
0« jornais não se recomendam na razão direta dos desaforos e das violências 
 ̂ P t ^o r e v O  jornalista in emperante«, mal comparando, é um

beoeao inconvenientíssimo, num salão do boa sociedade. Raivar, aos br,rbotões9 
bolçando agua chilra do vernáculo, corrompido na ralé e nas lavagens do mais 
acido vocabulário, — denuncia perturbações sintomáticas de conciêncía carre

gada e possessa, ao serviço de causas dignas de melhores defensores •

CORREIOLAG EANO
D i r e t o r

e
GerenteAlcibiades Outra Semanário^

Sábado
22 de Fevereiro de 1947 
ANO —  VI .  N. ° 381

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

Comunicado do Di
retório Nacional do 

P. S. D.
Eleito o dr. Nereu Ramos

Rio, (A. N.) —  Reuniu-se  
ontem o Conselho Nacional do 
Partido  Social Democrático e 
foi distribuida a seguinte no
ta oficia!:

«Sob a presidência do de
putado Benedito V aladares,  
reuniu-se, hoje, o Conselho 
Nacional do Partido Social 
Democrático, teudo ficado de
liberado o preenchimento da 
vaga ab e rta  na comissão di
retora, para a  qual foi eleito  
o sr. Nerêu Ram as.» Picou,  
outrossim, assentado: P )  —  
aclamar membro da comissão  
diretora o sr Nerêu Ramos;
2°) — sugerir ás comissões que realizem convenções  
estaduais para tra tar  dos assuntos partidários; 3 -) —
convocar a Convenção Nacional para a data oportuna- 
mente m arcada.

F ica ,  assim, Presidente do P .  S. D. o sr. Nêreu R a 
mos, por isso que a  unica v a g a  existente na comissão  
diretora era de presidente, que vinha sendo exercida in
terinamente pelo sr. Benedito Valadares.

EDITAL DE INTERDIÇÃO
O Doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de 

/ Direito, da Comarca de La
jes, Estado de Santa Ca
tarina, ua forma d2 lei, 
etc.

Faz saber a quantos o pre
sente edital virem ou dele co

nhecimento tiverem que, por 
este Juizo e cartorio do Escri
vão que este subscreve, foram 
regularmente processados os 
termos de interdição de Josina 
e Julia Godinho Bapbsta, ten- 

,‘ do sido decretada a interdição 
•tas mesmas por sentença des
te juizo, cuja sentença é do teor 
seguinte: «Vistos estes autos 
do processo especial de inter

dição de Josina Godinho Bap- 
tista e Julia Godinho Baptista, 
requerida pelo Dr- Promotor 
Publico. Autuada a inicial, foi 
expedida precatória para a Co
marca de S. -José, afim de se 
realizar o exame psiquiátrico 
das interriitandas, que se en
contram recolhidas a Cólonia 
Santa A na. Alí naquele Hospi
tal foi procedido o exame pelos 
médicos Drs. A*gripa de Castro 
Faria e Alfredo Chorem. Rea
lizou-se ã»audiencia de instru
ção e julgamento com _o com- 
parecimerdo das partes interes
sadas, correndo o processo ie- 
guhrmente. Isto posto — Con
siderando que nos termos da 
lei civil (art. 449J, sendo a- in
terdição promovida pelo Minis
tério Publico, o incapaz terá 
lim curador a, Lide: Consideran
do que os loucos de todo o 
genero, por serem absolutamen 
te incapazes de exercer pessoal 
mente os atos da vida civil 
( rt.,5, — n. II, do Cod. C'viI). 
estão sujeitos á Curatela (art. 
446, n. I do Cod Civ.l), Con
siderando que na falta do con
jugue, pai ou mãi compete a 
Curatela uo descendente maior 
(art. 154, do Cod. Civil), que na 
hipótese é o cunhado das in 
terditandas Manoel Fernandes 
Arruda; Considerando que o 
laudo medico concluiu, de mo
do positivo, pelo estado üe ali
enação mental das interditandas, 
sob o diagnostico = oligofrenia 
- estando, em consequência, in
capacitadas de reger sua pes
soa e bens; Julgo procedente 
a ação, para declarar, como 
declaro, a interdição das irmãs 
Josina e Julia Godinho Baptis
ta, as quais ficam inhibidas da 
pratica de todo e qualquar 
ato da vida civil, 3tos que se
rão de ora avaute representa
dos por seu Curador, l^ara Cu
rador nomeio seu cunhado Ma
noel Fernandes Arruda que será 
intimado a assinar o compro
misso, após o registro da sen
tença, observadas as disposi 
ções dos arts. 103 e 104 do 
decr- n° 4857, de 9 âe Novem
bro rle 1939. Designe-se dia e 
hora para a audiência de pu-

Os médicos norte-americanos 
prevêm o fim das pneumonias

í Washington (S!H) — Os Mi
cróbios da pneumonia, que su- 

,cumbem em grande escala à po- 
Aência das sulfas, estão na lista 
dos germes que esperam o 
golpe de misericórdia, pois a 
medicina tem esperança de des
cobrir o, ponto fraco que fal
ta atacar para acabar de vez 
com eles.

Em frente de antibióticos po
derosíssimos, os pneumococos 
já deixaram antever qual é es
se ponto fraco, que levou os 
médicos estadunidenses a afir
mar que o fim. das pneumo- 
nias está à vista.

Pretendem esses cientistas 
relegar a pneumonia a um pa
pel muito inferior no drama da 
mortç. O atual tratamento quí - * 3

mico. conforme acentua o dr. 
William W. Bolton no mensá- 
rio da especialidade «Hygeia*, 
não é perfeito, embora seja 
mais eficiente do que o trata
mento pelo soro usado noutroa 
tempos. Todavia, ós novos mé
todos permitiram revelar alguns 
aspectos da doença que ante
riormente não podiam estudar- 
se devido ao fato da morte in
tervir com maior assiduidade 
no antigo tratamento. H .je em 
dia as sulfas. a penicilina e a 
estreptomicine refreiam um ata
que de pneumonia em algumas 
horas, eliminam as complica 
ções sérias que acompanham a 
doença ou preparam o orga
nismo para a invasão dos mi
cróbios.

Clube 14 de Junho
A Diretoria do Clube 14 de Ju n h o pede eucarecida- 

ruente o comparecirnénto dos Senhores Socios, dia 23,  
(domingo) às 15 horas em sua séde Social para um a reu- 
. ião do Assembléia üeral Rxtraordinária afira de se 
tratar  de assunto de suma ipiportancia para a  socieda
de.

Lajes, 19 de fevereiro de 1947.

Jairo Ramos 
Secretário.

blicação desta decisão, cientes 
as partes. Publique-se por tres 
vezes na forma do art. 609 do 
Cod. Proc. Civil e intime-se. 
Custas na forma da lei. Lajes,
3 de Janeiro de de 1947 Ivo 
Guilhon Pereira de Mello • Juiz 
de Direito Peio que serão nu
los e de nenhum efeito todos 
os atos, avenças e convenções 
que se realizarem sem a assis
tência dt seu curador nomea
do. Para que a noticia chegue 
ao conhecimento de todos, é

espedido o presente edital que 
será afixado no lugar publico 
de costume e publicado na for
ma da lei. Dado e passado, 
nesta cidade de Lajes, aos oito 
dias de mês de fevereiro de 
mil e novecentos e quarenta e 
sete (8-2-1947). Eu, Darcy Ri
beiro, escrivão de Órfãos, o 
datilografei, subscrevi e assi
no.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito.

O Escrivão: Darcy Ribeiro.

Não basta escrever, rab iscar, g a ta fu n h a r qualquer coisa para o povo ler. Ilá necessidade de miolo 
jiiizu sem o quê, o jo rn alista  não passará de um intrujão, desde logo identificado nesse caráter, co-

mo elemento deletério das letras e ch a rljtá n  do jornalism o.
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^ n , u P e t k x W v  Francisco Puoci Primo, de
. L e rro  Negro.

— Ja iro  Homero, filho do 
Dia 2 2 Sr. Álvaro Silva.

A E x m a . Sra. D. Adelai- j — 0  3* Sgto. Ivaní Osorio

Malária

I

Wolff, do 2- Btl. Rodoviá
rio.

—  0  Sr Simeão Moritz de 
Carvalho, Contador do Foro  
local.

Dia 26
A Exma. Sra. D. Hilda

de C. Bleyer, esposa do Dr 
Jo rg e  Bleyer.

— Claudio Floriani, filho 
do Sr. Luiz Floriani Ju n i
or.

— Eomulo Pedro Scóss, 
filho do Sr. Benjamin Scóss.

—  Jonas, tllho do Sr. |u  . ,  . , . .  ____ «.„  , , ' .. , Heiden Rodolfo, esposa doDorval da b l l n  Kamoa, í.v gr
zeodeiro neste momcipio. _  A mcI, ]Da M, rci>]

. „  J A 'n n  I • lha d0 Gap. Valeriano de A Exm a. Sra. D. Dalvia . .  v. , D. ,r> . r , r» Morais, residente no Rio ciePaim Luz, esposa do Ur. T . . T v Janeiro .Aujor Luz.
—  A E xm a. Sra. D. Ma- Dia 27

ria Beatriz, esposa do Sr. Antonio Homero, filho do 
Jorge  P. de Oliveira Sr. Salustiano Ramos.

—  O Sr. Nelson Vieira da —  0  Sr. Sebastião de
Costa, inclustrialista resi-l Araujo Camargo, fazendeiro 
dente nesta cidade. | neste município.

Dia 24  , n .
A Exma. Sra. D. Isolina ;

' iamborgi Branco, esposa do • O menino Cesar Tatleu, 
Dr. Celso Ramos Branco. filho do Sr. Francisco Bran-

— A Exma. Sra. D. Cia- co, do comercio desta cida- 
rinha Floriani, 6sposa do Sr. de.
Luiz Floriani. — O Sr. Jo ã o  Neves da

—  O Sr. Hugo Vieira, fi- Silva do comercio,desta era- 
lho do Sr. Prudente Daniel ça.
Vieira, de Painel. — 0  Sr. Nelson B raésch erJ

— U Sr. Aristides Antu- comerciante uesta cidade, j
nes dos Santos, ruralista em — O Sr. Dorgel Pereira;  
Capão Alto. dos Anjos comerciante em

—  A menina Aurea, fi- Cará. 
lha do Sr. Pompeu Sabatini O —  3' Sgto. Alfredo Je-  

Dia 2õ íronimo Sedrez, do 2* B tl.  |
Iraci Pucci, filha do Sr. | Rodoviário

Por irradiação de hu.ntem, da 
radio Mayrink Veiga, dos Co
mentários escritos pelo nosso 
conterrâneo Affonso Alberto Ri
beiro Netto atualmente nos Es
tados Unidos da America do 
Norte, soubemos haver sido 
descoberta naquele adiantado 
paiz uma droga que cura rapi
damente e rndicaimente a Ma
lária ou impaludismo ou se
zões.

Trata-se do preparado T. M. 
7.618 que constituiu o termo das 
experiências de uma comissão 
de cientistas encarregados pelo 
governo daquele país, ainda du
rante a guerra, para resolver o 
problema, pois esgotava-se o 
stock de quinino e Atebrina que 
possuía aquele país e a Indoné 
sia já havia caído em mSo 
japoneses.

Uma só dose do referido —

Melancolia
Húmida o fria, r. tarde vai morrendo aos pouC(|  

deixando pesar a monotonia sobre os moradores da 
quenina cidade.

Pouco a pouco, as luzes vão se acendendo; 
aqui, outra acolá, parecem pirilampos a  bailar nm 
noite de lua.

Enquanto o caboclo gaúcho toma o chimarrâo  
modesto terraço, o mineiro, com  a  voz em bargada  
saudade, canta  as belezas da terra  natal.

No ar, eleva-se a  voz chorosa de um a sanfonaoi» 
num misto de indiscreção e incredulidade co n ta  uni
das velhas historias de amor.

A’ sombra das folhagens que entrelaçam  as cere 
dos jardins, florescem almas jovens que procuram  m 
tua compreensão.

,llt Indiscreta, a lua espia por detrás da nuvem, e 
dos quanto seus raios prateados separam  corações que bi 

tem descompassados.
Dois olhos solitários pousam uum pedacinho de c

pelos c 
oci

" i £ »
,íf o« »fl 

ebordoar 
Até «roí 
em t:sio«. »P?

*  q“e

pre- 1
parado, faz desaparecer todos | estre|a(j (1 para  depois cairem melancólicos e tristes sobi 
os sintomas da doença e basta r r  - -
tomar mais uma dose por 
semana durante seis a oito se- 11os. 
manas, para a cura ser radical.!

Estão de parabéns os paízes
‘ ‘ apurcomo o nosso devastados 

aquela teirivel endemia.
Em breve, diz aquele cronista, 

a maláiia será apenas uma doen
ça de museu.

a rua lamacenta, perdidos num turbilhão de pensameD#

Curitibanos, Fevereiro de 1947

Mora Regina

WH#»-

0 Carnaval
Atenção

Vende-se ho Lagoão, pro- 
ximo á Olaria Melim, com 
frente para a «Estrada Fe
deral» ótimos e futuiósos 
lotes, dos quais muitos 
strvidos pela «red“ de 
agua».
Ja  eslão medidos e alinha
dos em ruas projetadas. 
Ajuste de preços e condi
ções de venda, com Citilo 
Luz à Rua João de Castro 
li0 15 ou no Bar Avenida.

-------------------- ----------X--------

Terminaram, na m adrugada de
festas carnavalescas do corrente ano.

quarta- feira,

Mas de

Ètf.wj
un grand

leiste esst] 
afeiçoa <1

rs IP
b para cauc

«
í aqut

Ï  ou pr 
luero c 
'repor 
itmpo

brilhante dos realizados aqui nos últimos anos.
Os grandes bailes realizados nos aristocráticos sal 

Iões dos clubes I o de Julho e 14 de Junho. con9tilul  Haja ?iJIr*
ram um acontecimento social de rem arcad a distinçãJjy,

a  ma não obs 
»0 partido

C O R P O
CRUZ E  SOUZA

Pompas e pompas, pompas soberanas, 
Magestade serena da escultura,
A chama da suprema formosura,
A opulência das púrpuras romanas

D n J O Ã O  R I B A S  
R A M O S

ADVOGADO
Rua Correia Pinta, 11

LAJESSANTA CATARINA

deixando em todos os que neles to m aram  parte 
indelovel impressão,

Foi digno de louvores o trabalho das diretorias do#1™ 0 
citados clubes, à cu ja  frente se encontram , respectiva* ,0 c 
mente, os grandes animadores das nossas festas 
Srs. João Gualberto da Silva Filho e Mario RamosS0Cla4 ?.pinha

Dignos de franco elogio estiveram os bailes carnalwãurá o
valescos dos veteranos clubes: Juvenil,  C ruz e Souza 
I o de Maio, que igualaram -se no brilho e no grande eo- %.v tjutp iguaiai auj'3C UU UUU1U C UU grâllÜC E* b03̂
tusiasmo com que concorreram  para as festas de Al°nio.Lw s 
em 1947. •

! - >  O carnaval de rua, ^ s te  ano, tom ou novo asp 
g raças  aos esforços de Lalào, Danilo, o cordão do Ju v  
nil e outros que atuaram  no centfo  da cidade, alegran 
do o pevo e movimentando as ruas.

tirad; 
^aquilo 

CtO#0Msso po

As formas imortais, claras e ufanas, 
Da graça grega, da beliza pura, 
Resplendem na arcaugélica brancura 
Dèsse teu corpo de emoções profanas.

Cantam as infinitas uostalgias,
Os mistérios do Amor, melancolias,
Todo o perfume de eras apagadas...

E as águias da paixão, brancas, radiantes, 
Voam, revoam, de asas palpitantes,
No esplendor do teu corpo arrebatadas'.

Mme.  E LZI RA
Acha-se nesta cidade a conhecida Astróloga que por 

meio de estudo cientifico, dirá vossas possibilidades, bem 
como, as épocas mais notáveis de vossa vida, quer sejam 
favoráveis, ou desfavoráveis, de acordo com a influencia 
Astral, que cada pessoa recebe ao oascer. Indicando-vos 
as épocas oportunas para vossos empreendimentos.

Não percam a oportunidade de consultar a conhecida e 
afamada Astróloga, Mme. ELXIIIA.
CONSULTAS CK$ 10,00 - Hotel Provesani - quarto n. 25

T uros «Limousine)
Sebastião Prudente tem para 

negocio um excelente lote de 
touros da raça «Limousine» 

Melhores informações em 
sua residência à rua Hercilio 
Luz 47.

on ia

0 SAPATO CH1C
Uma sapataria diferente

Onde V. Sa. sempre encontra o que deseja
Visite, sem compromisso, as nossas esposições de 
de todos os tipos e preços, para homens, senhoras 
ças.

sapatos 
e crian-

S e m p r e  n o v i d a d e s !
Rua 15 de Novembro Lajrs

\

Aliviada Minuto •

•ilar > Ataque» 
»aço tempo

Em poucos !»»»•« '*.‘S u o 
-  foen ckiC O  — 1 tu u n tu  ,
»migue, aliviand o os «Qe&eOK « 
da asm a ou bronquite. Km 41 
L possível dorm ir b< m, n*spiraudo livr« 
facilm ente, M e n d o c a  r.li via-o, roeenio 
que o m al seja antigo, pi.rquo dissolvi 
rem ove o mvicus que obsfcrúu as* vias res
piratórias, m inando u sua energia, arrut- 

.iiando sua saúde, Lusmido-o sentir-».-* 
prematurainento velho M c n iia c o  tem tido 
tanto êxito que se oferece com a garantiu 

dar ao paciente respirnçAo livre e fácil 
rapidam ente e com pleto alívio  do aolri- 
mento d a  asm a em poucos dias Beça 
iá o n d a c o ,  hoje mesmo, ein qualquer 
furipáeiu. A nossa garantia 6 u sua m aior 
proteçfto. a

M e n d a c o  kAccbâ om 
a a n na.

Mario Teixeira Aarrilho  
Advogada

( Desem bargador Aposentado )
Consultas e 

criminais.
pareceres. Ações eiveis, com erciai3 

,, acidentes no trabalho

Rua Cel. Cordova, 40

Era gov
Hoje n<

nem no

p *  ficai

Filta ai!
•cedendo u

E Ale brei
voltará; 

Não pa 
» entreta 

Pb mc

(

Re'pre
W*.;̂10ü

e trabalhistas  

Cx. postal, 19 - Fone SS -  Lajts
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Cédula Üníca P a i n e l

Com vistas ao <Coisas Dali* de 
Serrana de 15 do corrente.

Enlace Matrim oiral
Região

Pelos conceitos emitidos pelo caro Sa-Ka-Ru em Coisas Da- 
sôbre o ca>o da «Cédula Umca, não se pode inferir que êle 
ja preto ou vermelho. Pode-se entretanto assegurar qne êle 
guerrilheiro e guerrilheiro no duro.

Ora vejam só! Querer vir logo de camboim em punho pa- 
esbordoar algo que ainda, como se disse, está em projeto 

Ate trouxe-me à mente‘aquela do D. Quixote quando de 
iça em riste investiu contra moinhos de ventos que ele o D. 
íixote, apesar dos protestos do seu escudeiro, tomou por gi- 
ntes que talvez pretendessem arrebatar-lhe a bela Dulciuéa dei 
boso.

É guerrilheiro pois que, segundo definição do termo, guer- ' esp° sa D; j ulil 
ia «e façao política sem elementos para constituir partido dis-1 . ° J re igl0i 
itinado».

E quem como meu caro Sa-Ka-Ru quer ter sempre asse
ado o direito de escolher neste, naquele e ainda naquele ou- 
partido político elementos dignos de receber os seus votos, 

a que se lhe admita coerencia, preciso se faz admita-se que 
não tenha partido.

E uma vez não tendo partido, procura em diversos deles 
nentos que lhe sejam simpáticos para neles votar.

Não será isso acender uma vela a Deus e outra ao «Ti- 
50»?

Mas de que será que meu caro Sa-Ka-Ru faz questão: De 
(ogia política ou >ie simpatias pessoais?

E o inteligente autor de «Coisas Daií» já tem na Lei vigen- 
m grande entrave aos seus enormes pendores democráticos, 
siste esse entrave em que não lhe será possível votar no 

afeiçoado dos seus amigos para tal ou qual cargo á menos 
algum Partido legalmente constituído o haja, antes, lembra- 
tara caudidato.
E aquela tirada de «ser do govêrno ou contra; ver- 

o ou preto».
Quero crer que o digno articulista queira referir-se, ou 

ar, reportar-se, ás normas políticas anteriores a 1.930. Na- 
; tempo sim.
Era govêrno ou oposição; preto cu vermelho.
Hoje não. Ja  se pode ser preto, vermelho, branco e até

j Realizou-se em 31 de Janeiro 
ultimo, o enlace matrimonial da | 
distinta senhorita Terezinha dt 
Liz, filha do sr.Vitor Pereira de 
Liz e de sua exma. esposa, com 
o sr. José Mariano da Silva, 
filho do sr. Oervasio Mariano 
e de sua exma. esposa. No re
ligioso, pela noiva, foram pa
drinhos, o sr. Odilon de Liz e a 
senhorita Nadir Arruda e no ato 
civil testemunharam o sr. Bíli- 
sario Araújo Vieira e sua exm 

Juliotj Andrade Viei 
so e no civil, por 

parte do noivo serviram de tes
temunhas o sr. Juvenal Pereira 
de Liz e sua exma, esposa D 
Antonia Maria da Silva.

A cerimonia civil foi realiza
da no Clube I o de Junho, num 
ambiente da maior cordialidade, 
seodo os convidados obsequia
dos com uma farta mesa de 
doces e bebidas.

Aos distintos noivos, felicita
ções.

O Correspondente

ÕSNl REGIS
ADVOGADO

Praça João Pessoa 
Edif. Dr Acácio - 1!andar

IS
S a n ta  C a ta rin aVEN D E-SE Vende-se uma c a 

sa nova ainda não 
babitada, com 9 peças, to
da de material, junto a pro
priedade do Sr. João  Batis
ta Dias, à Rua Florianopolis. 
Baratíssim a

T ratar  nesta redação

Haja visto que, nas últimas eleições por exemplo, co/icor- 
iem nosso Estado 5 partidos todos de cores diferentes. E 
não obstante dispositivo de Lei que só admite a registro 
partido político, agremiações de eleitores com determina-  

imero.
E ao caro Sa-Ka-Ru nâo terá agradado nenhuma dessas
t
apanhado um bocadinho de cada? Neste caso correrá o 
de ficar «FURTA-COR» Ou então, qual camaleão, se nos 
mtará ora desta ora aaquela côr.
Falta ainda analisar uma «tirada», é aquela: «O Brasil re- 
endo um século em pleno século XX». 
i’ boa! E o nobre jornalista nem teve a modéstia de pre- ; 
a tirada com um «segundo minha fraca opinião». Síirn, ] 
e aquilo que o caro autor de «Coisas Dali» pretende seja w u i n  j  ~
:sso pode muito bem ser apreciado por outrem como pro- ^ as ruas Marechal L eodoro

1 e Travessa biqueira Campos, 
Lté breve meu caro Sa Ka-Ru. Até breve porque, estou medindo dois lotes 1 2 ,00  ms 
voltarás. x  15 ,00  ms de fundos, e os
Ião para ter a ultima palavra que essa será minha. . , a i¥,  m o _ t a n n
entretanto pedir: Não me venha de camboim (quasi dis outros dois 10,(X) ms x  3 9 ,0 0

o me venha de burziguim)-
C. E.

4 lotes á venda

C  Ramos & Ga.
R ua Cel. Cordova - Ed. Centenário - End. 
telegr: «S o m arc* .

M A T R IZ : FLORIANÓPOLIS

ipresentações e Conta Própria

m de fundos.

ial

cessionárioslaternational Harw ester Expart C o .
r-caminhões —  A uto Ônibus —  Maquinas ugri- 
i — Tratores de rodas —  Tratores de esteiras  
)res a óleo Diesel —  Conjuntos elétrico.v

João S. Waltrick (Jcra)
Agrimensor Diplomado 

Carteira Profissional p. 584

MEDIÇÕES E DIVISÕES

ualquer povo que tenha organizado seu sistema 
ipança. dispõe de todos os meios parà o deseti- 
ento constante de suas possibilidades econôm icas

eposite na Baixa Kcoiiómiea rederal

V E N D E -S E
Uma óiima chacara, medindo, 

mais ou menos, 1.200 ra2. ten
do uma casa de madeira com 
9 pecas benfeitorias etc. situada 
atraz da Avenida 3 de Outubro, 
próxima do Armazém Cardoso, 
porpreço de ocasião.

Tratar na mesma chacara com 
Firmíno Branco.

Cassação da registro comunista
Fechamento, lam bem , do PRP

Rio, (AN) — O procurador Alceu Barbedo, entregou á 
publicidade seu judicioso parecer favoravel á cassação do re
gistro do Partido Comunista Brasile:ro. Fundamenta se o im
portante trabalho no principio indiscutível de que «onde há co
munismo não póde haver democracia».

Toda a imprensa destaca o parecer.
Rio, (AN) — O Procurador Geral da Republica Alceu Bar

bedo, disse que deve ser fechado também o Partido de Rrepresen- 
taçâo Popular, pois, «ambos sâo extremistas e inconstitucionais»;

O inregralismo não deve continuar a funcionar, pois, suas 
linhas políticas, como as dos comunistas, ferem clararaente o 
espirito da Constituição brasileira.

FALA O PRESIDENTE DO PSD.
Rio, (AN) — Falando ontem à reportagem, antes da reu

nião do Diretorio do PSD, o sr. Nereu Ramos, disse, sobre o 
parecer do Procurador Barbedo sugerindo a cassação de regis
tro ao Partido Comunista, nâo ter I do totalmente o parecer. 
Porem, ele e o PSD, estarão ao lado das decisões da Justiça 
Eleitoral.

—  NOVO HOTEL — .
-------- IRMÃOS TETTO --------
Prédio novo à rua Hercilio Luz, esquina Benja

min Constant, perto do Hospital.

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

TODO NOVO
Dirigido pelas famílias dos proprietários

ESCRITÓRIO D E  ADVOCACIA ^
>r; - ' ■ - •

CI3.  E U B E N / T E E E A
m  ciências jurídicas e sociais, peia Faculdade de 

Dlrcitodo Estado de São Paulo 'Direito do Pitado de São Paulo

H ELIC  t A H C i  V IEIR A .
■Bacharel em ciências jurídicas e Sociais, pela Faculdade de 

Direito do Estado do Rio de Janeiro■ _ ■ ■
Aceitam o patrocínio de todo e qualquer serviço de sua pro- 
fistfo : —  causas cíveis (doações, testamentos, inventários, di
visão e demarcação de terras, etc.), criminais, orfanológicas, etc.

J. Wolff & Ga.Representações, Consignações e Conta Próprio
MATRIZ FILIAL

Lajes -  Santa Catarina Rio do Sul - S. Catarina
Rua Cel. Tiago de Castro, s. n. Rua Carlos Gomes, 98

Caixa Postal, 41

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

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

Representantes : da Cervejaria Catarinense S. A. - Joinvile 
Revendedores : dós Produtos Firestone S. A. da The 

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

de Seguros Gerais —  Joinvile

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos K.stacionírios 
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 dear 
Seguros Gerais ]

— Radios I
IAssine «Correio Lageauo»
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-•dMrvaMna
r «* tw*fW *_

«Prev.dência Saciai Brassieira» Coieioria Estadual
IMPOSTO DE INDUSTRIAS 

E PaOFISSÕES

D e ordem
no publico

do sr. Coletor, tor
que. durante o

Dentro de breves dias, será lançada a obra supra, de autoria do sr.
Hélio Alves de Oliveira, reconhecido técnico em assuutos fiscais.

Trata-se de um manual completo de legislação social, contendo os ro- ’ 
gulamentos e todos os modêio» de processos de inscrição, Uausferência e : 
demais assuntos junto aos Institutos de Aposentadoria e Pens&cs dos Co- ^
merciarios, lçulustriarios e transportes, alem de Tabelas completas e demais | mês de Fevereiro corrente, Se 
Instruçfles sowe a LBA, SENAI, SESI, SE VAC, SESC, SALARIO MÍNIMO j procederá a cobrança do ir.t- 
PARA TUDO O PAÍS, etc. , L . £

É inna obra unica no genero, em todo o pais e que resolve com ai Po s*°  acim a referu O Ci ■ I ' 
maior facilidade todo e qualquer assunto. 1 dente 30 I o sem estre do COT—

Os pedidos pederão ser feitos nesta cidade na LIFRARIA DANILO, á ' rente ano. 
rua 15 de Novembro, Caixa Postal, 30 ou diretamente à EDITORA C1TA| q s contribuintes que não satisfi- 
LTOA. à rua do9 Andradas 680-686, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, j zerom seus pagamentos dentro do
pelo reembolso postal.

50,00
referido prazo, poderão fazê-lo no 

, mês de Março com a multa de !.’0o/".

Edital de Citação

• Tctminados os prazos acima citados das «ESPERANÇA»

Paço saber'aos que o presente e J i - ( d’e se iniciar e
tal com o práso de sessenta dias w- sod pena 
rera, ou dele conhecimento tiverem, 
que por parte de Fileto Fieira Bor
ges e sua mulher, brasileiros, casa
dos, proprietários, domiciliados e re
sidentes nesta cidade, por seu pro
curador Dr. Mario Teixeira Carn.ho, 
me foi feita a petição do teor se
guinte: — Exmo. Sr. Dr. Ju iz de 
Direito da Comarca de Lajes. As 
terras de campos e matos, denomina

EDITAL DE INTEitÜlCÀO
situadas no dis-

seião extraídas as certidOes da d i-itr ito  de Paiuel, desta comarca, d*vl 
vida para a devida cobrança cxecu- dem-se com terras da i  azem a b< rro 
t ,V3. v 'Grande; com Fazenda Serrinha,

O Doutor Ivo Guilhon Pcreiru Curador da interdita o seu cunhado 
de Mello, Juiz de Direito d.i< Vítor Antuues Goulart. Proceda-se 
Comarca de Lajes, Estado de
-anta Catarina, na forma da 

lei, etc.
Faz saber a quantos o presente 

edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por este Juízo e cartó
rio do Escrivão que este subscreve, 
foram regularmente processados os 
termos de iuterdição de Maria da 
Couceição de Aforais, tendo sido 
decretada a interdição da mesma 
por sentença deste j u íz o , cuja senten 
ça é do teor seguinte: «Vistos, estes 
autos de processo especial de inter
dição de Maria da Concoição de 
Morais, requerido por Fitor Antunes 
< oulart. Autuada a inicial, ouvido
0 Dr. Promotpr. nomeados os peritos,
■ iviu-se a referida interditanda, con-
1 mue se vê do auto do interrogato- 
* to de fis. Feito o laudo psiquiatri-

■ realizou-se a audiência de instru- 
>. io e julgamento, com o compareci-

ao registro e á publicação desta de
cisão na forma determinada pela lei 
(art 6U9, do Cod. Proc. Civil e art. 
103 do decr. n, 4 857 de 9 de No
vembro de 1939).

Registrada a sentença, defira-se o 
competente compromisso ao Curador 
nomeado. Se o Curador não promo
ver dentro de oito dias o registro da 
interdição, faça ex-oficio a comuni
cação ao Oficial do Registro Civil da 
Sede da comarca, na torma determi
nada pelo art. 104 do mencionado de
creto n- 4.857 Custas na forma da lei 
P. I. =  Lajes, 28 de .Dezembro de 
1946. Ivo Guilhon Pereira de Mello - 
Juiz de Direito. Pelo que serão nu
los e de nenhum efeito todos as atos, 
avenças e convenções que se realiza
rem sem assistência do Curador da 
referida interdita Maria da Gonceição 
do Morais. Para oue a noticia che
gue ao conhecimento de todos, é ex
pedido o presente edita; que será afi-

Coletoria Estadual de Lajes, 2 de 
Fevereiro de 1947.
Alzimiro Francisco Souza

Escrivão.

per
tencente a Manoel Rodrigues Cava
lheiro, ./oão Serafim Autunes, e ou
tros, com terrrs de Sebastião Vieira 
do Áraujo e com terras de Kiterbo 
Vieira de Camargo. O imóvel deno
minado «Esperança», primitivamente 
pertenceu a José Joaquim de Souza 
o outros (documentos n." 1, 2, 3, 4, 

)5  e 61 e por estes toi vendido a An- 
j tonio Rodrigues Borges (documento 
i n. 7), e com a morte deste, foi o

A V I S O
O maestro A  U KM  AR  

PO N C E avisa que reabriráí imóvel sujeito
«n au  n u lo *  n ia n n  p a c n r - e vendas (documento
SUaa a u l a s  u é  p i a n o  O a c o r  |uutores Fileto Vieira Borges e
deon, dia 1. d e  Março p . i mulher Cecília Ramos Borges,
f u t u r o  e m iP  a i  m a t r i c u la s ! sileiros- proprietários e res l u t u r j  e q u e  db m a in c u id s  nesla c ,dade. por seu bastante
deverão ser feitas até 28  do curador e advogado, como faz
corrente.

go de Progresso Civil; a nomeaça, 
de agrimeusor, dois peritos e rt-spj,.,

. i f-i .iii,,,,, pereira tivos suplentes, para procederam 
A MU\\°nr J u i z °d e Direito da| medição c divisão do imóvel Esp*. 
d e Mello, Juiz d< de I rança; assim como u imposição a.„Co'narca de LuJ eŝ  Estado d . , da obrigação de abon,.
Santa Catarina, na rem despesas da causa, ra
lei. etc. , .  I ..... , i . i - , .  feitas todas as citaçõ,,

processar
a ação á revelia dos que não com
parecerem. Junta—se os títulos do 
/US IN R E ’ dos suplicantes e se pro. 
testa, oferecer, em tempo, certidões de 
arquivos oficiacs e se protesta por 
todo e qualquer genero de prova. 
Pedem a nomeação de curador a li- 
de. Avalia-se a presente causa en> 
doi» mil cruzeiros (C r í  2.000,00), 
para os efeitos fiscaes. O documen
to n* 1, foi extraído no cartório de 
Órfãos desta comarca e os de nnme- 
ros 2 a 8 foram transcritos no R*. 
gistro de Titulos e c/ocumentos. 
Uma copia da procuração particular 
firmada pelos Suplicantes; um talão 
da taxa Judiciaria e uma segun
da via da guia para a taxa. Termos 
em que pedem a esperam defe
rimento. Lajes, 7 de Fevereiro 
de 1947. Mario Teixeira Carri
lho. — Na petição que estava 
devidamente selada e com as

. estampilhas ibutilisadas na for- 
.avenunu, parti- ma da j ei> fo i exarad o 0 des.

su a) pacho do teor segninte: — A. 
b r a -1Citem-se por mandado os con- 

residentcs j fruntantes e condominos do imo 
cerio i vel dividendo, residentes nt*.ta

; com oinstrumeuío de procura-ão inclu-j comarca e por. edital com o 
so, sendo senhores e possuidores por j praso de sessenta dias o s au- 

A mensalidade seiá  de titulos de aquisição legai de pur— j sent,es e desconhecidos. Nomeio
Cr$ 100,00 Lajes, 12-2-47

•nto das partes interessadas, correm ,_____ _ r .
1 o proceS6o regularmente. Isto * xado nolug ir publico de costume 
ato: Considerando que os perifos( e publicado na forma da lei. Dado e

concluiram pela debilidade mental 
da paciente Mariu da Conceição de 
Jíbrais, julgando-a incapaz de reger 
a sua pessoa e bens; Considerando 
que estão sujeitos á Curatela os lou
cos de todo o genero (art. 446, do 
Cod. Civil); Considerando que a 
paciente não tem outros parentes a 
não ser o 9eu cunhado com quem vi
ve e reside; Defiro o pedido e nomeio

passado, nesta cidade de Lajes, aos 
oito dias do tnez ue Fevereiro de mi 
e novecentos e quarenta e sete 
(8-2-1947). Eu, Darcy Ribeiro, escrivão 
do Órfãos, o datilografei, subscrevi e 
assino.

Ivo Guilhon Pere-ra <le ,1/ello 
Ju iz de Direito.

Escrivão: Darcy Ribeiro.

A L U G A -S E
Uma casa à rua Geronimo 

Coelho, proximo à c h a c a r a  
L e n z i, com 6 p e ç a s ,  

iji grande quintal e luz elétrica.
' Tratar com a proprietária na
Pensão Popuiar, junto ao C en-! citações. Os autores pedem 
tro Operário. ' çào pessoal dos confronta.

tes ideais do imóvel Esperança dese- _ ,.
, jam separar o seu quinhão: por isto, j A grim ensor o S n r. W a lter  la g - 
I requerem a cRação de todos os iu te - ; g e se ll, p ro fissicoa l L ice n cia d o ; 

ressados no imóvel, afim de assis- S n p lçn te s  agrim en sor Ja im e
tiiem nos termos da ação dc medi
ção e divisão até final sentença e 
respectiva execução, ficando, desde 
já assinado o praso comum de dez 
dias para constestação, contado do 
termo fixado no edital, ou, melhor, 
do dia em que, por Direito, se de
vam considerar perfeitas todas as

cita-
confrontantes Ma-

Barboza Varela; Peritos os Srs. 
Antenor Borges e Arnaldo Vie 
ra de Castro e Suplentes José 
Montenegro t: Juveucio Go.li- 
nho. Curador á lide o Snr. Dr 
Osny Regis. Lajes, 7 2 1947. 
Ivo Guilhon. E, como íenh,.m

F A R M A C I A  P O P U L A R
plom ado

r|)leto sçftimcnto de ;perfumariai e artigos ï é vVo*icadQr -
■ • .«•' . 'J ..*• • y.‘í , ;

Moderno «a; aparelhado laboratório de manipulação Çervíço 
caprichoso — Preços módicos — ofende â noiíe V i

PRAÇA JOÃO PESSOA -  LAJES

VENDE-SE DMA EXCELENTE INDUSTRIA
FABRICATE ESPELHOS E ARTEFATOS DE MADEIRA

SANTA CATARINA

V ende-se esta magnifica Industria em franco desenvol
vimento. dispondo de força motriz, operários habilitados, 
com longa prática de serviço, freguezia certa em praças do 
Estado e do País. O motivo da venda será explicado parti
cularmente aos interessados.

INFORMAÇÕES

Blumenau —

PARA A CAIXA POSTAL N. 9f>

— Santa Catarina

Dn CELSO Uktm

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio Luz
LAJES

Atende chamados para as co
m arcas de S. Joaquim. Curitj- 
banos, Born Retiro e Rio doSul.

u jos Suplic ntes, pedido a cita-
noel Rodrigues Uavalheiro, João 8e-1 .  , . . .  , ,
rafiin Antuuss, Sebastião Vieira dei *ao Ppr ibanuado e edital dos 
Araújo e outros, que por ventura j COndominoS acima especificados, 
existam e não estejam giencionados mendei passar este, pelo qual 
nesta petição, como também dos!ci!(> e cliam„ os referidos con- 
condominos do imove! donominado; , r , , ..
Esperança de nomes: — Paulo F ie i- dommos e CocfrontontoS, afim 
rad a Áraujo, Manoel Rodrigues j dc Coni parecerem a este Jnizo

findo o prasu do edital, para

VENDE'SE
Um sitio com matos, 2 casas 

de moradia, em perfeito estado 
de conservação, boas aguadas, 
mangueiras, terras de culturas,

Cavalheiro, Luiz Gonzaga de Brito, 
Salustiano Alves de Brito, Senho
rinha Rosa da Silva, João Maria 
Fieira, Graciliano Alves de Brito, 

! Dário Alves de Brito, Carlota Alves 
de Brito, casada com João Adão, 
Vtrginia, casada com Sebastião Al
ves de Souza, Eva Alves de Brito, 
Angelina Fieira Tives, casada com 

i Militâo Tives dos Santos, Judith 
| Costa Alves, Jiilíeta Costa Alves, 

Osvaldo Borges Coelho, Adelaide 
j Coelho Furtado e seus filhos Moisés, 
’ Fulvio, Heroulano, Maria e Alice 
j í  urtado, filhos do falecido Hercuia- 
| no Furtado, celiua Coelho Pinto, os 
1 sucessores de Joaquim, digo rioaua 
•Maria Teodóra, os sucecsores de 
; Angelina, casada com lnacio Ma

nuel Velho, uns domiciliados e re- 
' sidentes neste Estado e outros, que 

se acham <-m lugar incerto não sa
bido, conforme o impetrante afirma 
sob sua responsabilidade.

Solicitam que o

contestar a ação de divisão e 
medição do imóvel Esperança, 
situado no distrito de Painel, 
desla comarca, e para todos os 
demais atos e termos da aç*j 
até final, sob pena de revelia 
Para os devidos efeitos, se pas
sou o presente edital, tjue será 
afixado no logar do estilo e pu
blicado na imprensa Oficial do 
Esfado; na forma determinada 
pela lei. Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos sete dias 
do m»s de Fevereiro do ano 
de mil novecentos e quarenta 
“ sete (7-2-1947.) Eu, João 
Gualberto da Silva Filho, Escri
vão do Oivel, odatilografei, su-

, , ,. , g. I quaisquer outros interessados
obns cercad o s, inedinuo O m i— J por ventura existem e
lhões de m2. com 160 ----  ------J J . . .

que
, , , - ----  estejamcabeças, , menciouados nesta inicial, por serem 

fundo ( ja • reconVcidos, digo, desconhecidos e

------------------  wij
edital  ̂abranja bserevo e por ordem do M. M.

Juiz de Direito da Comarca 
também assino.

í(gado e animais), no ________  _ . _____
Fazenda Santo Antonio, lugarf !̂! tei.n,ina<;a<: . lio Pras0 doedi- 
denominado Taquari distrito dej cação se Cumpra ^ « ta b e U c id o ^ n o  
l-’ainel, le rren o s  dos h erd eiros art. n g  e seus param-afos do Cod 
de Vitorino Muniz de Moura;-"

Tratar com Mancilio Daniel
Muniz, mesmo sitio

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

Aparelhado para

Goiisultóri»:

toda a clÍDica 
especialidade.

e cirurgia da

Edificio Dr: Acácio 
.  2o pavimento

Dr. José Antunes
MEDICO

CIRURGIA EM GERAL —  GI- 
, I^ C O L O C M  —  FA RTO S

Atende no ^joipitâl' S io  José 
de Antonio Prado, aparelhado 
para qualquer intervençAo cirur- 
gícá, com lefiviço moderno de 
Ralos X , Rísturl eletrico, 
R aio s u ltra  violeta, ondas 

curtia« e ultra curtas

Ivo Cuilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito.

João Guaiberto da Silva Filho, 
______Escrivão do Civel.

Fogos d« todos os tipos da a fa 
mada m arca Caramurá, 

temos pura pronta en trega para qualquer 
quantidade

ÜMára de Almeida Vallim k Cia. Lida.
l a j e s

Kua Marechal Deodoro, s/n\ t

Sanfa Catarina
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N ° 5
de 11 de fevereiro de 1947.

O Prefeito Municioal de Lajes, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 12. n° III, do decreto-lei federal n° . . . 
1202, de 8 de abril de 19:19,

DECR/HM:
Art. Io — Fiea desdobrada, durante o corrente 

de acordo com os artigos a- e 5-, do decreto-lei n°
exercício,

. ------------------...  .. 20, de 8
de setembro de 1941, por conveniência, do ensino, a escola 
mixta municipal de Pinheiros Ralos, no distrito de Caru.

Art. 2o — Este decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em coutrario.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de fevereiro de
1947.

Assinado: =  Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

Jairo Ramos — Secretário.

DECRETO
de II  de fevereiro de 1947.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

NOMEAR:
De acordo cora o art. 15, item V, do decreto-lei es
tadual n° 700, de 28 de outubro de 1912.

Wanda.Flores para exercer, em substituição enquanto durar 
.o impedimento do respectivo titular Sra. Vanda Buims de Oli
veira, o cargo de Professor, Padrão A5, do Quadro Unico do 
Município (Escola rníxta municipal de Conta Dinheiro, r.o dis
trito da Cidade), percebendo a gratificação prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em l !  de fevereiro de 1947.
Assinado: '— Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos =  Secretário,

DECRETO
de 11 de fevereiro de 1947.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
Conceder exoneração:
De acordo^com o art. 1)2, § I o, alínea, ado decreto-lei 
estadual ir 700. de 23 de outubro de 1942 

A José Fernandes de Melo do cargo de Professor, Padrão 
A4, do Quadro Unico do Manicipio (Escola mixta municipal 
de Enxovia, no distrito de Correia Pinto)

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de fevereiro de 1947.
Assinado: Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos — Secretario.

DECRETO
de 14 de fevereiro de 1947.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder exoneração:

De acordo com o art. 92, § Io, alínea a, do decreto- 
lei estadual n 700, de 28 de outubro de 1942:

A Cacilda Garcia de Ataide do cargo de Professor, Padrão 
A5, do Quadro Unico de Município ^Escola mixta municipal 
de Umbú, no distrito de Cnru.)

Prefeitura Municipal de Lajes, em 14 de fevereiro de 1947.
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos — Secretário

PORTARIA
de 10 de fevereiro de 1947.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
Conceder licença:
De acorSo com o art. Ió0, do decreto-lei estadual n. 
700, de 28 de outubro de 1942:

A Maria de Lourdes Souza Andrade que exerce o cargo 
de Professor, Padrão A4, do Quadro Unico do Município (Es
cola mixta municicipal Potreiro Qrande, no distrito de índios), 
de cento cincoenta (150) dias, com todos os vencimentos, a

icontar d:i presente data.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de fevereiro de 1947- 

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

PORTA RIA
de 10 de fevereiro de 1947.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder licença:
De acordo com art. 155, letra a, combinado *"0001 o 
art. 157, § único, do decreto-lei estadual n 700, de 
28 de outubro de 1942:

A Wanda Maria Beims de Oliveira que exerce o cargo de 
Professor, Padrão A5, do Quadro Unico do Município (Escola 
mixta municipal de Conta Dinheiro, no distrito da Cidade), de 
sessenta (60) dias, ccm metade dos vencimentos, a contar da 
presente data.

'hefeitura Municipal de Lajes, em 10 do fevereiro de
1947.

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

PO R TA R IA
de 11 de Fevereiro de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DESIGNAR:

De acordo ccm o art. 6o, do decreto-lei m 20, de 8 
de setembro de 1941:

Guilhermina Laurentina da Silva que exerce o cargo de 
Professor, Padrão A4, do Quadro Único do Município, na esco
la mista municipal da Pinheiros Ralos, no distrito dc Carú, pa
ra reger 3 classe B, da mesma escola, desdobrada pelo decreto 
n° 5, de hoje datado, percebendo a gratificação prevista em lei 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de fevereiro de 1947 

Assinado — Vidal Ramos Júnior 
•Prefeito Municipal.

CURITIBA NOS

Associação Rural
Seguiram para caçador a in

teresses da associação Rural 
deste município, os sr.s Lauro 
AntuDio da Costa, Vice-Presi
dente em exercido e Heraclides 
Vieira Borges, Io Secretário.

Estiveram nesta cidade, em 
visita oficial, 0 srs. Cel. Hugo 
de Castro, comandante do 2o 
Bt). Rodoviário, Major Francis
co Pinheiro Barroso, Sub-coman- 
dante, Ten. Paulo G. Mata, co
mandante da 3* Companhia e 
sr. Ibraira Simão, Coletor^ Fede
ral em Lajes,

T. D. Correspondente

VENDE-SE
Por motivo de mudança, dois 

aparelhos de ondular cabelos, 
sendo, um elétrico e outro à 
va pôr, ambos novos, com muito 
pouco uso- A proprietária com- 

t promete-se a ensinar a profissão 
à pessoa que comprar: 

j lnform ação, nesttt redação.

de OSNI T0LE.NTIN0 DA SILVA
Farmacêutico Liploirodo 

Rua 15 de Novembro n° 25
L A I E  S

Variado sortimento de medicamentas • 
* nacionais e estrangeiros

Perfumarias em grande variedade — Produtos op<>- 
terapicos — Soros e vacinas — Produtos veten 

nários — Homeopatia.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA 

Vende Barato e é Casa de Confiança

a s

ï*.'
$
* '
s

ü>
Sfcr'

— Preços de drogaria |jfí)R. |0Ã0 lOSTA NETT0
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras —  Partos
Operações: de Estomago, Intestino, Apendicite, Figado e 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (papo/ Hérnias, Varizes e He- 
rnonoidas. Rins e Próstata, Útero, Ovários e Seios. Tumo
res em geral. Cirurgia dos Ossos e Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende no H ospital N. S. dos Prazeres e na M aternidade 
Teresa Ramos

Consultório: Praça João Pessoa (em cima do Café CiuZBÍío)

RelojoariaSPECHT
A  i f  Si.,

Novo sortimento de re- 
Jogios de tneza, parede, 
cuco e despertadores

RUA CORREIA PINTO, 14

Matriz :
FLORIANÓPOLIS

Filial Curitiba
Mostruário em Tubarão

Carlos Hcepcke S. A. Comércio e Indústria
FILIAIS .EM: LAJES — LAGUNA—B LUM EN AU — JOAÇ ABA — JO IN V ILE— S. FRANCISCO DO SUL

ENDEREÇO TELEORAFICO H O E P C K E

S E C Ç Õ E S  DE FA Z E N D A S , F E R R A GENS, MAQUINAS E  DROGAS

DE

Agencia

EXPEDIÇÃO E

DESPACHO EM SANTOS

F a z e n d a s  nacionais o estrangeiras,

F erros em
nos

Algodões, Morins o Cambraias Casemíras, Teci
dos para Cortinas e Tapeçaria, Colchas, Cobertores, Acolchoados, Panos para 
mesa. Lonas, Tecidos rsvon lisos e estampados. Linhas para bordar e serzir, Lã 
para bordar, Perfumarias, Armarinhos, Charutos, etc.
m barras para ferreiros o construções, chapas de torro, fedhas do flaudres, ca
nos ualvasadosi e fitinga. artigos de jpnça esmaltada, vidros para vidraças, 
o b r a s  de vidro e cristal, louças sanitariaa. camas do ferro e madeira, F in t a i

serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais eolso e am po,

estrangeiros
M o to cic le tas , Bicicletas a motor, tricicletas. brinque los.
M aquinario ena garai para oficinas inenniru . 'antiçies, etc. Falai, Cii uclios. Maca

cos, ferram mias pira tolos oi fias, cotres o caixetas de a;o, togõei, comple
to sortimento to material pira inscili-(jas eletrioas, arados, maquinas da beun- 

f  ciar madeira, motores oletrioos. etc.
D r o j i s  em geral, por atacado

• Agentes da  General Aí dora do Urasit S. 4 .
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6* PA Ql N ACorreio iagean o Un

Â f* Ã D I T A  I  A casa que procura ter sempre as maiores novidades b n l  11 A L  em artigos para homens, mulheres e crianças
Rua Correia i r  into 80

“J a r a c u s s u“
O embaixador da alegria, no 

Teatro Carlos Gomes

Edital jía Exposição Agro-Pecuá

Dia 25 do corrente estreia- 
rá no Cino-Teatro Carlos Go
mes. o conhecido humorista 
«Jaracu ssu »  que trás em r-ua 
companhia -Lagartixa»  o c a 
boclo que fala com o co ra 
ção.

Estes artistas  de Radios o 
Casinos, daráo nesta cidade 
um espetáculo para «Rir»  
com suas emboladas, paro
dias, declamações, piadas tinas 
de puro hum orism o,'etc.

Será um espetáculo co m 
pleto de Téla e Palco.

Agradeci me,iilo
Venho por este meio agradecer aos Drs João C>>sta Neto 

e Carmosino Camargo, bem como ás dignas Irmãs e ás Enfer
meiras do Hospital desta cidade, pela dedicação com que traja
ram minha esposa Wanda Albino Velho, por ocasião de sua 
enfermidade, estendendo o meu agradecimento a todas ns pes
soas que a visitaram naquele Hospital.

A todos a nossa gratidão

Lajes, 19 de Fevereiro de 1947

Ari Palma Velho 
Wanda Albino Velho

.loiio Gualberto da Silva Filho 
Oficial de Prctestos em Geral, 
da Comarca de Cajes. Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da tei, etc

Faz saber que está em seu cartó
rio, nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa ''’„(urina, á rua Qtiiuzo de 
Novembro, numero dezesseis, para 
ser protestada por falta de paga
mento, uma DUPLICATA, no vaior 
de OrS 404,40 (quatrocentos e ses
senta e quatro cruzeiros o quarenta 
centavos.), emitida por Oscar Roths, 
estabelecido em Blumenau, deste 
Estado, contra Silva & Waítrick.

E como n3o se tivesse encontrado 
o emitente, pelo presente, intimo-o, 
a vir pagar a referida Duplicata, 
ou dar as razões da recusa, notifi
cando-o, desde já , do protesto, ca
so não compareça no prazo legal. 
Dado e passado nesta cidade de l a 
jes, aos dezenove dias do mes de fe
vereiro de mil novecentos e quaren
ta e sete '19-2-1947). — Eu Joâo
Gualberto da Silva Filho, Oficia! de 
Protestos em Geral que o datilogra
fei e também assino.

O Oficial de Protestos 
João Gualberto da Silva Filho

Consorcia
R-alizou-se hoje o enlace ma

trimonial do Sr. Aldü Ramos 
Martins, do comercio desta ci
dade com a Srta. Zaira Munia 
Paes, filha da Exma. Viuva 
Maria Muniz Paes, fazendeira 
neste uuiuicipio.

ria de São Joaquim
Promovida nela Associação Rural de São Joaquim, realizjj 

se-á, naquela cidade, a 1» Exposição Agro Pecuaria, nos dias] 
24 e 25 de Março p. futuro.

Esse primeiro certame gadeiio, está despertando grande ■ 
eresse eqtre os criadores daquele prospero município, que T 
possue excelentes planteis á campo, dignos de figurarem nuij 
exposição. .

Sabemos que » adeantado criador lageano Sr. Armand 
Ramos, apresentará na exposição de São Joaquim, um excdenl 
lote de Devons, produtos selecionados da Fazenda «Sã ? Luizi 
de sua propriedade. I

Do sr Cesàrio Amarante Ferreira, digno Secretário da Âsd 
ciação Rural de São Joaquim, recebemos atencioso convite ps 
a inauguração do importante certame.

Nc

A festa da vitória em Cul 
ntíbanos Ogra

Agitação cívica em Blu-
Vende-39

3 lotes de 12 x 40, na estra
da que conduz «o Cemitério.

Tratar com Henrique Zaniol, 
à ltua Quintino Bocaiuva n° 3

No dia 16 do corrente, rea
lizou se em Curitibanos a fes
ta da vitória do P. S. D. e da 
elevação do Dr. Aderbal Ramos 
da Sdva ao cargo de Gover
nador do E-tado.

A cidade amanheceu festiva 
e os rojões se projetavam no
ar em todos os cantos, ribom
bando a cada instante.

Grande massa popular con
centrou-se na praça GetuLo

Vargas, onde estavam instai 
dos os alto faiantes da «Ubír  ̂
tã». Fizeram-se ouvir, etu òi 
lhantes discursos, os Srs. 0r 
zimbe Caetano da Silva, ca; 
didato à deputação Estada 
por Curitibanos e o Dr. A 

j Silveira.
Os festejes foram encerrado 

i com nma concorrida «soire 
no Clube 7 de Setembro.

T. D. —  Correspondente

Edital Edital
menau

o seguinte telegram a:De Blumenau recebemos
— Matutino «A Naçáo» publicou sua edição de 

ontem nota grifada onde atirmava que publiuaria uma  
pagina em lingua aleraa e desafiava, ao mesmo tempo, 
as autoridades a impedi-lo. Em  consequência, grande  
massa popular tentou empastelar referido orgào, sendo 
impedida pela atitude energica das autoridades locaÍ3, ten
do a frente o dr. Paulo Ferraz, Delegado Regional. Du
rante a manitestaçáo de desagravo o povo aclamou a 
antiga direção de «A Naçao» e menospresou os novos

O conforto da vida em 
família e a necessidade da 
vida comercial exigem j 

um telefone
Faça instalar um telefone em 

sua casa

dirigentes,
ção».

pela sua atitude contraria á nacionalisa-

De *A Gazeta»

Edital
Jo io  Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos era Geral 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forra a 
da lei, etc.

Faz saber que está em seu cartó
rio, nesta cidade de Lajes. Estado 
de Santa Catarina, á rua Quinze de 
Novembro, numero dezessus, para 
ser protestada por falta de aceite e 
pagamento, uma DUPLICArA, no 
valor de Cr/ 318,80 (trtsenfos e de
zoito e oitenta centavos), emitida Por 
Avelino J .  Troian, estabelecido nes-

ta cidade, contra José M. da Silva.
E como nSo se tivesse encontrado

o emitente, pelo presente, iutiiio-o, 
a vir pagar a referida Duplicata, 
ou a dar as razões da recusa, uoti- 
ficando-o, desde já , do protesto, ca
so não compareça no prazo legal. -  
Dado e passado nesta cidade de La
jes, aos dezenove dias do mez de 
fevereiro de mil novecentos e qua
renta e sete (19-2-1947).- Eu, João 
Gualberto da Silva Filho, Oficial de 
Protestos era Geral que o datilo
grafei e também assiuo.

O Oficial de Protestos 
J o io  Gualberto da Silva Filho

Uma. casa de 
I C . l U u  c.o madeirjl á rua

Mal. Deudoro esquina Ti- 
radentes. Otimo pont » para 
negocio. Tratar com Fulvio 
Pinto.

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

faz saber que está em meu cartó
rio, nestu cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, á rua' Quinze de 
Novembro, numero dezesseis, para 
ser protestada por falta* de pagamen- 
to e aceite, uma DUPLICATA', no 
valor de Cr. 108,30 , cento e oito cru- 
zeiros e trinta centavos, emitida por 
Avelino J. Troian, estabelecido nesta 
cidade, contra Sadv Pereira. »

E como nào se tivesse encontrado 
e emitente pelo presente, intimo-o 
a vir pagar a referida Duplicata, ou
do n ?  ? ZaeS rocUsa- notifican- do-o, desde ja, do protesto, caso não 
compareça uo prazo legal. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes llo* 
dezenove dias do más de fevereiro de
(P ic e set e(l.y-^-194/). Eu, João a
Silva Filho, Oncial de Protestos em
Msiuo. que ° datilo8rHfei e também

O Oficial de Protestos, 
ãoão Gualberto da S il* , F ;,ho.

•João Gualberto da Silva FiL. 
Oficial de Protestos em Gffl 
da Comarca de Lajes, EstaJ 
de Santa Catarina, na fo 
da lei, etc.

Faz saber que está em seu cart! 
rio, nesta cidade de Lajes, Estado# 
Santa Catarina, á rua Quinze 
Piovembro, número dezesseis. pin 
ser protestada por falta de paZ* 
mento, uma DUPLICATA, no vai» 
de tresentos e trinta e seis cruzeirtip 
e vinte.centavos (Cr$ 336,20). el111" 
tida por Avelino J .  Troian, estab» 
lvcido nesta cidade, contra Teodori? 
co líamos Carvalho.

E coni<4 n3o se tivesse encont 
o emitente, pelo presvute, iutun 
<v vir pagar a referida Duplicata, 
a dar as razões da recusa, notifi 
do-o desde já , do protesto, caso, 
compareça no praso legal. D.vlo 
passado nesta cidade de Laj»- H  
dezenove dias do mês de fevereiro  ̂
m.l novecentos e qnarenta e set«-- 
(• ^-19471. Eu, João Gualberto daj^ 
va rilho , Oticial de Protestos eui uf 
tal, que o datilografei e também «O- 
no. 1

D Oticial de Protestos,
João Gualberto da Silva Filho

orderlutart

jornais 
utuaçà 
iaorga 
tue tai
aento.
tu« pr
twrito 
do-se 
■ta par 
PSD, o

8

Assine «Correio Lageano

V EN D E-SE
Uma chacara com a area de 

19.000 iii2. com pomar de qua-! 
lidade, agua e frente pare o 1 
trecho com calçamento à Ave
nida 3 de Outubro.

Dr. JOÃO GUALBERTO DA 
SILVA NETO

I’or motivo de seu atiíversá- 
Lq .natallcio> transcorrido e .r. 
T9 deste m-js, recebeu muitos

K d T eí ‘i>5 MDr- Joâc>Qua|-, " o  da Sdva Neto, digno De. 
legado Regional de Policia 
nesta cidade. 0 1Lia

! JOÃO GOMES DE CA AI
POS

Encontra-se nesta cidadf- 
acompanhado de sua exro» 
esposa, o sr. João Gomes 
Lampos, Presidente do D*" I 
tório do Partido Trabalhis» | 

i brasileiro em Campos i 
I vos
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