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As comemorações da “ Semana 
•" da Patria“ -—

Grandes festas realizaram-se em | Ao palanque organizado no 
todo o Pais. nos sete primeiros I «Hall, do lnsti.uu/de Educacâo 
d.as do corrente mes, em Home- chegaram as autoridade? v J °  
iiagem a Independenc.a do Bra- do-se ali o Prefeito da cidade 
sil, mantida desde 7 de Setembro o comandante do 2® Btl. Rdv

h  iu- j Io BisP° Diocesano, o Juiz de
Os 45 milhões de brasileiros Direito, a oficialidade do 2® Bil 

qiie hoje festejam a independen- Rodv., representantes da impren- 
cia da Patria. são dignos descen- sa e pessoas gradas. Ao sinal 
dentes daqueles que em torno de de sentido foi hasteado o Pu vi

e  c  e ii d o

Pedro I gritaram * Independên
cia ou Morte » nas margens do 
Ipiranga.

Pela sua independencia o po
vo brasileiro por mais de uma 
vez afrontou a merte. E hoje, 
nos campos de batalha da Eu
ropa, o Exercito Brasileiro de
fronta flovamenie a morte pela 
independencia do Brasil.

Descancem em paz os heroi
cos cinzeladores da independen-1 Publico, fazendo um patriotlco

•hão Nacional n o respectivo 
mastro pelos srs. Cel. Gastão 
P. Cordeiro e Prefeito Vidal Ra
mos Jor. ouvindo-se nesta oca
sião os acordes do Hino Nacio
nal cantado pelas alunas do. 
Instituto de Educação sob a ba- j 
tuta do professor E. Peluzo. j 

Terminada essa tocante sclc-j 
nidade, falou ao microfone o:
Dr. Ademar Gonzaga, Promotor

Mocidade vae nos deixando. . . 
Lentamente, envelhecemos;
Raramente percebemos 
Que a velhice vem chegando !

Mas um dia recordando 
Todo o tempo que vivemos,
E então que compreendemos 
Que velhos vamos ficando !

E uma porção de saudade,
O nosso peito invade,
Deixando recordação

Dos dias que já passaram 
E que saudades deixaram 
No fundo do coração ! . . .

Q tny Silva.

Aniversario de Casamento

Varias
— Chegou de Port® Alejre 

onde se eneoutrara a negoeios e 
sr. JOjô Carralli», industrialist» 
residente nesta cidade.

Acha-se nesta cidade • sr- 
Sitival Dias Batista, esforçado 
agente da Companhia Nacional 
de Seguros, «São Paulo»

— Retornou de Porto Alegre 
onde esteve vários dias, o sr. 
F’ulvio Pinto, Inspetor da «Alian
ça do Lar» em Santa Catarina*

— Encontra-se nesta cidade o sr. 
j W lson Costa Neves represen- 
i tante viajante dos produtos «Me-

Itu ral».

LA lí EM F E ST A
Com o nascimento de Jailina Lisis 

acha-se em festa o lar do Sr. Djalma 
Main„ué, lente do Instituto de Educa- 
ç lo  e d._/«ira Sales Maingué.

cia Pátria, porque, jamais o  po 
vo brasileiro consentirá que se 
atente i m p u n e  m e n t e  contra 
ela. O nosso lema será sempre 
e eíernamente honrado :

« Independencia ou Morte >

As festas realizadas nesta cidade.
Obedecendo ao programa or

ganizado previamente, a cidade 
comemorou do dia 1.® ao dia 7; 
com grande entusiasmo, a sema
na máxima do civismo Nacional.

Tomaram parte nas diversas 
solenidades realizadas por meio 
de palestras, demonstrações físi
cas e torneios esportivos as se
guintes entidades :

2.® Batalhão Rodoviário, Oru- 
po Escolar Vidal Ramos, Institu
to de Educação, Sociedade Hí
pica Lajeana, Ginjsio

discurso, sendo muito aplaudido 
Em seguida deu-se o desfile da 
tropa e colégios, em continên
cia as autoridades, destacando- 
se todos pelo garbo e pela or
dem demonstrada. Devido o mao

Dia 15 do mes 
andante comple
tam seu 53.° ani
versario de ca
samento o sr. Di- 
mas de Oliveira

. . . i IPaltrick, adiin-tempo deixaram de se realisar j tadoruralisiaem 
as demonstrações esportivas mar-! Capão Alto e do- 
cadas para as 15 horas. A tarde' "* Daulina De-
coube ao garboso Tiro d*' J j f ,,a,tric'c- °  * . , r> distinto casal re-Ouerra 90, o amamento do Pa-; $jde atualmente
vilhâo Nacional, tendo essa j nesta cidade,on- 
corporaçáo formado as 18 ho-| de é muito esti
ras prertando guarda de honra] 
enquanto o Sgt. David da Cos-t 
ta Mendes procedeu ao arria 
mento da Bandeira Nacioual.

Clube 14 de Junho

panhada do seu < legante séqui
to, sías. lta Ramos e Lenita Ra-

I

BAILE DE 7 DE SETEM BRO
Com alta distinção e fina ele- 

D iocesa - 'g ancia» rtalizou-se dia 7, o gran- 
iio, Colégio Santa Rosa e C o le -^ e  baile de coroação da Rainha 
giò São José.. d0 c,ube s,a- Leda Gcsar- aCOm-

A grande concentração ^  ^  miigcs,ade foj recebj.
No dia 7 a cidade apresen- da com calorusos aplausos pelos 

tava um aspecto festivo. O c o - ro c io s  presentes e em segu-da 
mercío na sua quasi totalidade coroada pela princesa st a. Ia
hasteou a Bandeira Nacional em ; Ramos. ^m ^ U ru d í
sins fa'hadas sendo noucas as; discurso o or. Joaquim Anu a. suas ta-naaas,^en l Sr. 0ualberlo Filho, digno
casas que não o cz^ram. ms v ^  j p „ . .
hnras iá a Praca |oão Pessoa presidente do l lub. 1 oe Ju horas ]a a 1 aça |ho, enviou a Sua Magestade uma

chover obri- mensagem de saudação, que fo. 
alterarem lida na ocasião.

O trono estava rica e artistica- 
mente armado. As belas toiletes 
apresentavam encantador aspec
to. As danças prolongaram-se 
mudo amimadas até altas horas 
ritmados pelo otimo conjunto 
»Jazz America».

Bom serviço de restaurante foi 
apresentado pelo sr. Osvaldo 
Muniz, economo do clube.

Ivandina Tere- 
zinha

Completou o seu segundo universa- 
rio a Udo corrente a iuteressante lvau- 
dina Tererinha, estremecida filha do 
sr. lvandal Godinho, conceituado ne-

§ociante nesta cidade e de d. Yolan- 
a Godinho.
Comemorando o aniversario de lvam- 

dina, seus pais, num gesto simpático 
e h«manitario, ofereceram em sua re- 
sidancia uma lauta meaa da docea • 

1 líquidos a um grupo de crianças po
bre» desta cidade.

A noite amiguinhos de Ivandina fi- 
laram-lhe uma «batida» improviaaa- 
do-ae uma festa qne prolongou-se ate 
altas horas.

Produtos populares
aiado e relacio 
uado. O sr. Di- 
mis waltrick i  
f i g u r a  müito 
benquista no diJ-
trlto de Caplo Alto, local onde morou muitos ano».

S&o do conhecimento publico aa me
dida» tomadas pela Mobilizaç&e Eco
nômica, no tocante a fabricaçflo de 
produtoe populares para o nso da»

_  . . . . . , , , clnssea menos favorecidas,Foram tantos os favores prestados durante a longa enfer—j a  imprensa jà  assinalou a presença
midade de minha inesquecível esposa r tamanhas as demonstra-'de  sapatos, caeemiras,'. tecidos de al- 
çõss de pezar por motivo do seu falecimento, que não é possi- god.io, etc., nos mercados do País. 
vel agradecer a cada pessôa individualmente. Por isso venho a- ao con8umo *mblico’ ftPpe-
través da imprensa local, em meu nome e no de toda a minha e r. 1 Lajes, onde uma grando parte 
família, expressar a nossa imorredora gratidão a todos que pres- da população se debate nas apertura« 
taram auxilio, que enviaram flores, telegramas, telefonemas, cartas de um padrão de vida caríssimo, não

•  .  ' e  i v -A i «Ai -o  TV» n  i n i l  o  o o o n o  n i » A .  I n t  AG  I 11 ■ u  1 o

Agradecimento

estava api 
9 1/2, começou a 
ganiio os colégios a 
o programa das festas recolhen
do parte dos alunos. As 10 horas 
chegaram ao local as seguintes 
entidades: Uma Companhia de 
guerra do 2“ Btl. Rodv. coman
dada pelo Cnp. Bentes Colares 
trazendo um pelotão «fo Tiro 
90, o Colégio Diocesano, com 
seu efetivo completo, comanda
do pelo Ofidal-aluno Rubens 
Neves, trazendo um pelotão fe- 
Tninino, o Instituto de EJucaçao D
dirigido pelo Ten Armando E ncontra -se  recolhido
Guedes, trazendo á f r e n t e  varias u 08njtal local onde se
flamulas do Brasil, o Aliados j ao P intervenção
P. C. com uma turma c o m p o s -s u b m e te u  a um a inte ^  
ta de elementos dos seus q u " - . cirúrgica, o S i . D ar . 
dros e um grupo de senhoritas j  ̂  ̂ nugso co lega  awxi i<‘ 
carregando os trcféos 
tados.

.MtCÍ R IB E IR O

e cartões, que acompanharam até a sua derradeira morada o 
corpo daquele ente querido e aos que assistiram a s. missa de 
sétimo dia, em intenção de sus alma

Lajes, 8 de Setembro r 19^4.
/r.dalecio Arruda

Bodas de Prata
Festejaram ontem suas bodas do prata o ! r. Lauro 

Cesar e dona Leontina Ce^ar.
O distinto casal que é amplamente relacionado ues- 

ta cidade, foi muito cumprimentado no seio de suas 
relações.

Noivado
Contrataram casamento 

Neto, conceituado cirurgião 
senhorita Leila Cesar, 
jeana, filha do

ontem, o Dr. JoAo Gosta 
nesta cidade e a distinta 

fino ornamento da sociedade la- 
Dr. Lauro Cesar e dona Leontina Cesar.

conqU,8'  í forum desta comarca.

Nelson d ‘ Àlm eida Machado e Mario V ieira
Estiveram em visita a nossa redação estes dois coiveiluados 

representantes comerciais, o primeiro da « Prod. Farm. Krincs mento n 
Ltda ». e o segundo Inspetor da « Anglo Mexicauí ».

apareceram ainda esses produtos. Quais 
as razões V

Si existem rssea produtos, porque 
o comercio local não os possue V

A quem devem reclamar os interes
sados.

Urge uma providencia oin favor das 
classes menos favorecidas de Lajes.

Homenagem ao P. 
Antidio Vargas
Quinta feira, no GranJa Hotel 

Rossi, foi oferecido pelos alunos 
do primeiro o segundo ano nor
mais, do nosso Instituto de Edu
cação, um almoço em demonstr«.- 
çáo de ainizado ao Padre Anti- 
dio Vargas.

Estiveram também presentes 
especialmente convidados o prof, 
dr. Osni Regis e o dr. João Ri- 
has Ramos.

O aluno do 2". ano normal, 
Rui Rosa, proferiu brilhante dis
curso de, saudação, tendo por fim 
falado em agradecimento em elo
quente e notável impiovisoo ho
menagea lo, o qual foi calorosa- 

< udido e cumpriraenta-
tado.
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MiEdital de citação
O Doutor Mario Teixeira Car
rilho, Juiz de direito da Comar
ca de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, etc.

Jrnço saber aos que o presente edi
tal, com o prasodo sessenta dias virem 
ou dele tiverem noticia, que por par
te de RAMIRO LOURENÇO DA SIL
VA e outros, me foram feitas as pe- 
tiçOes seguinte»: -  Exmo. Sr. Dr. Ju- 
ir, de Direito da Comarca de Lajes.
Dizem Ramiro Lourenço da Silva e 
sua mulher e Anastacio Wnltrick, cri
adores, domiciliados no distrito de j
Caril, desta comarcn de Lajes, por ' - - - — .......... ——t—   - — r —.........  . 7ln  o  i r>
seu procurador infra, que eles são sen -, eonfrontantes, bem como dos oondo-tmatO de iy44. I 1 . OelSO Kamos 
hores e possuidores de umas terras minos abaixo arrolados c

nado ptJos limites de 1H de maio de 
1882 e 22 do maio do 1884, e com a 
sucessílo do tempo hoje mais particu- 
larmento situado no lugar donomina- 
do «LAOEAdi.) GRANnE», ou «GOIA- 
ALEIRA», fdoo. ne. 21). Isto posto -  
7o O imóvel assim constituído é do 
matos e gramados, do configuração 
irregular, com sangas, verteutes e 
banhndos, proprios para agricultura e 
digo, agriculturne criaçtto, e os supli
cantes e seus antecessores nele se tem 
couservado mansa e passificamente 
durante mais 50 anos, sem qualquer, 
duvida ou contestação houvesse, que | IJrado; 74- Aristides Cesatio 
rendo, pois, os suplicantes promover: Oliveira, sendo os de nos. 
a demarcação do dito imovei, oumu- á ü5 m aíores filhos de Jo3o 
lando-A com u diviflío, requerem 0
V. Kxcia. a citação doa rospeobivos • ^1l*VCS CàniargO. Lajes, 30

ria do Nascimento de Olivei- jes, aos vinte e oito dias do 
; ra 64- Maria tie Jesus Oliveira mes de julho do ano oe um 
! 1)5 Maria de Lourdes de Olivei-; novecentos c quarenta e q 
ra 66- herdeiros de Angelino' (28 -  7 -  1944)L

I de Souza Machado, 67- José
Maria Prudencio de Oliveira 68 
Otevio Rodrigues da Cruz, 69- 
Herculano Pereira dos Anjos, 70 
Turibio Padilha, 71- Manoel 
Joaquim Correia. 72- José Ma
ria Batazar. 73- José Maria do

de 
61 
de 
de

Eu, João Qualberto Filho, Es
crivão do Civil, que o datilogra

fei e também assino.
Mario Teixeira Carrilho,

Juiz de Direito.
O Escrivão:- João Gualberto 

Filho

terras
sitas na Serra do Canoas cujos cara
terísticos sito os seguinte-: -  l 4 Era 
1880 requereu o Capitão Antonio R i- 
oken de Arnorim a legitimação do uma 
posse quo tinha no lugRr denomina
do Serrft do Canoas, então distrito 
desta cidade, posteriormente de São 
José lio Cerrito e atualmente do Ca- 
rú, seudo a medição aprovada por 
Decisão de 29 de novembro d’ aquele 
ano e a 14 de janeiro de 1881 expedi
do o respectivo Titulo, que ora ius- 
true o preseute pedido: - 2o- i>a pos
se legitima o proprietário supra men
cionado e sua mulher d. Candida 
Perpeut, digo, Perpetua de Jesus des
tacaram uma gleba determinada e n 
venderam a Antonio da iSiivu Mota 
em 18 de maio de 1882, pelas seguin
tes divisas: -  Principia ua terra, digo 
na bsrra de uma sa iga que tuz bar
ra no lsgeado denominado do Monjo
lo, por esta >vnga r im a  até o alto 
de uma coohilh* abeirando a testada 
de uma caooeira pertencente a José 
Ortiz e dahi a rumo direito à testa
da de uma capoeira dos / ’ranças, e 
seguindo no mesmo rumo corta a es
trada geral; segue sempre beirando 
unia cochilha, e uma capoeira dos 
mesmos Franças, e dalii segue pelo 
meio de uma capoeira ao alto de uma 
eochilha, até encontrar a divisa de 
Manoel Camargo Chaves, e dalii des

A petição estava devi- 
selada e com as es

tampilhas inutilizadas na forma 
da lei, e foi exarado o seguinte 
despacho:- A. como pede. No
meio agrimensor o senhor Ma-

j to, exames, vistorias, depoimento pe 
ssoal do contestante, sobpe.iade confes
so. Da-se ã causa, para efeito do pa
gamento da taxa judiciaria, o valor 
de CrS 3.000.00 e A. com a procura
ção e documentos juutos. Podem de
ferimento. ROL dOS CONDOMINOS, 
ALEM DOS REQUERENTES: 1 -  
Laudelina Lourenço dewaltriefc, 2- E 

ca uma cochiiha onde encontra um j delina Lourenço waltrick. 3- Sebasti— 
arroio • seguindo por este abaixo atéjftna Lourenço waltrick. 4- liorvaliua 
or.de faz barra no lageado denomina- j Lourenço waltrick, com 16 anos de 
do Facão, e por este acima até onde : idade, filha do requerente Anastacio 
encontra a dita estrada geral e por j waltrick, (todos domiciliados e resi- 
ost» a rumo de Sul até onde encon- j dentes em Cará). ROL dOS CON- 
tra uma arvora lavrada nas quatro J FRONTANTES: 1- João Camllio dos 
/aces e desta a rumo d< Leste até en -' Anjes. 2- sucessores de Ilouorio Mn- 
contrar um lageado, e por este acima até j riano dos Anjos. 3 - Joaquim Camilio 
a barrada referida sanga que de i j <l,)s Anjos. 4 - herdeiros de Carlos, 
principio a divisão, ficando assim d i-jd igo, Carolinda Mariana dos Anjos, 
vidido pelo Oeste com Manoel Camar- 5- Deolinda Mariana dos^ Anjos. 6- 
go do Chaves, pelo Norte com osjP edro Oliveira da Luz. 7 - Vergilio 
vendedores e com Domingos Mendes' Mendes Ouriques. 8- Antonio Inácio 
Ouriques, pelo Leste com José Gaspar Mendes. 9- Pedro Camilio dos Anjos 
Godinho e os vendedores e pelo Sul 19- Felisbina Mariana dos Anjos 11-

e suas mullio-j Branco.
res, assim como quaisquorera outros, lamente 
desconhecidos, que interesse tenham e 
aos quais, assim como a possíveis 
menores e ausentes, dará V. Excia. 
um curador á lide, para os termos de 
ação de demarcação, cumulada com a
divisão, ficando os eonfrontantes ci-j_. r̂ . , -- , ,
fados para ro praso da lei, contestarem t rl°  EhãS da ClWiia ? Seu Sliple- 
n ação. se quizere, e para os demais nte O Sr. Mauro Rodolfo, peti- 
tennos do processo até final, isto é tos, OS SrS. José D Í3S Brascher 
até a ditiaitida, digo até a definitiva e p eijro Jordão Pereira e seu s 
IIXação das linhas dc ileniarcaç.io; e , , ,  „  , , i
os coudominos, para acompanharem : suplentes I lugO Borges de Melo , 
ostormosdaaçSodedemarcação, e * s e - 1 e Cicenio Eineck Passos: cura- 
guir o? da divisão, com a condenação; dor aos menores Vicente Catr- a F a rin a d a
de uns e outros ao pagamento de sua b o r „ j  N c to  ç c llrad or  
quota parte nas despesas da ação. e "  T f
integral quanto a parte contenciosa svntes D sr. I dl IO 
a que derem causa, citação que se 
tornara extencivá os atos da execução 
pena de revelia. ígualmento reque 
rem os Suplicantes a citação do Dr.
Promotor Publico da Comarca. Pro- 
poo-se a provar o alegado com pro
vas testemunhal, pericia, arbitramen-

MATOU OS FILHOS PORQUE 
ERAM BRASILEIROS

Santos, (Press Parga) —  A 
japonesa Shizuko Shimazu- 
mi matou, estrangulando 
quatro filhos, porque eles 
eram brasileiros.

ücus da 
Dissolvido 

úpidamenie
Os ataques desesperadores e riolento« 4«

aíiiia c bronquito onvenenam o organismo, 
minam a energia, «rruinam a saúde e di 
biliiam o ooraçno. Em 3 minutos, M»ndq<» 
uova fórmula módica, começa a elrculof lo amigue, dominando rapidamente oo tt*. 
.juc 3. LkmIc o primeiro dia começa a de«* 
'•arccer a dificuldade cm respirar e volto 
. Eo.no reparador. Tudo o que se faz 
tenra rio 6 tomar 2 pastilhas de Mondo«« 
;■» lefeiçôca e ficará completamente Urro 
!a rsina ou bronquite. A açfio é muito 
spidu mesmo que ee trate de casos reboi. 
ics c antigos. Mendaco tem tido tacto 
:xito que te oferece com a garantia d« 
iar so paciente respirnçío livre e frcU ra* 
pidament® e completo alivio do sofrimento 
Jh asma em poucos dias. Peça Mendoco. 
aojo rjesmo, em qualquer farmácia. A nuost 
jroranfla é a sua maior proteçfto.

Aeaba' enn%
a

' r $
e i

Aqera tamb<m 10.00

Farmácia de plantão
Amanhã, domingo, estará aberta durante toda >■ dia,

com os mesmos vendedores (doc. no. 
2). S'* - Ainda procedente da mosina 
origem, das sucessivas vendas ante
riores, e posteriores, que relisaram os 
posseiros originários com limites de
terminados, Ramiro Francisco da Sil
va vendeu a Francisco da Silva Or- 
fiz, em 22 de maio de 1884, um pe
daço de matos lavredios pelas divisas 
seguintes:- Principiando em um ma- 
jo lo , segue por um lageado acima a- 
té encontrar uma barra de uma sanga 
de que da, digo, sanga que ,desce de 
uma canela marcada e desta barra 
a rumo da referida canela, e da ca
nela a rumo de um banhado grande 
e por deste acima até o primeiro cor
tado e dahi a rumo direito até um 
pinheiro marcado e dahi corta rumo 
»o alado da cochilha do mesmo mon
jolo e dahi rumo do munjolo onde 
principio a divisão, (doc. no. 3'. Es
ta segunda gleba confina com a an
terior o ambas constituem uma só 
propriedade, hoje era comum entre os 
proprietarioí requerentes o herdçii-09 
da finada Ginezia Lourenço KV.trick 
-  4*- A primeira area, per falecimen
to de Autonio da Silva Mota, foi par
tilhado entre ■ viuva e filhos deste, o 
todo9 venderam seus quiuhões em di
versas épocas, parte a João Francis
co da Silva Motu, que a seu turno 
as venden aos suplicantes, e parta di- 
retameute aos mesmos suplicantes, 
(does. no. 4 a 19 e 20 a 22); -  5o- A 
segunda area, comprada por Frncisco 
da Silva Ortiz, foi poresto esuamulher 
vendida a João Francisco da Silva 
Mota em outubro do 1913* e pelo dito 
Mota retransmitida aos suplicantes 
(doc». no. 19 e 23)/- finalmeute -  6* 
-Havendo participado em diversas 
quiaiçôes o cunhado e concunhado dos

/•rancelina Maria de Oliveira. 12- Jo
sé Oliveira da Luz. 14- Maria Maria
na dos Anjos. 15- Serafiuu Mariana 
dos Anjos. 16-Amant ino de Souza M a-■ 
chado. 17- Ozorio Oliveira da Luz. ! 
18- Olinda Mariana da Luz. 19- Pe- j

?oâ au- 
Schniidt de 

Souza, que intimadop, prestão 
a promessa legal, expedindo-se 
o mandado e editais, na forma 
da lei. Lajes, 30-v- 944. Carri
lho, juiz de Direito. PETICAO: 
Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito 
da Comarca. Dizem Ramiro 
Lourenço da Silva e |sua mu
lher e Anastacio Waltrick, por 
seu procurador infra assinado, 
que, digo, nos autos da ação 
de demarcação e divisão do -i 
movei Lageado Cirande, cu Goi- 
abeira, que, tendo o Oficial de 
Justiça encarregado das citações 
informado e certificado não terei 
tado todas as pessoas cujos no
mes figuram no mandado, por 
nãoresidirem asmesmasnesíemu- 
nicipio; vem fundados no artigo 
418 do Oodigo de lJroc. Civil, 
requerer mande V. Excia. citar 
ditas pessoas, assim como quais 
quer outras, desconhecidas que 
interesse tenham, editalmente, 
pelo praso ria lei com as forma
lidades legais. Pedem deferimen
to. Lajes, '25 de julho de 1944. 
PP. Celso Ramos Branco- A pe
tição estava devidamente selada

Apoio, sita d Rua 15 de Novembr- 
mais Formadas não atendem neste dia.

de*

B r. E lis ia r io  de G a m a ig a  B ra fic t
—̂  Advogado

Abrirá seu escritório nesta ddade ainda este an.. Aten

derá interesses de seus constituintes na ' 'apitai da Re

publica, enquanto durar sua permanência no Rio. 

Direção: Caixa postal n°. I - Lapa - D. F.

j r - on \ < a i e com 3a estampilhas inutiliza-
na Mariana da Luz. 21 Daniilo Oli- : ^  lOfTTia da k l, C foi CXR-
veira da Luz. 2 2 -.Francisco Inácio de rado O Seguinte despacho: - J. 
Luz. 23- Joaquim Oliveira da Luz. jCOfflO pede. Lajes, 25- VII- 1944 
24- Maria da Luz Oliveira. 25- Rosa-1 Carri|,10> j ujz de Direito. E como
hna Oliveira da Luz. 26- Luciano de 
Oliveira Luz. 27- 1 ergilio Chaves
Camargo. 28- Joaquim Belmiro Ca
margo. 30- Sebastião Chaves Camar
go. -31- Joaquim, Mendes Ouriques 82 
Domingos Mondes Ouriques. 33- Se
bastião Bolmiro Camargo. 34- João 
Rodrigues Padilha Filho. 35- Celesti
no da Silva Coelho. 36- Joana França
87 João Chaves Camargo, 3S 
Belmiro de Chaves Camargo, 39 
Antonio Esmerio da Silva (An
tonio Francisco da Siiva), 40 
Teodoro Cesar Branco, 41 Ana 
França, 42 Virgin3 Fiança 43 
José Ferreira Machado, 44 Au- 
reliano da Costa Machado, 45 
Sergilio de Sousa Machado, 46 
Eugenio Floriano Correia, 47 
Madalena Maria de Oliveira, 48 
João Domingues de Oliveira 49 
José Maria de Oliveira, 50 Pe
dro Maria de Oliveira. 51 Joa
quim Maria de Oliveira, 52 
Franceiina Maria de Oliveira, 53 
Ana Maria de Oliveira, 54 Rosa- 
lina Maria de Oliveira, 55 Va
lendo Maria de Oliveira, 5G Ota-

'tenham os suplicantes pedido a 
citação por edital de todas as 
pessoas cujos r.omes figuram 
no mandado, por não residirem 
as mesmas neste município e de 
quaisquer outras desconhecidas 
que interesse tenham na medi
ção e divisão do i.novel deno
minado Lageado Grande ou 
Goiabeira, mandei passar este 
edital pelo qual os cilo e cha
mo afim de comparecer a este 
Juizo findo o prazo deste mes
mo edital para contestarem 
a ação de medição e divisão 
do mencionado imóvel e para 
os demais atos e termos da ação 
até final, sob pena de revelia. 
Para os devidos efeitos se pas 
sou o presente edital que será 
afixado no lugar do estilo e 
Publicado pela imprensa local 
e ergâo Oficial do Estado na 
forma determinada em lei. Dado 
c passado nesta cidade de La-

J O iO  S. WALTRICK (Jôra) 

Agrimensor Diplomado.

Carteira Profissional n° 564. 

MEDIÇÕES E DIVISÕES DE TERRAS.

Aceita serviços nos municípios vizinhos. 

Lajes — Praça da Bandeira, sin.

D r. João Ribas Ramos
A d v o g a d o

Causas Oiveis, Comerciais, Criminais, 

Ihistas e Legislarão Fiscal. 

Sta. Catarina __

Trabt

Lajes

suplicantes José Mari» da Silva M ota .v io  Maria de O liveira , 57 D i-  
por este e .ua mulher foi vendida a | mas Maria de Oliveira menor 
quota parts quo nelas tinham por es- 1  , 0 , ,  , . 1 . >
oritura de 30 de outubro de 1919, aos ' ° Geraldiita Mana de Oliveira [ 
suplicantes, desf arte constituindo-se 59 .lardelino Maria de Oliveira,' 
•les e oa sucessores de Genezia Lou- j 60 Juvenal José Garcia 61 Ju -'
renço da Silva, digo, Lourenço w al- i v e n l| M arja de Qliveira 6 2 '
trick, os únicos proprietário*, senho- . .  . . ^
rs. • poísuidorei do imovei determi- OenerosO Mana de Oliveira 63

FRACOS s 
ANÊMICOS

TOMEM

I M i l
“ SILVEIRA"

Grand« Tônico

Laiisralório Análises Clinicas
Direção T écnica: Dr. Celio Ramos 
Ri'. J. Som bra • Dr. Salvio Arruda

Exames completos
de sang',e> Vrina- toes, escarro, pus, liquido cefalo-ra- 

quiano, liquido gastrieo, etc., etc. 
mas autogeuas Exames precoce cia gravidez

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Mal. Deodoro - (Esquin-i Praça João Pessoa) Fone 13i 

LAJES — Estado de Santa Catarina
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Edital de c ite çã o
O doutor A\ario Teixeira Car
rilho. /iiiz  de Direito da Co~ 
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da lei 
etc.

Faço saber aos que o presente edi 
fal, com o prazo de sessenta dias vi
rem que, digo, virem ou dele tive
rem noticia, que por parte de /OSn 
FRANCISCO D A SIL IA  MOTTA me 
foi feita a petição seguinte: -  Exmo 
S. nr. /u iz  de Direito Diz / 0ão Fran
cisco da Silva Motta, brasileiro, ca
sado, proprietário, domiciliado e resi
dente no distrito de Caiu, desta co 
marca de Lajes, por seu procurador 
infra assinado, com o faz certo com o 
incluso traslado de procuração, que 
sendo senhor e legitimo possuidor, 
por justos ti tu I os e aquisições legais 
de partes ideais de terras lavradas, 
situadas no antigo lugar denomina
do «Retiro», h.-jc Fazenda dos «Adria
nos», no distrito do Carú. desta co 
marca e, desejando separa-las das 
partes pertencentes aos demais con- 
dominos, querpropö 'a  neccssaria ação 
<fe medição e divisão, na qual pro
vará: -  1 -  Que as terra anterior- 
mente denominadas Retiro e hojeFa-

orreio .ageanu
eira maior;

taac ò s ; sc!te' ,a ’ "laior; 2 'j’ joSo"bat/s* j ferifl°  inovei por mandado, com- 
IVado cas,*u °;o27oA!ze,l,iro ' c,oncia do sr. Dr. Promotor e
Soes Motla,*̂ casado-̂ » R°Ari“ í ^01' 0,llta1 jlos. condominos resi 
tonia Garcia, solteira maior;“ ™ nI s-T ' ! , ? U(f  D°  M “ nioiPiü «  Comarca 
c.menta Garcia Araújo, viuva; 31 L ou -i, '̂amP0'5 N ovos, deste Estado 
renço de Oliveira Costa, casado; r>2!bem C0In0 do ausente em lu</ar
» « " X kÍ E Í . Í " “ ' I'»'-», "»  p n t»  Ipgal,
34 .Igoslinh, Cost, Mf,rti'ra I ct,“ UlBJ? le i0  o »  CunfossítruRi esta
35 Ulalino Costa Moreira viúvo: a'-Ao> Ceando desde jà  cituilos
Anton.a Ha n~„i. ’ l( viuva; 37 Paia os dem ais tcrm os‘da presen-
iQ .................teira maior; I Causa, até final £"b  pena
S  f,raRc,scp Antonio JCibeiro casado: revelia e abonarem pró rata

-acrm

Obnda Vlaria Ribeiro, solteira maior'; I tc  causa, até final £»b  pena de

* - r  p2  V  “veira Fogaça Ribeiro, solteiro' ;naior I e‘ Pc'Cti\ as despezas. N. lerm os, 
41 Hercdia Fogaça Ribeiro, c a s a d a Ja!lo°  0 suplicante a presente
42 Justina Fogaça Ribeiro, casada, 13 
Analzidora Ribeiro solteira maiar, 4 ! 
, n‘,0I\'° Cruz de Oliveira casado, 45 
/osé Cruz de Oliveira, casado, 4G Se
bastião Serafim de Oliveira solteiro 
maior, 47 Antonio Serafim de Oli
veira, solteiro, maior, 4S /oâo Maria 
l ogaça solteiro, maior, 49 Manoel 
Adriano Sobrinho casado, 50 Oliveira 
dc Sousa Machado solteiro maior, 51 
Cesaria Maria de Albuquerque, sol
teira Maior, 52 josé Joaquim de Oli
veira. digo de Albuquerque, solicito, 
maior, 53 Jc.So Prudente de Oliveira 
casado, 54 Manoel Paes de Farias 
casado, 55 Francioco Correia Neto,

renda d o í Adrianos pJten c^am  /osé R o l.à o  Correia, sol
cutrora ao senhor Antonio Fogaça dc ! i a 58 Liberate ' p rrein *' ran‘
Aimcida, que as adquiriu por compra 5L* Vo a ..* v e .ran5.a cas,a*
do então Governo da Província de da’ 9 A," ° n'a ÍO§aÇa de Alme,da-- , " '  , n l ,. e casada, 60Sebastião Correia de Arausanta Catarina, com o se ve d o  t.tu- jo Solt’e iro, maior> C1 Hortencîa G*r-
lo de concessão de terras, expedido 
em 5 de julho de 1882, assinado pe
lo Terceiro Vice Presidente, senhor 
/oaquim Augusto do Livramento, 
registrado sob no. 0.075 (documento 
no. 1 ). 2 -  Que por escritura publica 
datada de 6 de março de 1.893, la
vrada pelo Tabelião Bibiano Rcriri-

causa 0 valor de dez tnií cruzei
ros (Crç> 10.000,00) protesta des
de já haver as suas qnótas par
tes nos frutos e rendimentos do 
iraovcf cuja medição e divisão 
ora requer, bem como a restitui
ção de qualquer porção de terras 
indevidamente ocupadas1 iiidcni- 
saçâo de benfeitorias ou danos 
causados, como é de lei. A esta 
com os documentos que a acom
panham. P. Deferimento. Lajes, 18 
de agosto de 1944. PP. Argeu 
Godinho Furtado. A petição es
tava devidamente selada e cora 
as estampilhas inutilizadas na for
ma Aà lei, e foi exarado o seguin
te despacho. A. como pede. No- 

0 sr.

gramas sociais emgesn as Forças Expedicionária
Io O telegrama social - SFíC - (telegrama social em 

homenagem ás Forças Expedicionárias), onjs taxa é 
de dois cruzeiros (Cr$ 2,00). sorá vendido na agência 
Postal-Telegráfica desta cidade.

ÍA° Os telegramas - SFE - devidamente preenchidos, 
deverão ser apresentados no balcão de taxa da agência 
desta cidade.

3o Quando destinado a pessoa residente nesta c id a 
de, deverá o telegrama - SFE  - trazer 0 endereço c o m 
pleto, isto é, indicação de nome, dom icilio  bairro e c i 
dade.

4o Quando enviado a um membro das Forças Ex
pedicionárias, ausente desta cidade, o telegrama - Í?FE 
será endereçado com a indicação do pôato e do nome 
completo do destinatário, exclusivamente.

5o O telegrama - S F F  - endereçado a qualquer 
pessoa residente nesta cidade, segundo dispõe o item 3, 
será tratado com o telegrama social urbano, 3Ó podendo 
ser aceito para entrega  dentro do perímetro de distribui
ção  domiciliária da cidade.

(Da Agência Postal - Telegráfica).

reia Araújo casada, 62 Orestina C or-'m eio  agrim ensor 0 sr. Hans

tfonorato Correia de Araújo solteira' 0 M auro R odolfo ; peritos os 
maior, lodos domiciliados e residen-’■ Sis. T u lio  S ch m idt de Çiousa e
tes no distrito de Carú, desta cornar-j

meid», casada,, G3 Cesario Fogaça de ' P e n te s  J o ã o  D .as Brascher

Festa em Inácio de Oliveira (Campo -  Belo)
Realiza-se nos dias 7, 8 e 9 de novembro vindouro,

ca de Liies Rí M-ria p,,»»,, h?Ti iP,C(1'l'° J°Dlâo Poreira; e seussu- em Inácio de Oliveira (Campo Belo), a tradicional festa 
1 4  ‘ F  Dle»te. Joâo D,«, Br «eh™ c;do Nossa Senhora do Varro inio, aen.lo festeiro para eato

gues Lima e registrada sob o no. 9.676, A|i,,e,da Sobrú'nl,o solte ro maio- 87, Hugo Melo: Curador aos menores ; T « V  • , ,  . F j
Antonio Fogaça de Alnreida e sua Salvador F o g . í  de AÍmetda Sobiin  ̂ sV Acacio Neves Godinho c l An0,> 0 8r‘ J ° a i  X av ier  de Oliveira, mau conhecido  por

ho, digo, Primo, casado, C8 Louren-j curador ao ausouto 0 sr. Laerciu D udanga. O ilustre lesteiro é pessoa de destaque e muitomulher Rosa /Maria de Aranha, ven
deram todas as terras que possuíam ço F og“aça de Almeida casado,69 jo - . p :fM  intiinl los
no lugar denominado Retiro, distrito â0 Fogsça Je Almeida, casado, 70 L l,C >̂ ^ Ut* l Ulina l ? S> dev e iá o  

----------- --------------------  -  Fogaça de Almeida casa- P ^ t a r  a promessa legal, expe-de Carú, desta comarca, ao Sr. Adria- Boaventura Fogaça 
no Fo>aça de Almeida e que, su jei- do 7l Q ui|hercrina F o g iç T  dê A l- 
tas a venda e partilhas, entraram inciciay casada, 72 Ambrosia Fogaça 
no regime da comunhão em que se de Almeida, casada, digo, viuva, 73 
acham. (does. no. i ) .  3 -Q u e  as ter- Ana Fogaça de Almeida casada, 74 
ras cuja mediçSo e divisão se requer Mercedes Fogaça de Almeida, 75 Be- 
sSo próprias para as industrias pas- nec)ita Fogaça de Almeida casada, 76 
toril e agrícola e não confrontam nonaria Fogaça de Almeida, brasilei

ros domiciliados e residentes no mu
nicípio e comarca de Tampos Novos 
de»te Estado, 77 Mario Inácio Ribeiro 
solteiro maior, brasileiro, ausente eni

din‘lo-se o mandado c editais, 
na furma requerida Lajes, 19-8- 
1944. Carrilho. Juiz de Direito.
E como tenha o suplicante pe
dido a citação por edital digo, 
pedido a citação por edital dos ^ 
condoininos residentes no munici-IS 
pio e comarca de Campos Novos 1 ^ 

■ deste Estado, bem como do au- ~

relacionado e estimado naquele distrito, onde p o s  s u e  
tam bém  u m a  das melhores fazendas do município d e 
Lajes.

Assim a referida festa promete se revestir de grande 
anim ação e especial brilhantismo.
4 J M  4-4-4-r >4=4 44̂ 4 44 ; = F 4 - Fit 4 ^  W* 4 4 4=t t-4 4-* 4=t= »»• ) t »=

com teiras do Estado e sim com ter
ras do dominio particular. 4 -  Que 
ns limites das terras denominadas que
foram Retiro c hoje Fazenda dos soueiro mau», urasuciru, auseme cm j « v  . . .  ^
Adrianos, são os seguintes: -  ao nor- |nfrír ignorado. 6 Que possuem j sente em lughi ignorado, mandei 4
d» Silva,‘ com* DorgSTa'sHva o7Úz bonfeit-irias no imóvel, os seguin- {passar este edital, pelo qual os $
com Oliveira de Souza Machado e tos condomiuos: -  João Francisco j cito e chamo, afiai de compare-
de Elias Pereira; ao sul, com a Fa- da S ’ ’ ”  ’ ! T - -  — *—J -
zenda dos Mineiros, com terras de
Francisco Inocencio Rlteiro e de S a - Fran g el)a'stiáo Fogaça dc A l- j testarem a ação dc medição e d i - i £
terraT°de^U'saturrlino' Luiz Correia tneidá, Joaquim  Anastacio W ftN  ! visão do im óvel denominado Fa- |
Anastacio ÿoaquim Correia e com a trick, Otávio Waltrick Farias, | zenda dos Adrianos, c para to- j * * * * * * '4 T 4 4 141444 14 4 4 4 4 4 +4 4 4 4 4 4 4 4 4 4=t4 4 4 4 4 4 =«<»J4 4 4 4 4
Fazenda «los M arianos;c a oeste c oml j ^i yi , ^  Waltrick Farias, dorge^os os demais atos c term os da j --------------------- --------- ----
terras de Saturnino Luiz Correia. 5 -  ; Waltrick Farias, João Patrocínio j ação atè final, sob pena de r e v e ->

" ' José Waltrick, lia. Para os devidos efeitos se

J I I U D I l l I U U n ,  — ( I  U R U  i  I i l l I V I O V / V  j V  V V  V/ W U U I U W |  v /v .  . . .  J -V ..  vy ^

silva Motta. Anastacio Joa-j cetera a este juízo, findo o pra- £ 
Correia, Saturnino Correia; zo deste mesmo edital para con- Y

. Dr. José Antunes
MEDICO

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

das curtas e ultra curtas.

t
ï
-V
t
z
tf
Y<cr■V

Qne são condom iuos das terras an 
teriormente denominadas Retiro e ho
je Fazenda dos Adrianos1 alem do 
suplicante, mais os seguintes: -  1 -  
Anastacio /oaquim  Correia, casado.-
2 -  Saturnino Correia França, viuvo:
3 -  Sebastião Fogaça de Almeida, ca
sado; -  4 Sebastião ITaltrick; Farias’ 
casado; — 5 /oaquim  Anastacio wal
trick, casado; -  G Otávio waltrick 
Farias, solteiro maior; - 7 Livino
waltrick Farias, solteiro, maior; - _ 8 -  
Jorge waltrick Farias, solteiro, maior, 
t) - Leopoldo Luiz Correia, casado; -
10 -  João Patrocínio waltrick, casado;
11 - Maria /o sé  waltrick, solteira ma
ior; 12 -  /oaquim  Fogaça, casado;
13 Manoel Nunes da Rocha, casado;
14 Sebastião Nunes da R octu , casa
do: 15 )o«é Maria waltrick, casado; 
1G Anastacio wadrick Correia, menor 
impúbere; 17 Maria Francisca wal
trick, menor impúbere; 18 Gentil 
waltrick, casado 19 ,/osé Afaria
cia, solteiro maior; 2u Antonio ‘ Jl,a- 
rio Oarcia, c a s a d o :  _ 2 2 J” a° 
Garci.-i lunior, solteiro, maior; 23 Ce 
sario Hilário Garcia casado; 24 -'Cr- 
nardino Antonio O a c a .  casado, 
digo, Bermardina Vnionia Carcia soi-

í Waltrick, Maria 
j osé Maria Garcia, Antonio H i- '  passou o presente edital que se-
l a r i o  Garcia, Lealdino HilárioGar- rá afixado no lugar do estilo e
cia, João Garcia Junior, Bernar» 
dina Antonia Garcia, Idalino Cus
ta Moreira, Alzemiro Dias do 
Prado Sebastião Rodrigues Mota, 
Olinda Maria Ribeiro, Honorio 
Leal dos Santos, Antonio Cruz de 
Oliveira, José Cruz de Oliveira. 
Sebastião Serafim de Oliveira; 
Antonio Serafim dc Oliveira, Jo
ão Maria Fogaça, Manoel Adria
no Sobrinho, Oliveira do Sousa 
Machado, José Joaquim de Albu
querque, João Prudencio de Oli
veira e Manoel Paes dc * anas. 
Assim, requer o snpücante, de 
conformidade com o dispositivo
local cm vigor, a citação dos

publicado pela imprensa local e 
otgào Oficial do Estado, na for
ma determinada cm lei. Liado e 
passado nesta cidade do Lajes, 
nos desenove dias do mes div a- 
gosto do ano de mil novecentos 
e quarenta e quatro, 19 - 8 • 1944. 
Eu, João Oualberin da Silva Fi
lho, Escrivão do Civil, qne o 
datilografei e assino.

TIPOGRAFIA GUARANI “*5Q
DE JACOB BAMPI

IMPRESSOS EM GERAL - blocos comerciais - talões - notas 
boletins - relatórios - papel de caita, envelopes, cartões, convi

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

Rua Mal Doodoro, 28 — L A J E S

|
a.a.): Mario Teixeira Carrilho, j 2 

juiz de Direito. João Oualberto j-4 
da Silva Filho, Escrivão do O i - »^ 
vil. E’ o que se contem o decla £ 
ra em dito edital, do que dou fé ** 
Lajos, desenove <le agosto de 
mil novecentos e quarenta c qua
tro (19 - 8 - 1944). Eu João

î t r M  t F4 4 f F4 4 4 4 !I 1 I ?441444-444  -!4114414  444144 444444=44Celso Radios Branco | ADVOGADO I
condomiuos .c .ld im w  no ^  ^  tj|hí KsI, , .
,le Carú. desta comarca 
conduminos confrontantes do_____ Alfaiataria Wolff

Completo sortimento de casemiras c linhos das melhores 
fabrioas nacionais.

Os mais belos P f  *'ôe* ^ffgnrinoPp»r* cav*-
Executa-sc com perfeição V alJ n«r ngü lheiros c senhoras.

RUA 15 NOVEMBRO, 33

rc- vão do Civil, qne o datilografei 
| e também assino

• Alaria Teixeira Carrilho
1 Juiz dc Direito

/rào Oualberto da Silva Filho 
Escrivão do Civil

Residência e Escritorlo: Rua Correia Pinto, C6 • LAJES

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

2
T-t- t-Ft t ' ! 1 i!l I 44444 F44IJ4 4 4  t t I i l .441444 414 i t 44

44
?

: 44 4 44 Í

ARTÍSTICA PAULISTA
Retratos a oleo, Pastel, Crayon e Sepia, para Exraas. f:,n>i- 
lias e especial para repartições públicas, clubes, sociedades 
e qnaitcis etc., Aceita encomendas desta cidade, Bom Li tir», 
Rio do Sul o São Joaquim.

Syrth A4 K ' lieli
L*uiicessiouiuio

RUA Mal. Dcodoro 53 L t  iS
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4“ FAQINA
CORREIO LAGEARO

Aniversários F O I - S E !

Dia 5
Reinaldo, filho do sr. Leopol

do Dias Braeschcr funcionário 
do 2° Btl. Rodv.

Dia 6
Completa seu primeiro ano 

de existência o interessante Vi
cente, filho do sr. Vicente Luiz 
Silva tipografo das nossas ofi
cinas.

A menina lima filha do sr. 
Camilo Alves Correia de Capão 
Alto.

Dia 7
O menino AIJo, filho do sr. 

Joaquim iVtelim Filho comercian 
te nesta cidade.

Dia 8
A menina Angelita Terezinha 
filha do Dr. Joaquim Pinto Ar
ruda digno Diretor do Posto de 
Saúde desta cidade.

A exma. sra. d. Maria de Lour
des Souza digna esposa do sr. 
Alzemiro Souza. Escrivão da 
Oolttoria Estadual desta cidade.

A exma. sra. d Amelia de 
Araujo digna esposa dc sr. 
Fiancelino Borges de Araújo, 
rurahsta em Capão Alto.

O nteligente ginasiano Di
mas Waltrick filho do sr. Di
mas de Oiiveiia Waltrick fazen
deiro neste município.

O sr. Otávio Cordova Ramos 
Io noiaiio desta comarca

Dia 9
A menina Selva Terezinha di

leta filha do sr. Augusto W al- 
drigues, Agente dt Estatística 
deste município

Belisario E. Neves, filho do 
sr. Cicero Neves, comerciante 
nesta cidade.

Dia 11
O menino |oão Pedro filho 

do sr. Jerommo Xavier de Oli
veira fazendeiro em Campo Be
lo.

Dia 13
O sr. Ervmo de Oliveira Bor

ges fazendeiro neste município.

Oh ! mar ! o l i ! turvo mar encapelado, 
Levaste no teu seio azul profundo 
A imagem deste peito idolatrado,
A jovem que adorei na flôr do mundo !

Oh ! velas pelos ventos enfunadas; 
Abrindo as longas asas no oceano, 
Deixaste após a esteira das lufadas, 
A sombra de um cruento desengano

Oh ! nau, condôr volante dessa bruma, 
Que ao longe nos sepulta o coração. 
No alvo borbulhar de tua espuma, 
Traçaste a cruel separação !

Mitten* Junt/iieiro.

muitas pessoas existem que o conti- 
j nuaiu cultuando.
! Duvida o leitor disto? Pois lance

Ios olhos em torno de si e atente na 
quinta coluna. Ela aí está, multifor
me e variada Se os repetidos c cres- 

teentes insucessos a tornaram mais 
cauta, por outro lado a sua raiva im
potente n!lo raro a atraiçoa, fila aí 
continua, reduzida, sem duvida, mas 
firme. E’ uma questão de conforma- 
çSo mental. Assim, os que já perde 
ram a esperança nas armas secretas 
de Hitlcr, põe apoi a a sua fé na ter
ceira guerra que há-ds vir.

Incessante deve ser, pois, a luta 
contra o fascismo — um ma! espe- 

I cifieo — com o incessante deve ser a 
luta contra o mal, em geral. E’ com 
extrema lentidão que a,alma humana 
se vai caldeando de suas impuiezas.

(Do Correio do Povo) 
RAUL PILLA

JUAO BATISTA DA 
COSTA PEREIRA 

A 3* do corrente passou a 
data natalícia do distinto colega 

IJoão Batista C. Pereira, Diretor 
da Imprensa Oficial do Esiado 

je Presidente da Associação Cata
rinense de Imprensa. As nossas 
felicitações.

NÃO DEIXE DE TER..

1 ,

O DIÁRIO CARIOCA, vai publicar em folhetim, a 
partir do dia 3 de Setembro próximo, o romance « AS 
CONFISSÕES DE MOLL FLANDERS », de Daniel Defoe, 
contando a historia da maior aventureira ds todos os tempos

UMA NARRATIVA QUE EMPOLGARÁ AS MULTIDÕES!

Procure o DIÁRIO CARIOCA, na agencia de jornais desla 
cidade onde são recebidas encomendas de numeros atrazados.

HEITOR MORAIS
Transcorreu dia 6 a data na- 

talicia do sr. Heitor Morais an
tigo batalhador na imprensa, 
atualmente residindo nesta ci
dade.

M I C R O S C O P I C )
Já advertiu alguém que, vencidas 

as nações totalitarias, n ío  estará ex
tinto o fascismo e devera continuar 
sem descanso a luta contra ele.

Realmente, quem bem considere as 
cousas, vê logo nSo ser o  fascismo 
fenomeno episódico, mas expressão 
do eterno combate que se trava; na 
alma humana, entre o bem e o ma1,j 
entre a liberdade e a escravidão. Po
derá o fascismo ser liquidado agora 

'com o  força política, se a transfor
mação decorrente da vitoria alcançar 
n io sómente os vencidos, mas tam-

bem todas as outras nações mais ou 
menos faocistizadas.

Ainda assim, lá permanecerá, no 
seio de todos os povos, o germe fa
tal, pronto a irromper, sempre que 
favoráveis Se lhe tornem as condi
ções. ,

Parece-nos evidente a quase todos 
nós que ao mal se deve preferir o 
bem, á guerra a paz, á servidão a li
berdade. Entretanto, ainda hoje, quan
do já patentes em todo o mundo sâo 
os horrores do fascismo c claro se 
tornou o seu próximo aniquilamento

ARNO LARGE

Escritório Técnico de Coiiíabilidínle
Diretor. EVIIASIO HEUSI

Diplomado em comercio e registrado na D. E. C. do Rio, na D. I. R. 
e na Coletoria Federal desta cidade.

C A IX A  POSTAL, 14 -  E X D . TKLEOR. «ESCRITECO» — LAJES

Escriturarão mercantil em geral e de livros fiscais

PERICLES LOPES 
Já se acha completamente res

tabelecido da enfermidade que o 
acometeu, o sr. Pericles Lopes, 
proprietário da Farmacia Apoio.

D. CECÍLIA ANTUNES 
Faleceu hà poucos dias em 

Curitiba, a exma. senhora dona 
Cecilia Antunes, anciã muito 
estimada em Lajes. A extinta 
pertencia a tradicional família 
Antunes deste municipio. O seu 
falecimento causou muito pezar 
em nosso meio.

DtMhoi d«s-
de pequenos, 
para que es 
seus dentes 
ercBçam lindos 
• aZoa, « cuendo 
grandes lho 
egredecarão. 
Lie»pa, re
fresca a dá 
esplendor.

PREFEITO HE.R^luíO 
VIEIRA

Submeteu se recentemente a 
uma intervenção cirúrgica em 
Florianopolis, o sr. Hercilio Vi
eira, digno e operoso prefeito 
do municipio de São Joaquim.

R einiciado ucaleam en-I

ti) da cidade

Transcorre hoje a data natalí
cia de Arno Lange, alto fun
cionário da firma Hoepcke des
ta cidade. O aniversariante é 
um inteligente colaborador do 
nosso jornal e elemento muito
relacionado e estimado em nos
so meio. As felicitações do «Cor
reio Lageano».

BODAS DE PRATA
A 6 do corrente, comemora

ram o seu 25° aniversario de 
feliz consorcio o sr. Veríssimo 
Galdino Duarte, conceituado 
negociante desta praça , e sua 
digna consorte d. Maria Petro- 
lina Duarte.

Faça tua propaganda no 
*Correio Lageano»

MINISTÉRIO DO TRABALHO — escrituração de acordo 
com as leis trabalhistas dos livres — REGISTRO DE EM
PREGADOS — HORAS DE TRABALHO — QUADRO 

HORÁRIO — RELAÇÃO DE EMPREGADOS (Lei dos 2/3 
multa de Crj> 50,00 a 10.00,000 na falta).

Contratos e distratos comerciais. Serviço direto com a junta 
Comercial do Estado.

RF.QUERIMENTOS junto as repartições publicas, transferen
cia de firma, baixa de negocios, patente de registro- no La- 

boratorio Central de Enologia.

Declarações do Imposto sobre a Renda
Agente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Comerciados.

0 Escritório Técnico de Contabilidade 
Mantem correspondentes em Florianopolis e Distrito Federal

Para mais informações, procure ou escreva-nos 
e imediatamente ser d atendido

Após uma paralização tempo
rária, reiniciou-se o serviço de 
calçamento da zona urbana da 
cidade. O trecho agora atingi
do por esse melhoramento é a 
quadra da rua Mal. Deodoro 
compreendida entre ?s ruas Her
cilio Luz e Oetulio Vargas, onde 

íjà começou o serviço de terra- 
' plenagem.

III A  Sorte Grande em Lajes
-

I  Quinhentos m il cru zeiros
vendeu JUVENTINO LUZi*

a  s
;& Na t-xtraçao de 19 de agosto, bilhete n°. 2 1.404 t

• í L o t e r i a  F e d e r a l  do B r a s i l í
£ Habilite-se — Persista — Não desanime.

t A sua vez clies*ará
$
| Agencia Geral Oficial — CURITIBA — PARARA'
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