.

loãa da Silva Ramos
Dia 12 do corrente, comple

tou raais um aniversário natali- 
cio, o Sr. João da Silva Ramos, 
conceituado e prestigioso Inten
dente distrital de Capão Alto,; 
em cuja zona é muito apreciado j 
pelos seus excelentes predicados, 
morais.

Silvio Pereira Telles
Por motivo de seu aniversário 

natalicio, transcorrido no dia 9 
do corrente, recebeu de seus 
empregados e amigos significati
va homenagem o Sr. Silvio Pe
reira Telles, proprietário da con
ceituada casa “A Pérola de Lajes”

Rio, 19 (O. P.) — A senhora 
Lair Costa Rego, presidente da 
L. B. A. de S. Paulo sugerira ás 
presidentes dos demais Estados 
trabalhassem no sentido de ser 
concedida á senhora Darcy V;*r- 
gas uma condecoração de guer
ra, pelos inestimáveis serviços 
prestados ao Brasil pela presi
dente da instituição.

Tomando conhecimento de se
melhante iniciativa, a senhora 
Darcí Vargas dirigiu á sra. Lair 
Costa Rego o seguinte telegra
ma de agradecimentos; «Tendo 
lido no «OOLOBO» que a pre- 
sada amiga pretende pleitear pa
ra mim, uma condecoração de 
guerra, quero, manifestando mi
nha gratidão, pedir-lhe que se

sbstenha de qualquer iniciativa 
nesse sentido. No momento em 
que tácitos idealistas se sacrifi
cam na letagufrda para manter 
elevado o animo dos nossos ir
mãos cujo sangue se derrama 
na Europa, a seleção de qual
quer pessoa, para ser homena
geada, afigura-se-me injustificá
vel.

Aqui, na Legião, onde damos 
todos o melhor de nossas ener
gias e esforços não seria justo 
destacar a alguém e, muito me
nos, a mim, para receber aplau
sos e louvores, porque o ideal 
que nos nne torna a L. B. A. 
um corpo infracionavel e anima
do de um so espirito: «Trabalhar 
pelos heróis que, sob o céu da

As atividades do Mi
nistério da. Agricultu

ra em 1942
Rccebemo- dc Sei viço -d- In

formação Agricola o rt late rio 
das - tividade- do Miivricrir- -ia 
Agricultura e; i e-çiitadi ( re
sidente da R. pubbca p» Io res- 
pectivo titular Dr. Apolonio Sa- 
iies, referente ao ano de 1942. 
São dois grossos volumes con
tendo uma exposição completa 
e ilustraria com mapas, bal. n- 
ços, gráficos, diagramas eluci
dativos do extraordinário de .-i n- 
volvimento do importante sesor 
confiado a sabia direção do 
ilustrado técnico que é o Dr. 
Apolonio Salles.

Nos proximos números nos 
ocuparemos da importante obra.

Srs. Senadores e Industriais
Kesolvam seus problemas de Combustível, de 
Economia, de materiaes e de rendimento máxi
mo de suas caldeiras, usando

“ R a d i o I i t „
Distribuidor exclusivo em LAJES, 

<'WANDYCK SILVA/» — Rua 15 de Novembro

Italia, cobrem de glorias o pa
vilhão do Brasil».

Uma rrcompenrs, apenas, es
peramos com serenidade e con
fiança; a conciencis do dever 
cumprido e a certeza de haver
mos dado de nós qu.-nto nos 
tem sido possível, embora não 
tanto quanto desejarames.

Fiquemos, presada amiga, com 
esse valioso c incomparável prê
mio para deixar as condecora
ções àqueles a quem a Nação 
precisa distinguir a todos os mo
mentos no futuro, aqueles que 
luta v, no campo da honra, ofe
recendo sangue em holocausto! 
á pátria. J

Nó», na retaguarda, não de- j 
vemos ter cutro anceio senão 
ve-los regressar bem prestes pa
ra recebe-los de joelhos e com 
a mão no coração».

§ @ f . -v ' . M ~ *
A liv iad a  em  Poucos M inutos

Em poucos minutos a nova receita — 
M endaco — começa a circular no sangue, 
aliviando os acessos e os ataques da asma 
ou bronquite. Em pouco tempo é possível 
dormir bem, respirando livre e facilmente. 
M endaco iiiivia-o, mesmo que o mal seja 
antigo, porque dissolve e remové o mucus 
que obstrúe as vias respiratórias, minando 
a sua energia, arruinando sua saúde, ía- 
zendo-o s e n t i r - s e  prematuramente velho. 
M endaco tem tido tunto ê*ito que se ofe
rece com a garantia de dar co paciento 
respiração livre e facil rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, cm 
qualquer farmácia. A nossa garantia é a 
*ua maior proteção. /

M  © n  d  a  «  ©  A~
Agora também a Cr£ 10,00

0 Cfentro de Saude está vacinando

O Centro de Saude desta ci
dade está procedendo a vaci
nação contra o tifo e variola. 
A vxcina é o mais eficaz pre
ventivo para essas enfermidades

Enlace
Civil e religiosamente contrai

am matrimônio, hoje, o Snr. 
Helmut Zinier, do comercio Io- 
C»1 e a senhorita Cecilia Picler,

OR. VALENÇA
M E D I C O

lieíe do Serviço de Pediatria 
do Centro de Saude

*pecialieta em moléstias de crianças 
Tarelhos de R aios ultra violeta 

e in fra-verm elhos) 
dd. ít. B enj. C onstan t 2, Fone 44 
ONSULTOqiO: Edifício do H otel 

C arvalho — FO N E  ti7 
-ONSULTAS das 14 ás 18 horas

DR. J. COSTA NETTO
Cirurgia—Cirurgia GeraL—Doenças de S«i 

PA HTOS
Operações de Estomago, lutestÍDo, Apendicite, Fígado e Via 
Tireoide, Bocio (papo) H érnias, Varises e Hemorroidas. Rins i 
Utero, Ovários e Seios. Tumores em geral, C irurgia dos Osi 

— . ----- Oii-nriria dos Defeitos Congênitos e A

J  -
Cirurgia —Cirurgia GeraL—Doenças de Senhoras 

PA HTOS
e Vias? Biliares, 

ins e Próstata
ios. Tumores om **»**..,------0 Osros e Arti-

culações. F ra tu ras. C irurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e na Maternidade Teresa Ramos 

Consultorio  : 15 de Novembro, 21 ( Edifício da Telefônica) 
das 3 — 5 horas

L A J E S  Resídencia : Itio llranco 5 — Fone 135 S. Catarina

A ssuntos: Jurídicos - Comerciais - R urais o Informativos
Consulte nossa Organizarem antes de se elicidir pela compra ou renda 

de imóveis, pinhais ou qualquer empresa neste estado.
Diretor: — DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

AI) F O G A  1» O
Rua Frei Rogério, 54 —LAJES — Santa Catarina 

Endereço T tl. ELIBRANCO Caixa Postal 61 Fone 51

Associação Comercial de Lajes
. Convite

A Associação Comercial dc Lajes, convida as autoridades 
Civis, Militares e Eclesiásticas, comercio e classes conservadoras 
em geral, para tomarem parte num churrasco com o qual homena
gearão o Sr. Vidal Ramos Jor., dd. Prefeito Municipal, no dia 21 
de Junho proxirao, ás 12 horas, em comemoração à passagem do 
4o aniversário de sua brilhante administração municipal.

A Diretoria.

Notas : — Dia 21 de Junho de 1945 às 12 horas.
Local : — Estádio Municipal (Campo de Futebol.)
Lista de Inscrição: — A’ disposição dos interessados no Bar 

i Cruzeiro e na Casa Eduardo.
As inscrições encerram dia 20 de Junho às 12 horas.

Lajes, 12 de Junho de 1945.

ESCRITOR 10 DE ADVOCACIA

Dr. Rubens Terra
Bacharel em oieucius juríd icas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

Estado de Sào Paulo

Dr. Hélio Ramos Vieira
Bacharel em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade du D ireito do 

F.studo do Rio de Janeiro
Aceitam o patiocinio de todo e qualquer serviço de sua profis* 
são: -  cansas cíveis (doaçOes, testamentos, inventários, divisão 
e demarcação dc terras, etc.), comerciais ( contiatos sociais, 

falências, etc.), criminais, orfanológicas, etc.
Rua Cel. Cordova -  Edifício C en ten á r io  - LAJES - S. Catarina
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A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
em artigos para homens, mulheres e crianças.

-  7  --------------— —  Rua Correia Pinto, ~~80

Uma entrevista do generall Regressou. o soldado

Gaspar Dutra
i »  * » *

OUVIDO PELOS NOSSOS COLEGAS da »Folha de Minas», 
v general Gaspar Dutra, teve ensêjo de tecer, sobre a atua

lidade política, oportunos e justos comentários, que merecem ser 
postos em devido relêv.o.

Desde logo, o ilustre candidato das forças politicas majo
ritárias, a uma pergunta do jornalista sôbre a atitude do Exérci
to em lace do progresso democrático das eleições futuras, afir
mou que í> Exército é uma corporação democrática por excelen- 
cia, recordando a sua constituição, à qual têm acesso todos os 
brasileiros, pobres e ricos. Os quadros da sua oficialidade depen
dem apenas dos mais capazes, fisica, moral e intelectualmente. 
Portanto, se a democracia é o regime que abre os caminhos aos 
mais aptos, ela tem no Exército Nacional o seu reflexo mais per
feito. As nossas praças - recordou ainda o ilustre titular da 
Guerra — são oriundas de todas as camadas sociais c dão aos 
quartéis o colorido que bem define as verdadeiras democrácias.

Sôbre o problema político, ajuntou que o Exército não tem 
candidato, cada qual votará como lhe aprouver. O único desejo 
do Exército, e disso tem o Brasil a mais absoluta certeza, é qne 
as eleições se processem democráticarrente, num ambiente de 
paz, de ordm e dc tranquilidade. Essas palavras servem para es
clarecer, uma vez mais, a posição dos nossos militares em face 
do problema politico. Afastados das lutas partidárias, mais inte
grados nas suí-s funções civicas, os nossos oficiais são a garan
tia do respeito à lei e à vontade da nação, dessa nação de que 
são sentinelas vigilantes e alertas.

Merece ainda destaque o trecho da entrevista do general 
Dutra, em que, a propósito dos partidos, opina que quanto mais 
partidos houver, melhor, naturalmente porque da variação de 
epiniões resultará uma penetração mais aguda nos problemas e 
um debate mais Lrgo e mais esclarecido. Nesse particular, reju- 
bilaino-nos 'com a opinião do eminente candidato, já que temos 
a miude, sustentado r.estas colunas que a diversidade de opi
niões é da essência mesmo das democracias e que a unanimida
de só se compreende em momentos excepcionais e não é a ló
gica democrática.

A palavra do general Gaspar Dutra teve em todo o país a 
mais larga repercussão e mostra, claramente, a sua visão de esta
dista, na fixação perfeita uos graves problemas da política na
cional.

(A Manhã)

Arntindo bzo lin  e Edíth C. Ranzolin
Participam aos parentes e pessoas de sua amiza

de o nascimento de seu filho

le lâ o n
Marternidade Teresa Ramos, 9/6/945

expedicionário
E D M U N D O  í*E L !M Z E R  S O L O A T E L L I

No hospital de sangue foi 
perado per dois cirurgiões, um 
brasileiro e um americano, ali 
tícando até convalescer, sendo 
evacuado de avião para o Rio 
de .laneiro.

Edmundo é considerado «mu 
titado» da guerra e aguarda 
processo dc sua ríforma do 
serviço do Exercito.

Encontramos este jovem ex 
pedicionario satisfeito com a si

Encontra-se nesta cidade on-[outro do front. O seu «Jeps» 
de éeside o soldado Edmundo foi atingido por uma granada
Soldatelli que daqui partiu romlalemã que alcançou também . ..
o Io escalão da F. E. B. para a outros veículos do mesmo g ru -I^J*^  fpr ’

jpo, ocasionando 8 mortos e 19 
Edmundo tem 25 anos de feridos. Edmundo Soldatelli foi 

idade é natural de Vararia, tilho recolhido em estado grave com 
do sr. Fioravante Soldatelli e , p^-rfuraçáo penetrante no peito

atingindo duas costelas e o pul 
mão.

era reservista do Tiro de Guer
ra 40-1 de Vacaria quando em 
1941 transferiu residência pnra 
Lajes.

Aqui estava empregando sua 
a'ividade na pedreira do sr. 
Agenor Varela quando em Dez. 
de 1941 foi convocado para 
servir no 8o R. C. I. de Uru- 
guaiana.

Em outubro de 1942 foi trans
ferido para o Batalhão de Guar
das no Rio de Janeiro, sendo 
logo após transferido para o 6o 
R. I. de Caçapava, S. Paulo. 
Em princípios de 1944 foi com 
o seu Regimento para os cam

zendo ter sido leliz por não ter 
perdido a vida e orgulhoso de 
haver cumprido com o seu de 
ver até o fim.

Amigos seu; e elementos do 
Tiro de Guerra 90 desta cidade 
projetam-lhe varias homenagens,

Cinema, Teatro e Musica
j "Na nsite do passado" 0 primeiro filme campeão da “Metro"

Finalmente, será satisfeita, amanhã, a enorme anciedade do 
publico frequentador de Cinema, com a exibição do prodigioso fil
me da «Metro

Na Noite Do Passado. Amanhã, em 2 sessões, c segunda-feira 
em uma sessão unica, será apresentada á nossa cidade esta mara
vilhosa produção extraída do famoso livro de James Milton, que

v j 'ÍZ h“.,"7 (■ o autor, também, do inesquecível livro «ltosa de Esperança»,pos de treinamento de Gencinó ,,,„J.... ,lfi
e em 2 de Julho desse mesiuo
ano deixava o Brasil com o
seu Regimento, no Io Escalão
da F. E. B. rumo á Italia.

C O N V I T E

O seu Regimento foi sob o 
comando do Cel. João de Sega
das Viana e a companhi a C. C. 
2, á qual pertencia, sob o co
mando do Cap. Nilton Rauluio 
de Oliveira.

Na Italia, Edmundo Soldatelli 
atuou no front de Piza tomando 
parte em vários combates em 
todo aquele setor até Bolonha.

Serviu na steção de «Escla
recedores» na artilharia 75 e 
como motorista mensageiro. Foi 
nessa ultima missão que foi fe
rido gravemente, no dia 4 de 
Janeiro de 1945 quando trans 
portava material de um ponto a

consagrados

A Comissão abaixo, convida V. Sa. e familia para a chur- 
rascada que será oferecida ao limo. Sr. Vidal Ramos Junior, 
Prefeito Municipal de Lajes, no dia 24 do corrente, pelr.s 12 Ito-' 
ras, em Palmeiras distrito de índios.

Índios. 15 de Junho de 1945
Paulo Broering — Ari Waltrick — Aristides Figueiredo — 

Luiz Schwalbo --  Ataliba Xavier — Olorocindo Paim — Lauro 
Costa — Pedro Albuiz Cezario Bernardino da Costa — Pedro 
Ribeiro Borges — Gaspar Carlos — Serafim Mariano — Leopol
do Farias =  Boaventura Coelho — Valmor Antunes ==- Otávio 
Figueiredo — Aristides Silva.

Bremio das Rosas
Realiza se o ia 2o do cor

rente mês, o grande «Baile 
Caipira*, promovido pela 
distinta sociedade curitiba- 
nense. —

«Grêmio das Hosas»
ÍSerão realizados .diversos 

concursos, com distribuição 
de lindos prêmios aos ven
cedores.

Teremos amanhã, lmalmente, ante nossos olhos deslumbradas 
essa historia romântica qne jamais será esquecida, e»se apaixonan- 
te romance do duas vidas, que o destino sempre caprichoso juntou 
numa hora em qne a noite do passado envolvia com seu manto 
cinzento a memória do principal protagonista.

Na Noite Do Passado, que permaneceu 11 semanas no maior 
Cinema do mnndo, em Nova York, — o Radio City, o que cons
tituiu o maior record de todos os tempos! — Na Noite Do Pas
sado tem como principais intérpretes os queridos e 
astros — Ronald Colman e Grecr Garson.

10 PEQUENAS PARA UM HOMEM 
Será exib»da na próxima terça, dia 19. a explemlida, notá

vel produção — 10 Pequenas Para Uni Homem, sendo principais 
artistas — Olivia de Havilland, Sonni Tuft.s (uma grande revela 
ção no filme «4 Legião Branca») — e ainda: Anne Shirley t 
James Dunn.

E’ um grande super-filmc da moderna programação da RKO 
Radio, que tem feito enorme sucesso em todos os Cinemas.

10 Pequenas Para Um Homem será, em Lajes, um dos [me
lhores cartazes do ano. Náo percam.

L1LY A TEIMOSA 
Eis o grande e próximo filme da Metro, que nos apresenta 

mais uma v.ez Judy Carland c a estrela sempre brilhante -- Mar
ta Eggcrt.

tf-44=^34444=4=44t t 4=444 444-4144 4=44=44 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4  4 44 44
tf tfPr. josé Antunes

M ED ICO
C iru rg ia  'em  g e ra l — G ineco log ia  — P a r t o s  
Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelha
do para qualqusr intervenção citnrgica, com serviço mo
derno de Raios X, Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, on

das curtas e ultra curtas.
tf 4-4- t"44 4 4 4 4 4  44  4=44=4=4=4= 444 4=4 4-J | i f p.p t 44=44=4444444 4444 4-11

A m a n h ã ,  D o m i n g o  17 e s e g u n d a  18

Na N o i t e  do P a s s a d o
Romance dos Romances! 0 Filme Campeão da «Metro»

SREER GARSON
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