
D i r e t o r
e

Gerente

Alcibiades Dutra

Semanário

Sábado
I de Fevereiro de 1947

ANO —  VI. N.® 378

«tI«

n

Santa Catarina Redação e oficinas: Rua Quintino Bocaiuva, n.u 14 Lages

Apuração final ' A<iud£,Pla
card...Já foi concluida a apuração nas seguintes zonas 

eleitorais

Araquari 
Biguaçú 
Brusque 
Caçador e Vi dei 
Cresciuma 
Curitibanos 
Ibirama 
Indaial 
Joinvile 
Orleães 
Kodeio
São Francisco
Timbó
Urussanga
Campos Novos
Araranguá
Florianópolis
Lajes
Palhoça
Porto União
Tijucas
lmaruí
Joaçaba
Mafra
Porto Belo
Rio do Sul
S. Joaqui tu

Aderbal
1.057
7.191
2.296 

ra 2.4i7 
2.668 
1.554 
i. ! 69 
1.609 
‘‘ .217 
2.486 

879 
974 

1.470 
1.587 
3.140 
2.720 
6.869 
6.072 
2.802 
1 602 
1.955 
1.253 
2.409 
2.657 

6^8 
3.081 
2.105

Irineu 
460 

1.114 
1.460 
3.752 
1.273 

918 
1 571 
1.609 
5 431 

731 
1.319 
1.468 
1.569 

929 
2.603 
2.423
6.354
1.355 
2.043 
1.751 
1.472

424 
2.530 
1.113 

316 
3 156 
1.094

NOTA DA REDAÇÃO- Até à hora de encerrarmos o 
expediente nào tínhamos rece
bido o no9so serviço telegráfi
co de Florianópolis, impedindo- 
nos de completar o quadro 
acima, o que faremos na pró
xima edição.

Grupo Escolar Vidal Ramos
a v i s oi

De acordo com ordem superior, comunico aos interessados 
que fica tornado sem efeito o edital de matricuia publicado no 
dia 25 p. p. e neste numero.

A referida matrícula estará aberta nos dias 24, 25, 20, 27
e 28 de fevereiro, nos seguintes expedientes: das 9 às 12 c das 
14 às 17 horas.

As aulas terão inicio a Io de março
As sras. professoras deverão se apresentar no Estabeleci

mento no In expediente do dia 24 de fevereiro.
Lajes, 30 de Janeiro de 1947

Eduardo Amaral Filho 
Diretor.

Vao desaparecendo, pouco 
a pouco, os vestígios do 
pleito eleitoral de 19 de Ja
neiro.

As propagandas coladas 
discricionariamente nas ta
chadas, nos m u r o s ,  nos 
logradouros públicos, e os 
letreiros dos passeios, estão 
cedendo à ação do tempo 
e das unhas dos garotos 
irreverentes.

Mas, como «de esperança 
se vi' e», lá está ainda o 
Placard da praça João 
Pessoa, anunciando «empa
tes» como que a ministrar 
óleo camforado no orga
nismo combalido da U. D. 
N.

Dissemos s e r  «quasi» 
impossível um empate elei
toral, mas, como tudo é 
possível neste mundo, seria 
possível um empate entre 
o Sr. Bornhausen e seu 
competidor, se as forças 
eleitorais que se deíronta- 

| ram nas u r na s ,  tossem 
equilibrada» en: poderio e 
os candidatos ntereçessem 
a mosma confiança do poto 
catarinense.

O P. S. D. não püde 
empatar com um partido 
mais fraco, a p e z a r dos 
«acordos» secretos deste.

Aquele «empatesinho» de 
Indaial, é depreciativo para 
o Sr. Irineu Bornhausen. 
Todos sabem já que o can
didato da U. D. N. andou 
mendigando os votos dos 
trabalhistas, dos integralis
tas e dos comunistas, para 
consegui-lo, portanto, não 
é um empate dos que ra
ramente se verificam e sim 
o resultado de um camba
lacho indecoroso, do candi
dato udenista.

0 Sr. Vidal líam os Júiiioi^ R e s id e n te  do Di
retório M unicipal do PSD., recebe cu m prim en 

tos pela brilhante vitória  a lca n ça d a  neste
m unicípio

De Florianópolis
Vidal Ramos Júnior — Lajes 

Felicito você e valorosos amigos pelo explendido 
resultado eleição aí

Grande abraço
Vida) Ramos

1 De Florianópolis
Vidal Ramos Júnior — Lajes 

Orgulhoso minha terra congratulo-me presados cor
religionários pela vitória obtivemos esse município.

Celso Ramos.
De Florianópolis

Vidal Ramos Júnior — Lajes 
Meu abraço magnifica demonstração dada povo 

lajeano unanime torno nosso glorioso partido.
Leoberto Leal

De Florianópolis
Vidal Ramos Júnior — Lajes 

Um grande abraço de felicitações pela brilhante 
vitória nosso partido, nesse munioipio.

Lara Ribas
De Florianópolis

Vidal Ramos Júnior — Lajes 
Entusiasmado tua espetacular vitória envio-to 

afetuoso abraço. Joaquim Fiúza Ramos

A inauguração de uma filial 
da importante firma C  Ra* 
mos & Ga. de Florianópolis

Realizou-se hoje, às 15 horas, a inauguraç&o de unia filial 
da opulenta e conceituada firma C. Ramos & Cia., com Matriz 
em Florianópolis.

Presentes altas autoridades, representantes do Clero, do 
comercio, da imprensa e pessoas gradas, o sr. Afonso Delambert, 
socio da poderosa firma, declarou inaugurada a filial de«ta c' 
dade, localizada no Edifício Centenário, de propriedade da 
mesma.

Os presentes foram obsequiados com cerveja e outras be
bidas, sendo mnito elogiadas as instalações internas do estabe 
lecimento, que funcionará sob a gerencia do sr. Cleonildes L 
pocki, que tom como auxiliares os srs. Álvaro Beck e Nelcy 
Waltrick.

A firma C. Ramos & Cia. é uma das mais importantes or 
ganizações comerciais do Estado, tendo como sociu principal o 
sr. Celso Ramos, comerciante e industrialista de reconhecidos 
méritos e grande capacidade.

F.

Assinem «Correio Lageanoi

VOLUNTÁRIOS PARA A 

BASE AEREA

Eooontra-se nesta cidade, o Ttc. 
Medico du Base Aerea de Flo-

rianopolis, adisposiçüo daque
les que desejarem servir corno 
voluntários na aludida Base 

Informações como medico 
no Hotel Rossi.
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Dia 2

Dia 5
0 Sr. OctaciJio Couto, 

Ofioal do Registro de Imo- 
ivois e membro do Diretó-

meniua Imzita Neves,irio Municipal do PSD.
— O Sr. Aliredo Monte 

negro, do alto comercio 
desta cidade.

Dia 6
A Exina. Sra. D. Severi- 

na Melim, esposa do Sr. 
jJoaquim Melim Filho, co 

— A Exma. Sra. !)• Irm aí merciante desta cidade. 
Viero da bilveira, esposa do j — (D Sr. Tito Varela Ra

mos; da firma Tito Ramos 
& Cia. desta praça.

filhado Sr. Ciceio Neves, 
do alio comercio desta cida
de.

— A vó ia . Ruth Strugo, 
íilha do Sr. Salvador St,ru- 
gu, funcionário da D. K. de 
Policia.

Sr. Antonio PlinioX. da Sil
veira, do comercio desta ci
dade.

Dia 3
O Sr. Aldo Varela, alto 

funcionário da filial do Ban
co «lnco» uesta c idade.

— A Srta. Valmira Kau. 
liug, de Bacâina do Sul

— O Sr. hüben Schmi
dt, alto funcionário da filial 
do Banco «Inco» desta ci
dade.

Dia 4
A Exma. Sra. D. Zenita

— 0 Sr. Amadeu Neves 
! de Oliveira, do comercio

Neves, comerciante desta
praça.

— A Exma Sra. D, Til- 
za de Sá Braescher, esposa 
do Sr. Nelson Braescher,
negociante nesta cidade.

0 Sr. Joaquim Melim 
Arruda Sombra, esposa do'Filho, do alto comercio desta 
Ten. José Pinto'ombra, do 1 praça
2° Btl. Ro loviário. j — A menina Mariusa

— O 2' Sgto. Avelino Al- Lisboa, filha do Sr. Áureo
ves Ferreira, do 2- Btl. Ro- Lisboa, ruralista residente
doviário. t nesta cidade.

D. Norma Camargo Lange
Aniversariou em 27 do p. 

passado, a Exma. sr-, D. Nor
ma Camargo Cange, Uigna espo
sa do sr. amo Lange, do alto 
comercio desta cidade.
A aniversariante recebeu nesse 
dia as felicitações d«i grande 
numero de amigos e admirado
res do distinto casal.

Major Francisco Pinheiro 
Barroso

Por motivo do seu aniversá
rio natalício, transcorrido em 28 
do p. passado, o Major Francis
co Pinheiro Barroso, suh-coman- 
dante do 2o Btl. Rodoviário, ofe
receu uma recepçào aos amigos 
que o foram cumprimentar, ob
sequiando os com anu» lueza de

inquietos»
JW' ‘

\r, uümí

dpstn cidade ! finos doces c lilluillos-nesid ciaaoe. Houve animadas danças decor
L),a’ ' Irendo a encantadora festa e m m  oito Virlr

A Exma. Sra. D. Zelinda Imeio da maior alegria, até alta
Neves, esposa do Sr. Cicero horas.

Poderia, sem dúvida de incorrer em exagero passível, 
siderar «Pés inquietos» (Juke g rl) um dos melhores filmes 

í ano. Constitui um verdadeiro acontecimento cinematográfica, 
uma legitima obra prima. Cinema arte cem por cento. Extri 
de um enredo ingrato e de perigoso tratamento, êste filme- 

j ga às raias dos espetáculos de classe mais elevada.
Por motivo ignora«lo do meu conhecimento, só agora 

Jpois de quatro anos êste filme é lançado no Brasil. Entreli 
I poucos são os celulóides tão bem urdidos na sua trama emo 
nal e no seu desenvolvimento lógico e humano.

E’ um film palpitante e vigoroso de extraordinária ati 
dade. Ann Sheridan magnifica, apresenta um desempenho ci 
to, pontilhado de suas possibilidades de excelente atriz dra 
ca. Ronald Reagan que acompanhei desde o-, -,eus pr nieiros 
ms, é em verdade um notável ator. Richard Whorf no amigo 
uma boa oportunidade.

Hoje em dia Whorf passou a dirigir filmes para a M 
Vemos uma das primeiras aparições de Faye Emerson ainda I . i i  
cabelos negros, naquela amiga de Ann Sheridan. Oeorge Tot| r :

A

Um Anjinho
O sr. Pedro Delia Rocca,‘do | 

alto comercio desta cidade e 
sua exma. esposa D. Alice Del 
la Rocca, passaram pelo des-| 
gosto de perder seu tilhinho Pe
dro, com 45 dias de idade, em 
27 do p. passado.

Nosso amigo Alan Hale revig.ira o elenco. Howard da 
va tem um bom desempenho naquele capanga mór de monoplir i 
zador da zona. Oene Lockhart figura na «performance» quef 
tem glorificado, no homem vil, que na hora da justiça tornaj 
abjeto. Aquelas cenas finais no escritório são notáveis.

A direção de Curtis Bernhardt é extraordinária, a sua 
ção é segura, movimentada, e objetivada das intenções. «Pés [ 
quietos» é um grande filme. .Merece ser visto pelos apreciad«j 
do bom cinema. E’ uma verdadeira obra prima no genêro.

C R E D O
CARMEN CINIRA

«Creioem Deus, que gerou, soba maguificêuc ia 
De um mistério estupeudo, a terra e o mar profundo; 
Creio em Deus, que revela a siugular essência 
Na perfeição da flor, nas grandezas do mundo.

Creio em Deus, que retrata a enorme sapiência 
Nas leis universais, na luz do sol fecundo;
Creio em Deus, que demonstra a sua onipctència 
Na fé que purifica e alenta o moribundo . . .

Deus, que fez o perfume, as flores, a amplidão, 
Desde o céu constelado, à relva de veludo;
Deus, que o morto levanta, e é carinho e perdão . . .

Deus, o fanal do Bem, que chama o pecador,
Que faz a criatura e que, acima de tudo,
Fez a música, o sonho, e os milagres do amor ! »

C a r n a v a l
Momo tem aí ... grande entusiasmo nos meios 

sociais da cidade
Agitam-se os clubes na elaboração dos seus progracmas car

navalescos. As modistas trabalham dia e noite e os ensaios co
meçaram. Este ano «vae ter» e já se ouvem as notas caden
ciadas de «Alô, alô, Cherife» «Isto é que é amor» «Saia do Ca
minho» «Onde estão os tamborins» «Pirata da perna de pau» e 
outros. E não é de ligar mesmo aqueles qne não entrarem nos 
folguedos. Vae começar a orgia, porque o pançudo ditador do 
brinquedo nào quer encontrar ninguém carrancndo. S. Magestade 
declarou guerra à tristeza e espera contar com um exercito po
deroso. Damos abaixo um sambinha em evidência:

SAIA DO CAMINHO (samba)
.Junte tudo o que é seu, Nada tenho de meu.
Seu amor, seua trapinhos... Mas prefiro viver sosir.ha,
Junte tudo o que é seu Nosso amor já morreu
E saia do meu caminho !... Ea saudade, se existe, 6 minha ..

Relojoaria
SP FX H T

íê St
ä'j
J;

m m ä .

m
À'M

Novo sortimento de re
lógios de mfcza, parede, 
cuco e despertadores

RUA CORREIA PINTO, 14

P A R 4  A  M U L H E R
A Ginástica

Muitas mulheres pensam que toda a beleza resill 
!uo rosto, e jamais so lembraram de cuidar do corpo, 
dessa maneira ficam verdadeiramente surpresas quanfj 

ja linha perde a sua elegancia e os tecidos começam 
ise tornar flácidos e adiposos.

A ginástica não é luxo, mas, sim uma necessidade, 
problema reside, apotias, no tempo e uo espaço. Dast 
vistas da especialidade, selecionei uma sério de exercícil 
que proporcionam o máximo de movimentos no inii|j.íil> 
mo de tempo e que se podem praticar num espaço 
duzido.

Comece por fazer o mesmo exercício duas ou trl 
| vezes lentaraente até que conheça bem a sua marcl 

a seguir insensivelmente chegará a fazer a s é r ie  tão ri 
pidamente que poderá íazer cada um, dez ou doze vezl ‘IfilUD 
pela manhã e pela noite. I  J T j

De costa9 sobre o oh&o, apoiando o peso do corA^-se t 
sôbre as palmas das màos, levantar as pernas m an ten *^%  
o tronco pegado ao solo. Este é um exercício que coÉ ^^^  
tribui enormemente para o ccntrole muscular e niodei^.,,“ 

'as pernas e os musculos. ^
Com o corpo erguido e os braços nas costas, cami 

nhar sôbre os calcanhares.
Este exercício é excelente para adelgaçar os torno , 

zelos sôbre tudo quando estão inchados. *1 PSaJ
lDverter o procedimento; caminhar agora sobre ^  

prmta dos pés.
Isto fortalece os musculos das pernas e evita de!® ..

|tos do pé. * i j  H  .
Sentada, com os braços horizontais e para a frentt 

tlexionar o tronco e tocar com a palma das mãos sobf Ĉi- 
o chão à altura dos calcanhares. Este é o exercício q® rsl 
fortalece muito os musculos dos ombros e das costas, j

Estendida sobre o estomago, levantar braços e peru* 
e voltar a b.tixa-los, imprimindo um movimento de b* j1 
lanço. Contribui para reduzir o estomago. Terminar j
secção de ginástica com uma série de movimentos reflp* j L, 
ratórios.

Tinha até um projéto,
No futuro, um dia...
O nosso mesmo této,
Mais uma vida abrigaria... 
Fracassei novomeote,

Pois, sonhei, mas sonhei em vão! " "  
E você francameute,

Decididamente...
Não tem coração!...

» esqueçam ,,,
Caixa Econômica Fedaral
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Prefeitura Municipal de Lajes
Eslado  de Santa Catarina 

Tabelas Explicativas da Despesa

G m py E sco la r  M odê lo  «Vida! Ram os»
Edital

Comunico aos interessadas que, de I a 5 de teve 
reiro, está aberta a matrícula neste Lduoandario

E1 exigido certidão de idade para os candidntí,
ao l* ano.

(Continuação do numero anterior)

CodigO
Local D i s c r i m i n a ç ã o

Dota
ções

T 0 T A I S  1
1

Sub-/)ivisüo
Serviços SERVIÇOS j

4-9
\

Serviços Diversos !
4-94 Despesas Diversas
4 94 1 Desob>trução de cÓTegos e rios 2.000,00
2 94-2 Drenagem de terrenos alagadiços 10.000,00 1
2-94 3 Limpeza de valos, boeiros e sargetas 2000,00 14.000,00 44.000,00

Total dos Serviços de Saude Publica 44.000,00 1
5 FOMENTO 1
5-t Fomento da Produção Vegetal 1
5-11 Pessoal Variável
5 111 Dos serviços de Fomento da Produção Vegetal 500,00
5-t 3 Material de Consumo
5-13-1 Para os serviços de Fomento de Produção Vege-

tal 2.000,00 2.500.00
52 Fomento da Produção Animal *
5-21 Pessoal Variável :

5 21 1 Dos serviços de Fomento da Produção Animal 7.200,00 \
5-23 Material de Cousumo 1
5-23-1 Para os serviços de Fomento da Produção Ani- 1

{ mal 500 00 7.700,00 10.200.001
11 Total dos Serviços de Fomento 10 200 00

fi SERVIÇOS INDUSTRIAIS
j 6 8 Industrias Fabris e Manufatureiras
{ 6 81 Pessoal Vaiiável

6 81-1 Para o serviço de extração, aparelhamento colo-
cação de paralelepípedos e n eios fios 200.000,00

6-81-2 Extração de Pedras para drenagem de terrenos
alagadiços 8.000,00 20S.000.00

6 9 Serviços Diversos
6 96 Pessoal Fixo
6 90-1 Administrador do Mercado — Padrão I 7.20,00
6-90-2 Zelador do Mercado Padrão F 5 400,00
6-90-3 Zelador dos Cemiiérics — Padrão G. 6.000,00
6 91 Pessoal Variável
6-91-1 Operários dos serviços de Cemitérios 1.000,00
6 93 Material de Consumo 1
6-93-1 1 Para os serviços de Cemitério« 1.000,00 20.600 00 228 ÓOG.OO;
8 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 223 OUU.OÕ,
8-1 Construção e Conservação de Lougradouros Pú-

biieos8 11 Pessoal Variável
8-11-1 Operários dos Serviços de ruas, praças e jardins, i

inclusive o jardineiro 50.000,008 13 Material de Consumo
8-13-1 Para os serviços de ruas, praças e jardins 10.000,00
8-14 Despesas Diversas j
8-141 Combustíveis para transporte de materiul para i

os serviços de ruas, praças e jjrdins 12.000,00 72 000,00 !
8 2 Construção e Conservação de Rodovias
8-21 Pessoal Variável
8 21-1 Operários dos serviços de estradas e pontes 110.000,00 !
8 23 Material de Consumo t
5-23-1 Para os serviços de estrada.« e pontes 10.000,00
8-24 Despesas Diversas
8-24-1 Transporte de pessoal e material para os servi-

ços de estradas e pontes 200,00
8-24 2 Combustíveis para transporte 6.000,00 126.200 00
8-5 Serviços de Limpeza Publica
8-51 Pessoal Variável
8 51-1 Operários dos serviços de Limpeza Publica 25.000,00 í
8-52 Material Permanente
8 52 1 Aquisição de veículos, etc. 1.000,00
8-53 Material de Consumo
8-53 1 Para os serviços de Limpeza Publica 2.000,00 35 000,00 I
8 53 2 Manutenção de animais 7.000,00 1
8-7 Construção e conservação de Próprios ' ’ublicos 1

cm (ieral
8-74 Despesas Diversas
8-74- 1 Conservação de Proprios Públicos em Geral 3.000,00
8-74-2 Mercado 100.000.00 104 200 00
8-74-3 Indenização ao Estado pelo fornecimento dágua 1.2GG.00
8-8 Iluminação Publica
8-84 Despesas Diversas
8-84-1 Iluminação Publica da Cidade 58 000,00 56.000,00 395.400,00Total dos Serviços de Utilidade Publica
9 ENCARGOS DIVERSOS jyj.4uu.vU

9-0 Pessoal Inativo
9-00 Pessoal Fixo

{Continua no proximo numero)

idade obrigatória.' 7 a 12 anos.
Lajee, janeiro de 1947

Eduardo Amaral Filho 
Diretor

J. W olff & Cia.
Representaçõss, C a ss ip çüe s e Conta-Própria
.MATRIZ FILIAL

Lajes -  Santa Catarina Rio do Sul - S. Catarina
Rua Cel. Tiago de Castro, s. n. Rua Carlos Oomes,1 OS

Caixa Postal, 41
ENDEREÇO TELEGRÁFICO c j  O  W  O  L  C  O »

Concessionários da : Cia. Distribuidora Qeral Brasmo- 
tor» — Produtos da Chrysler Cor
poration — General Motors do Bra
sil S. A. — Produtos « Frigidaire* 

Representantes : da Cervejaria Catarinense S. A. - Joinvil«* 
Revendedores: dos Produtos Firestone S. A. da The 

Caloric Company
Agentes: da -União do Comércio e Indústria» — Cia. 

de Seguros Gerais — Join vile

Autoiuoveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 

Motores

Madeiras 
Cimentos 

fíasolina 
QnerosenejJt 

Oleos
Peças De Soto, Dodge 

International, Ford, Chevro
let, etc.

Pneus e Câmaras de ar 
Seguros Gerais 

Rádios

Mercadinho Lajeano
“ A Quivandinha“

0 Hints com pleto éstíibeieciNieiihi no n-enei-o
w

TA i r  f c n l ü S ' CONSERVAS - 
TA LIÇAS - COMPOTAS - SALAMES

QUEIJOS - MANTEIGA, etc.

aparelho de refrigeração

Tuda D 1"e *■ Sa- desejar, por propos baixos
Hua .Mal, ft-odoro, _  , uadra ío ^  ^

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



s* 'Min* »• w  » y w H r . » » .  r-‘X-/r,. xv '^ jx ^ n *w s*Ä M b A »B *is»rixy iisa ^ o»i3 m m rrr.«ä n «em u < i * nv*m**K 4a PAG IS A
*es~*i£ä*a. i  ä&. iS

Editai Editai
Ku, João Gualberto da Sil
va Filho, Segundo Tabe
lião de Notas da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc.

Faço saber que está em meu 
cartório, á rua Quinze de no
vembro, numero dezesseis ( 16 ), 
nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, um  ̂ DUPLI
CATA do valor de Um mil cen
to e setenta e dois cruzeiros e 
noventa centavos (CR£ . . .
1. 172, 90) emitida por E. Mo- 

sele & Oa , estabelecido em 
Caxias do Sul contra Lidalecio 
Souza.

E como não se tivesse encon 
trado o devedor ,pelo presente 
intimo-o a vir pagar a referida 
DUPLICATA, ou a dar as ra
zões da recusa, notificando-o, 
desde jà, do protesto, caso uã<> 
compareça no prazo legal .— 
Dado e passado nesta cidado de 
Lajes, aos vinte e dois dias do 
mês de Janc ro de mil nove

centos e quarenta e sete -  -  -  
(22-1- 1947) -  Eu João Gual- 
berto da tíílva Filho, Segundo 
Tabelião e Oficial de protestos 
em Geral, que o datilografei 
«ubscrevo e assino.

João Gualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos

Eu, João Gualberto da 
Silva Filho, Segundo Ta
belião de Notas da Co
marca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faço saber que está em meu 
cartório, à rua Quinze de No
vembro, numero dezesseis (16) 
nesta cidade de Lajes, Estado de 
Santa C. tarina, uma NOTA 
PROMiSSORlA do valor de Do
ze mil cruzeifos (Cr$ 12.000,00) 

j emitida por Otsvio de Souza 
Ramos, a favor de Pedro Piu- 
matú.

j E como não se tivesse en
contrado o devedor, pelo pre
sente intimo-o a vir pagar a 
referido NOTÁ PROMiSSORlA 
ou dar as razões da recuza, no
tificando-o desde já do protes
to, caso não compareça no pra
zo legal Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos vinte e 
dois dias do mês de Janeiro de 
mil novecentos e quarenta e 
sete (22 1 =  1947) Eu, João
Gualberto da Silva Filho, Se-, 
gundo Tabelião e Oficial Jej 
protestos em Geral, que o da
tilografei, e também assino.

João Gualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos

Eu, Joio Gualberto da Sil
va Filho, Segundo tabeliao 
de Notas da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc..

Faço saber que está cm mea 
cartório, à rua Quinze de novem
bro, numero dezesseis (16/ nes
ta cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, uma DUPLICA
TA do valor de um mil quatro
centos e setenta e nove cruzeiros 
e sessenta centavos (CR$. . . . 
! .479, 60 ), emitida por E, Mo- 
sele k  Cia. , estabelecido em 
Caxias do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul, contra João Ba
tista Barros.

E como não se tivesse encon
trado o devedor, pelo presente 
intimo-o vir pagar a referida 
DUPLICATA, ou a dar as ra
zões da recusa, notificando-o, 
desde já, do protesto, easo não 
compareça no prazo legal,- Di 
do e^passado nesta cidade d’1 
Lajes, aos vinte e dnis dias do 
mês de Janeiro de mii nnvocen- 
tos e quarenta e sete (22 1-1947). 
Eu, João Gialberto da Silva Fi 
lho, Segando Tabelião de No
tas e Oficial de protestos em 
Geral, da Comarca de Lajes, que 
o datilografei também assino. 
João Gualberto da Silva Filho 

Oficial do Protestos.

Editai Editai
Eu, João Gualberto ria 
Silva Filho, Segundo Ta
belião de Notas da Co 
marca rle Lajes, Estado de 
Santa Catarina, no forma 
da lei, etc.

Faço saber que está em meu car J 
torio, ã rua Quinze de Novem
bro, nnmero dezesseis (16), nes
ta cidade de Lajes, E-tado cie 

! Santa Catarina, u na DUPLICA- 
>TA do varar de Quinhentos e 
j  vinte nove cruzeiros e trinta 
! centav-is ( Or$ 529,30, ) en.ilida 
1 por Irmãos Cesar & Cia Ltda.,
I contra Bentvenuto Chav s de 
■ Jesus.

E como não se tivesso en- 
jeontrado o devedor, pelo pre 
isente intimo-o a vir pagar a re- 
jferida DUPLICATA, ou a dar 
! as razões da recusa, nobficando- 
lo desde já, cio protesto, caso 
.não compareça no prazo legal,
| Dado e passado nesla ci- 
! dade de Lajes, aos treze dias 
ido mês de Janeiro de mil no
vecentos e quarenta e sete -

Eu, João Gualberto cia 
Silva Filho. Segundo Ta 
belião de Notas da Co
marca de Lajes, Estado 
do Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faço saber que está em meu 
cartorio, à rua Quinze de No
vembro, numero dezesseis (16/ 
nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, uma DUPLI
CATA do valor de setecentos e 
noventa e nove cruzeiros (Cr. 
§799.60) emitida por Leoutino 
Alfredo Ribeiro contra Paschoal 
Arnoni. E como não se tivesse 
encontrado o devedor, pelo pre
sente intimo o a vir pagar a re
ferida DUPLICATA ou dar as 
razões da recusa, notificando-o, 
desde jà, do Protesto, caso não 
compareça no praso bgal. Da
do e passado nesta cidade de 
í-njtís, Estado de Santa Catari
na, aos treze dias do mês de 
Janeiro do ano de mil e nove
centos e quarenta e setr . . . 
( '3  1 1947). Eu, João Guslber-

(13 - 1 —-16^7). Eu Jcão üu ilber- i da Sllva Filh°. Segundo Ta 
to da Silv » Filho, Segundo Ta- bel,âo de N“ ,as e Oficial Priva-
belião de Notas, e Oficiei de Pro
testos em Geral, da Comarca 
de Lajes, que o datilografei, e 
lambem assino.

João Gualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos

tivo de Protestos em Geral ua 
Comarca de Lajes, que o dati
lografei e também asssino.

João Gualberto da Silva F.lhj
Oficial de Protestos

de todos os tipos, da a fa 
mada m a rca  C a r a m u ft !,  

tem os para pronta en trega  para  qualquer  
quantidade

Ubirajára de Almeida Vallim &  Cia. Ltda.
Bua Marechal Deodoro, s/ n'.

LAJES - -  Santa Catarina

VEN D E-SE UM A EXCELEN TE IN liÚ STH iA
FABRICA DE ESPELHA E ARTEFATOS DE MADEIRA 

------------  SANTA CATARINA
Vemie-se esta magnifica Industrii em franco desenvol

vimento. dispondo d» força motriz, operários habilitados, 
com longa prática de serviço, fregurzia certa em praças do 
Estado e do País. O motivo da venda será explicido parti
cularmente aos interessados.

INFORMAÇÕES PARA A CAIXA POSTAL N. 96 

Blumenau — I — Santa Catarina

Assinem o «CORREIO L a GEA.NO

DR. |0Ã 0  COSTA N E T T 0
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos
Operações: de Estouiago, Intestino, Apendicite, Figr.do e 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (papo/ Hérnias, Varizes e He- 
nonoidas. Rins e Próstata, Utero. Ovários e Seios. Tumo
res era gorai. Cirurgia dos Ossos e Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congénitos e Adquiridos.

Tratamento Médico c Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e na Maternidade 
Teresa Ramos

Consultório: Praça João Pessoa ( e m  c im a  d l  Ca fé  C r u z e ir o )

á ta iiç ã ü
Vende-se no Lsgoão, pro- 
ximo á Olaria Melim, com 
frente para a «Estrada Fe- 
ricrnL ótimos e futurósos 
lotes, dos quais muitos 
strvidos pela «rede de 
agua».
Ja eslão medidos e alinha
dos em ruas projetadas. 
Ajuste de preços e condi
ções de venda, com Ciiilo 
Luz à Rua João de Castro 
li0 15 ou no Bar Avenida.

mpresa Valenti
CARGAS e KNCOMSNDA3

VIAQENS KEGULARES ENTRE: Porto Alegre - 
Beuto Gonçalves e Caxias do Sul - (no Rio Or. Sul).

ein, n, tot

Vende-se
barato, uma charreta com 
tolda, boas molas o rudas 
de borracha.
Informações no9ta redação

V endtt-Sd ümí . caf demadeira, a rua 
Mal. Deodoro esquina Ti- 

radente9. Otirao ponto para 
negocio. Tratar corn Fulvio 
Pinto.

T tm s «Liniousine»
j Sebastião Prudente tom para 
j negocio ura excelente lote de 
’ouros da raça «Limousiiie» 

Melhores informações em 
sua residência à rua Hercilio 
Luz 47.

ENTRF — Capão Alto - Campo Belo - Côrro 
Negro - Anita Garibaldi - Celso fiamos - Joaçaba - 

CapinzaJ - Tangará - Videira.

P
tis  'cjeru: wx ̂  ein, :

PORTO A LEGRE — F. B. Lambiase & Irmão - 
Farrapos. 1350 - Fone 2955 »Peça 5.1 

CAXIAS do SUL — Vva. Pedro Turra, Rua 18 do 
Forte, 2177 - Fone 744

CAMPOS NOVOS Hotel Valenti

VENDE-SE
3 lotes de 12 x 40, na estra- 

i da que conduz ao Ceiniterio 
à Tratar com Henrique Zaniol. 

t Rua Quintioo Bocaiuva, n°. 3

N 0 V 0  H O T E L
IPMÃOS TETTO

Prcdio novo à rua Hercilio Luz, esquina Benju- 
min Constant, peido do Hospital

Quarto« para 9olleiro e casal com luz direta, ba
nhos trios e quentes. Cosinha de la. ordem

TUDO NOVO
Dirigido pelas famílias dos proprietários
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

0 Dr. Afonso ÂSber-f Aviso ao Comércio o à Indústria
to Hibäfro Noto con 
vidado peio Governo

DECRETO n. 1
de 8 de Janeiro de 1947

O Prefeito Munic.pal de Lajes, u- 
sando da atribuição que lhe confere 
o art. 12; item 111, do decreto-lei fe
deral n. 1.202, de 8 de abril de 
1939,

DECRETA:
Art. 1. — Fica criada uma escola 

mixta municipal no local denomina
do Pinheirinhos, no distrito de Cerro 
Negro.

Art. 2. =  Este decreto entrará 
em vigor na data da sua publicação 
revogadas as disposições em contrá
rio

Prefeitura Municipal de Lajes, em 
8 de Jaueiro de 1947 
Ass.: Jaito Ramos

Prefeito Substituto 
lvannyr Montenegro 
Secretário Substituto

V.8 de outubro de 1942:
C Maria de Lourdes Souza Andra

de que exerce o cargo de Professor 
Padrão A4, do Quadro Unioo do 
Município (Escola mixta municipal 
de Potreiro Grande, uo distrito de 
Índios), de trinta (30) dias, com to
dos os vencimentos, a contar da preJ 
sente data.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 

28 de Jaueiro de 1947 
Ass.: Jairo Ramos 

Prefeito Substituto

DECRETO
de 29 de janeiro de 1947 

i O Prefeito /Municipal de Lajes, re 
i solve:

Conceder exoneração
De acordo com o art. 92, § J............ ..
alinea a, do decreto-lei estadual i'nr’ |Mí  I1(_ 
n. 700, de 28 de outubro d e ílnCIUe U(T1 CUfSO

A m sricano
Um brasileiro acaba de ser 

convidado pelo Departamento de 
Estado norte americano para vi
sitar os Estados -Unidos. 
Trata-se do nosso conterrâneo 
dr. Afonso Alberto Ribeiro Ne 
to rilho do dr. Walrnor Ribeiro 
e redator da arrenda noticiosa 

i United Press.
|0 dr. Ribeiro Neto esteve um 
'dia na nossa cidade, em visi
ta de despedida aos seus pais, 
pois seguirá para os Estados 
Unidos no proximo dia 30, por 

'Via aérea. Entre outros aspétos 
a viajem do nossso conterrâneo 

completo de

Pede-nos a Fiscalização do Imposto "de Consumo qne avi
semos aos interessados que está correndo o prazo para qne os 
fabricantes, comerciantes, ambulantes, escritórios comerciais, re
presentantes. agentes ou prepostos de fabricantes ou comercian
tes, paguem suas patentes de registro (imposto federal) afim 
de que possam vender ou fabricar regularmente durante o ano 
de 1947.

DECRETO d. 2
dé 22 de janeiro de 1947

O Prefeito Municipal de La/es, 
usando da atribuição que lhe confe
re o art. 12, n. ill. do decreto-lei fe
deral n. 1202,

DECRETA:
Art. 1. — Fica criada uma escola 

mixta municipal no local denominado 
Rancho de Taboa, no distrito de Ín
dios.

Art. 2. — Este decreto entrará em 
vigor na data da sua publicação re
vogadas as disposições em contrário. 1
Prefeitura Jinuicipal de Lajes, em 

22 de janeiro de 1947 
Ass.: Jairo Ramos 

Pi efeito Substituto 
lvannyr Montenegro 
Secretário Substituto

DECRETO
de 28 de Janeiro de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes, iç° jjq  
resolve: NOMEAR;

De acordo com o art. 15, item 
1V, do decreto-lei estadual n.
700, de 28 de outubro de 1942;

Eni Siinâo Rodrigues para exercer 
o cargo de Professor, Padrão A4, 
do Qnadro Unico do Município (Es
cola mixta municipal, de Pinheiri- 
nhos, no distrito de Cerro Negro.

Prefeitura -Municipal de Lajes, em 
28 de Janeiro de 1947 

Ass.: Jairo Ramos 
Prefeito Substituto 

lvannyr Montenegro 
Secretário Substituto

1942 (especialização em jornalismo na
A Maria José Rosa do cargo de j Universidade de Missouri, onde 

Professor, Padrão A4, do Quadro jserá recebido com o hospede ofi- 
Unico do Município (Escola m ixta.c jaj <jo g 0Venl0 norte-am ericano, 
municipal de Faxinai de Dentro, no | . . & , . . .
distrito de Índios). 1 Ao lornalisla patrício as nos-
Prefeitura Muuicipal d e  Lajes, em 1 S3S felicitações e votos de fe- 

29 de janeiro de 1947 • licidade.
Ass.: Vidal Ramos Júnior .
Prefeito Municipal i
Jairo Ramos — Secretário

Requerimentos Oespachadoi j
Dia 22 de jaueiro de 1947;
N° 11 — Arruda & Ráu Ltda. — Li

cença para reformar o pré
dio do sr. Osvaldo Camar
go, à rua 15 de Novembro 
— 3* despacho: Sim.

Dia 24 de janeiro de 1947

Esse prazo terminará no proximo dia 23 de Fevereiro- 
sendo, porem, de toda conveniência que os interessados domi
ciliados no muiiicipio de Lajej procurem a Coletoria Federa’, 
desta cidade até o dia 20 de Fevereiro, trazendo a patente de 
registro do ano de 1946, para efetuar o pagamento do imposto 
devido.

O mesmo devem fazer os interessados residentes nos muni
cípios de São Joaquim e Curitibanos, procurando as Coletorias 
Federais instaladas nas sédes dos respectivos municípios.

Qutm deixar de efetuar o pagamento até o dia 28 de Fe
vereiro proximo„ficará sujeito a ser^notificado e a pagar cm do
bro o imposto devido.

A gradecim en to
PEDRO DELLA ROCCA e família, penhorados agradecem a 
todas as pessoas que compareceram ao sepultamento de seu que
rido filhinho Pedro, assim como aos que enviaram flores, con 
dolências e os confortaram.

- João Mendes & Filhos — 
Lançamento de um cami
nhão — Indeferido por se 
tratar de caminhão coor
denado.

Dia 27 de janeiro de 1947
N° 128 — Aurino Goularf Rosa — 

Transferencia de terrenos 
— Sim.

Dia 28 .de janeiro de 1947

V en d e*se .
Uma ótima ctiacara, medindo, 

mais ou menos, 1.200 m2 teri- j 
do uma casa de madeira com , 
9 pecas benfeitorias etc. situada ; 
atraz da Avenida 3 de Outubro,' 
próxima do Armazém Cardoso, 
por preço de ocasião.

Tratar na mesma chacara com 
Firmíno Branco.

A todos a sua gratidão 
Lajes, 29 de Janeiro de 1947.

N°
DECRETO

de 28 de janeiro de 1947 
O Prefeito Municipal de lajes, 

resolve:
NOMEAR:

De acordo com o art. 15, item
) V, do decreto-lei estadual n.
700, de 28 de outubro de 1942

Ernestina Pereira Neto para exer- t
cer o cargo de Professor, Padrão A4 ! [ j m ,. o f r í U l P Í l  <|n I,.» j
do Quadro Unico do Município 'Es-j Ul l l d  11(1 vJtXl

135 — Maria de Lourdes Souza 
Andrade — Professora Mu
nicipal — 30 dias de licen

ça para tratamento de saude 
— Sim.

139 — Arruda & Ráu Ltda. — 
Licença para fazer reparos 
no prédio do sr. Gioero Ne
ves — Sim.

OSMRECIS
ADVOGADO

Praça João Pessoa 
Edij. Dr Acácio -  1:andar

L & J I S
«Sortia Catarina

4 lotes á venda

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

Aparelhado para toda a clinica 
especialidade.

e cirurgia da

Consultório: Edifício Dr. Acácio
2o pavimento

ipio
ccla mixta municipal de Rancho 
Taboa,, no distrito de ludios ) 
Prefeitura Municipal de Lajes, 

28 de Janeiro de 1947 
Ass.; Jairo Ramos 
Prefeito Substituto 
lvannyr Montenegro 

Secretário Substituto

PO R TAR IA
de 2H de Janeiro de 1017

de xa Econôm ica Federa 
cm O e s c iu m a

Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa Siqueira Campos, 

j medindo dois lotes ]2,00 ms

x l5,i*0 ms de fundos, e os 
outros dois 10,00 ms x 39,00 
m de fundos.

M a rio  T e ixe ira  C arrilho  
Advogado

( D esem bargador A p o se n ta d o )
Consultas e pareceres. Ações civei9, comerciais, 

criminais, acidentes no trabalho e trabalhistas

Rua Cel. Cordova, 40 -  Cx. postal, 19 -  Fone 88 -  Lajes

O sr. Ulderico Canali, geren- 
! te da agencia local da Caixa 
Eomômica Federal, recebeu

VENDE-SE
habitada,

Vende-se uma ca
sa nova ainda nao 
com 9 peças, to-

( j .reiiuuv com unicação do Dr. Artur Bra- da de material, junto a pro-
O Prefeito J/unicipal de Lajes, sil Viana, presidente do referido i priedade do Sr. JoRo Batis-
an I u o . i I 1 !    t C ~1 «» * _ . -i \ TJ I * ____ 1 I  resolve; estabelecimento, anunciando a

conceder l i c e n ç a :  instalação da agenciade Cresciu-
lle acordo com o art. 155, letra '  b .. j ..
a, combinado core o art. 157, do paríl O proximo dia 22 dt 
decreto lei estadual, n. 790, de Fevereiro.

ta Dias, à Rua Florianópolis. 
Baratíssima

Tratar nesta redação

Atenção
A firma .7. WOLFF & CIA. comunica que acaba de 

receber transformadores IIAUCHE, da General Motores do 
Brasil, S. A. jíara Rádios Motores etc.

Rua Cel. Tiago de Castro Lajes

M atriz :
KLOFIANOPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

C a r l o s  ï l œ p c k e  S. A .  Com ércio e  In d ú s tr ia
FILIAIS EM: LAJES — LAliUNA—RLUMENAU—JOAÇABA -  JOIN VILR- S. FRANCISCO DO SUL

ENDEREÇO TELEORAFICO H  O E P C K t

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

DE

A g e n c ia

EXPEDIÇÃO E

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

Fazendas nacionais e estrangeiras. Algodões, Morins e Cambraias Casem iras, Teci
dos para Cortinas e Tapeçarias, Colchas. Cobertores, Acolchoados, Panos para 
mesa, Lonas, Tecidos rayon lisos eestampados, Linhas para bordar © serzir, Lá 
para bordar, Perfumarias. Armarinhos, Charutos, etc. 

i erros em barras para ferreiros e construções, chapas d© ferro, folhas de flandros, «a- 
uos galvas&dosi e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros para vidraças, 
obras de vidro e cristal, louças sauitarias, camas de ferro e madeira, Tintas a 
oleo © wtn pó, serra p ira engenho, conservas ern geral, vinhos nacionais ©

estrangeiros
M otocicletas, Bicicletas a motor, tricicletas. brinquedos.
Maquinaria «m geral para oficinas ineianicas. fnndiçJes, etc. laias, (»machos. Maca

cos, ferramentas para todos os fins, cofres e ouxotos da aço. om p le -
to sortimento de material pira instala-qes elotricas, ara I >s, maquinas de bene
ficiar madeira, motores elotricos. etc.

Drogas em geral, por atacado
AijtiUes da General Motors do ttrasil S .áA.
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Por teu íntermedío abraço todos os companheiros de Lajes, peja br- 
. —  midavel vitoria —

( Telr.jmm i recebido pelo ar. Vidai Ramo* Júnior) Adrirbal Ramo* da Silva

1-2-47. Correio i^ageano G«, PAQINA

A b â P í T â l  ^ casa ^ ue Procura *er sempre as maiores novidades  
ü í i r l i n L  e.n a rtig o s  para homens, m ulheres e crianças

Rua Correia Pinto, 80

Eíícerram enta da apuração eleitoral em
Lajes

No dia 29 do corrente teve lugar Não me impressionam os comentá- 
na sala das audiências do Juízo de rios ou boatos que se façam ou se 
Z)ireito a solenidade de encerramen- possam fazer, se é que cies existem 
to da apuração eleitoral, que cor- envoltos no véu da malicia e nas do- 
reu em perfeita ordem, graças a de- • bras da paixão política. 
dicaçSo e boa voiftade da Junta

RODOLFO LANGE
Regressou de Florianópolis 

io Sr. Rodolfo Lange, digno Ge- 
í rente da filial Hoepcke nesta 
cidade.

SILVIO

Aparadora, que não poupou esforços 
para conseguir os seus altes objeti
vos.

Ao finalizar os trabalhos, falou o 
!’residente da Junta, Dr. |lvo Gui- 
liion Pereira de Mello, luiz de Di
reito da Comarca, que disse o se
guinte-.

< Vpós nove dias de ingentes es- 
,rços e afanoso rabalho, chegou a 

luuta Eleitctal ao final da apuração, 
abrindo 92 urnas, sendo 52 de /.a* 
jes, 20 de S. Joaquim e 21 de Bom 
Retiro.

Graças a atuação dos Presidentes 
de .t/esas Receptoras, com os quais, 
de publico me congratulo pelo de
ver cumprido, e a orientação da 
junta, não houve nenhuma nulidade 
a pronunciar de modo a haver reno- 
vaç&o de secção eleitoral, a não 
ser uma duvida referente a unia 
secção de fíom Retiro, em que se 
alegava devassabilidade da cabine, 
cuja urna não apurada foi remetida 
ao

GAMBORGI
Acompanhado de sua exma. 

esposa regressou de São Paulo, 
o Sr. Silvio Gamborgi, fazen - 
deiro c industrialista residente 
nesta cidade.

Tribunal Eleitoral.

Não importa que a voz das urnas 
tivesse falado contrariamente á opi
nião de muitos. O que interessa e 
nos orgulha é o grau de educação 

_  , 1  política revelado pelo povo nas elei-Houve vários recursos de vetos ç<5es.
impugnados de outras zonas, que : Agradecido ao snr. Prefeito 2/uni- 
votaram sem ressalta, cujos votos a ripa! pela boa vonta-le, auxilio, soli- 
junta não apurou. citude e presteza. com que se houve

As atas foram bem lavradas por es- junto a este ,julzo, oara a rea|izaçào 
crivães do Juízo, ao termino da apu- eficiente dos Serv.ços eleitorais. ' 
ração década urna, ao par dos tna-1 Agradecido pela colaboração de to 
pas, que eram centralizados em fo- dos e pelos votos (ie congratulações

Estou plenamente tranquilo com a 
minha consciência e meu nome de 
magistrado honrado é uma garantia 
para o sereno cumprimento da lei.

A tribuna jornalística deve ser u- 
sada com as finalidades de ensinar e 
educar, orientando a opinião publica, 
e nunca com outros fins que possam 
desviar-lhe do seu verdadeiro cami
nho. Disse o grande Prof. Ferreira 
da Rosa que: «O jornalismo bem 
compreendido é ao mesmo tempo es
cola e tribunal; o jornalismo digno

e“  m ^»turvrap0 ° magi’ té'  UBIRAJÁRA DE ALMEIDA
díeus amigos e distintos auxiliares! í VALL1M

Louvo o vosso trabalho e o vosso, _  c  - r, ,
esforço, que muitas vezes, culminou De 5*30 r 3U,0 regressou O
com o sacrifício da vossa saúde. Da Sr. Ubirajira de Almeida Vallim,
compreensão dos vossos deveres, da comerciante desta praça 
vossa dedicação, é que se deve o r x
exito da apuração. ARNO OSCAR MEYER

SRTA. TEREZINHA 
DISCHER

De sua viagem à capital do 
Estado, retomou a professora 
Srta. Terezinha Discher.

lha separada e lidos eu  voz alta.
As urnas abertas á vista de todos 

e as cédulas contadas e recontadas

Esteve alguns dias nesta ci
dade, o Sr. Arno Oscar Meyer, 
comerciante e indusirialista em 
Bom Retiro, Presidente do Di
retório do PSD. e candidato à 
deputação estadual por aquele 
município.

HILÁRIO BLEYER
Regressou para São Joaquim 

o Sr. Hilário Bleyer, digno Pre-
e

C o m p a n h ia  C a ta r in e n s e  de  F o r ç a  e L u z  SA.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

De ordem do sr. Diretor -  presidente, convido os senh 
res acionistas ase reunirem em assembleia geral ordinaria, a rea 
lizar-se na séde social sita à rua Correia Pinto, 78, às 14 horas 
do dia 22 de fevereiro

Ordem do dia
A) Aprovação do balanço, conta de lucros e perdas, relatorio 

da diretoria e parecer do conselho fiscal
B) Eleição do conselho fiscal e suplentes para o exercido

1947. ✓
C) Assuntos diversos de interesse da sociedade.

Lajes, 1- de fevereiro de 1947 
Ataliba da Costa Avíla  

Diretor — Secretario

A m oldo Francisco da Rosa e 
Oarmen R am os R osa

participam aos parentes e pessoas de suas ralações o nasci
mento de sua filhinha SON/A FRANCISCA, ocorrido em 
25 de janeiro, na Maternidade Teresa Ramos.

Lajes, 31 -  1 -  947.

íioie <

Edital

formulados pelos Delegados do PSD 
Dr. J/ario Carrilho, da UDN Drs.

. . .  . .  Hans Budchen e Fulvio Borges do feito daquele município e influ
r,scInznaee-,o P ’ AmV ^ “ 'm Pinto de Ar- ente prócer pessedista ali.iiscanza,. o. ' ruda. que também souberam coinpre-

Sem razao e sem nenhum tunda- ender a fiua|idade dos no£SuS
mento a opinião apaixonada de quem trabalhos, fazendo justiça á lisura e 
queria ver na Junta, elemento» de j patriotismo na nossa indormida atua

ção.»
elemento»

outros partidos na sua composição, co
mo se a este orgão apurador mereces
se a cogitação de nomes políticos, 
tanto mais que, a nomeação dos se
us componente foi feita pelo E. 
Tribunal Eleitoral, 20 dias antes das 
eleições, seguindo o ensinamento da 
lei, que manda nomear cidadãos de ; 
notons integridade moral e indepen- < 
dencia.

Os cidadãos íntegros e ÍDdependen- j 
tes, que mereceram a nossa confian- ! 
ça e a do Tribunal, aqui estão todos. 1

E’ um Batista Tezza. advogado e 
Prof. do Instituto de Educação; um 
ibraim Sim.lo, Coletor Federal, acos
tumado a lidar com dinheiros públi
cos, um Gualberto Filho. Tabelião e 
Escrivão do Oivel; um Druci Ri b e i-. 
ro, Escrivão de Órfãos; um Euper- 
cio Koeche, Oficial do Registro C i- : 
vil; um Cândido Freitas, Coletor Es- 
tadual e, emfnn, um Guilherme So
cas, alto funcionário da Diretoria 
■le Estrada de Rodagem.

Dou-me por satisfeito e feliz por 
ter orientado os trabalhos na com
panhia desses auxiliares dignos e 
honestos, de minha inteira confian
ça. com a colaboração iutatigavel do 
Escrivão Eleitoral Ari Furtado e do 
auxiliar naquisitado Cid Souza,

Assinem «Correio Lageano»

HERCIL10 VIE IRA 
Esteve alguns dias nesta ci

dade o Sr. Hercilio Vieira, for
te fazendeiro no Município de 
São Joaquim.

Filiai
C  Ramos & Cia.

Rua Cel. Cordova - Ed. Centenário - End. 
telegr: «Som aro.

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS

Representações e Conta Própria
Couc*i;ssiouários da:

Internationa! Harwestcr Export fio.
Auto-caminhões — Auto Ônibus - -  Maquinas agrí
colas — Tratores de rodas — Tratores de esteiras — 
Motores a óleo Diesel — Conjuntos elétricos.

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

Faço saber que está em meu car
tório, a rua Quinze de Novembro, 
numero dezesseis, nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Catarina pa
ra ser protestada, por falta de paga- 
meuto, uma Nota Promissória do 
valor de Cr 2.500,00 (Dois mil ? 
quinhentos cruzeirosl. emitida por 
José Rodrigues Padilha a favor de 
João Maria Borges de Liz, E como 
não se tivesse encontrado e emitente, 
pelo presente intimo-o a vir pagar 
a referida Nota Promissória ou Ti ir  
as razões da recusa, notificando-o. ' 
desde já, do protesto, caso não 
compareça no praso legal. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, Esta
do deJSanta Catarina, aos trinta e 
nm dias do mês de Janeiro do ano 
de mil e novecentos e quarenta e 
s- e, Eu. João Gualberto da Silva 
Filho. Oficial de Protestos em Geral, 
que o datilografei e a»sino.

João Gualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos em Gersl.

Procura-se ume casa
Ou apartamento para um ca

sal sem filhos, preferindo-se no 
.centro da cidade e que tenha-' 
de 4 a 5 peças com instalações! 

| sanitaria e eletrica. 
i Tratar no Novo Hotel, com 
Imero Amarante.

CONVOCAÇÃO DAS CLAS
SES DE 1926 e 1927 
Declaração de insubrnissão 
Si» nesta data declarados in

submissos todos os cidadãos 
brasileiros, natos e naturaliza
dos, nascidos entre lo de Jane: 
ro de 1926 e 31 de Dezembro 
de 1927 (classes de 1926 e 11127), 
residentes nos estados do Para
ná e Santa Catarina e no Terri
tório Federal ae Iguaçu, que 
não se tenham apresentado pa
ra o Serviço Militar até às 24 
hs. do dia 31 de Janeiro de 1947.

Não estão compreendidos 
nesta declaração os cidadãos 
das referidas classes que sejam 
reservistas de la. e 2a. catego
rias. praças ou oficiais das For
ças Armadas (Exército, Mari
nha e Aeronáutica), bem como 
os que possuam documentos ds 
quitação com o Serviço Militar 
(de adiamento ou dispensa de 
incorporação, de acordo com 
as leis em vigor.
Lajes, 1° de Fevereiro de 1947.

C onsojeio
Realizou-se em Florianópolis * 
lb do corrente, o enlace matri- 
momal do sr. Ernani Camizão 
Ávila, do comercio daquela ca
pital, e da srta. Zilma Vieira, fi- 

i o sr. Tertuliano Vieira, co
merciante ali.

C L U B E 0 LHO Di«8176iesper«l ^ 'a n U ^ T '™  ~  bailes can>«alesco-
t -  m i *  I re*ZTmL :Z T  ^  ,‘ 3mesas com 0 sr. José Braescfcer.
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