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0 financiamento pelo Banes do Brasíi da Miss;i em açãn iie graças pela saude do se- 
produção o bensficidmeiUo do trigs I nador Neiêu Kamos

Exortou o po
vo alemão a as-

t'omparecen ao ato o Fresidente Dutra, solidarizando -
se com o gesto dos Juizes do Distrito Federal

Rio, j  (A. N.) — Com a presença do gener&l Enri
co Oaspar Dutra, presidente da República que se fez 
acompanhar do seu secretário particular, dr. Carlos Ro
berto do Aguair Moreira, presentes ainda ministros de 
Kstado, prefeito do Distrito Federal algumas dezenas de 

'senadores e deputados, p altas patentes das nessas 
!Forças Armadas, figuras representativas da sociedade ca- 
' rioca, celebrou-se ontem, na Igreja da Justiça (Funda
ção São Judas Tliadeu) em Aguas Ferreas. a missa 
em ação de graças, mandada rezar pelos juizes do Dis
trito Federal, por motivo do restabelecimento do vice-pre
sidente da República, sei.ador Nerèu Ramos. Foi ofi
ciante o padre Luiz Gonzaga de Campos Góis.

condições de financiamento para possibilitar á industria moageira 
a acquisiçâo, na esc da devida, do trigo em grão. E está cer

to que essas normas e diretrizes satisfarão as necessidades da 
cultura do tng >.

P erguntado se é verdade quo o Banco <!o Brasil pretende 
instalar uma Agencia aqui em Lyes, infonnou-nos o ilustre en
trevistado que tnvrria de fazer tudo o esforço para que nossa 
Praça fosse ditada duma Agencia, pois se capacitou, por tudo 
que viu, que eh poderá prestar á região os serviços que a pro
dução espera do Baoco do Brasil..

Passando a falar de nossacidade, teve palavras de admira 
Çilo pelo que lhe foi dado notar do desevolvimento urbano, e 
das muitas obras de 9erviço publico que os governos estadual 
e municipal tê u feito por Lajes, nestes últimos ano 9.

soctar-se ao o- 
cidente contra 

a Russia
BEflLIM 7 (United) =  O ge

neral sir Robertson goven ador 
militar britânico na alemanha 
exortou o povo alemão a seguir 
os aliados ocidentais contra a 
Rússia e fez lhe ver que o pro- 
gram , de recuperação da Euro
pa o devolveu a famila das na
ções da qual Hitler o havia ex
cluído.

Em um discurso sem prece
dentes desde que terminou a 
guerra o comandante em chefe 
britânico tez virtualmente oficial 
a divisão da Alemanha em Zo
nas Ocidental c Oriental para 
um futuro imediato pelo m mos 
tornada necessária cm virtude 
da negativa dos russos em 
cooperarem.

O discur«o de Robertson foi 
pronunciadj ao mesmo !°mpo 
que se teve indícios de que pro 
vavelmente a França fu idiria 
em breve, sua zona de o-upa- 
çâo com as dos EE. UU. e da 
Grã-Bretanha.
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Sapataria Moderna
DE

Joaquim Mdim Filho
R. 15 de Novembro sln. - (Ed. J. Duarte) Lajes

Para iuelhor servir ao seus distintos 
clientes, a SAPATARIA IVIODERNA aca
ba de receber formidável remessa de cal
çados finos de reputadas marcas nacio
nais, bem como malas para viagens, 
camisas, gravatas, maias e outros artigos 
para homens.
Visite a SAPATARIA MODERNA, s ímpre com 
os melhores preços da praça.

Siiilarii Moderna
_  Jffi
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—■ Caminhões “ De Soto ‘
4 c 6 toneladas — Para pronta entrega

C hassis especial para ônibus

Esteve em Lajes, na última segunda feira, dia 5, o dr: 
edgard Maciel de Sá, Gerente da Carteira dc Crédito Ágricola 
e Industrial do Banco do Brasil. Acompanhavam no cs senhores 
José Pedro Gil, Inspetor do Banco do Brasil no Estado de Santa 
Catarina, e Milton Thibes de Almeida, encarregado do Serviço 
da Carteira^ de Crédito Agricula, na Agência do Banco do Brasil 
de Florianópolis. Procurado pela nossa reportagem, o ilustre 
visitante prontificcu-se- gentilmente, a nos dizer das razões de 
sua viagem ao Esiado Infci meu-nos, eníáo , que em feve
reiro e parte de março percorreu a zona tritícula do Rio Gran 
de do Sul para verificar as condições da produção n possibili
dades de incrementar mais a cultura do trigo. Percorreu então 
mais ou menos dois rril quilómetros, e procurou encontros com 
elementos bem informantes das Condições da triticultura no Rio 
Grande do Sul. Sua excuisão ao grande Estado Sulino teve 
grande repercurssão, por isso que se referia a assunto atual e 
importante para a econo riia brasileira, e determinou o convite 
feito pelo governador de Santa Catarina ao Dr. Edgard Maciel, 
pira visitar nosso Estadc, com o mesmo fito. Pretende viajar 
por todas as zonas do Estado que se apresente como bocs pro
dutoras do trigo e promover duas reuniões, de pessoas interes
sadas no assunto, uma a 7 do corrente em Joaçaba e outra a 
11, em Florianópolis •

Para o entrevistado, segundo nos declarou, constitue grata 
satisfação o ensejo que se lhe ofereceu de voltar a perlustrar o 
Estado, apos 7 anos, quando aqui vinha em suas funções de 
Inspetor Geral do Banco do Brasil para os estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Teve a oportunidade de 
verificar, com 9atisfacâo, nestes poucos dias em que viaja por 
Santa Catarina, o grande desenvolvimento que o mesmo tomou 
nos últimos anos, evidenciados pelos melhoramentos que ob
servou, e sobretudo, pelo estado excelente das estradas de ro
dagem, que rodou.

Disse-nos o entrevistado, em continuação, que a eConômia 
dos tres Estados sulinos apresenta muitas afinidades, pois que 
repousa ela numa base étnicn-econômica mais ou menos idênti
ca, por que seus seis milhões de habitantes têm, em sua quase 
totalidade, ascendência européia, e trouxe para o nosso pais o 
concurso de conhecimentos agro-pecuários que se tornaram 
grandemente úteis ao desenvolvimento econômico da região su 
lina. Assim, não seria de extranhar que nas boas terras, e com 
as boas qualidades de chma que caraterizam a área territorial 
ocupada pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pros
perasse a pecuaria e se desenvolvesse a agricultura, no gráo de 
possibilidades que hoje verificamos. E’ êsse ambiente de amor 
ao trabalho e ã produção que lhe leva a antever que a cultura 
do trigo, na parte sul do Brasil, há oe ter uma expansão de a- 
côrdo com as necessidades em que o pais, na atualidade, se en 
çontra, de precisar, definitivamente, emaneipar-se da contingência 
* que esteve prêso até aqui, de ser, ao invés de exportador, co
mo pode ser, um importador do coreal básico da alimentação.

As circunstâncias especiais a que obedece, na atualidade, a 
produção de trigo no mundo, consubstanciada num déficit, qut 
pode, se não tomarmos a providência de nos mesmos produzir 
o nosso trigo, nos colocar na situação de não termos como im
portá-lo, dispondo nos, assim, à dura contingência de nos faltar o 
pão nosso de cada dia . . .  K’ certo, entretanto, que o aninv> 
produtor dos Catarinenses, Paranaenses e Riograndenses há de 
gerar o esforço necessário para produzir o milhão e meio de to 
iiHadas de que o pais precisa para o seu consumo. A Santa 
Catarina, coutinúa nosso entrevistado, caberá, nesse esforço, ume 
parte que não será das menos expressivas, uma vêz que, em 
muitas de ,uas rtgiões, apresenta terras verdadeiramente privile
giada* para o cultivo do rei dos cereais. Na última e recente 
safra sua ^roduçao foi estimada em oitenta mil toneladas. Todo 
empenho deveiá ser feito para que nesses próximos anos sua pro
dução seja triplicada. Nas reuniões que, apoiado pelo Govêrno 
do Estado, irá promover cm Joa^aba e Florianópolis, envidará 
esforços para fixar planos que- com assistência financeira que o 
Banco do Brasil st* empenhará por distribuir, conduza ao deside- 
lalum que acabara de expõr.

Informou nos. ainda, o Dr. Maciel de Sá que ao concluii 
sua excursão por Santa Catarina1 e ao que resultar da9 observa
ções e deduções que tirar da matéria especializada a scr abor 
dada nas reuniões referidas, procurará sugerir à alta direção do 
Banco do Brasil, que está sinceramente empenhada em contri
buir para que o desenvolvimento da trilicultu*», atinja os lins 
de emancipação oconómica a que aludiu, as bases d« financia
mento adecuado custeio das lavouras de trigo e á acquisi- 
Ção do material agrário preciso para as tarefas das lavouraaj 
mecanizadas. Procurará, ademais, sugerir a f.x.çao dc n -rn.as c

J. W olff & Cia
Rua Tiago dc Castro — Fone I |(> — Cx. postal 41 — Lajes
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Dia 10
A Srta. Iracema Pacci. 

filha do Sr. João Pacci. 
fazendeiro e indnstrialista 
neéie tcunieiplo

— Cap. Xel-orn Wort- 
mann. do 2° Batalhão R-> 
dt viário.

Dia 12

A E m a . Sra. D. Ange
lina A Sai.tos, t--sposa do 
•Sr. Vidal Antanes d -» San
tos. ruralista em Capão 
Alto.

Dia 16

A E m a . Sra. D. Zita Lo
pe» Rodrigues, esposa do 
Sr L’zi Rodrigues, do aito 
comercio desta praça.

— A Exma. Sra. D. Ma
ria Vieira Bischer, esposa 
do Sr. Frandsco Antonio 
D.scher, comerciante nesta 
cidade.

— Yolanja, filha do Sr. 
For-unato Mac z. inJastris- 
lista loca!.

— O Sr. Ruberto Fer 
reira. lente da Eecoia Nor
mal Vidai Ramos.

— O Sr. J ko Fionani. 
do c nnercio desta cidaie.

Dia 14
Li vino. f;ito do Sr. Li- 

vino Godoi, rnralieta em 
Capão Alto.

r>ia I j
A Exma. Sra. D. Ita Ra

mos Sampaio, esposa do 
Cap. Joíhre í-ampaio, atual
mente servindo na guar
nição do Rio de Janeiro.

A Exma. Sra. D. Maria 
S. Ramos, esposa do Sr. 
Dorval da Silva Ramos, ru- 
ralista reste município.

— Terexinha. filha do 
Sr. Dorgel Pereira dos An
jo*.

— O Sr. Lauro Ribeiro, 
do comercio desta cidade.

/ Felhbcrto ântoais Batis
ta - Viuvo

p » r i -  »  *.jm pnrrz.'jis e 
■ e j .a -  -*’.3 «—  o aiB'.rttD í i  

ra.-<.-x.aMo <ie !«•  rilha D O C E - 
L I V A .  C3B o ar. Bc m  A n t^ a » .

LAJES 8  /  4 /  48

Grilo Astcaes Perdra e 
Rosem Antures de Soera

p «r..c  p iT . ao» p a i f U »  r  ->  -«4  
ãe «a>i r a «9 e <  q w  i r  : tliho 
RCBE cnutratoa ^iiiiKr.ta tot» 
a -r i i .  [> x ê .j:a  FW: ; ü  «  O Ii- 
T«n.

Dcctlina e Pub«
CONFIRM aü

#

Com destina a
São Paulo

Seguiram para São Faulo, pelo ônibus de quinta- 
feira, as e.xmas.. Sra?. Nüza Ba»roso, digna etpesa do 
Major Francisco Pinheiro Barroso, recentemente trans
ferido para aqaele estad». Hozena Andrade e Srta-». 
Zara Andrade de Ataide e Zita Maria de Anirade. Se
guia junto, corn destino a Curitiba, a Ex na. Sr. D. Nilza 
Ribeiro, ijjna esposa do Dr. Qovis Ribeiro, Diretor da 
Estação Fitotécnica desta cidade.

0  Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretanaente nas fabricas, artigos de alta
classe

i Vende barato para vender m uito
| Calçado* de todos os tipos, para to lo »  os preços 

Rua 15 de Novembro Laj s

I n  C i n t i i  L i | u t i

Srta. Zara Andra Je 
de Ataide

i
I

O dia de hoje, 10 de Abril,

I assinala a passagem do an.ver- 
sírio natalício C» distin'a Srta. 
Zara Andrade d« Ataide orna
mento da sccie lade de Lajes e 
dileta filha 4o Sr. Pedro Ataide. 

I alto funcionário do Mini-tério da 
i Agricultura, destacado sa Fazen 
i da Experimentai de Criação des
ta cidade.

A graciosa aniversariante se
guiu ontem, a passeio, psra Sán 
Paclo, em companhia da exma. 
família Major Francisco P. Bar
roso.

Ksida
I O Sr. Rube Antunes, rwalis- 

ta em Gani, filho do Sr. Cirilo 
Antunes Pereira e de D. Rosena 

Antunes de Souza, contratou 
casamento com a Srta. Doceli- 
na Batista de Oliveira, filha d 
Sr. Felisberto Antonio Batista, 
comerciante naquele distrito.

Irtl. hlilíti Midi fi 
Abide

Mais um aniversário natalício 
passará em 13 do corrente, a 
inteligente professora Srta. Sula- 
mita Macedo de Ataide, filha do 
Sr. Heiler ALÍde. e: ciai refor
mado da Força Publica do Es
tado.

Praf. T f i ja m  Sousa
Dia Í6 do corrente é a data 

natalícia dn Professor Trajano 
José de Sousa. acatado lente da 
Escola Normal Vidai Ramos des
ta cidade e festejado beletnsta 
catarinense

Sérgio Somos
Mais um aniversário natalício 

completará em 17 do corrente o 
inteligente e aplicado ginasuoo 
Sérgio Ramos, filho do Sr. Vi 
dal Ramos Júnior, DD Prefei
to Municipal de Lajes.

Mario triBt
Por motivo de seu aniversá

rio transcorrido dia S deste mês, 
foi muito cumprimentado, em 
>ua residência. o Sr. Mario 
Grant, destacada figura nos 
meios comerciais e suciais desU i 
Cidade-

Os socios da Empresa Cine- 
Teatral M. A. de Sousa Ltda; 
da qual o aniversariante é $o~ 
cio-Tesoureiro, ofereceram-lhe. 
nos escritórios do Teatro Mira- 
joara, uma taça de finíssimo «Ma-

Ideira* origicj. da Ilha do mesmo 
nome, da wfra de 1935.

Saudado pelo D \ Walroor 
. Ribeiro, o Sr. Mario Grant a- 
gradeceu comovido aque.a dis
tinta homenagea dos seu» a-ui 

1 g s.

;• I A ISA

Centro de Ŝ adá ds L-jis
C o n c l u s o  >la 7* p a g tn a

Serviço de Hgiene Pre-X.tal
GíStante- :n -rr í tas  

* itendid -S
Consultas 
Ex-irres de Ur ma 
Visttis per enfermeira»
OcstMks encaminhadas a u rOi cgs

S-ríviç» de Prjfilix ' 1  d? ã I • i  c ouíras Do kçü

P»í ?ois atendidas 
In sentoj faovcs) 

onsukis
Requistções para reações «crclcg-css 
Injeções de arsentcais 
Injeções de bismuto
Ouriaá injeções „

Serviço de Visttadcra» Sanrt rias
Visitas a domicilio
Pessoas enviadas ao Centro de Sacie

♦
751
7<*
tfirz
14
37

ra;

1 5 3  
'Jk 

114 
ÏI 

467 
•«5 

42 7

1784
I

SECÇâO DE POLICIA SANITARIA

Higi-me das Habito çç es

Requerimentos entrados 79
< informados 2j

Inspeções em prélios vagos (pelo médico chefe) 10
< < c f ( < guarda 27

Inspeções quintais bo»T.iS, lerrcniç >oã 22
< C ciacmas, barbearias, C <b<irai. 2  8
« < fossas 19
< < poços e fontes de agia potável 17
€ < construções recentes 12
« « con-truções meíhoraá.s 14

Habite-se concedidos -J6
Projetos para construções aprova ias 18
Reclamações recebid as 24
/?eclaniações atendidas 24

HIGIENE DO? ALIUZ2ÏT3S

de gereros aliekrrr ■ «Vistorias em estabelecimeatos 
pelo méiico chefe.

Vistorias em e-Aabíleclmentos de g-*neros alimente c» 
pelo guarda chefe

Encaminhamento de manipulaJo-ts * o t n r s  
Intimações extraídas 

« cumpridas
< a cumprir

Autos d: apreensão e inati!iz«çâo. avia Jos 
Ate#tídos de ^abitabiiidade, concedidos 
Rec.jmaçTes recebidas 

» resolvidas
Gener >s al:mentici*ts mutifizados (VL)
Cademetis de Saude extraídas 

« « « revalidadas

LABORA TO RIO

33

884
ló
12
9
3
4 
3

Zà
36
59
16
22

214
6

156
21

Exames comuns de urina 
« de escarro
« « feze>
« c secreções
O matenal colhido pars reaçõss stro ió jc js  é e n v ii lo  

manalmeute para o Lab.ratõrio Central.

SERVIÇO DE VACINAÇÃO

Serr:ço Je vacinação anti-variól ca na sede do D -frito
* * « contra coque*uche
* * « « difteria
« « « anti-tifii-a

. 1 V * * * RO interior ( Mun cipio 4

S S i  ^  ^  ^ =**

Nus tue-mos n-UDÍcipi <s Ticiaaçáo anti-c:f ér ca

«IVocurar os seiviç. « do Centro dc Saude é uttr i 
reitv que lhe e devido. ■ c

€

C

C

Clube H  Jutanil
Coovocaçâ > de Assembléia

A atual diretoria do Club* Recreaúvo ,lUve^ c 
todo» o» sens assee a#os para urra As-rrrWeu Qeral a 
se na se-ie social, .*s M» b ra- do dia • o . Ák f  
de ser solcneaiente empossada a novi ri C ' f?
ser eleita pelos socios em g^ral. bè*  cemo d “  **** * 
reforma das Estatutos da sociedade CU‘ ' f '

>* -e  Abnl dc 194S
Lauro VI aldrigues 

2 íHcrvtáno
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

« *

DECRETO
de 2 de abril de 1918.

CONCEDER EXONERAÇÃO:
De acordo com o art. 92, § Io, aline a, do Decreto- 
lei estadual n° 7G0, de 28 o e Ou'ubro de 1942:

A Algemiro Joaquim üodinho do caigo de Professor, Pa-I 
drâo C. do quatro Unico do Município f Escola mista municipal' 
de Ponte Alta, no distrito de Palmeira)

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de abril de 1948. 
Assiuadc: «= Vhtol Ramos Júnior 

Prelcilo 
Jairo liamos 
Secretário

DECRETO N° 13 
de 2 de abril de 1948,

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso dc suas atribuições,
DECRETA:

Art. I o. — Fica desdobrada, durante o corrente exercício, 
de acôrdo com os artigos 4o e 5o, do Decreto-lei n° 20, de 8 de 
setembro de 1941, a escola mixta municipal de Encruzilhada, no 
distrito de Palmeira.

Art. 2° — Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de abril de 1948. 
Assinado: — Yidal Ramos Júnior 

Prefeito 
Jairo Ramos 
Secretário

PORTARIA
de 2 de abril de ^948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
DESIGNAR:

De acôrdo com o art. 6o, do Decreto-lei n° 20, 
de 8 de setembro de 1941

Etalita Munizque exerce o cargo de Professor, Padrão C, do 
Quadro Unico do Município, na escola mixta municipal de En
cruzilhada, no distrito de Palmeira, para reger a Classe B da 
mesma escola, desdobrada pelo Decreto n° 13, de hoje datado, 
percebendo a gratificação prevsta em Lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de abri! de 1948. 
Assinado — Vidal Ramos Júnior 

Prtfvito 
PORTARIA

de I o de abril de 1948.
O Prefeito Municipal ;ie Lajes, resolve:

CONCEDER LICENÇA:
De acordo com o art. j56, letra a, combinado com o 
art- 156, do Decreto-Lei estadual n° 700, de 28 de 
outubro de 1942:

A. Afonso de Silvano que exerce o cargo de Professor, 
Padrão C, do Quadro Unico do-Municipio, (Escola mixta mu 
nicipal de Cerro Alto, no distrito de Palmeira), de sessenta (60) 
dias, com todos os vencimentos, a contar da presente data. 

Prefeitura Municipal de Laj< s, om 1‘ de abrd de 1948 
Assinado: — Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

PORTARIA
de Io de abril de 1948 

O Prefeito Municipal oe Lajes Resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art 163, do Decreto-lei estadual 
n° 700, de 28 de outubro de 1941 

A Isarina Maria Furtado de Souza, que exerce o carg> ch 
Professor, Padrào C, do Quadro Unico do Município (Escola 
mixta municipal de Lnjeaio do Eliseu, no distrito de Unul, < 
noventa (90) dias, com todos os vencimentos, a contar da pr
sente data. lf. . c

prefeitura Municipal de Lajes, em lo oe abril de 194tt.
Assinado — Vidal Rsmns Júnior 

Prefeito Municipal 
PORTARIA

de 5 de abril de 1948 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 

CONCEDER LICENÇA
De acôrdo com o art. 155, letra 3, combinado c.om (• 
art 157, do Decreto-lei estadual n° 760, de 2*s de
outubro de 1942. c

A Zara Audrande de Ataide que exerce o cargo do Escritu 
rário, Paorão M. do Quadro Unico do Município, de noventa 
90) «lias sendo 60 com vencimentos integrais e 30 com metade 
los vencimentos, a contar da presente data

Irefeitnr» Municipal de Lajes, ern d de abril de 1J S. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito
D E C K E T O  

de Io de cbril de 1918.
O Prefeito Municipal de Lajes; rosoiye.

De a c ô r d o o m o art. 15, item; IV. do Decreto-lei estadual 
... 7nu ■>& de outubro de 1942.
Yolanda Furtadu Rosa para exerc r, em ^bsPtu.çSo, en

quanto durar o impedimento do resjrectivo titular Sra. Isarina 
Maria Furtado de Souza, o cargo de Professor, Padrão C, do 
Quadro U’nico do Município (Escola mixta municipal de Lagea- 
do Elizeu, no distrito de Caru), percebendo a gratificação pre 
vista em Lr i.

Prefeitura Municipal de Lajes, em p do abiil de 1948 
Assinado — Vidal Ramos Júnior.

Prefeito Municipal 
J nrn Ramos 

Sicretário.

D E C R E T O  N- 14 
dc 2 de abril de 1948

O Prefeito Municipal de Lajes, do uso de suas atribuiçõe:- 
DECRETA

Art. 1 - Fica transferida para o local denominado Fazen- 
ca Tos Muniz, i o distrito de Orre!*: Pinto, a escola mixta mu 
nicipal de Lwjeitítnho, n* distrito de Índios.

Art 2 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogada* as disposições em contrario.

Prefeitur« Mu c pai de Lajes, em 2 de abril de 1948 
Msíiiudo; — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramas 

Secretário
DECRETO

de 2 de abril de 1948 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

NOMEAR:
De acordo com o ait. 1g, item II, do Decreto-lei estadual
li” 700. de 28 de outu&re de 7942
Almira Rodtjgues de Jesus para exercer o cargo de Profes

sor. Padrão C, do Quad*o Unico do Município (Escola mixta 
municipal de Fazenda, dos Muniz, no ’distrito de Correia Pinto).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de abril do 1948.
Assinado. — Vidal Ramos Junior 

Prefeito 
Jairo Ramos 
Secretário

DR. JOÃO COSTA NETT0
Alta Cirúrgica — Doenças de Senhoras — Partos

OPERAÇÕES : de Kstomago. intestino, apendicite, Fígado e Vias Bi- L 
liares. Tiroide Bocio (Papoj. Hérnias Varizes e Hemorroidas. Rios j 
e Próstata Utero Ovários e Seios. Tumores em geral. Cirurgia dos Os- j 
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Cougenitos e ad- , 
quiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tubercalose Pulmonar
Atende no Hospital 1V. S. dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 - Tel. 19b

‘ionsultorio: Praça Cel. João Costa ( j  cilDJ dd Café CíliZE1!

I

1

Todos os títulos upiitempladofi serão
LIQUIDADOS IMEPIATaMENTE

ACEN'TA KM LA.lFid — Rua Atai. Oeodoro, 4A

N egocio do ocasião
Vende-se uma boa caio, 

le material com 8 peças, 
porão habitável, bom terre- 
io, em Ponto central.

Tratar nesta redaçfto

Caminhão
Vende-se uni caminha;? 

International —K « — em 
ótimo estado de consorvaçau

Informações com Nilo
•'ambaquy.

PIANOS -  MUSICA
VELHO PROFESSOU 

RESIDENTE NESTA CI
DADE LECIONA MUSI

CA EM GERAL
Métodos Sintéticos 

Pequenas reformas e pesfeitas 
AFINAÇÕES D E P í a NOS

Rua Benjamim Ccr.stante 
frente ao /trmazem S: Paulo

Vende-se
Uma boa chacara situada 

no Lagofto, ao lado da Nova 
Xarqueada São Sebastião.

0 ’tbno terreno com 50,000 
m2. Tratar com o proprietá
rio Jatir Varela.

FENDE - SE
uma casa de Material com 5 

peças com Luz e agua bom 
terreno situada à rua Florianó
polis esquina da Praça Joca
Neves ótiruo ponto para n gó- 
cio.

Yratar com Lauro Madrugi 
Varela — (Dosta) na mesma ca
sa.

R A D I 0 S
Zeiiilli Slullaril 

1 hilips
.  ̂

Amoldo Heidrich
Correia Pinto 63 — anti

ga Casa São Luiz i

W iR C iiarger  I
|

i! Cataventos

6 12 32 e 110 Wats

Baterias de vidro)
para toJos os tipos

A m o ld o  rlcidvieh

Coireia Pinto 68 — Anti
ga Casa São Lu/.
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- 4 - 4 8 Coreio Lageano 4' 1 or: a

juízo pk direito da comarca de lages

Edita! de Citação
Vende -se

O Doutor lvo Guilhon Perei 
r;i de Meio, Juiz 4e Direito 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catario3, na forma 
tia lei, etc.
FAÇO saber aos que o pre

sente eríitâl, cora o praso de 
quarenta (40) dias, virem ou de 
!e conhecimento tiverem, que 
porpaitede FRANCISCO ÇON- 
ÇALVES DE SOUZA, e sua 
mulher, brasileiros, residentes, 
digo residentes e domiciliados 
no distrito de índios, desta Co
marca, me fui feita a seguinte 
PETIÇÃO: — Exir.o. Snr, Dr. 
Juiz de Direiio de Ujes — 
FRANCISCO CONÇALVES DE 
SOUZA e sua mulher, brasilei- 
rns, lavradores, residenles e do
miciliados no distrito de Índios, 
desta comarca, por seu advoga
do abaixo assinado, vem leque 
rer a V. Excia. a citação de Mil- 
vério Ribeiro Burges e sua n u 
lher, João Teresa e sua mulher, 
JuvcDtmo Lehrner e sua mu
lher, Lica Ribeiro e sua mulher, 
Eiitiliano Rosalino da Cosia e 
sua mulher, todus domiciliados 
e residentes no distrito de ín
dios e Pdlmeiro, desta Comarca, 
e por edital de lodo e qualquer 
interessado, para responderem, 
digo responderem aos termos de 
urna a cão otdmária, em que os 
Suplicaiile.s, era sendo necessá
rio provarão. Primeiro, Que em 
mil oitocentos e oitenta e tíeis, 
quando foi feita a medição e 
d< m arcação da Fazenda dos 
catdosos, situada nesta cornar
es, distnto de índios, e reque
rida pelos posseiros Inácio Fran
cisco de Souza e Manoel de 
Souza Coelho, nos autos dela 
conta que do marco numero 
nove (9) colocado sobre o es
pinhaço da Serra da Bracatingã 
seguiu a raediçãj pelo mesmo 
espinhaço da Serra com o rumo 
de Léste dez graus e trinta mi
nutos a Nordeste em direção ao 
n „.rco primordial mediu se treis 
mil setecentos e oitenta metros 
n j fim dos quais encuptrou se 
o marco primordial que serviu 
de começo e ponto oe partida 
para esta medição ficando as
sim medidas e demarcadas as 
terras dos posseiros inacio Fran
cisco de Souza e Manoel de Sou 
za Coelho» — of. doc. junto), 
Segundo, que, em mil novecen
tos e dezessete foi feito o me
morial descritivo da medição 
circunferencial da mesma Fa
zenda dos Cardosos, medição 
essa requerida em 1913 por 
Mancei Muihz de Vluuia e ou 
tros, e que no citado memorial 
consta o seguinte: que do mar- 
co n° 9 da medição antiga seguiu 
a medição por tinha sêca ao 
marco primordial, fechando a 
medição circunferencial. Tercei
ro, Que, como \ê, a demarcação 
e medição de 1917 deveria se
guir a de 1883, e não o fuzen l 
do lesou aos Suplicantes e aos 
seus concessionários, digo ces
sionários, pois deixou de ludo 
fora da fazenda dos Cardosos 
uma grande área de terra que 
a ela pertencia. Quarto que os 
Suplicantes eram condominos 
bem como os que lhes cederam 
seus direitos sobre a citada á 
rea de terra que ficou de fora 
da medição e que são Inácio 
Gsudencio de Souza e sua 
muhler dona Emihana Coelho 
de Souza Jcsé Francisco de 
Souza Coelho e sua mulher,

I Etelvina Jonux de Souza, J i* 
[quina Alves de. Souza e oigi 
Joaquim Alves de Souza e sua 
mulher, jorçdna Ribeiro da Sil
va, José Trislão da Cruz e sua 
mulher dona Jesuina Abreu ria 
Ciuz, Juão F r  a n c i s c o  
de Souza e sua mulher. Ma -  
eilia Alves de Souza, M rhnhu 
Francisco de Souza e sua mu 
lhe«, Fermina Candida Andraue. 
José Cardoso, Francisco, oe 
Souza e sua mulher, Fermina 
Paes do Souza, Domingos Fr„:i 
cisco, digo, Francisco de Sou
za e sua mulher, Matilde h'i 
beiro Oa Silia, Jíoseiniro Can- 
üiuii oa Costa e sua mnlli-r, 
Camilia Ribt-itu da Silv;:, Jote 
Manam» da Silva e sua u u iier 
Paului Euieck de Souz , R í 
naldo Euitik de Scuza, Dorva- 

| ima Ribeiro dá Silva, José 
j Francisco de Souza, Vitalina üe 
1 Souza Coelho, Vidal Jo:é de 
i Farias, Carlos Euieck. Qut, 
assim sendo deva a presente a- 

:ção ser julgada procedente, a- 
tun-tíe ser feita a retificação da 
linha divisória de deir.arcalória 
da citada fazenda dos Cardo
sos, a começar uo amigo mar
co ir 11 (numero nuve^ ale o an
tigo marco primordial, e que 
delimita com o terreno que 
antigameiite pertencia a Anto- 
nio, Augusto, José e Catarina 
ivtaluche e que hoje pertence 
aos (éus nomeados e aos des
conhecidos chamados por toi- 
ídl. Nestes termos, dando a 
Causa o valor de tiois mil e 
Cciu cruzeiros, ttquer a V. fcx- 
cia, se digne mandar citar aos 
réus acima citados Süvéno Ki 
óeiro Borges e sua mulher, 
João lereza e sua mulher, Ab- 
don Terezae sua mulher e sua 
mulher, Juventmo Lehrner e 
sua mulher Lica Ribeiro e >ua 
mulher, Emiliano Rosalino da 
Costa e sua Mulher, lucos do
miciliados e residenles em Ín
dios, cesta Comarca, e por edi
tal de tudo e qualquer in 
tercasado, p a r a  r e s 
ponderem aos termos da pre
sente ação ordinária e contes
tar a açáo no prazo legai, bem 
como aos demais termos desur, 
até final, pena oe revelia. Da- 
»c a presente o valor de fiji 
2300,00. Propõe-ss provar u 
»legado com prova testemunh 1, 
pericial, exames, vistorias, pie- 
catorias, de documewlos, pessoal 
depoimento dos léus, Sob 
pena dos réus sob pena de pe
na de cotiíessos. D. e . esta, 
pede e espera Deferimento La
jes, IU de Maiço ue 194b. , p.
Osny de Medeiros ftegis. -  «Na 
petição que eslava otvidamin- 
te selada e com as estampilhas 
inutilisadas na forma da Li, 
foi exarado o seguinle Despa
cho: -A . Comi» requer. Lajes, 
11-3-948. (&J. lvo Guilhon Pe- 
reira de Mello. - E como te
nham os Suplicantes pedido a 
citação por edital de todo e 
qualquer interessado, manei, di
go mandei p„ssar este, polo 
qual sito e chamo todo e qu.il 
quer interessado para respon
der aos termos da ação, até fi 
uai, sob pena de revelia. -  Ra
ra os devidos efeitos, se pas
sou o presente edital, q^e se
rá aí xado no iugar pubhcu de 
costume c publicado na im
prensa oficial do Estado e na 
imprensa local, na ft*rma da 
lei, fican lo aiuda uma cópia

Duas mobil'as fie quart« 
uma com (> peças, e a ou 

j t ra com õ peças, em per 
feito estado de conservação.

Preços >!fc ocasião. Tratar 
A rua Gel. Cordova, Edili 
cio Gentenário.

EQM NtGOP.10
uipaio â A!msidd Ltda. se Curitíbanos

tem para vender UMA OLARIA 
e pjtreiro com a are» de 5 quar
tas de teria — mrtcrial para a 
fabricação de tijolos e telhas, 150 
em quadro com 3 metros em 
profundidade, com inaquinârm 
n odeino, cilindro, maquina para 
telhas franctza.se instalação com
pleta.

Tratar com o Gerente Van- 
edirio Cordeiro Sampaio.

Estufaria 3 tle Oiiíüiiro
de Carlos K >rb
Eaiofador diplomado

ESTM6VVisEYn^n,ófeis, OaminhOes Carros dc Mola, Coloh^ 
nle- e de mola. Assentos de carroça. Tolda» < <■ quítbiií.-r npo de ve», 
cu los Encerados de tonos os tamanhos, Trabalhos de couro, pano . 
ro e fazendas. ,

Fornece serviço ráoido e garantido pelos preç s 
mais baixos da praça

Avenida 3 de Outubro - -  LAJES — Alem da pente do Ca-â

Aiihs 1J Acordeofi
O acordeonista DÉDÉ 

avisa que está lecionando 
iem sua residência, á rua 
1 Afonso Ribeiro. 22. Forne
ce instrumento aos que não 
possuírem.

Preços módicos. Procu 
rem in for mações.

Expresso Cajurú
Linha de passageiros Lajes- Florianópolis
CAMINHONETES NOVAS, DIRIGIDAS PELoJ 

PROPRIETÁRIOS
Saidas quart, s e sabados ás 6 horas e nos demais dias da 

semana, quando houver lotação.

Bua Correia Pinto, enfre nte ao Clube I- de Ju
Itn — fe l. 117 — Lajes

Otiiiis Negocio
Vendem-se, uma área R 

terra com 14.000.000 m2.
15.000 pinheiros para ser

raria. 10.000 pinheiros para 
Pasta Meeànica.

UMA FABRICA DE PAS 
TA. em períeilo funciona 
mento Queda de30m etios  
Turbina tipo Francís com 
•300 cavalos de força

12 casas pari operários.
1 Barracão com 122 x 8 

mt. e com capacidade para 
3.000 quilos de Pasta em 
24 horas.

Distante de Lajes 90 qui
lômetros.

Instante de Capinzal 100 
quiloinetros.

Tratar com o proprietá
rio em Lajes, Otacilio Gtan- 
z o t io

Cerâmica N. S. a, Aparecida
de jorge Barroso

Deposito permanente de TELHAS tipo francezas 
TIJOLOS DE D0I8 TAMANHOS

Tipo menor igual ao das outras fabricações^ 
Tipo maior iguil aos maiores existentes

Vendas em pequena e gran d e escala
Kua Mal. Deodoro — LAJES — Ponte Grande

Grande baixa de Preços nas mer
cadorias da casa

“A Capital“
Pela passagem do seu 5 Aniversário

Aproveitem a fazer suas compras durante esle mês 
na “À CAPITAL”, porque além de comprarem ba 
rato ainda concorrerão para ganhar uma Bonifica
ção de Lr$ nOO.OO em mercadorias.

a  casa A Capital faz o seu 5- aniversário, 
por isso está favorecendo com preços baixes 

nas suas mercadorias.

Vende
-asa «A CAPITAL

im -se
LOTES: de bons terrenos á 

80 metros da Ponte do Cará 
em direção á Fazenda Experi
mental de Cu ção. Tratar com 
Agenor Varela e Aderbal Neves

junto aos autos. Dado e passa-1 
do nesta cidade do Lajes, aos 
onze dias do mès de Março 
de mil novecentos e quarenta 
e oito (11-3-948) - Eu Waldeck 
Aurélio Sampaio, Escrivão do 
Civel, que o datilografei, subs
crevi e por ordem do MM. 
Juiz subscrevo e assino
Ivoüuilhon Pereira de Mello 

Juiz de Direiio 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivã j d > C 've!

í i l i a l — Rua Cor reia Pinto 
Lajes
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
Di»13 de màrço de 1948

X* 439 Joâo Narbass e sua mulher -  Transferência de ter
renos - 8im.

s ° 448 _  Iná(1j0 S;iveira .  concessão de um terreno no Ce
mitério - Sim-

N* 456 Hercilio n* Silva t  sua mulher - Transferência de 
casa e terreno fereiro - Sim.

Dia Io de abril de 1948.

N 125 — Cândido Bampi c Francisco Bampi -  Transferência 
do terrenos - Sim.

N# 476 — Afonso Silvano - Professor Municipal - 60 dias de 
licença - Sim.

Dia 2 de abril de 1948
f4° 1520 Maria Joana da Cruz - Concessão de um terreno

ao Cemitério - Cumpra o parecer da Ficai Geral.
N° 446 =  Arruda & Ráu Ltda. - Aprovação de planta e licença 

para construir um prédio para o Dr. João Pedro Ar
ruda -  Sim.

X* 467 — Mauro Rodolfo • Aprovação de planta e licença pa 
ra construir uma garage para o Sr: Wencialau Fran- 
klin da Silva • Sim

N# 474 — Dcrvalino Pereira Bastos - Licença para fazer me
lhoramentos em seu prédio - Cumpra o parecer do 
Fiscal Oeral e volte querendo.

N* 481 — Agenor Paim • Transferência de uma casa e terreno 
foreiro Sim.

Dia 3 de abril de 1948

X® 1070 — Gervásio da Silva Pinto - Devolução dc terreno 
Cumpra o parecer d* Fiscal Geral e volte querendo 

N® 471 — Silverio Lenzi -  Transferência de um terreno - Sim.

~ â

Fabrica de P asta  Mecanica 
Brasil S. A. (Fibra S.A.)

ASSEMBLEIA GERAL OKDINWRIA
São convidados os senhores acionistas desta sociedade pa 

ra a assembléia geral ordinária, que terá lugar no dia 20 de 
Abril do corrente ano, na sua séde social provisória h Rna 15 áe 
Novembro, 13 eni Lajes, às 10 horas, com a seguinte.

Ordem do Dia

jo — Discussão e aprovação do relatório da diretoria, ba
lanço, canta de lucros e perdas e parecer do Conselho fbcal 
relativos ao exercício de 1947;

2“ — Eleição dos membros e dos respectivos suplentes do 
çonselho fiscal para o ano de 1948.

3» — Assunto9 de interesse da sociedade.
Lajes, 11 de Março de 1948 

Maticrl Antunes Ramos 
Diretor Gerente

Aviso aos senhores acionistas
Acham-se à disposição dos srs. acionistas os documentos 

a que .se reft-re o art. 99 do decreto-lei n° 2.u27, de 26 de se
tembro de 1940.

Manoel Antunes Ramos 
Diretcr-Gereni e

Declaração e Pagante-to tiu Impacto tle
a n i l a

A “Organizarão Contábil o Comoroial Ltda., avisa 
Htíus clientiín que o ultimo prazo para deciaraçlV> e, 
cm certos casos* para pagamento do imposto acima, 
é até dia SO daste mês pelo que solicita compareçam 
cm sua séd« até o dia 20 afim de regularizarem as aludi 
das declarações, evitando, assim, incorrer trn mu'tas.

Lajes 0 dc Abril de 1948.

JUiZO DE DIREITO DA 
COMARCA DE LAJES

Editai de Praça
O Doutor lvo Guilhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Compre* de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na formn 
da lei, etc.
Faz saber aos que o presente, 

com o prazo de vfnte (20) dias,, 
virem, que dele tiverem conhe
cimento tiverem, ou a quem in
teressar possa, que, no dia de
zenove de abrii do corrente ano 
(19 4-948), ás quatorze horas 
na sala das audiências do MM. 
dr. Juiz de Direito desta cornar 
ca, à rua Quinze de Novembro, 
número dezesseis, nesta cidade 
de Lages, o porteiro dos auJi- 
tórios, ou quem suas vezes fi
zer, levará a público pregão de 
venda e arrematação por quem 
mais der e melhor lanço oleie 
cer acima do valor de oitoceu 
tos cruzeiro«, o bem imóvel' 
adiante declarado e que foi sepa
rado no arrolamento e partilha, 
procedidos por falecimento de 
Maria Goitrudes de Souza, para 

j pagamento de custas, taxas e 
I impostos do referido arrolamen- 
I to. Na gleba de matos e facln- 
(nais, com a área superficial de 
setecentos e noventa e oito mit 
e seiscentos metros quadrados, 
mais ou menos, situada no lu
gar no lugar denominado «Reti
ro», distrno dc Carú, desta co
marca, obtida peta inventariada 
na m e d i ç ã o  e divisão 
da m e n c i o n a d a
Fazenda do Retiro, julgada por 
>entença que passou em julga
do, terras acidentadas no seu 
conjunto, contendo sangas, ba
nhados, vertentes, arroios, pedra 
ferro, etc., confrontando com 
terras de Ccsario Corrêa França’ 
com terras de José Roldão Cor
rêa, com terras de Francisco 

orrêa Netto e com terras de 
Olinda Marques Corrêa, com as 
servidões admitidas e que fo
ram «stabelecidas pelos confrou- 
tantes, uma parta somente, com 
a área superficial de duzentos
mil metros quadrados • ............
(290.000,00 m2), no valor do 
oitocentos cruzeiros (Cr£ 809,00)
— E quem quizer arrematar de 
verá comparecer no lugar, dia 
e hora acima mencionados, sen
ão o mesmo bem entregue ao 
arrematante que mais der «cima 
da aludida avaliação de oitocen 
tos cruzeiros, depois de pago 
no acto, am moeda corrente, o 
preço e mais as custas da ar 
rematação, facultando-se, no en 
tanto, ao arrematante, que apre
sente fiador idôneo, o pagamen
to do preço e das custas den 
tro de três. — O presente edi
tal será publicado pela impren
sa local e afixado no lugar pú 
blicodo costume, na formada lei.
— Dado e passado nesta cidade 
de Lfigís, Estado de Santa Ca

tarina, aos vinte e dois dias do 
do três de março do ano de 
mil novecentos e quarenta e oi
to (22-i 48) Eu, Waldeck Au
rélio Sampaio, Escrivão «lo th 
vel, o datilografei subscrevi c 
também assino
lvo Guilhoii Pereira de Mdlo 

Juiz de Diieito 
Wüldeik Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Fornece -se
i Comida cm marmita.

Rua Horcilio Luz - Infor
mações uo Armazém 8ol- 
datcl li

Centro Operário

Clube do Livro
EJa organizaçã ) única no gênero em nosso pais cuja fi“ 

tialidado é difundir o goJo pela leitura forneceu Jo a s:us as
sociados obras de reconhecido mérito literário a baixo custo 
tem programado para este rno os seguintes lançamentos: 

Janeiro - O ASSALTO - Afonso Schmidt.
Fevereiro - PAI GORIOT - Honeré Balsac.
M ji ço - Um Vagabundo Toca em Surdina • Knut Ha m u i  

Abril -  PUSSANGA - Peregrino Júnior 
Maio -  MARIA -  Jorge Isaacs.
Junho -  NOITES BRANCAS Fé lor Dostoiew ki 

Dispendondo apenas Ct$ 7,50 mensais vorê pod* á receber 
mmsalmente em $ua própria casa a obra editado p lo CLUBE 
DO LIVRO- para tanto, basta, preencher o cupão abiixa e re
mi tê-lo a J. R. de Oliveira - Lajes - Sta, Catarina.

Norne: -

Rua; - ___________  ___ _______ N®
Cidnde

Comercio e Transportes ! 
C  Ramos S. A.

Matriz : FLORIANÓPOLIS 
Filial Rua Cd. Cordova s/ii — Lajes 

Caixa Po9tal 103 — Telefone 5S — Telegr. SOMARC

Secçào de Vendas e Oficina A nexa
Peças e acessórios para caminhões INTERNATIONa L- 
FORD e CHEVROLET • Pneus e camaras dc ar para cami

nhões e automóveis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HAR- 
VESTER MAQUINAS SjA.

Ca»inhões -  tratores -  maquinas agrícolas e para estra
das de rodagem -  Motores Industriais • Conjuntos Elctricm» 

Desnatadeiras

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PR ATT S/A
Maquinas de escrever - Maquina* de somar -  Mimiografos 
DISTRIBUIDORES DAS INDUSTRIAS «NEVE» 

Arquivos - Fichários de aço - Cofres etc.Escritório Técnico Comercial
Simon A Irmãos Regueira

Edifício Ma RAJOARA — 2® andar = Salas 9 < 10 -  
Cx. postal 130 — End. Tel. “Estuca” Lajes -  S. Catarina

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA O ESTADO DE 
SANTA CATARINA DA:

Masíei* InM'iiatloiial !m*.
GERADORES — para luz e força movidos a gazolina, 

óleo ciú e Kerozune, desde 500 watts
EQUP V VI INTOS MASTER para industrias — fabri
c a  _  f .2 -l ias coustrnçõus serrarias, i=inas, oficmai

em geral.

Vibradores para concretos era grrzl

CONSULTE-NOS D1RET VV4EN l’£ OU POR O R L A
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Prefeftura Municipal de Laje
ESTADO DE SANTA CATARINA

J. fo in  Ilm (j.i b'ilveini

E á ftd l l i  G o t js o rre n c ’a P u b lic a
Ii!

De ordem «Jo Sr. Prefeita  Municipal fuço público, paru 
conhecimento dos inuT »«ados que, até à- 15 li o r • ?. do dia 6 
de maio do corrente ano acha-se aberta a concorrência public« 
para « venda dos seguintes te reaos do POnmôiHd Municio I:

1) — um lote com srra de f2S0 50 n-2i • */. • r?"I > fr<*"to ac 
fui para um- rua projetada (Mono do ’’o n ) c.cl-ontrtiiOu ac- 
norte leste c oeste com terrenos do P>trimòin<> Mutue pai.

2) — um lote com a área de IS[ 7S2.) rn2 t /. ndo frente 
ao sul para a rua do Lagoâo e confrontando-«o norte ctin t r -  
reno de herdeiros de Alfpio Cruz e ao oeste com terreno de 
Gentil Autunes de Obveira.

8) — um lote com a área de 236 m2, fazendo frmte eo 
ccste para a rua São Joaquiru o confrontando ao noite t- I ste 
com o Patrimônio Municipal e ao sul com a travessa da rua São 
Joaquim.

4) — um lote com a área de 17-íí,‘20 m2 fazendo fr<TTie ac 
sul para a travessa ria rua São Joaquim e confrontando ao norte 
com teireno de Evsndel Xavier Soares a leste com Proenciu An
tunes de Andrade e ao oeste com o Patrimônio Municipal.

5) — um lote com a área de 160 ui2 fazeuoc frente ao 
oeste para a rua São Joaquim e couboutanuo ao norte su! e les
te com o Patrimônio Municipal.

6) — um lote com » área de SI2 25 m2 fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada (VárzeaJ e cònfrontan Jo ao norte — 
P ste e oeste com o Patrimônio Municipal.

7) _  um lote com a area de 312 60 m2 fszer.do frente ao 
sul para uma rua projetada (Várzea) e confrontando ao norte tam
bém com uma rua projetada e a leste e oeste com o Patrimôuir 
Municipal.

S) — tim lote com a área de 1.005 m2 sita na séde do 
distrito de Caru fazendo frente ao norte para uma rua principal 
e confrontando ao »ui com terren i de Keliiberto Antônio M-.r- 
lins, a leste com o Patrimônio Municipal e ao oeste com Auas 
tácio da Silva Mota.

9) — um lote com s área de 930 25 m2 sita r.a série do 
distrito -te Caru, f >zendo frente ao sul para a rua principal, e 
confrontando ho norte com o Patrimônio Municipal, a leste coo 
uma rua projetada, e ao oeste com terreno de Veiíssimo GMdi- 
no Duarte.

10) — um lote com a área de 8S3,5ô m2, sito r.a séde do 
distrito de Caru, fazendo frente ao sul para a rua principal, e 
confíontaiido ao norte tom terreno de -Sebastião da Sdva Orüz, 
a leste com o patrimônio Municipal, e ao oeste também c:iu ter
reno de Sebastião da Silva Ortiz.

Cirurgião - D tnlista

Das S ás 12 horas 
I?ua M;i. 1 leodoro, 4 1

Sala do enji^ra « m comum omn 
o Jr. Aiiuamlo Carvalho

()r. Valença |
Clinica rr.clufiva do 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas 
no EJificiô João Cruz à rua 
15 <te Novembro — Tel 14

Rua Cel. Aristiliauo Ramos, 8

Cssipaibia Calarinense tia ; 
Transportes tóraas [ Cia! )
Está realizando viagens 
especiais para todo o Es
tado. partir de Lajes

Informações o»im:

Godinho d; Socas
Corroía Pinto, 28 — Lajes

Os preças mínimos de alienação são os seguintes:

Lotes n°s. 1 a 5 — CrJ 4.00 o metro quadrado.
Lotes n°s. 7 a 6  — Cr$ 2 00 o metro quadrado.
Lotes nns. 8 a 10 — Cr$ 1,00 o metro quadrado.

As propostas serão abeitas no dia 6 do mês de maio do
corrente ano. as 15 horas, na Secretaria da Prefeitura Municipal, 
em presença dos interessados ou quem os representar, e deverão 
estar devidamente seladas, em envelopes fechados, nas qu»is 
decliin-m o preço máximo que oferecem pelo imóvel ou imóvei- 
acima declarados, bem assim quaisquer outros esclarecimentos ou 
ofertas sobre o assunto.

Dtnante o prazo de 15 dias da data desle edital, serão jul
gadas as reclamações de quem se julgar com direito aos terre 
nos ora em concorrência.

O proponente cuja proposta fôr aceita, deverá assinar a 
respetiva escritura dentro em 15 dias.

Prefeitura Municipal de Lajes, em (i de abril dc 1Ü48.
Francisco Furtado Toamos 

Fiscal Geral

-

S r .  J .  B . T E Z Z A
Advogado , I,

Rua Afonso Ribeiro sn t
LAJES — Sta. Catarina '

G E L A D E I R A S
Crosley

Norge

A m o ld a  Heidrich  

Correia Pinto 68 — Anli

ga Casa São Luiz

Gudinho & Socas
Roa Correia Pinto, 23 — End. Tel. “Sonho” — Cx- postal 

Gl — Lajes — Santa Cataria»
Representante do antigo e conceituado

Instituto Carioca de Biolog ia Ltda.
Tem para pronta entrega:

VACINA CONTRA PASTEÜRIL0SE DOS SUÍNOS
l Cristal Violeta coutra a peste suina)

M i l i i r i i  " A n a  C o s t a '  L t d T
Venda de lotes e casas, den

tro do perímetro urbano 
a vista e a prestações.

Tratar com Clovis aa Costa 
Ribeiro e Darcy Ribeiro.

Vacina contra a Manqueira (Carbúnculo Sintomático) - Con
tra diarré» dos Bezerros — Contra Carbúnculo Hemá 
tico Contra Oarrotilho equino =  Contra Variola avia
ria - Carraoaticida Carioca -  Sulfacui» — Metanutril -  Fe- 
notiasina e outros produtos.

CONSULTEM EM NOSSO ESCRITO’RIO

N e g o cia da o ca siã o
VENDE-SE

Um# boa casa de material re 
formada recentemente, coní 5 
quartos todos com luz direta, 
sala, varanda, cosinha. dispensa 
quarto de banho com instalações 
e agua quetde e fria.

Ponto central e bom terreno: 
Tratar com Agenor Varela

Asiínem «Correio Lagea*o>

Casa das Fabricas
Csnipreíii Ide  per menos, dire'aiMis dt- fabrics
Completo sortimento de Casenitras 

J3ins — Voiles — Obitas et
Case mi ras - S c u -s —

Únicos distribuidores d< s aJarnados produtos de lin
gerie iudesmalhnvel VA LISERE

va; t jo e atacado

«O«»1

stû $1

ffi! üt

t » * "

Instituto Catarinense de
Radioterapia

Aiiéxo à Casa de Saúde de São Sebastião

Diretor Cíiaico — Dr. Djalma Morllmann

A iagom de especialização ein radioterapia, nos lus 
titutos de Montevideo e Buenos Aires

m4i l**11' 
de D

JesudcM
je Ce

Diretor Técnico: — Dr. Paulo Tavares
Curso de especialização em radioterapia com os D rs 
Carlos Frie] e Nelson Carvalho no Instituto de Radio 

São Francisco de Assis, São Paulo 
Instalação moderna da Fabrica «Westinghouse > com a 
potência de 220 Kw. e 25 milampers, permitindo Roenr 

ge'iterapia profunda, semi profunda e superficial

R ADIUM TE R A PI A

'M i J{l
frf*»
m

ïs&fi fl
galorii
»supro®

O Instituto possuo 115 miligramas de RADIEM, impor 
tados dos EE. UU. trazendo atestados de eficácia e do

sagem fornecidos pelo Governo Americano

Força Flétrira propria
permitindo tratamento regular e dosagens exatas

IjKSTî O
hit fácn 
ipnpMii 
SnpdtEdt 
ht Miei 
nrfwren 
b Uetniii
»MJaÜdii 

b*» Pipr

Largo de São Sebastião
FLORI ANOPOLIS

Fanta Catarina

A Organização fiontabii e Comerei:»! Ltda. ^ á t i

SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Já iniciou suas atividades, estan-Io apta à execuçã» 
de qualquer serviço, para o que dispõe de conpeténles 

profissionais

Construções em geral, sob contrato ou adminis
tração. Execução de projetos, orçamentos t 

cab-ulos.

rscrbónos — R. Quisze de navembro 13, Loje-. 
Av. Alberto Bins 318, Potto Alrgre

c s

Mario Teixeira Carrilho
Advog*ad®

( Desembargador /posentade )

ív < | .

,f> Taróoeree. Ações civis, Comerciai», 
ermunats, de acidentes no trabalho « traballmta»

Residência -  Raa Cordova, «■ 40 F one 8S
Es.-nt„r;.o - Ki,a ir, d* N o ^ b m  - Ediúcú, João Cruz Jor. - I OH*etJ

7.AJK3 Csix» Post»! n l:> St».

I I
Ã Ã
\
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Pi’efeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

MOVIMENTO DA TE80UKARIA, DURANTE 0 MES 
DE MARÇO DE 11)48 

RECEITA ORÜINARIA
Imposto S Industrias e Profissões Cr£ 00.962.30
Imposto de Licença 1(5.522 00
Taxas do Expediente « 1.12S 00
Texas, ( ustas .ludiciarias e Emolumentos « i 056,CO
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos « 2 209,30

PATRIMONIAL
/?enda Imobiliária « 124 042.30
Renda de Capitais « 667.10 :

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Mercado, Feiras e Matadouros < 550 00
Receita de Cemitérios « 1.003,00

RECEITA EXTRAORD1NAR1A !
J

Ccbrançi de Divida Ativa « 5.376.80
Contribuições Diversas < 2 43(5,30
Multas < 4.678,21

Arracadaç3o mês de março < 211.590,80
Saldo do mês anterior na Tesouraria (disponiv) « 179.205,7o
ldem comprometido ( Restos a Pagar) * 30 322,70

TOTAL Cr$ 421 119,20
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral Crf 33.7/6,10
Exação e Fiscalização Financeira € 6.711,10
Segurança Publica e Assistência Social < 1.200,00
Serviçes de Educação Publica € 27.648,50
Suide Publica « 6.880.00
Serv. de Fomento < 1.100,00
Serv. Industriais « 3.130,00
Serv. de Utilidade Publica « 55 466,00
Serv. de Encargos Diversos < 25:605,70
Créditos Especiais « 26 136,00
Restos a Pagar f 770,00

N° de. mamadeiras distribuídas 24:288
Ingressaram (novos) 29

Secção Pre-Escolar

Pré escolares inscritos 105
Atendidos 1273
Formulas distribuída« 5 34
Examt-s de sengue requisitados 17
exames de uriua 93
Outros exores 10
Imunizações contra a difteria 75

< c « fi-bre tifoide 90
« « < coqueluche 58

Visita por enfermeira 3 28
Ordens meoicas 807

Secção escolar
Escolares inscritos 47
Atendidos 7S0
Kequisiçõ-s de exame 49
Visitas por enfermeira 205
Oídens medicas 550

Continua na 2a pagina

Total da Despesa no mes de Março Ct$ 188 363,40 
Saldo Na Tesouraria « 82 755,80
ldem no Banco Nacienal do Comércio < 150.000,00

421 119,20

Prefeitura Muuicipal de Lajes, 0 de Abri! <le 1948

Leo Ribeiro
Contador em exercício

Mario Lucena
Teaoureiro

Centro de Saude de Lajes
« Recomendar e aconselhar os serviços do Centro 

de Saude, é cooperar com a Saude Publica, — Geste 
iruinentemente patriótico e altruistico ».

Movimento das diverses t^ecçõjs ,do Centro de Saude e 
Posto de Puericultura no primeiro trimestre de<-1948

HIGIENE DA CRIANÇA

Secção Infantil
Infantes inscritos 
Infantes atendidos.
Pesadas
Rc-exames
Consultas
Prescrições de tratamento anti-luético
Óbitos de infantes inscritos
Formulas distribuídas
injeções aplicadas
Prescrições de Regimes
Encaminhados a Cosinha Dietética
Ri quisiçôes de exame
Pedidos de visita
Visitas de enfermeira
imunizações contra a varíola

« c « coqueluche
Conselho» individuais de puericultura

Cosinha Dietética

119
1483
650
750
875
123

7
371
724
334

28
12

1
104

11
20

1483

5 379

D r ,  J .  G u a l b e r f o  N e t t o
Advogado

Causas eiveis-Comerciais - Trabalhistas Criminais e Fiscais

ESCRITÓRIO E RES1DENCIA:

Rua A ristiliano R am os, 7 -Caixa p o sta l 58
Lajes

RETALHOS! R ETALH O S!
Variado sortimento á peso

Casa das Fabricas
*

Kua Marechal Deotloro

Ripas Para cerca
INFORMAR com:
, I -T—m— Aldo Alliaíde
NOTE: Também possue.

Palanques ds diversas Qualidades

A primeira Exjio i  
•ção Estadual A gn,- 
Pecuária üe Santa 

Catarina
A imprensa, no afan con

tinuo de bem servir a cole
tividade, procurou ter çrr- 
acto com uma comia»& 

que soubemos ter ido á ca- 
jital do nosso Estado, a tTm 
le entender-se com o 8r. 
Dr. Governador do Estado, 
i respeito da futura exposi
ção em Lajes.

Fssa comissão que é com
posta dos Srs Tito Bianchi 
i.i, Dr. Clovia Ribeiro, Dr. 
José Botini, Edmundo Ar
ruda e Armando Ramos, pr n- 
famento noe atendeu, adian
tando-nos que a próxima 
ExposiçSo de Lajes, terá a 
lenominação. « À Primeira 
Exposição Estadual de San
ta Catarina» em vista do 
ter o Dr. G vernador do 
Estado, dentro do sc-u eleva
do esclarecimento, rvsolvi- 
lo dar a Lajes, um par
que de exposições. Essa me
dida que é um grande pre
sente para Lajes é um pre 
mio de incontestável valor ao 
mérito e ao capricho dos 
nossos criadores.

A Secretaria da Agricul
tura, jã entrou em enten
dimentos com o Dr. Ney Pei
xoto, engenheiro da residên
cia estadual de Lajes, para 
que seja dado andameuto 
na planta e orçamento do 
referido parque. Como ve
mos. estão do parabéns, a 
pecuaria catarinense e a 
comissão que representou a 
Associação Rural de Lajes, 
na capital do Estado Essa 
exposição que está marca
da para o mês de fevereiro 
proximo, temos a certeza 
le que será a maior e a 
mais completa que Santa 
Catarina podorá proporcio
nar ao »cu povo.

issinem Ctrreit Lageano

a c u m u l a d o r e s
Alins e GooJyai-

ACORHEONS
Tupy

TRANSFORMADORES 
Com voltímetro

Gerson Lucena & Cia
Pé;as e Acest-órios para Automovus «m Geral

F O R D  e  C H E V R O L E T

= = = = =  Representações e Cante Préprin =
RADIOS
«Philco.

Concessionários

PNEUS
t/ír»sil>

FERRAMENTAS 
Dnrollte « Williams

O LEOS 
MoMIòil

niZINAS 
Spat to»

m a c a c o s  h i d r á u l i c o s
Ruck

PNEUS BICICLETAS
Orion

Fone — 140 Teleg. — « LUNAS » Cx. Postal 81 - Lajes S. C
Total de ateadidos
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■>s maiores ntividadtjI A casa que procura ter sempre a' 
d em artigos pi a lia;i):ns, senhoras e criança»

Bua. Correia i-rnto, 80

Correio Lage ano
Ilip ia II-

I(»:! II !!a  h a

Lajes, 10 de Abril de 1948 A viso - i rogramn

C o m u n i c a ç ã o
T RDANEHGES L O PFS  & CIA LTD A. , prrpr.pt^ 

rios à'as Ffirinacias FLORA e NOVA (ex Control;, tèm 
-.rr»*.._*.. .!a wr ao comercio en: geral

E.lwarcJ O Robinson e Margarei O’Brien 
Numa Produção Drlicios-n, Estupenda!

Mais uma v<*z a grande marea do ‘‘Leão” vai obter um 
grande e merecido triunfo com a sua primorosa e nutavel pro
dução — O Roseiral da Vida. E isto, princip ilinenle, devido ao 
acerto da escolha de seus principais artistas, que, de ante-mão 
garantem o exito de qmlquer filme: Etwird O Robinson, Mar
garet O’Brien, .trines Craig, Frances Giffird, e o garoto Jackie 
Jenkins já, tambera, famoso.

A tela do Marajoara vai iluminar-se de beleza e emn^So, 
ante o belíssimo filme da «Metro», que é uma Ver d ad e i r a  obrí.- 
prima do moderno Cinema.

Em todo o desenrolar deste grande filme o publico .«ente
se enlevado com tanto carinho, tanta arte e graça, do que é por
tadora a gentilíssima Margaret, ídolo amado de touo o mundo 
que ainda possuo coraçào para compreender mensagens tão be
las e humanas, como a que nos traz este not.-vel «Roseiral da Vida»!

E ao terminar esta inesquecive! exibiçSo de amanhã, ao sur
gir na tela a palavra «Fim», todos sentirão saudades desta ma
ravilha poética que o Cinema nosjjpferece, desta magnifica men
sagem que a todos convtncerá de que existe no mundo. amda. 
a tão sonhada e procurada felicidade!

Não faltem, amanhã, á exibição, no palacio Marajoara, des
te ótimo filme — O ROSEIRAL DA VIDA.

PRISIONEIROS DA TERRa

O Carlos Qomes vai oferecer aos seus frequentadores, a- 
manhã, domingo, uma notável, fort- ** emocionante produção 
do vitorioso cinema argentino - Prisioneiros da Terra.

Historia real da vida no far-este argentino, com suas lutas 
e seus amores, seu lirismo encantador e suas iragedias de am
bição e odio, este grande, filme vai fazer enorme sucesso e des
pertar giandes aplausos do nosso publico, em g-ral

Não se deve perder esta produção argentina, amanhã, do
mingo, no Teatro Carlos Oomes.

A sociedade Hípica L ) < ana 
avisa aos seu- sócn> qu - fará, 
reahsar diu lí\ ««•• Abiil d«* cor 
rente a primeira Pióva llipica 
da temporada de I 94S «Pióva 
México». Saltos de Ub-teiilo. 
Altura Maxin'” 1,10 n. Prêmio 
oferecido pela Remonta e Vit.e 
riní-ria do Exército Haverá tam
bém uma próva de Doma Serão 
montados pela primeira vêz 
quatro animais: Montará um 
domador de cada vêz Sendo 
que o domador que se portar 
ooin mais brio será o Vencedor. 
Prêmio oferecido pela Sociedade 
Hípica Lijenna. O julgamento 
da Doma será feito pela assis
tência. Os interessados em com
petir tanto na Próva Méx’eo 
como ua tíe Doma poderão insere 
ver se até o dia 21. antes do 
nicio das Próvas com Wamiuk 

Silva. O 5 Doinadores deverão 
estar munidos de seus arreia- 
u.entos apropriados. Serão Fil 
rradas as provas e o recinto. 
Servirá de ingiésso aos Sócios 
o recibo da mensalidade do 
mês de Fevereiro de 1948.

Local; Estádio Municipal.
Wtmdick S:|vj 

Secrtt, »rio.

a grata sa!í*faç*n »!• paritcpar ao
aos seus distintos freguezes <•«.. particular, que em 0;l. 

t-i de dl de Dezembro passado transformaram a tirun 
vm Sociedade Anônima conf. rme contrato regist rado g ,« 
0 o S 172 ;ia Junia Comercial e publicação no
Oficial em 16-3-48.

Fara técnico da F a r m á c i a  Flora contrataram o sr.
farmacêutico Carlos Belo Wagner, que vem substituir 
o sr. d Buaoerjres Lopes o qual, apóz 20 anos de ser\.roa 
prestados á nossa população, sh retira dos serviços at.v.« 
da profissão.

pela Farmácia o Drogaria b lora c/A  
Walter H. H .eschl - diretor - presidente 

Osmar N. Burger - diretor - gerente 
José H. Lopes Neto - diretor - secretario

Na dît a U*ni de 10.üü

Casa Para Todos

Rua

Fazendas, Armarinhos, Roupas feitas, etc.
OFERTA ESPECIAL PARA ESTE MÊS:
Meias Nylon (Americanas) Cr.$ 3 9 ,X)

Vestidos Efecê -  nossa exclusividade

í armácía15 de Novembro, 22 - -  enfrente á 
São José

Péças e Acessórios
De Sota - Dodge - Ford - Chevrolet

PREÇOS DE TABELA

J. Wolff & Cia.
Hua Tiago de Castro — Fone 11G - Cx. Postal 

41 — Laje9

O conhecido Bazar --Nada alem 
de Or$  10 00” de propne.Ddo üu 
Sr. C. Montenegro. passará a fun
cionar dentro em breve á rua Mare
chal Deodoro. com nova organização 
e novos eátoquas e sob a denomina
ção de ‘ Nada Aletn de 25.00” para 
melhor servir a sua numerosa Ire- 
guezia. Anextt »o Bazar funcionará 
uma secção de Serviços jumo ás líe-  
partiçOes publicas, correspondência, 
escritas comerciais, etc.

Falecim ento
Faleceu em Aulonio Brado, onde 

j eu ercontrava em tratamento da San-

Expresso Grazziotín d» 
Transportes Lida.

Üü pillez
Üftiifort.0 

Segurança

ßf»?
•fieri*»

Lie I  *

&
*

Sfï
I í» cI*"

■;mU
■tpC*
(B lisait

Si

DE SOTO

de, o Sr. Hugo Vieira de Andrade 
! ta/.endeir» em Painel, e pessoa mui 

to estimada naquele distrito.
O extinto era liiho do Sr. Pr ilen- 

ie Daniel Vieira, antigo criador no 
mesmo distrito e irmão do Sr. Dou 
rei Vieira de Andrade Intendente 
distrital nl: residente.

O Infortunado moco era casado coir 
a min», sra. d, Ruth do Arruda Me
lo O seu corpo Joi transportado pa
ia aquele distrito onde foi dado a 
sepultura com grande acompauha- 
mén to.

Linhas : Lajes»- A acarta - Caxias - Combinação \ 
com P. Alegre e Ant. Prado

Saidas de Lajea, ás 6 boras da manha diurlament#1
Informações na Est. Rodoviária

A s s in e m  Correio La g e a n o

Roseiral da Vida
Grande em tudo e por tudo! Inesquecível! A todos os corações bem formados, pelo Humanismo da sua historia nnl** 

sensações v.brantes das suas cenas, pela ternu-a e pela poesia, e pela interpretaçSLo magistral de sous artistas!
Edward Q. Robinson - Num papel Humano como nunca jamais viveu antes !

Margaret O brien - Delich ía, eu antadora, um priniui!

JAMES CRMG. FRANCES GIFFURD, MORRIS CAKNOWSIÇl, ACjNES MOOREHEM) e n imno^. . -
- todos cooperam para o enorme Sucesso deste monumental - ROSEIRAL I) V VlDv am anha' h" e .fl’aroto ' JACKIE.TENIÇlN 1 ‘ __________________  vinA amanha, domingo, no MARAjuABA
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Prisioneiros da Terra
predi mina, no entanto, aqui

- Lis o grande cartaz de amanha no CINECABLOS GOM FC 
Neste lormidavel drama da vida real ,ln n GM ES

formidável Far-West buí Vmèri camponez argenti
um senti lo real e humano, em que os interpretes sabem’ ' ^  r0mance ‘
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A s 8,30 Lotai 
no, um 

romance e lutas, 
viver, amar, sofrer e lutar!
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