
Dr. Aderbai Ramos da
Silva

Para governador votai a P  de Janeiro, em 
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Lajeanos! para deputado estadual votai em 
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í)r. J o ã u  R ib a s  R a m o s , o  c a n 
d id a to  d e  L a je s , p a r a  d e p u ta 

d o  e s ta d u a l
E ’ de aplausos e de jubilo a escolha do nome ben

quisto deste expoente da nova geração lajeaua, oriun
do de tradicional tamilia, para representante de Lajes 
na Assembleia Estadual, pelo Partido Social Democrá
tico.

Personalidade moça e idealista; de solida tormação 
oristã; advogado culto; tribuno ardoroso e jornalista 
festejado; correligionário de atitudes desassombradas; 
homem de sociedade e da vida pitoresca e alanosa dos 
campos, predicados estes, quo lho recomendam c o m o  
um dos valores mais destacados da geração moça cata
rinense.

Sua constante preocupação tem sido a de servir à 
sua terra e à. sua gente, com a qual, convive desde a 
intaocia.

Não há esmorecido no imprimir sempre rumos so- 
guros às iniciativas, que vi9am o interesse do povo; abra
çando sem hesitação as grandes causas nacionais o, ba 
tendo-se com denodo na9 campanhas, que consultam os

quem tinha prestigio em La
jes.

Isso é exploração política, 
fazende de joguete os aristilia- 
nistas, em desprestigio do sr. 
xVristiliano, e em prestigio da
quele, que liá pouco tempo 
traiu o chefe deles em Flo- 
riauópolis, quando da eleição 
para Presidente do Partido.

Ademais, é por todos sabi
da a má vontade do sr. Adol
fo Konder, para com Lajes, 
não sendo necessário lembrar 
o doloroso vexame,que subme
teu sua gente, vindo aos In 
dios e, negando-se a chegar à 
Lajes, apezar de especialmente 
convidado.

Telegraiius ao Dr. 
Adarbal Damos da 

Silva
gitimos interesses da mas9a popular.

Daí a certeza de que João Ribas Ramos, o nosso 
indidato, honrará e elevará hem alto o nome e a9 glo- 
osas tradições de sua terra natal, esgrimindo-se com 
igor pela concretização de seus anceios e, detendendo 
MT) galhardia seus nobres interesses.

Exploração 1'olitica
Em proclamação aos seus 

correligiouários, publicada na 
«Região Serrana», o sr. Aristi- 
liano Ramos declarou retirar 
se da atividade política, sain
do também da direção do aiu- 
dido jornal, o qual, não mais 
mterpreta o seu pensamento 
politico, passando, portanto, à 
orgão independente.

"Região Serrana* conforme 
declarou no número passado, fa
rá propaganda de outros par
tidos, tendo já na ultima edi
ção, publicado um manifesto-

, programa do lutegralismo, não 
jsendo de estranhar, que faça 
•também a propaganda do par
tido do sr. Adolfo Konder, a 
LT. D. N., e até mesmo, uma 
vez que, abriu suas colunas à 
todos, a do coimtiíismo.

Mas, apezar de amplamen
te divulgada a mensagem doí 
sr. Aristiliano Ramos, retia-' 
indo-se da atividade partidária, 
os adoltistas pouquíssimo con
fiantes no prestigio do che
fe em Lajes, estão cabalando 
os e l e m e n t o s  aristilianistas, 
usando o uoine do sr. Aristi
liano, para demolish arem em 
19 de Janeiro, que Adolfo era

Fpolis., Cordiaim«nte oumprimen- 
to e abraço nobre amigo pela alta 
distinç.io que lhe foi conferida pelo 
seu partido proclamaridu-o seu candida 
to ao honroso cargo de governador do 
Estado. Otávio da Silveira Filho.

Fpolis., — Ao jovem e ardoroso 
impulsionador do progresso de San
ta Cata-ina meu afetuoso abraço de 
felicitações por sua vitoriosa oandi- 
datura ao govêrno do Estado. Sau
dações. Teimo Ribeiro.

Fpolis., — Envio-te meu grande 
abraço solidário escolha teu nome 
nosso futuro governador. Saulo Ra
mos.

Fpolis., =  Nosso afetuoso abruço 
congratulações motivo indicação seu 
nome faturo governo nosso estado. 
Fidal Neto e família.

Fpolis., — J/eus cumprimentos 
sinceros. Belisário Nogueira Ramos.

Fpolis., — Queira receber meits 
cumprimentos pelo lançamento sua 
vitoriosa candidatura governo nossa 
terra. Saudações. Nilson Borges.

Fpolis., — Congratulo-me dileto 
amigo filiz escolha seu uoir.n tutuio 
governador nosso Estado. Abraços. 
Custodio Campos.

HILÁRIO tíLE YE R
Está em Lajes o Sr. Hilário li\o- 

yor operoso Prefeito do São Joaquim 
e pretigioso politico pessedista na
quele Município.

O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO indioa ao su 
frágio do esclarecido eleitorado lajeann, os seguintes e 
ilustres Domes, para as ele ições de 19 de laneiro de 
1947.

PARA GOVERNADOR DO ESTADO:
Dr. Aderbal Ramos da Silva

PARA SENADORKS:
Dr. Lúcio Corrêa
Dr. Francisco Benjamin Gallotti

PARA SUPLENTE- DE SENADORES:
Dr. Ernani Bittencourt Coulrin 
Dr A  gripa de Castro Farias

PARA DEPUTADO FEDERAL:
Dr Joaquim Fiúza Ramos

PARA SUPLENTES DE DEPUTADOS:
Dr. Aristides Largura 
Dr. Leoberto Leal

PARA DEPUTADO ESTADUAL PELO
MUNICÍPIO DE LAJES:

Dr. João Ribas Ramos.

P r o c u r a -s e  um  c a n d id a to
Comenta-se pela cidade ejneira alguma, que o clero dio- 

com insistência, que o Integra- cesano, transbordante de zelo 
lisino, em Lajes, anda procuran-1 apostolico e rle sã brasilidade.
do com vela ocesa, fora de suas 
fileiras, uiu candidato para de 
pulado estadual. Assegura, se
gundo fala-se. c antigo mentor 
estrangeiro do Partido nazi- 
fascista, o apoio desta ou da
quela corrente polinca, ao candi
dato escolhido, e com premedi
tada má fé e segunda intenção, 
garabte até a simpatia do nobre 
e patriótico clero lajeano, ao 
candidato integralista.

Protestamos contra esse abu
so, porque não reconhecemos 
credenciais no aludido doutri- 
nador alienígena, para represen
tar o pensamento do clero, e de 
outro lado, não cremos do ma-

Teures «limousine»
Sebastião Prudente tem para 

negocio mu excelente lote de

ique conta entre seus zelosos sa
cerdotes com um expedicionário, 
que em desagravo à nossa Man 
deus, arriscou sna vida em «mio 
italiano, na luta Je aniquilação 
do nazi-fascismo, lhe venha, 
nem de longe a mais leve inten
ção de emprestar solidariedade 
ao P. R. P. Acautelemo-nos os 
c; tolicos, contra a insidiosa pro
paganda verde, que vem procu
rando,'manhosamente nos envol
ver em sua tiama, se bem que 
em verdade, sem resultado até 
agora, para esclusivo interesse 
partidário e de dominio.

P. A.

touros da raça «Limousine» 
Melhores informações em 

sua residência à rua Hercilio 
Luz, 47.
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Aniversários
Dia 14

— Sta. Otiiia, filha do
sr. Humberto c °-
merciante em Bocaina do 
Sul.

— sr. Agnelo Arruda, ge
rente do Banco Inco, nesta 
cidade.

Dia 1 õ
A sta. Lilia, filha do sr. 

Doutel Vieira de Andrade, 
residente em Painel.

A ineniDa Terezinha, fi
lha do sr. Jorge Pereira, co
merciante nesta cidade.

— 0 jovem Renato, fi
lho do sr. Agenor Varela, 
do comercio local.

— O sr. Rubens Vieira

Borges, do comercio desta 
cidade.

Dia 16
O Jovem Washington Tei

xeira de Freitas, filho do 
sr. Almiro Lustosa 'Teixei
ra do Freitas.

— Newton Clovis, filho 
do sr. Solon Vieira da Cos
ta.

Dia 21
0 sr. José W olff, do 

comercio nesta cidade.
— O menino Ernani, fi

lho do sr. Waldomiro Hil- 
dobrando.

Dia 22
A exma. sra. dona Josi- 

na da Costa Neves, esposa 
do sr. Eustachio N e v e s ,  
membro do Diretório Muni
cipal do PSD.

Quando o filhinho arque
jante do febre agonizava, 
ela ouviu, na calada da noi
te, a Morte sorrir, do lado 
do fóra, enquanto uma c o 
ruja passava, rasgando mor
talha. Sózinha o rosto ba
nhado de lágrimas e a voz 
entrecortada de soluços, 
ela pediu baixinho, à Mor
te que sa fosse embora. E aj 
Morto continuava, espian-’

Aniversário do Poeta
Boneca R egin a

do, na escuridão da noite 1 ' .
■ como um chacal, a sorrir c
a resmungar.

__ . . .  Feliz aniversário! poeta amigo.
Que a lua branca, faceira, lá nos céus - tua gran

de companheira! -— continue a te inspirar versos lindos,
como cs teus.

Versos à Bem Amada encantada, que certamente, 
olhos rasos dágua, lê, mais uma vez - noite a dentro 
— tuas frases maravilhosas, tuas palavras de amor. que 
em pranto e sonhos teu coração ditou . . .

—  Oh! o encantamento grande de se ser poeta! . . . 
Poder fazer de frases muito velhas, frases sempre

novas, frases delicadas de puro amor, arrastar pela tei 
ra e levantar, bem alto, o coração ardente cheio de 
quentura, num dedilhar de prantos e de sonhos loucos, 

, —  Leva-me a mim, que exultando, à Bem Amada distante, o Universo todo na
já  vivi demais ó Morte. Dei- doçura de um beijo, escondido na boca da mulher dese- 
xa na terra este aujinho loi- jada . . .
ro e sorridente que nem , Pobro Poeta triste! . . . levanta a cabeça dessa mesa 
aioda v iv e u .. . ;e sonha!

O u t r o s  t e m p o s
Em outros tempos, nos serões passados, 
Em nosso apartamento acolhedor,
Nós dois, serenamente sossegados, 
Fomos vivendo nossa vida em flor.

— ela continuava a pedir, 
entre lágrimas, cobrindo com 
os cabelos o corpo do filhi
nho que tremia do febre.

E a Morte, a quem o ven
to da noite chamava, espi
caçando o doreo negro do 
furacao com a ponta afiada 
da foice, largou-se pa
ra a cidade próxima, on
de a Peste chegára na noi
te da vespera, com os ca 
belos soltos no ar e um sor-

Era um simples casal encantador 
0  mais simples casal de namorados. 
Ficavas a, trançar os teus bardados, 
Eu ficava a esvrever versos de amor.

riso sinistro nos lábios fri-

Correu o tempo, e em nosso apartamento 
Teus dedos tremem, ja não bordas mais 
Têem a clvura da neve cs teus cabelos...

0 8 .
Camilo de Jesus Lima

u  -ÍDNAÇ d

E os versos que me vêem ao pensamento, 
Tão dolorosos e sentimentais,
Ficam suspensos, deixo de escrevê-los...

José Malanga

Para a mulher
Tendências da moda

Severn so-ber

Sonha! é tão doce sonhar, sonhar que se encontra o 
olhar procurado, que é o NOSSO olhar. 5onhar que se 
encontra a alma eleita, que nos leva prá os céu9 . . .

Que se encontra, também a Vida-irmã, que nos 
acorda prá vida, num encantamento singular de coisas 
esquisitas . .

— Foge do mundo exterior e sonha . .  .
Sonha, poeta amigo, sonha que Ela vem de mansi

nho, bem de mansinho, envolta em gaze e renda, ca
beleira solta, coberta de luares, pésinhos nús, pisando 
e9lrelas coloridas, 0 II109 doridos e tristonhos, mãos trê
mulas e pálidas, coração batendo fortemente, alma cheia 
de sonhos, 3orrindo para ti, num deslumbramento de 
luz . . .  de S o l . . .  de Amor . . .

Sonha, poeta . . . sem quereres despertar à V i
da . .  . - todo o despertar tráz o fira . . . todo fim, traz 
desencanto . . . todo o desencanto, traz desilusão . . . so
frimento . . . d o r . . .

— Feliz aniversário, poeta amigo. Que a lua bran
ca, faceira lã nos céus — tua grande companheira — 
continue a te inspirar versos lindos . . . com o os 
teus . . .

0 éter é excelente para lim
par objetos de âmbar. E’ neces
sário, porem, verificar se o 
âmbar é realmente legitimo, 
pois, em caso contrario o objeto
se estragará.

** *

Para melhorar o aroma do
café, basta colocar, no mo-

A moda, nesta temporada que se ifiiciou, nos 
oferece uma encantadora coleção de modêlos de corte 
originalíssimo, cujos detalhes, enriquecendo a toillette, 
adelgaçam a silhueta feminina e envolvem a mulher 
num halo de contagiante juventude.

Todas as criaturas que desejam apresentar-se ele
gantes, ainda as mais exigentes poderão satisfazer seu 
gosto nesta maravilhosa temporada.

Os crepes de cores claras, tussores e shantuns li
sos e estampados com motivos interessantes, estão ocupan
do lugar destacado e merecendo as preferencias do 
mundo feminino elegante.

As toiilettes de baile, às quais a mulher consagra 
todo o seu carinho, e nas quais consegue alcançar a 
plenitude de sua beleza, são muito belas, através da 
diversidade de suas linhas e feitios. Tafetá, cetim, tule, 
todos estos tecidos se combinam com verdadeiro em
penho e aos quais os vidrilhos e lamtejoulas, emprestam 
uma nota sóbria de suntuosidade.

mento de torrá-lo, um ou dois 
pedaços de cravo e alguns grãos j 
de café de qualidade superior, i

NOVO HOTEL
I R M Ã O S  T E T T O

Prédio novo d rua llercilio Luz, esquina Betija- 
min Constant, perto do Hospital.

Quartos para solíeiro e casal com luz direta, ba
nhos frios e quentes. Cosinha de la. ordem

- ««O * KJ
Dirigido pelas famílias dos proprietários

O verniz velho dos móveis é 1 
fácilmente removido utilizando- 
se uma solução de soda cáus
tica, na proporção de vinte 
e cinco gramas para um litro 
d’água.

Cora 5 cruzeiros em 5 m inutos abre-se  um a  
caderneta popular na Caixa Ecunâmici Federal

D n J O A O  R I B A S  
-  R A M O S
ADVOGADO

Rua Correia Pinlb, 11
LAJES

SANTA CATARINA

Mercadínho do Povo
D E

Francsco Xavier Pereira
de empório de frutas, hortaliças, verduras. con=er 
salames, queijos, manteiga, chocolates, baias, etc.

As afamadas rapaduras «Deliciosa» e macãs 
argentinas Ÿ

£ recos de Mercado

Assine o Correio Lageaiio
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14-12-46

Mercadinho Lajeansl
OSr. Walter Grueter, ex-^ 

proprietário do antigo Bar 
Pinguim, acaba de adquirir 
as existências da conhe
c i d a  o a s a  «A  Quitan- vera 'ice"c‘a? °  colegial _ Cio- 
dinha» ae frutas, legumes, Srta. Mariazjnha Ramos 8jlva 
conservas e especialidades, f11ha do sr. João Ambrosio Sil- 

Em sua nova fase, o co - va, sub-diretor do Dopartamen- 
nhecido estabelecimento da to de Educação em Florianopo- 
rua Mal. Dcodoro, denomi- j lis> n 
narse-á ^Mercadinho La- 
jeano».

Contrataram casamento o jo -

D, M i n a  C. Silva fE n la c e  B o s c o  d e  C a s t r o  - P e 
re ira  de J esu sAcompanhada de sua filhi 

nha Norma, seguiu para Floria
nópolis, em visita aos seus pro
genitores, a exma. sra. d. Celi- 
na Castro Silva, digna esposa 
do sr. Almerindo Alves da Sil
va, do comercio desta praça.

I

Estudantes em v ia -
Contrataram casamento o 

jovem Armando Burger de 
I Castro, funcionário federa! nes- 
Ita cidade e a distinta 3enhori-l 
I ta Yolanda Ribeiro Waltrick, fi
lha do sr. Aristides Waltrick, al-

de ISrta. Sa n tilia  Andrade to funcionário da Diretoria
Estradas de Rodagem.

Em gozo de férias este
ve nesta cidade, de passa
gem para Florianópolis, on 
de reside, a distinta Srta.
Santilia Andrade, professora . 
estadual na localidade de sr Jonas Machado e ’de D A,_ 
Lspinilho, no prospero muni- bertina Teixeira Machado, atu- 
cipio de Camp03 Novos. almente residindo nesta cidade.

Janete N eusa
Completa hoje seu quarto 

aniversário natalício a galante

g em
Em gozo de ferias viajaram 

os seguintes licenciados gina
siais: Celso A. de Souza, Altair 
Wolff, Álvaro Camargo. Célio 
Coimbra Clênio Fcmira, Fl<- 
vio Zortéa, Guerino Pasqual, 
Ivo Zaniol, Sebastião Costa e 
Vinícius Remor.

Thiago Vieira de Castro 
e Senhora

paiticipam aos parentes e pes
soas de suas relações o contrato 
de casamento de seu filhp AR
MANDO com a Srta. YO Z.AN - 
DA RIBEIRO W ALTRICK.

AristUiano Waltrick 
e Senhora

participam aos parentes e amigos, 
o contrato de casamento de sua 
filha YO LAN DA com o Sr. AR
MANDO BURGER DE CAS
TRO.

Lajes, 8 - 12 - 1946 Armando e Yolanda
confirmam

iQCeíoan C^a-eéana ^)/(ae/iada &

f_y/lac/acío

( participam aos parentes e pessoas de suas rela- 
I ções, o nascimento de sua filhinha N E IV A , ocorri

do em 10 do corrente mês.
Lajes, 14 de dezembro de 1946

T *  1 1  I a c*ar as ra2i:’es da recusa, notifioan-
Lj  y | do-os, desde já., do protesto, caso
j " ’  í l j i  í A . 9 não compareçam no prazo legal. Da-

i do e passado nesta cidade, aos on- 
! ze dias do mes de dezembro de mil 

João Gualberto da Silva 2'ilho,! novecentos e quarenta e seis (I l-l2 -  
Oíicinl de Protestos em Geral, J1946.) Eu, João Gualberto da Silva 
da Comarca de Lajes, Estado Rilho, Oficial de Protestos em Geral,

que o datilografei e assino-
O Oficial de Protestos 

João Gualberto da Silva Pilho

na forma

Pedro Paulo Rodolfo

de Santa Catarina, 
da lei, etc.

Paz saber que e»tá em seu cartó
rio, nesta cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, á rua Quinze de 
Novembro, numero dezesseis, para 
ser protestada por falta de pagamen
to, uma Nóta Prómissoria no valoi 
de trais mil e quinhentos cruzeiros 
(Cr. 3 500,tx 9, emitida por Antonio Em gozo de férias cncontra- 
José Garcia, e avalisada por Heitor j se nes;a cidade, O jovem  téc— 
Corrêa Afeio, a favor do «auco l n - ; ni em aviação, Pedro Paulo 
dustria e Comercio de Santa Catam- /r>. \ 1ua s. a . j Rodolfo, (P ua), recenteniente

E como não se tivesse encontrado o formado pela Escola Técnica de 
emitente Antonio José Garcia e nem ■ Aviação, tie SáO Paulo e filho 
o avalista Heitor Corrêa de Melo, pe- rf() saU(loso sr. p edr0 Rodolfo 
lo presente, intimo-os, a virem pa- ,  , 
gar a referida Nóta Promissória, ou Junior.

Realizou-se a 9 do corrente, na residência do pae da noi
va, o enlace matrimonia! da gentil srnta. Edélma Boíco de Cas
tro, filha do sr. Arnaldo Vieira de Castro, Secretário interino 
do Instituto de Educação desta cidade, e de dona Leopol
dina Bosco de Castro, já falecida; com o sr. Sebastião Janí Pe
reira de Jesus, filho do casal José Pereira de Jesus, adeantado 
criador no Distrito de Antonio Inácio, e de dona Cacilda Mar
tins Pereira.

Foram testemunhas no Civil, da noiva, o sr. João Dias 
Bratscher e sra. dona Natalia de Castro Braescher, e do noivo, 
o sr. Tiago Vieira de Castro, representado pelo sr. Danilo Tiago 
de Castro e sra. dona Olga Burger de Castro.

No ato religioso, foram testemunhas da noiva, o sr. Lauro 
B. Dias e sua sra. dona Leonóla Cést Batista e do noivo, o sr. 
Oscar Schweitzer, representado pelo sr. João Pedro Pereira e a 
exma. sra. dona Christina Schweitzer.

Faleceu em 9 do corrente na 
cidade de Blumenau, o sr. Otto 
Werner, antigo comerciante na
quela cidade e pessoa muito i 
benquista na sociedade blume 
nauense.

O extinto deixa a prantear-lhe 
a morte sua esposa e tres fi- j 
lhos maiores, entre os quais o 
Sr. Edgar Werner, comercian
te nesta cidade.

tlívaro Svfoa c ScM.fl•lOlCT

cJoão Q-t+ivioMO Sifva c chifiHfta cftamoo

Participam aos parentes e pessoas de suas relações 
o contrato de casamento de seus filhos e sobrinha, 
Clovis e Mariazinha.

Clovis e Mariazinha
confirmam

Lajes, Dezembro de 1946

Joio Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Geral, 
da Gcmarca de;LajeS, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber que está em seu car
tório, nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, á rua Quinze de 
Novembro, numero dezesseis, para 
ser protestada por falta de paga
mento, uma Nóta Promissória, no 
valor de Vinte mil cruzeiros (Cr. 
20.000,00), emitida por i. uiz Clovis 
Arau/o de Lima, e avalisada por An
tonio Cândido de Lima, a favor do 
Danço Industria e Comercio de Santa 
Catarina S. A.

E como não se tivesse encontrado 
o emitente Luiz Clovis ne Araujo 
Lima, e nem o avalista Antonio Cân
dido de Lima, pelo presente intimo, 
os, a virem pagar a referida Nóta 
promissória, ou dar as razões da 
recusa, notificando-os, desde já, do 
protesto, caso u.fo compareçam no 
prazo legal. Dado e passado nesta ci
dade aos onze dias do mes de dezem
bro de mil novecentos e quarenta e 
e seis (11-12-1946.

Eu, João Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Geral, que 
o datilografei, subscrevo e assino 

O Oficial de Protestos 
João Gualberto da Silva Filho

Vpinlp op  Um bangalô novo 
• U l i u c - o c  de material, cuni 9 

peças, instalações eletrica e sa
nitaria com agua fria e quente. 
O terreno mele 14x30 mt. si
tuado na Av. Mal. Floriano.

Tratar nesta reclaeão

Aniso
Aviso oe senhores caçadores amadores, que as car

teiras-licença para o transito de armas de caça perdem 
o valor em 31 de dezembro proximo, devendo serem 
revalidadas para 1947.

Sebastião Ramos Schmidt 
Fiscal Regional.

Até Natal!! Até Natal!!
BONIFICAÇÃO DE 10 P08 CENTO

E’ o qus oferece à sua distinta freguesia u afamadoTO CHIO
CALÇADOS PARA HOMENS, SENHORAS e CRIAN
ÇAS — Mercadorias recém-chegadas das melhores 

fábricas do país — tudo cora

10 POR CENTO i)E RAN1PICACÃ0*

Não compre e seu calçado sem primeiro verifi
car os artigos e preços que está oferecendo

O

Sapato Chie
Som ente a té  N atal

Rua 15 de Novembro LAJES

M atriz  :
FLORIANOPOL1S

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

C a r lo s  rloepcke S . A. C o m é r c io  e  In d ú stria
FILIAIS EM: LAJES — LAGUNA— BLUMENAU — JOAÇABA — JOINVILE— 8. FRANCISCO DO^SUL

ENDEREÇO TELEGRÁFICO H O E P C K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

DE

A gencia

EXPEDIÇÃO E
DESPACHO EM SANTOs

F azendas nacionais e estrangeiras. Algodões, Morins e Cambraias Oasemiras, Teci-
d o ,T a »  Òõrtin». . KpeçaáiusT Colchas, Cobertores, Acolchoados. Panos para 
mesa. Lonas, Tecidos rayon 1 , sos-e estampados, Linhas para bordar e serzir, Lã
para bordar, Perfum arias, Arm arinhos, Charutos, etc.

Ferros em barra pára ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres, .a- 
nos *aTvaPsadosi e fitinga, artigos de louça e .m d tó a , vidros para vidraças

camas de ferro e madeira, Tintas anos galva8adosi
obras da vidro e cristal, louças sanitários,
Õuo e .m  pó, serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiro«
M otocicletas, Bioioletaa a motor, tricicletas. brinquedos.
Maquinario em geral para oficinas mecânicas, tandiçõos, etc. Talas, Guinchos, Maca

cos, ferramentas para todos os fins, cofres e caixetas de aço, fogões, oanaple- 
to sortimento de material para instalaçges eletricas, arados, maquina* <it bene- 

f;ciar madeira, motores eletricos. etc.
D rogas em geral, por atacado

Agentes da General Motors do Urasil S. A,
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

ao sul e 
leste com

confrontando ao
ao

A s novas insta laçõss  
da Joalheria Gomes

E d i t a l  d e  C o n c o r r ê n c i a  P ú b l i c a

norte com terreno Ac Pmêncio Antunes do Andrade,
] oeste com terrenos üo Flisiário Prudente Vieira, e a 
o rio Ponte Grande.

22) — um lote com a area de 750n>2,
■ norte com terreno requerido por Maria Costa Agostinho, i „  Honaasar nor eran.
sul e oeste com terrenos do Patrimônio Municipal, e a leste íom  Acaba <u-p P S
a estrada Lajes-Ouritibanos. [des re form as, a conhecida e

23)  — um lote com a área de 750m2, confrontando a o jcon ce itu a d a  «Joalheria  Do*

De ordem do sr. Prefeito Municipal faço publico, para c o 
nhecimento dos interessados, que, até às 15 horas dia 23 do 
corrente mês, acha-se aberta a concorrência publica para a ven
da dos seguintes terrenos pertencentes ao Patrimônio Municipal, 
de acordo com a autorização contida no decreto-lei n. 21, de 
5—12=1946:

2) =  um lote com a área de 518,80 m2, com terreno de 
Olímpio Olinger, ao sul com a rua Florianópolis, a leste com 
terras de Oscar Schweitzer, e ao oeste com terreno de proprie
dade <le Aurehano Alves;

3) -  um lote com a área de 220,89 m2, confrontando ao 
noite com a rua Marechal Deodoro, ao sul com terreno de Hi
lário Lenzi, a leste com terras de João Maria de Oliveira, e ao 
oeste com terreno da firma João Buatim & Cia.;

4) — um lote triangular com a área de 21 m2,

norte e oeste com terreno do Patrimônio Municipal, ao sul ,com : meg,  de propriedade do Sr. 
terreno requerido por Liberalino Alvts de Agostinho, e a lesei ^ilva G om es  e lo-

_  i - . I — I ~ í ' 11 r i í i K *1 n /a ! kJ D ® * _om a estrada Lajes-Curitibanos. jJosé , f ,
24) — um lote com a área de 250m2, confrontando ao cahzada à rua Alai. ueoüo- 

norte e oeste coic terras do Patrimônio Municipal, ao sul ĉoroI quioh deis Iojüs do fc-di
requerido Joãouma rua projetada e a leste com terreno requerido por 

Batista Quichola.
25) — um lote com a área de 275m2, confrontando ao 

norte com uma rua projetada, ào sul com terreno de João de 
Deus da Costa Carvalho, a leste com terras de Fortunato Mu- 
niz, e ao oeste com terreno de Qerminiano Cordeiro.

20) =  um lote com a área de 360 o2, confrontando 
norte com uma rua projetada, ao sul e oeste com terrenos 
Patrimônio Municipal e a leste com terreno requerido por 
bastião Luiz de Abreu.

27) — um lote com a área de 573m2, confrontando 
norte cora a estrada Lajes-Passo do Socorro, ao sul com uma 
rua projetada, a leste com lerreuo do Patrimônio Municipal e 
terreno requerido por Silvério de Liz e ao oeste com terreuo re-

ao
do
Se-

ao

confrontando ao norte com a rua /Marechal Deodoro, a leste com, .
terreno de propriedade de Franceliua e Sebastião Branco do Por ‘ »enrique Zaniol.
Amaral, e ao oeste Cum terras da firma João Buatim & Cia ; . 2®) — um *ote com Ü. aroa 1.107,40m2,

5) — um lote com a área de 480 m2, confrontando
confrontando

ficio Paulo Broering.
O popular estabelec- 

mento apresenta um as
pecto novo, tipo dos mo
dernos « magazines » d a s  
grandes cidades, com suas 
vitrines internas dispostas 
no «hall» do salao princi- 
pal, confeccionadas em im- 
buia compensada e grandes 
cristais guarnecidos, onde 
está depositada, em lindos 
mostruários, a grande va-

ao!ao norle com terreno da Fazenda Experimental de Criação, ao riedada de ai tigos, OS mais
norte com a rua Benjamin Constant, ao sul com terreno de i»u I c o m a estrada do Passo fundo, a leste con» terr**no de Maria-. var jd(j08 e tinos para as 
Guilherme Ladwig Júnior, a leste com terras de Orlando Subtil na Waltrick, e ao oeste com terras deOitval batista. ! .  . *■« - > K' — ■

A l-de Camargo, e ao oeste com torrerio de Tiago Ferreira de 
buquerque;

6 — um lote triangular, cora a área de 410,8750 m2, con
frontando ao norte com a estrada que conduz ao Cemitério, ao 
sul com terreno de Raymundo Zanotto, e ao oeste com terras 
de propriedade de Maria Almeriuda Paes Waltrick;

7) — um lote com a área de 527 m2, confrontando ao
norte com terreno de Agenor Waltrick, ao sul cora terras de 
Francisco Pereira, a leste com a rua Porto União e ao oeste 
com terreno de Evandel Xavier Suares;

8) — um lote cora a área de 634,25 m2, confrontando ao 
norte com terrenos de propriedade de D onisio Rossi e de Ar- 
gemiro Vieira de Araújo, ao sul com a estrada que conduz ao
Cemitério, a leste com terras de Angelo Rossi, e ao oeste 
a travessa da avenida Marechal Fluriauo;

9) — um lote com a área de 439,56 tu2, confrontando

com

Os preços mínimos para a alienação dos lides
acima descritos serão, respectivamente: de Cr$ 15,00 o metro 
quadrado para os terrenos a que se referem os numeros 1 a 5; 
de Cr$ 6,00 para os terrenos a que rdorem os numeros 6 a 9; 
de Cr$ 4,00 para os terrenos a que se referem os numeros 10 a 
17; e de Cr$ 2,00 para os demais.

As propostas seràu abertas no dia 23 do corrente, às 15 
horas na Secretaria desta Prefeitura, em presença dos interessa
dos cu quem o» representar, e deverá) estar devidamente sela
das, cm envelopes fechados, nas quais declarem o preço maxi- 
mo que. oferecem pelo imóvel ou imóveis acima declarados, 
bem assim quaisquer outros esclarecimentos ou ufertas sobre o 
assunto.

Durante o prazo de 15 dias serão julga las as reclamaçóe:

1 festas de Natal e Ano Novo 
A iluminação das vitrines

de quem se julgar com
ao i cia.

norte com o prolongamento da rua João de Castru, ao sul com j O proponente cuja proposta for aceita 
terras de Joâo Alves Correia e de Raul Rodrigues de Amorim, a j resPec,iva escritura até dia 30 do corrente, 
leste com terreno de Idalina da Silva, e ao oeste com terras de .

direito aos terrenos ora em concórren- 

deverá assinar a

obedece ao sistema indireto 
com a modernos luz fluores
cente, produzindo um efei
to feérico e atraente.

O Sr. José da Silva Go
mes, foi muito cumprimen- 

pela técnica e pelo 
bom gosto enpregadps nh 
aperfeiçoamento do sua ca 
sa comercial, tornande-à 
um dos mais importante 
estabelecimentos da cidade.

la Oliva, e
propriedade de Furico Boell;

10) — um lote corn a área de 182,70 ra2, confrontando ao '
norte com terras do Patrimônio Municipal, ao sul com terreno 
requerido por Bruno Autuam da Silva. a leste com u na rua 
projetada, e ao oeste com terreno de Lourenço Antonio da Sil
va; \ •

11) — utn lote com a área «de 85,20 m2, confrontando ao
norte com terreno requerido por Lourenço Antunio da Silva 
ao sul com terreno requerido por Arnaldo Lelis do Pilar, a leste 
com uma rua projetada, e ao oeste com terras de Bruno An- jj 
tonio da Silva, lj

12) — um lote com a área de 220,3650, confrontando ao II 
norte com terreno deAcácio Rocha, ao sul com a travessa da '}  
rua Tiradentes, a leste com a rua Tiradentes, e ao oeste comíj 
terras do Patrimouio Municipal;

13) — um lote com a área de 293.25 m2, confrontando ao
norte com ? travessa da rua São Joaquim, ao sul, leste e oeste 
com terrenos do Patrimônio Municipal; ;l

14) =  um lote com a área de 560,35 m2, confrontando ao 
norte com terreno de Tomaz Nabarro Neto, ao sul com terras 
de Herdtnanle José Pereira de Sá, a Leste com o rua Sâo 
Joaquim, e ao oeste corn terreno de Sebastião Felisberto;

15) — um lote com a área de 340,75 m2, confrontando 
ao norte com terreno de Jonas Ribeiro, ao sul com terreno ue 
Amalia Caon Costa, a leste com terras de Dunas Muniz, e ao 
oeste com a rua Tiradentes.

16̂  — um lote com n área de 393,l250m2, confrontando 
ao norte com a rua que conduz ao cortume do sr. Oerrniniano 
Cordeiro, ao sul com o rio Caraliá, a leste com terreno requeri- j 
do por Odonno Freitas, e ao oeste com terras de propriedade i 
de José Cândido de Freitas. !.

17) um lote com a área de 308,4875 m2, confrontando 
ao norte com a rua que conduz ao cortume do sr. Gertniniano 
Cordeiro, ao sul com o rio Carahá, a leste com terreno de Ger- 
miniano Cordeiro, e ao oeste com terreno requerido por OJuri- 
uo Freitas.

18) um lote com a área de 525<r.2, confrontando ao 
norte, sul e oeste com terrenos do Patrimônio Municipal, e a leste 
com uma rua projetada.

19) um lote com a área de 817,40m2, confrontando ao 
norte com a estrada Lajes-Passo do Socorro, ao su! corn u:n* 
rua projetada, a leste com terreno requerido por Pedro Carlos 
Jae )bowsk, e ao oeste fôrma o vertice do triângulo.

20) — um lote com a área de 240m2, confrontando ao 
norte e leste com terrenos do Patrimouio Municipal, ao sul com 
uma rua projetada, e ao oeste com terreno requerido por 
Pedro Carlos Jocubowak.

21) — um lote com a área de 3.l80m2. confrontando

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 
7 de dezembro de 1946 
Uiderico Canali — Secretário
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NATAL e AN0 B0 YI
Variadíssimo sortimento de artigos para presen

tes, de procedência americana, acham-se em exposi
ção nas vitrinas da

Casa Hoepcke =

BMI’ ilKSA AUTO-VIACAO «BKASIL»
Linha Regular de Transporte de Passageiros

FLORIANOPOLIS —  BOM RETIRO —  LAJES
Carros Novos e Confortáveis

HORÁRIO:
Lajes -  Florianopolis — 2as. e 5as. Feiras 
Florianopolis -  Lajes — 4as. e Sabados

SAÍDAS ’AS 5 HORAS D A  M A N H Ã

ao

VENDE-SE
Um otimo£terreno à rua Ri 

Branco com 11 rntrs de fundo 
por 18 de frente.

Mais informações nesta redação

4 lotes á venda
Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessabiqueira Campos, 
medindo dois lutes 12,00  ma 
x  15,00 ms de fundos, e 09 
outros dois 10,00 ms x  39.uOj 

!m de fundos.

VENDE-SE Vende-se uma ca 
sa nova ainda nào 

(habitada, com 9 peças, tc- 
da. de material, junto a pro 
pnedade do Sr. Joaò Bati? 
ta Dias, à Rua Florianopolis-
Baratíssima

a ratar nesta redaçHo

V e n d a -s e  ü m a . casa d!madeira, á rua
iUal. Deodoro esquina Ti* 

[lamentes. Otimo pi nP> para 
negocio. Tratar com Fulvi 
Pinto.

V’W -  S

hw. j

j

t o ,

V
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N.

de 26 de novembro de 1946
O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que 

lhe confere o art. 12, u III, combinado com o art. 27, si 2, do 
decreto-lei federal n. 1.202  de 8 de abril de 1939,

d e c r e t a -
Art. 1. — Ficam transferidas:
a) da dotaç.to 9 00-1 para a 9-00-2 a importância de 

Cr$ 146,70;
b) — das dotações 9 00-1 e 9-00-4 para a 9-00-3 as im

portâncias de Cr$ 93,30 e 0 $  170,70.
c) — das dotações 8-74-1 e 8-74-3. para a 8-74-2 as impor

tâncias de Or$ 870,40 e Cr$ 630,30 respectivamente.
Art. 2. =  Este decreto entrará em vigor Da data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 26 de novembro de 1946

Assinado -  Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Ulderico Canali =  Secretario

DECRETO n. 26 
de 5 de dezembro de 1946

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 12, n. III, combinado com o art. 27, § 2., do 
decreto-lei federal n. 1202 de 8 de abril de 1939,

DECRETA:
Art. I. — Fica transferida da dotação 9-84-3 para a 9-84 2 

a importância de novecentos cruzeiros (Cr$ 900,00)
Ar. 2. — Este decreto entrará em vigor na data da sua 

i ublicaçáo, revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de L.jes, em 5 de dezembro de 1 946

Assinado — Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretário

Requerimentos Oespacíiados

despacho. Sim.
Dia 9 de dezembro de 1346.

N- 1441 — Jofto Rodrigues da Costa e sua mulher - Transferen
cia de uma casa e terreno foreiro - Sim.

N- 144< — Ivo Subtil de Oliveira • Transferencia de uma casa 
e terreno foreiro -  Sim.

Dia 10 do dezembro do 1946.
N- 1434 — Angelo Rossi • Apn-vação de planta e licença para 

construir ura prédio para Mário Bertoti - 2- despacho: 
Sim.

N’ 1435 — Angelc Rossi • Aprovação de planta c licença para 
construir um prédio para 0 Sr. Raul Rosar - 2• des

pacho; Sim.
N- 1438 — Angelo Rossi - Aprovação de planta e licença para 

construir um prédio para 0 Sr. José Atanasio de LiZ 
e Lemos -  2• despacho Sim.

N: 1448 — Angelo Rossi - Aprovação de planta e licença para 
construir um prédio para o Sr. Ari Cândido Furta- 
do - 2 ’ despacho: Sim.

N’ 1452 — Hermelino de Arruda Filho - Licença para fazer mo
dificações em seu prédio à ’ praça Joca Neves — 
Sim.

Edital

Seccâo Rural

Dia 4 de dezembro de 1946

N° 1378 — João Francisco daSilva e sua 
ferência de um terreno - 2o

Dia 5 de desembro de 1946

mulher -  Trans- 
despacho; Sim.

1005 — Guilherme Stumpf - Transferencia de uma casa 
0 terreno foreiro - 3o despacho: Sim 

1361 — Maria Antonia Pereira dos Anjos -  Transferen- 
de um terreno -  Indeferido. Compete ao vende
dor requerer.

— Sizenando Chaves - Alinhamento e licença para 
construir ura galpão à av. Marechal Floriano -  2‘ 
despacho: Indeferido, à vista da informação.

— Antonio Severino - Licença para fazer modificações 
em sen prédio sito à praça da Bandeira - 2' despa
cho: Sim.

.= Joaquim Waltrick Coelho - Licença para construir 
um prédio à rua São Joaquim - Io despacho. Junte 
a planta.

— Joaquim Waltrick Coelho -  Licenca para construir 
uma casa de madeira à rua São Joaquim -  Sim.

— Joaquim Waltrick Coelho -  Licença para construir 
um prédio à rua São Joaquim - 1: (despacho: Jun
te a planta.

Joaquim Waltrick Coelho -  Licença para construir 
um galpão à rua São Joaquim -  Sim.

— Joaquim Waltrick Coelho - Licença para construir 
um prédio à rua São Joaquim -  l u despacho: Junte 
a planta.

__ Saul Antunes Bastos - Transferencia de nm terreno -
Sim ,, _  .

_  José Alcides de Carvalho e sua mulher - Iranste-
vcncia de um terreno • Sim.

=  Dorvalino Pereira Bastos e sua mulher - transfe
rencia de um terreno - Sim.

Dia ? de dezem bro  de 1946.

João Ramiro dos Santos e sua mulher • transferencia 
de nm terreno - 2 despacho: Sim.

Joaquim Waltrick Coelho - Alinhamento e licença pa
ra construir nm muro em seu terreno à av. Mal. Flo
riano - 2o despacho: Sim.

N- 1430 — Angelo Rossi • Aprovação de planta 6 . icf nçah paj£ 
construir .um prédio para Arlindo Jacob Lamb -  2.

N°

N°

N- 1397

N 1398

N- 1409

N- 1410 

N* 1411

N- 1412 

N- 1416

N- 1425 

N- 1426

N- 1427

N* 1293 

N- 1413

As novas medidas do gover
no facilitam o progresso da 

Agricultura
Rio, (AN) — Teve a maior repercussão entre as 

classes rurais do paia a nova regulamentação do De
creto 21.733 que concede, nas estradas de ferro da 
União, inclusive as arrendadas, 0 abatimento de 50 
por cento nos fretes de madeiras e animais de serviço, 
destinados ao fomento da produção agricola. São os 
seguintes os artigos que gozarão o abatimento: 'Maqui
nas de tração destinada-« aos serviços da agricultura 
(tratores e conjuntos motorizados): máquinas e aparelha 
mentos próprios ás colheitas, ao beneficiamento e á 
conservação dos produtos agrícolas (silos e câmaras de 
expurgos); máqui/.as e aparelhamentos de defesa sani
tária agricola (extintores e puherisadores); ferramentas 
de característica do fins exclusivamente agrícolas, se
mentes em geral, destinadas ao plantio, enxertos e mu
das, adubos quando registrados na Divisão do 
Fomento da Produção Vegetal do Miçisterio da Agricul
tura, inseticidas e fungicidas quando registrados na 
Divisão da Defesa ISanitaria Vegetal do Ministério da 
Agricultura.

João Gualberto da Silva FÍlho, 
Oficial di. Protestos em Geral 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber que está em seu cartó
rio, nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, k rua Quinze de 
Novembro, numero dezesseis, para 
ser protestada por falta de paga
mento, uma Duplicata, no valor de 
Cento é cinco cruzeiros e cincoeiu» 
centavos (Cr/  105,50), emitida por 
Alfredo Larsen, contra Eirmino 
Ribeiro da Silva.

E como não se tivesse encontra
do o senhor Firmino Ribeiro da 
Silva, pelo presente intimo-o, a vir 
pagar a referida Duplicata, ou a dar 
as razões da recusa, noficando-o 
desde já, do protesto. caso n3o 
compareça |no prazo legal.

Dado e passado nesta cidade de La
jes, aos onze dias do mês de dezem
bro de mil novecentos e quarenta e 
seis (11-12-1946 ) Eu, . /0I0 Gualberto 
da Silva Filho, Oficial de Protestos 
em Geral, que o datilografei e tam
bém assino.

O Oficial de Protestos,
João Gualberto da Silva Filho.

Vende-se
Uma bem montada fabrica de 

i Gazosa acompanhada ds 2.00) 
I garrafas.

Tratar Rua E. Ramos 56 
I Lajes"
i

Armazém Grant
DE

Curt Fiúza de Carvalho
Grande exposição de artigos para presentes e extraordiná
rio estoque de

B R I N Q U E D O S

nacionais e extrangeiros de variadíssimos modelos, consti
tuindo uma novidade para esta cidade.

Antes de fazer suas compras de

N A T A L  F A N O  N O V O
visite a exposição do ARMAZÉM GRANT 

Rua Mal. Deodoro, ao lado do Café Ipiranga

Dr. Caetano da Costa Júnior
Especialista em Olhos, Ouvidos, Nariz o Garganta

Aparelhado para toda a clinica e cirurgia da 
especialidade.

C on su ltório : Edifício Dr. Acacio
2° pavimento

| V E N D E - S E
} Um moderno Refrigerador au
tomático, com motor, tipo bal
cão, proprio para restaurantes, 
fruteiras, açougues, etc., em 

: perfeito estado de conservação.
Tratar nesta redação.

PEDRAS
Para construções, brutas 

ou desbastadas. Vonde-se 
qualquer quantidade.

Tratar com .Mario Grant.

Fonograntas de luxo para 
0 Natal e Ana Nova

Utilize o novo formuiá- , 
rio de luxo da Cia. Tele- i 
fônica, para cumprimen- »
tar os seus amigos.

Belíssimas gravuras e rap! 
dez na entrega

E xtraviada
Por meio dêste, torno pu

blico a quem extraviou uma 
vaca de pelo osco, cora uma 
estrela Da testa, cruzada com 
zebú, tendo treis marcas a 
qual acha-se numa das min
has invernadas, proximo ao  
rio Oanõas.

C. Pinto, 10— 12— 946 
Alfredo Alves dos Santos.
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E D I T A L Edital Edital
Joáo Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Qeral 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber que ostA em seu cartó
rio, nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, á rua Quinze de 
Novembro, numero dezesseis, para 
ser protestada por falta ,de pagamen
to, uma Nóta Promissória, no va
lor de vinte mil cruzeiros |Cr$ . . . 
2U.OOO.UO , emitida por Pedro Ribei
ro Borges, e avnlisada por Jo3o To- 
mazini, a favor do /ianco Industria 
e Comercio de Santa Catarina S. 
A.

E como não se tivesse encontrado 
o emitente Pedro Ribeiro Borges e 
nem o avalista JoAo Tomazini, pe
lo presente, intimo-os, a virem pa
gar a referida Nóta Promissória, ou 
a dar as razões da recusa, notifican
do-os, desde já, do protesto. caso 
não compareçam no prazo legal. Da
do e passado nesta cidade de Lajes, 
aos ouze dias do mês do dezembro 
de mi) novecentos e Quarenta e sei.» 
11-12-1946J. Eu, Joáo Gualberto da 
Silva Filho, Oficial de Protestos em 
Geral, que o datilografei, subscrevo 
e assino.

O Oficial de Protestos,
João Gualberto da Silva Filho

OSNIRECIS
ADVOGADO

1

Praca Joáo Pessoa 
Edif. Dr Acácio - 1:andar

<5-aufca Catarina

João Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Geral 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei etc.

Faz sabar que está em seu cartorio 
nesta cidado de Lajes, Estado de San
ta Catarina, á rua Quinze de Novem
bro, numero dezesseis, para ser pro
testada por falta de pagamento, uma 
Nota Promissora uo valor de 
Cinco mil cruzeiros <Cr$ B.U0O,0O), 
emitida por Antonio Jesé üarcia, e 
avalisada por Altino üarcia, a tuvor 
do Banco Industria e Comércio de 
Santa Catarina » . A.

E como uâo se tivesse encontrado 
o emitente Antonio J,'.sé Garcia, e 
nem o uvalista Altino Garcia, pelo 
presente intimo-os, a virem pagar 
a referida Nota Promissória, ou a 
dar as razões da recusa, notifican- 
do-o», desde já, do protesto, caso 
não compareçam no prazo legal. Da
do e passado nesta cidade de Lajes, 
aos onze dias do mês de dezembro 
de mil novecentos e quarenta e seis 
11-12-1916. Eu, Joao Gualberto da 
Silva, Oficial de Protestos, em Ge
ral, que que o datilografei e assi
no.

Oficial do Protestos,
João Gualberto da Silva Filho

Dr. José Antunes 
MtDiCO

CIRURGIA EM GERAL -  GI
NECOLOGIA -  PARTOS 

A t e ^ i i ^ á p i u l  Sâo Joséto, 'Ho»piul S ío  José 
tifo . Prado, aparelhado 
Iquér intervenção cirur- 
ti lsíéviço moderno de
f .  Bisturi eletrico, 
ultra violeta, ondas 
wTé ultra curtas

J. W olff & Cia.
Representações, Consignações e Conta Própria

FILIAL
Rio do Sul - Catarina

Rua Carlos Gomes, 98

MATRIZ
Lajes -  Santa Catarina

Rua Cel. Tiago de Castro, s. n.
Caixa Postal, 41

ENDEREÇO TELEGRÁFICO «J O W O L C O »
Concessionários da : Cia. Distribuidora Qeral « Rrasmo- 

tor» — Produtos da Chrysler Cor
poration — General Motors do Bra
sil S. A. — Produtos « Frigidaire> 

Représentantes : da Cervejaria Catarinense S. A. - Joiuvile 
Revendedores: dos Produtos Firestone S. A. da The 

Calorie Company
Agentes : da «Uuião do Comércio e Indústria» —  Cia. 

de Seguros Gerais — Joiuvile

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Kxtacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias

Motores

Madeiras 
Cimentos.

Gasolina 
Querosene 

Oleos
Peças De Soto, Dodge 

International, Ford, Chevro
let, etc.

Pneus e Câmaras de ar 
Seguros Gerais 

— Rad ios

V

João Gualberto da Silva Filho, 
oficial de Protestos em Geral, 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Catarina, na forma da lei, 
etc.

Faz saber que está em seu carto
rio, nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, á rua Quinze de 
Novsrnbro, numero dezesseis, para 
ser protestada por falta de pagamen
to. uma Nota Promissória no valor 
de Dois mil cruzeiros (Cr 2.000,*10), 
emitida por, José Telles dos Santos, 
e avalisada por José Rodrigues Pu- 
dilha, a favor do Doutor Elisiário de 
Camargo Branco

E como não se tivesse encontrado 
o emitente José Telles dos Santos e 
nem o avalista senhor José Rodri
gues Padilha, pelo presente, iutiino- 
os, a virem pagar a referida Nota 
Promissória ou a dar rnzõ' s da re
cusa, notificando-os, desde j V, do 
protesto, oaso não compareçam no 
prazo legal. Dado e passado nesta ci
dade de Lajes, aos onze dias do mês 
de dezembro de mil novecentos, e 
quarenta e seis 11-12-1940. Eu, João 
Gualberto da Silva Filho, Oficial de 
Protestos em Geral, que o datilogra
fei, subscrevo e a»siuo.

Oficial de Protestos,
João Gualberto da Silva Filho

Edital EDITAI
João [Gualberto da Silva F i 
lho, Oficial do Protestos em I 
Geral. c'a Conarca de Lajes, 
Estado de Santa Cutarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber que estA em seu carto
rio, nesta cidade de Lnj s Lstado 
de .Vanta Catarina, á rua Quinze le 
Novembro, numero dezesseis, pata 
ser protestada por falta de jiOgnmen- 
t<>, urna Nota Promissória pno valor 
de Dez mil cruzeiros (Cr. lU.OOO.Uii), 
emitida por João Francisco de Mo
rais, & avalisada por Vidal da Silva 
Melo, a favor do Banco Industria e 
Comercio de Santa Catarina. S. A.

E corno não se tivesse encontrado 
o emitente João Francisco de J/orais 
c nem o avalista Vidai da Silva Me
lo. pelo presente, intimo-os, a virem 
pagar a referida Nóta Promissória, 
ou tlar os razões da recusa, notifi- 

, canc/o-os desde já, do protesto, ca- 
>so nãô compareçam no prazo legal. 

Dado e passado nesta cidade de La" 
jes, aos onze dias do mes de dezem‘  
bro de mil novecentos e quarenta e 
seis (11-12-1946). Eu, João Gualber- 
to da Silva Filho, Oficial dos Protes
tos ent Geral, que o datilografei e 
assino.

O Oficial de Protestos
João Gualberto da Silva Filho

J o io  Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos ern Geral 
da Comarca dc Lajes, Estado 

' de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber que está em seu cartó
rio, nesta cidade de Laje», Estado 
de Sauta Catarina, á rua Quinze de 
Novembro, numero dezesseis, para 
ser protestada por falta de pagamen
to, uma Duplicata, no valor de Cento 
e sessenta e sete cruzeiros e oitenta 
centavos (C r / 167,80), emitida por 
Alfredo Larsen, contra Joaquim I .a- 
na.

O Oficiui de Protestos

João Gualberto da Silva Filho

Senhoras e Senhoritas
Brevemente, h vossa dis
posição nesta cidade, a

Casa dos Bordados

Relojoaria
SP E C H T

Heitor Sousa e Sara Ribeiro Sousa
participam aos parentes e amigos o nascimento de 
seu filhinho Daniel José ocorrido a l l  do corrente, 
na Maternidade Tereza liamos

Lajes, 14 de dezembro de 1946

Granits nuviitdes em Brinquedos
de vários tipos, nacionais e extraugeiros, com bi
zarros movimentos, salienr,amio-se o «Jazz excên
trico», com boneco sapateador.

Visitem as nossas secções — CASA HOEPCI\E

Nnvo sortimento Je re 
louioa de muza, parede, 
cuco e despertadores

RUA CORREM PINTO, 14

Escritorln dg Representações m  Gerai
—  de Carlos Brasil —
Praça Haren Ita o s  -  Teisgr. « L U I »  -  Lief. 155
KI°  1)0 S V t  -  Santa Catarina

Natal ! . 0 que. é  qn« V . Sa. vai p o r n o  sap ato  
o ■ do spii t¥u/lin./la, nesi.e NATAL ?

-  Visite o armazém GRANT que terá ama surpresa =
JUNTO AO CAFE’ lPItUNGA

B01

E como nâo se tiveste encontr«- 
do o senhor Joaquim Viana, pelo 
presente intimo-o, a vir pagar a re
ferida Dujd.caía, ou dar as razões 
da recusa, notificando-o, desde já. do 
protesto, caso não compareça no prt.- 
zo legal. Dadc c passado nesta ci
dade de Lajes, aos onze dias do 
ines de dezembro de mil novecentos e 
quarenta e seis (11-12-1946)

Eu, João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Piotestos em Geral, 
que o datilografei e também assino

Fonogramas de luxo
Cumprim enta seus a m ig o s , nas festas de 

Natal e Ano Novo pm* meio dos fonogiM m as  
<le luxu da Cia. Telefônica

H- ur 
fcttm t»n 
Storni ter 

rua
^ i» Suva ^  um
' 1 ten

^dtnte«
*,5» Pm'

t̂tliiS
> I

SV, • «V
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO-LEI N 2 1

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição ,qu6 
lhe confere o art. 12, rr I, do decreto-lei federal n* 1202 * de 
$ de abril de 1939,

DECRETA;
Art. 1° — F:ca o Executivo Municipal autorizado a alie

nar, mediante concorrência publica, os seguintes terrenos ■ per
tencentes ao Patrimônio Municipal, localizados nos perímetros 
urbano e suburbano desta cidade:

1) — um lote com a área de 220,50 m2, confrontando ao 
norte com avenida 3 de Outubro, ao sul com terreno de Car
los Zurick, a leste rom terras do Pairimonio Municipal e ao 
oeste com a rua Emiliano Ramos;

2) =  um lote com a área de 518,80 m2, com terreno de 
Olímpio Olinger, ao sul com a rua Florianópolis, a leste com 
terras de Oscar Schweitzcr, e ao oeste com terreno de proprie
dade de Aurehano Alves;

3) um lote com a área de 220,89 in2, confrontando ao 
norte com a rua Marechal Deodoro, ao sul com terreno de Hi
lário Lenzi, a leste com terras de João Maria de Oliveira, e ao 
oeste com terreno da firma João Buatim 8t Cia.;

4) — um lote triangular com a área de 21 m 2,; 
confrontando ao norte com a rua Aíarechàl Deodoro, a leste com | 
terreno de propriedade de Franceliua e Sebastião Brano > d o ‘. 
Amaral, e ao oeste com terras da firma João Buatim & Cia.;

5) — um lote com a área de 480 m2, confrontando ao
norte com a rua Benjamiu Constant, ao sul com terreno de 
Guilherme Ladwig Júnior, a leste com terras de Orlando Subtil 
o- Camargo, e ao oeste com iorreno de Tiago Ferreira de A l 
buquerque;

6 — um lote triangular, com a área de 410,8750 m2, con
frontando ao norte com a estrada que conduz ao Cemitério, ao 
sul eom terreno de Raymundo Zanotto, e ao oeste com terras 
ue propriedade de Maria Almeriuda Paes Wailrick;

7) — um lote com a área de 527 m2, confrontando ao :
norte com terreno de Agenor Waltrick, ao sul com terras de 
Francisco Pereira, a leste com a rua Porto U/uão e ao oeste j 
com terreno de Evandel Xavier Soares;

8) — um lote com a área de (334,25 m2, confrontando ao 
norte com terrenos de propriedade de Dionisio Rossi e de Ar- j 
gemiro Vieira de Araújo, ao sul com a estrada que conduz ao 
Cemitério, a leste com terras de Angelo Rossi, e ao oeste com 
a travessa da avenida Marechal Floriano;

9) — um lote com a área de 439,50 m2, confrontando ao 
norte com o prolongamento da rua João de Castro, ao tui com . 
terras de João Alves Correia e de Raul Rodrigues de Amorim, a 
loste com terreno de Idalina da Silva, e ao oeste com terras de j 
propriedade de Eurieo Boell;

10) — um lote com a área de 182,70 in2, confrantando ao 
norte com terras do Patrimomo Municipal, ao sul com terreno i 
requerido por Bruno Antonio da Silva, a leste com uma rua 
projetada, e ao oeste com terreno de Loureiiço Antonio da Sil- j 
va;

11) — um Icte com a área de 85,20‘ m2, confrontando ao 
norte com terreno requerido por Lourenço Antonio «da Silva 
ao sul com terreno requerido por Arnaldo Lelis do Pilar, a leste i 
com uma rua projetada, e ao oeste com terras de Bruno An
tonio da Silva,

12) — um lote com a área de 220,3(350, confrontando ao 
norte com terreno deAcácio Rocha, ao sul com a travessa da 
rua Tiradentes, a leste com a n u  Tiradentes, e ao oeste com 
terras do Patrimônio Municipal;

13) — um lote com a área de 293.25 m2, confrontando ao 
norte com a travessa da rua São Joaquim, ao sul, leste e oeste 
com terrenos do Patrimônio Municipal;

14) um lote com a área de 580,35 m2, confrontando ao 
norte com terreno de Tomaz Nabarro Neto, ao sul com terras 
de herdcnanle José Pereira de Sá, a Leste com o rua São  ̂
Joaquim, e ao oeste com terreno de Sebastião Felisberto;

15j — um lote com a área de 340,75 m2, confrontando 
ao norte com terreno de Jonas Riheiro, ao sul com terreno de 
Amalia Caon Gosta, a leste com terras de Dirnas Muniz, eao  
oeste com a rua Tiradentes.

167 -  um lote com a área de 393,l250m2, confrontando 
ao norte com a rua que conduz ao coriume do sr. Germimano 
Cordeiro, ao sul com o rio Carahá, a leste com terreno requeri
do por Odorino Freitas, e ao oeste com terras de propriedade 
de José Cândiuo de Freitas

17) um lote com a área de 308,4875 m2, conirontando 
ao norte com a rua que conduz ao coriume do sr. Germinia.no 
Cordeiro, ao sul com o rio Carahá, a leste com terreno de Get- 
miniano Cordeiro, e ao oeste com terreno requerido por Odoii- 
no Freitas.

18) -  um lote com a área de 525m2, confrontando no 
norte, sul c oeste com terrenos do Patrimônio Municipal, e a leste 
com uma rua projetada.

19) um lote com a área de 817,40m2, confrontando ao 
norte cora a estrada Lajes-Passo do Socorro, ao sul com uma 
rua projetada, a leste com terreno requerido por Pedro Carlos 
Jac ibowsk, e ao oeste fórma o vertice do triângulo.

20)  -  um lote com a área de 240m2, confrontando ao

norte e leste com terrenos do Patrimônio Municipal, ao sul com 
uma rua projetada, e ao oeste cora terreno requerido por 

j Pedro Carlos J-cobowsk.
21) — um lote com a área de 3.180m2. confrontando ao 

norte com terreno de Prnêncio Antunes de Andrade, ao sul o 
oeste com terrenos de Elisiáno‘ Prudente Vieira, e a leste com 
o rio Ponte Grande.

22) — um lote com a area de 750m2, confrontando ao 
norte com terreno requerido por Maria Costa Agostinho, ao 
sul e oeste corn terrenos do Patrimônio Municipal, e a leste com 
a estrada Lajes-Curitibanos.

23J — um lote com a área de 750m2, [jeonfrontando ao 
norte e oeste com terreno do Patrimônio Municipal, ao sul com 
terreno requerido por Liberalino Alves de Agostinho, e a leste 
' om a estrada Lajes-Curilibanos.

24) — um lote com a área de 250m2, confrontando ao 
norte e oeste com terras do Patrimcnio Municipal, ao sul cora 
uma tua projetada e a leste com terreno requerido por João 
Batista Quichola.

25) — ura lote com a área de 275m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, âo sul com terreno de João de 
Deus da Costa Carvalho, a leste com terras de Fortuuato Mu
niz, e ao oeste com terreno de Germiniano Cordeiro.

2(3)j =  um lote com a área de 360m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, ao sul e oeste com terrenos do 
Patrimônio Municipal e a leste com terreno requerido por Se
bastião Luiz de Abreu.

27) — um lote com a área de 573m2, confrontando ao 
norte cora a estrada Lajes-Passo do Socorro, ao sul 1 com uma 
rua projetada, a leste com terreno do Patrimônio Municipal e 
terreno requerido por Silvério de Liz e ao oeste com terreno re
querido por Henrique Zauiol.

28) — um lote com a area de 1.107,40m2, confrontando 
ao norle com terreno da Fazenda Experimental de Criação, ao 
sul com a estrada do Passo Fundo, a leste com terreno de Maria- 
na Waltrick, e ao oeste com terras de 0  ival Batista.

Art 2. — Os preços mínimos para a alienação dos lotes 
acima descritos serão, respectivamente; de Cr$ 15,00 o metro 
quadrado para os terrenos a que se referem os numeros 1 a 5; 
de Cr$ 6,00 para os lerreuos a que referem os nu.neros 6 a 9; 
de Cr$ 4,00 para os terrenos a que se refere os numeros 10 a 
17; e de Cr$ 2,00 para cs demais.

Arí. 3' — Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário,

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de dezembro de 1946

As v itim as da bom ba  
atôm ica  g e r a r ã o  ver

dadeiros m onstros

Ass. — Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Ulderico Canali 
Secretário

C i m e n t e x
Tinta em pó - Lavavel - P aitin g  Powder
CIMENTEX — fPaiting Powder) representa um método 

moderníssimo para pintar ou revestir paredes internas ou exter
nas em substituição aos antigos processos de caiação, oleo, ca~ 
seina etc. Este novo sistema extraordinário de pintura tem uma 
aceitação sem precedentes nos Estados Unidos e Inglaterra.

CIMENTEX — é melhor do que qualquer outro meio de 
pintura porque é uma formula feita especialnente para atender 
às exigências climatéricas e atmosféricas do continente america
no, e pode ser aplicado com facilidade e diretamente sobre paredes 
de alvenaria, concreto,Jcimento, gesso madeira, papel pintado, 
matérias plásticas, telhas pisos, ferro, etc.

CIMENTEX — é muito mais econômico porque dispensa 
as demais preliminares de cal, sabão impermeabilizantes, empre
go de ácidos, colas e ingredientes.

Para preparar CIMENTEX use somente AGUA.

CIMENTEX É, INALTERÁVEL =  RESISTENTE -  IM-- 
PERM1AVEL

DISTRIDUIDOR EXCLUSIVO; Osni Tolentino de Souza — 
flua Marechal Deodoro, 1 6 — Cx. Postal, 119 - Fone 199 -  Tel. 
«Ferragem» — LAJES, SANTA CATARINA.

Washington, (R) - -  As viü- 
mas da bomba atômica gera
rão crianças deformadas, verda
deiros monstros, devido .a ex
posição que sofreram à rádio- 
atividade causadora de distúr
bios orgânicos, em três geraçõ
es, segundo declara 0 vi£e-al- 
inirante W. P. Blandy, diretor 
das experiencias da bomba a 
tômiça em Bikini, no verão pas
sado. Falando a Sociedade Na
cional de Geografia dos Esta
dos Unidos, 0 almirante Blan
dy disse que « os seres hnraa- 
nos, se inteiramente expostos, 
dentro do raio duma milha, da 
explosão da atômica podem 
ser mortos instantaneamente ou 1 
podern ser vitimas de morte 
lenta provocada peio veneno 
da rádio atividade». E o que é 
pior, podem sobreviver apenas 
para serem torturados mentai- 

I mente pela dúvida de, se po
derão ou não, ter filhos nor
mais.

As experiencias com os ani
mais indicam que os distúrbios 
provocados pela radio-atividade 
no organismo humano pôde se 
transmitir aos futuros filhos e 
mesmo aos netos»;
- O capitão Geoge Loon, ofi

cial de segurança da experien- 
cia de Bikini declarou a Socie
dade que ainda não havia in
dícios humanos desse efeito 0- 
cnlto e de lenta revelação.

Acrescentou que, todavia, e- 
ra comum nos animais que fo
ram expostos aos raios invis i— 
veis e ia desde a completa es- 

iteriiisaçáo e deformações he
reditárias, até a ausência com
pleta de efeitos.

urunr 0r Uma boa casa de 
VLiIULuL material, própria para 
comercio com acomodações para 
familia, dispondo de grandes 
peças e bom terreno com bem- 

' feitorias. Tratar na mesma caS3 
com João Alves Corrêa à rua 
Benjamin Constant.

Oportunidade
Vende-se um lote de terra n, 

54 medindo uma area de 360 m2. 
de terra, na denominada cha- 
cara Lenzi, medindo 12 metros 
de frente para a projetada 
rua Elibranco. 12 metros nos 

! fundos com terras de Otilia 
Lenzi e 30 metros lineares em 
cada uma das faces direita e es
querda.

Tratar nesta redação que da- 
renras informações.

Escritório Jurídico Comercial
DIRETOR;

Dr. Elisiário de Camargo Branco
-  ADVOGADO —

DEPARTAMENTOS :
/urídico — Comercial — Rural — Informativo — Industrial 
— Imobiliário (Urbano e Rural) - -  Loteamentos — Repre

sentações para a Região Serrana e Conta Rropria.
End. Tel.: «ELIBRANCO» — C. Postal, 54 -  Fones 54 e 16
LAJES — — — Santa Catarina

Relojoaria Spscht
Completo e variado sor

timento do BRINQUE
DOS para NATAL.

Artigos modernos e pre
ços modicos.

Não faça compras sem 
ver os nosso» artigos e 
verificar os nossos preços

Rua Correia Pinto n" 76.
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Eleitor lajea Bll! - Com Aderbai R . da Silva, terem os a continuação da s ^  "d n m i1 K n n dlr
R am os. - Com Irineu Borniiatisen, terem os a  con tin u açãoda

itin a a ça o a a  o » ™ j i « . . » . » « . . . . .  „  .
lom Irin eu  B u rn iia u sen , terem os a  con tin u açãod a obra p o litic rM a íliu n iís^ -'v .i  < _ * jM(
pare o que fizeram por nossa terra aqueles go v ern a n tes. * U í v h  . . . . . . . . . . . . . . . . . ^

14-12-46. Correio lageano 8a. PAQINA

Â P A P Í T A í  A casa Que procura ter sempre as maiores novidades u f i l  11 A L  e n artigos para homens, mulheres e crianças
Rua Correia Pinto, 80C fu fe c  14 ju n f a o

Em nome da Diretoria do Clube 14 de Junho, temos o 
prazer de comunicar aos nossos associados que, esta Sociedade 
organizou para a comemoração das festas de fim de ano, o 
seguinte programa:

0 Conto do pacote

DIA 21 — Reabertura dos salões artisticamente decorados, com 
um baile de gala e numeros de arte, com inicio às 
22 horas.
Traje a rigor, sendo permitido linho branco a rigor. 

DIA 25 — Fésta de Natal para os filhos dos Socios e desfile 
de moda infantil em beneficio das crianças pobres. 
Inicio às 16 horas.
‘A noite soirée com inicio às 21,30 horas Traje de 
passeio.
(Domingo) Soirée com inicio às 21,30 horas.DIA 29 

DIA 31 Grande baile de gala com início às 22 horas. Traje 
a rigor. Tolerado linho branco a rigor.

NOTA: = Só será permetido o ingresso ao sócio portador do 
talão de dezembro. A Diretoria péde encarecidamen- 
te não só a observância desta medida, como tam
bém do horário estabelecido.
Comunicamos, outrossim, que os interessados po
dem procurar o snr. Hoüos Cesar, na casa Safira, a 
partir das 14 horas do dia 17 a fim, de reservar as 
mesas para o baile do dia 21.

Lajes, 14 de dezembro de 1946.

Jairo Luiz Ramos
Secretário

NATAL!.. NATAL! . .
Os melhores e mais sugestivos 

presentes da época, na

J o a l h e r í a  G o m e s
Extraordinária variedade de Relogios para ho- 

inens e senhoras, em ouro, aço cromado « chapeado.
Pulseiras de ouro para senhoras, de vários tipos. 

Maroasite, aneis, medalhas, brincos, colares, traves
sas e broches para baile. Artigos em prata bolivia
na. *

V isite a Joaiheria Gomes
Rua Mal. Doodoro, no Edifício Broering

A policia local movimentou- 
se ativamente nos dias 10, 11 
e 12 em torno de uma quadri
lha de punguistas que aqui 
foi localizada logo no primeiro 
«golpe» tentado. Narremos o 
primeiro assalto da perigosa 

. quadrilha:
Transitava pelas imediações 

do Mercado, o Sr. José Ange
lo Batista, jeidadão simples e 
descuidado como o sào todos 
os laboriosos moradores dos 
nossos distritos rurais, quando 
foi abordada por um desco
nhecido bem trajado que ofe
receu um «pacote» com dinhei
ro, mediante "'uma garantia. 
Quando o sr. José Angelo exa
minava o «negocio» acercou- 
se um segundo personagem 

tque propoz,ao mesmo a aquisi- 
‘ ção do «pacote» em sociedade,
I exigindo do sr. José a quan
tia de 5 mil cruzeiros para o 
rendoso negocio. Como este se 
negasse a aceitar a transaçào, 
chegou um terceiro personagem 
e tentaram, os tres, extorquir 
da vitima, já então com àmea- 
ças, o uinheiro que trazia em 
troca do tal «pacote».

Nesta altura o sr. Jo»é An
gelo Batista deu o alarme pon
do em fuga os tres «mosque
teiros» rechassados na primeira 
«operação» nesta cidade.

Deu se então a «virada» e o 
Sr. José Angelo Batista de as
saltado passou a perseguidor 
da quadrilha e guiando a po
licia facilitou a prisão de um 
dos membros oa mesma que 
foi identificado como morador 
de Itajaí e chamar-se Manoel 
Clarindo Paulo, (provavelmen
te nome suposto).

A policia agindo com muita 
rapidaz destacou patrulhas nos 
pontos de sa>da da cidade e 
após varias «batidas» conseguiu 
prender os outros dois mem
bros da quadrilha, os quais uos 
interrogatórios deram os no
mes de Romeu Fagundes e 
•Custodio Maria de Oliveira ou 
Alberto Batista Gomes, (nome 
também fornecido).

Graças à sagacidade do sr: 
José Angelo Batista e à rapi
dez da ação poii> ial, encon
tram-se «encanados» os perigo
sos meliantes.

D A  SEM ANA EM PONTOS,vai tarde...Já
Li, com pezar, o teu afastamento 
Das colunas da brava REG1ÀO. 
Causou tristeza, descontentamento, 
A tua inesperada decisão.

Tens bigode, és baixinho, tens talento 
E muito amor à lingua do bretão, 
Porque fugir, se tens teu valimento,
Se eras mestre na douta redação?

Perdoa, se fui eu o causador 
Dessa tua partida, bom amigo,
Meu dentista gentil, quasi doutor...

Já vai tarde, alguém disse, tarde vai 
Que se afaste de ti qualquer perigo... 
Good-by, Mister Chippss, good-by...

ZE'

\ I f i  rnuafnl ■
I mio pfon
»ia 19

u n d id  
Aderh-i

Evapisto Duarte e 
Ariita Sel! e Silva Duarte

participam aos pareutes e pessoas de suas relações, o nas
cimento de seu filhiuho NELSON, ocorrido em 7 deste 
mês.

Lajes 12 de dezembro de 1946

FALECIMENTO
• Faleceu ontem, • repentinamente, a 
Exma. Sra. D. Maria Lam, esposa 
do Sr. J o io  ia m , comerciante nesta 
cidade.

sita ao seu filho José, interno Jo 
' Colégio Diocesano, o Sr. Alberto 
Grossi, capitalista residente em Oa- 
xia« do Sul.

A extinta gozava de muifas rela
ções nesta cidade, sendo o seu tres
passe muito sentido. O seu enterra
mento foi, muito concorrido saindo 
o feretro do Hotel Sul America, re
sidência do casal.

A LM IRQ Q. DOS SAN
TOS

Chegou a esta cidade o Sr. Almi- 
r°  O. dos Santos, esforçado Fiscal 
do Ban.;o do Brasil nesta zona.

cau«í
horas 

Jik de I 
tapai,
:* honen;

Perdeu-se
A quantia de 40o cruzeiros, sen

do uma nota de 200 cruzeirqs e unia 
de 200 mil reis. Tratando-se de di
nheiro pertenceute à pessoa pobre 
e necessitada, pede-se a quem achou 
o obséquio de entregar no (,’at'ó Ipi. 
ranga.

WERNER HOESCHL
Regressou dé São Paulo, onde s® 

encontrava a negocios, o Sr Werner 
Hoeschl, do alto comercio desta pra
ça e presidente da Associação Cĉ  
mercial de Lajes.

^ 1

’ -xn,i

a  LU G a  S e
Uma boa casa com 10 pe

ças, ótimo terreno e instalação 
elétrica, à rua São Joaquim es
quina M*l. Deodoro.

Tratar com o proprietário na 
mesma casa.

VENDE-SE
w *«us 
*»itt

ALBERTO GROSSIEncontra-se nesta cidade em vi-

For motivo de mudança, 
uma otima casa c terreno, coro 
instalaçüo, Sanitária e luz (a 
bateria), situada na cidade dc 
Bom Retiio. Tratar com o pro- 
prietario. Alcèu Ramos Mar
ti us.

Presentes pârâ íodâs âs idâdes, por preços âcessíveís
L i v r a r i a  D a n i l o
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