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Com grande imponência, te
ve lagar dia 26, às 16 horas, 
no recinto da Assembléia Esta
dual, a posse do O ovenaJor 
consutocíonal de Santa Catari
na. Dr. Aderbal Ramos da Silva.

Com a presença dos depu 
tados eleitos no memoiável 
pleito de 19 de janeiro, |egi;i 
mos representantes d-: opinião 
pública catarinense através dos 
quatro partidos políticos que a 
integram, bem como das ruais 
alias autoridades civis, milita
res e eclesiásticas, delegações 
municipais e ilustres visitantes, 
entre eles S. Excia o dr. Nereu 
Ramos, vice-oresidente da Re
pública, imprensa da capital, 
do interior e de outros Esta
dos, S. Excia., o Governador 
Eleito prestou o compromisso 
regulamentar por entre as en
tusiásticas manifestações de re 
gosijo da enorme multidão que 
«•nchia as amplas dependências 
do Congresso.

Ao terminar a solenidade, foi 
o r.ovo governador de Santa 
Catarina del.rantemeote acla
mado pelo povo, transportan- 
dc-se ao Palácio, onde se pro
cessou a transferencia do cargo.

Aguardado aí pelo Interven
tor Udo Deecke, acompanhado 
de sua casa civil e militar e 
dos Secretários de Estado; s 
• xcia. foi mais uma vez alvo 
dc-s homenagens da sociedade

do novo Gover- 
nador -

A solenidade -  A presença do Dr. Nereu Ra-i 
mos, V ire-P resid ente da República • g ran d ej 

m an ifestação  popular
catarinense, que não esconde 

; a alegria de ver á testa dos 
destinos regionais uma das 

-mais vigorosas personalidades 
da moderna geração de valo
res conterrâneos, de cujo pa
triotismo, operosidade e hones
tidade administrativa ha de 
surgir um período aureo de 
realizações administrativas no 
sentido de assegurar a Santa 
Catarina, a continuação de sua 
marcha ascendente na estrada 
do progresso. • ,

Antes de transmitir o cargo,! 
s. excia. o dr. Udo Deeke leu 
um relatório des atos pratica
dos em seu governo, terminan
do por dirigir palavras de| 
agradecimento aos seus auxi-! 
liares e 30 funcionalismo pú
blico em geral pela colabora
ção prestadn durante esse tem
po, e ainda uma calorosa sau
dação ao governador eleito.

Após o ato solene, o nova 
governador recebeu os efusivos 
cumprimentos dos presentes e 
as aclamações vibrantes, do povo. 
V.XNIFESTAÇÃO PÜRU- 

LAR
A’ noite e promovida pelo 

Diretório Estadual do Partido 
Social Democrático, realizou- se 
grandiosa manifestação do po 
vo ao novo governador de San
ta Catarina.
Reunida no Largo Fagundes, 
enorme massa popular aguar
dou ai a chegad« do exmo. sr. 
dr. Aderbal Ramos da Silva, 
que foi recebido num delírio 
de ovações, ao espoucar eonstan 
te de fogos.

S. pxcia. toi em seguida con
duzido ao Palácio sempre sob 
intraduzível entusiasmo.

Compacta massa humana es
tacionou defronte á Casa Pre
sidencial á Praça 15, constitu
indo um dos maiores aconte
cimentos políticos cia nossa 
história, o empolgante ardor 
com que foi aclamado o novo 
gavernador de Santa Catarina.

Falaram diversos oradores 
que saudaram o novo Chefe 
do Executivo barriga-verde, 
expressando todos a certeza de 
que seu govtrno será uma bri
lhante afirmação de espírito e

Com issões de 
recepção

A Assembléia Constituin
te em sua sessão solene pa
ra empossar o exmo1 sr. go
vernador do Kstad -, foi pre
sidida pelo deputado José 
Boabaid. secretariado pe
los deputados Cid Lourdes 
Ribas * Alfredo Campo,«.

Foram nomeadas as se
guintes comissões;

Para acompanhar o ex
mo. sr. Vice Presidente da 
República; deputados ürti 
Machado,. Armando Calil e 
Fernando Meio.

Para recepcionar o exm o 
sr. Governador d" Paraná: 
deputados Nunes Varela. 
Osvaldo Bulcão Viana e 
João Ribas Ramr-s.

Para aguardar a chegada 
do exmo. sr. dr. Aderbal R 
da Silva: deputa los Cel. L>- 
pes Vieira, dr Saulo Ramos 
ti dr. J  ião Jo->é Cabral.

Lajes na posse do Dr.Ader 
bal Ramos da Silva

Mais de uma centena de 
pessoas, representando todas 
as classes sociais d? Lajes, se
guiram para Florianópolis afira 
de assistirem a posse do Dr. 
Aderbal Ramos da Silva no 
cargo rle Governador do Esta
do.

Uma verdadeira caravana cí
vica I vou ao juvem governan- 
le as mais sinceras expressões 
do apreço que Lajes lhe tri
buta, no momento em que as
cende ao mais alto posto ad
ministrativo do nosso Estado.

Conseguimos anotar os s e - 
guint;-:

Srs. Vidal Ramos Júnior, Dr. 
Ivo Gudhon P. de M lo, Fiei 
Bernardino Bortoloti (oelo Cle
ro), Cap. Gerson de Sá Tava
res (pelo 2o B. Ridoviár:o), 
Alfredo Floriani (pelo operaria
do), Desembargador Viário T. 
Cainlho, Jcão Cruz Junior, Os
car Schwiitzer, LR. João Gual-

b-rto da Silva Neto, João Bra- 
e-,cher, Armando Ramos. Dr. 
Olinto de Campos, João Qual- 
berto da Silva Filho, Virgílio 
Ramos, Dr. Vitor Guli-rrez, 
Dr. Valença ’’ereira da Silva 
Sebastião Schmidt, Rodolfo Lan
ge, Dr. Luiz Botini, Dimas de 
Oliveira Waltrick, Alfredo Mon
tenegro, Alcides Rebelo, Ero- 
tides Godinho, Aureo Ramos 
Lisboj, Janí Ramos, Osvaldo 
Muniz. Sebastião <!a Silva Ra
mos, Fortunato Muniz, Milton 
Marques, Dr Osm Regis, José 
M. F Silva, Arnaldo F. Rosa, 
W .IJo Costa, José Braeschtr, 
Oscir Olmger, lido Casagrande, 

Dida a diversidade de via
turas que demandaram a capi
ta! do Estado, não nos foi pos
sível anotar os nomes de todos 
os componentes da luzida e 
espressiva representação lajeana, 
á posse do nosso Governa
dor.

I __

Os lideres in  As.'p.in
biéia  Es Lui h d

O lider tia maioria, na As
sembléia Constituinte é o 
deputado Antonio Nunes Va
rela e o liiier da P.D.N. é 
n deputado João José de 
Souza Cabral.

Dr. Miguel Reale
Florianópolis teve a houra de hospedar o sr. Ir. 

Miguel Roali, ilustre secretário da justiça de Sã > Paulo, 
ique veio especialr.ente em nome do Governador Ademar 
Ide Barros, apresentar cumprimentos .ao dr. Aderbai R. 
da Silva, ptda sua posse no Governo do Estado.

DL

de compreensão democrática, 
para o bem do Estado e da 
Nação.

A resposta JO  A  no. sr. dr. 
Aderbal Ramos da Silva em 
polgou a assistência pela since
ridade <le suis palavras e pe
lo solene compromisso de ser 
acima de tuia, o governador 
sereno e justo, equidistante dos 
parbdos polídco«, voltado uni
camente aos grandes proble
mas do Estado.

Ricos o pobres, todos quan
tos precisassem da justiçi, en
contrariam sempre abertas as 
portas do Palácio.

As ulti n is palavras do ilus
tre governador foram abafadas 
por verdiidcin eons «gração de 
aplauso».

1 l;.egivssuu ao iüo o 
[D*. li amos

I
• Fplis -  Retoraou ás N ho- 
jras, à Capitel Federal o sr. dr.

1 Q uicada í*h u r i  neu se
Em avião da Aerovias’ 

chegaram a Florianopolis, 
os depufa1r s possedistas ao 
Congresso Federal, srs. drs. 
Rogério Vieira, Orlando 
Brasil. Ha os Jordati e o 
jornalista ’Pilo Carvalho, 
expressa ineote para assis
tir a posse do dr. Aderbal 
R. da Silva. 0  deputado 
Roberto Grnssenbacher foi 
roprosentado pelo seu cole
ga Orlando Brasil.

Nereu Rumos, Vice-Presidente 
da República, que se fez acom
panhar de sua exma. esposa d. 
Beatriz Pederneiras Ramos, 
sra. Dora Pederneiras Limer- 
mann, sra. Iren’ rt’Aqumo, depu
tados feJerais Joaquim Ramos o 
Hans Jordan e dr. Luiz Simões 
Lopes.

S. Excia. viajou em avião do 
Ministério da Aeronáutica, di
rigido pelos Majores Sampaio e 
Epaminondas Chagas.
No aeroporto da Base A é r e c  
viam-se os srs. Governador 
Aderbal R. da Silva e sua ex 
ma. esposa, dr. José Bor.baid, 
presidente du Assembléia Cons
tituinte, dr. Udo Decke e sua 
rxma. esposa, Arcebispo D. 
Joaquim Domingues de Olivei
ra, Severo Simões, vice-presi 
dente do Conselho Administra
tivo, Celso Ramos, presidente 
em exercício do P S D , depu
tados, mundo oficial e gr.mde 
numero de pessoas gradas.

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



29-3 4‘
Correia Lagean» o a p a g i n a

■uwTrvnniî 'uC»«
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Dia 29

Manoel Antonio Wolff, fi
lho do Sr. José Wolff, do 
romercio de9ta praça.

— ü Sr, Mario Tetto, co- 
proprietario do Novo Hotel.

0 menino Osar Ta 
deu filho do Sr. Francisco 
Branco, do comercio desta 
cidade.

— A Exma. Sra. D. Ma
ria Benta Borges esposa do 
Sr. Outubriiio Vieira Bor 
ges.

Dia 30
O Sr. Aurino Idosa, chefe 

da Agencia Postal Telegráfi
ca desta cidade.

— O Sr. João Xavier de 
Oliveira, fazendeiro em An 
íouio Inácio.

0 menino Kogério, filho 
do Sr. Sebastião Muniz.

— A Exma. Sra. D. Ma
ria do Carmo Silva Castro, 
esposa do Sr. Célio Batista 
de Castro, alto funcionário 
da filial Hoepcke, desia ci
dade.

Dia 31
O Sr. Indalécio Pires, co

merciante nesta cidade.

— Íris Terezinha, filha 
do Sr. Tito Varela Kamos.

— Celso Rosalino da Cos
ta, filho do Sr. Bmiliano R. 
da Costa.

— Fdemar de Liz, filho 
do Sr. Euríoo de Liz.

Dia 1° de Abril
A Exma. Sra. D. Ninha 

Ramos, esposa do Sr. Virgí
lio Kamos.

— A menina HeUa Her 
minia Teles, filha do Sr. Hil 
debrando Teles, residente em 
Campi,8 Novos.

Dia 2
A Exma. Sra D. Adelai

de Batista de Castro, e.spo- 
sa do Sr. Euclides Áureo 
de Castro, residente em São 
Paulc.

— 0 Sr. Luiz Floriani, do 
comercio desta cidade.

Dia 4
O menino Domingos, filho 

da Sra viuva Laurentino 
Valente.

— A Exma. Sra. D. Ores- 
tina Antunes, esposa do Sr. 
Artur Furlaui.

—  A Exma. Sra. D. An
gelina Antunes de Medeiros, 
esposa do Sr. Vidal Antu
nes dos Santos, de Capão 
Alto.

Sr tu. Elisabeth Discher -
Eru 1' de abril completará 

mais um aniversário natalício, a| 
prendada srta. Elisabeth Discher, 
dileta filha do sr. Francisco Antô
nio Discher, comerciante nesta 
cidade.

Consorcio
Consorciaram -se em S 

do corrente, na cidadu de 
Santo  Angelo, K k> Qr. do 
Sul, o Dr. Antonio. Vieira da 
Nobrega, alto funcionário 
da F azen d a  Federal, nesta 
circunscrição  e a distinta 
Senhorita , Mustné Machado 
Vieira, fino ornamento da 
sociedade daquela cidade.

O jov6in par lixará  re
sidência nesta cidade.

\ y\ De, Carli
Esteve de passagem nesta cida
de, o sr. Ari De Carli, socio 
da importante firma «De Carli 
& Cecconeilo» de Caxias do 
Sul. O conceituado comerciante 
regressou das praias, onde >e 
encontrava em companhia de 
sua Exma. familia.

Jesus

Queixumes D'Alma . . .
0 que será que tanto me magoa, 
e que me traz a alma combalida, 
tornando, assim, mais triste a minha vida 
esta existêucia de um viver átôa?

A pergnuta provinda do uno d’alma, 
aflita e conturbada em pleno horror, 
ninguém responde; mas ao seu clamor 
só lhe segreda a dôr serena e calma:

— Não te aflijas, mcrtal e, resignado, 
embora dôr profunda assim te induz, 
lembra-te da «via crucis» de Jesus, 
que do martírio atroz cumpriu seu fado . . .

Csfrrega a cruz dos mil tormentos teus, /> 
humano e tão sensivel sofredor, 
até quando a tua alma, ó sonhador, 
irá prostrar-se aos pés do Eterno Deus!

Avelino Argento

Minha mãe, quem é aquele 
pregado naquela cruz?
— Aquele, filho, é Jesus 
é a santa imagem dele!

— E quem é Jesus? — é Deus!
— E quem é Deus: — Quem 

; nos cria,
quem nos manda a luz do dia 
e fez a terra e o céu,

e veio ensinar a gente 
que todos somos irmãos 
e devemos dar as mãos 
uns aos outros, irmamente.
Todo amor, todo bondade!
— morreu? — Para rios mostrar 
que a gente, pela verdade,
se deve deixar matar! ! ! ”

João de Dem

Jesu s  — <> Hom em  simhoJ 
lo, a gloria p erfe ita  da criação! 
cujo m artirio  relembraremos 
na próxim a sem ana, foi (> 

.exemplo que d ignificou a hu
manidade. sim plesm ente por- 
que era um just<», porque er.' 
um homem do povo e re9er. 
vado para com os poderosos. 
C om partilhava com  a plebe, 
multiplicando pães. assisundi 
a doentes e ressuscitando os 
mortos, dentro  de um a étiça, 
sublime de união e traternida. 
de, irm anando os seres numa 
doce com un h ão  de siiiJDiicida-

d»‘. A sua t.ondade e o seu sentim en to  de justiça che
gavam a p n o de se insurgir c o n tr a  Cezar, e a sua re
volta contra os hipócritas cu lm inava na expulsão, no 
Templo do.- .......lilhe? vs — osoarneo à 1' coisas sagra
das.

Amava os h i iúl les e reprovava o m andonismo, aca
riciava D08cad-»res o repulsava po ferosos. com o que a mos
trar que na vida só a humilda Je é bem aventuradv. Po
dendo ser um Rei. preferiu ser Servo; p idendo conquis
tar o inundo, fez questão de ser conquistado pelos ho
mens diante dos exemplos sagrados de boüdade e sub
missão. Jesus era contrário  aos blocos de fariseus que 
estadeavam prestígio cercando os m agn atas  de honra
rias. Queria que a humanidade fo sse*  simples e pura 
cot .o a Verdado. E a força do seu espírito aí está atra
vessando os sécub s.

Grêmio Ramalhete Roseo
Em no^í da diretoria do Grêmio Ram alhete Rosto, con 

vido os socios dos Clube?,' 14 de Junho, Io de |ulho e Rainilh;- 
|te Roseo, para a grande Fésta da P ascoa, a realizar-se em ij 
noite de 6 de Abril próximo, nos salões do Club? 1. de Julho, 
gentilmente cedidos por sua diretoria.

I
Terezinha Ribeiro

Ia. Secretária

(Ir. Cândido Ramos Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua ,1a * -onceição, s -  RI0  DE JANEIR01

Emidio Limongi
Está nesta cidade o Sr. Emidio 

Limongi, conceituado farma
cêutico na cidade de Campos 
Novos.

E
| Viajou para Porto Alegre afim 
1 de trazer um novo estoque de 
novidades para o seu estabeleci- 

, mento, o sr. -Ericli Sell, proprie
tário do grande Magazine «Oa- 
leria da Moda.»

Cândido Hainpi
Seguiu para Joaçaba, a ne- ] 

godos, o sr. Candide Bam- 

Pb industrialista aqui resident

0  SAPATO b H lC
Uma sapataria diferente

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

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

Assinem o ((Correio Lageuno»

Diretoria de te rra s  e 
Colonização de 'S a n ta 1 

Catarina
Seguirá diretamente da Capi

tal do Estado para esta cidade, 
o Sr. Alceu Ramos Martins, con
ceituado (iincioiiarie da I )>re- 
toria d,- Terras e Colonização 
do Estado de Santa Catarina 
que aqui permanecerá durante 
a la ; q u i n z e n a do rrês 
de abril de fluente ano, poden
do atender aos interessados nc 
que competir a tratar na sua j 
repartição, conrornente a juris- ' 
dição dos l- h 4- Distrito?, com
preendendo se os municípios 
de Bom Retiro, São Joaquim. 
Lajes e Curdibmos.

LajJLáüia São Josél
de OSNi TOLENTINO DA SILVA

Farmacêutico Dtpioivodo
Bua 15 dc Novembro n° 25

„  l a j e s
i sortimento de medicamentos 

nacionais © estrangeiros
terapicos'*8 s^„.íírande vafietiade — Produtos opo-

P 08 e v é n i a s  -  Produtos veten-
oanos — Homeopatia.

_ AMPULAÇÀO CAPRICHOSA E ESMERADA 

Vende Borato e é Case de Confiança Ti
1Preços de drogar»*

I
l i
1
ü ]
1
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A construção do Hospital 
“ Frei Rogério ” em Curítí-

banos
Com informes fornecidos pelu Sr. Abdy Dacól, agente de 

publicidade da «Sociedade Beneficente Frei Rogério» continua
mos a publicação nominal das contribuições feitas para a cons
trução do Hospital «Frei Rogério» em Curitibanos.

Edital
Perei-

Direito
Estndo
forma

Continuação do numero anterior
Transporte — 108.227,00

O Doutor Ivo Guilhon 
ra de Afeito, Juiz de 
da Comarca de Lajes, 
d* Santa Catarina, na 
de lei, etc.

Faço saber aos que o presente edi
tal com o praso de sessenta dias, vi
rem ou dele conhecimento tiverem, 
que por parte de D. Margarida 
Grimm, brasileira, desquitada, do
mestica, residente em São Paulo, por 
seu procurador o Dr. Arno Odebre- 
cht, me foi feita a petição do teor 
seguinte: Exmo. Dr. Juiz de Direitoda 
Comarca de Lajes. Margarida Grimm, 
brasileira, desquitada, domestica, re
sidente em São Paulo -  Largo São 
Francisco, 116, por intermédio do

Rio do Sul. Dá-se a presente, 
para o calculoda taxa judicia 
ria, o valor de Cr$ 2.500,00 A. 
a presente ccm os inclusos do
cumentos e completadas as ci
tações, requer sejam os autos 
devolvidos ao patrono da Su
plicante, indepeiidentomente de 
traslado, cumpridas as ulterio
res formalidades legaes. £. R 
D. Lajes, 30 de Janeiro de 
1947 PP. Arno Odebrecht. Na 
petição que estava devidamente 
selada e com as estampilhas inu
tilizadas na fcrma da lei, foi 
exarado o despacho «lo teor se

. L is t I do Si*. Alfredo Drissen
ARrcdo Drissen 
Juvencio José da Costa 
Alfredo Granemann de Souza 
Francisca Granemann Rauen 
Augusto Auresvald 
Alfredo Auresvald 
Francisco Rauen 
Eme-to Bernardoni 
Guilherme Rauen 
Francisco Maurício dos Passos 
Alipio Graneniaun 
Euripides Granem ̂ nn 
Valfrido Drissen 
Francisco de Paula Ooetten 

Faustino Bõemer 
Podalirio Collet 
João Hau
João Granemann de Souza 
Alfredo Atnantino Collet 
Alfredo Alve» Collet 
José Alves Collet 
L'bio Goetten
Luiz Qranemann 1-» Souza 
Augusto Qaud"ncio 
Theodoro Oranemsnn 
Le jpcldo Domiugu.-s Arruda 
Pedm Graneoienn 
Lucas dos Santus Souza 
|oãc Granemann Neto 
Manoel Mariano Gaudencio 
Felipe Granem! nn de Souza 

Continua

Cr$ 1.000,00 
1 030,00 
1 000,00
1.000. 90 
1 000,00
1.000. 00 
1 000.00 
1 000,00

• 1 000.00 
1.000.00 
1.000,00 
1.000,00 
1 000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1 000,0f! 
1 000.00 
I 000,00 
1 000,00 
1 000,00 
1.000,00 
1 000,00 
1.000,00 
1 000,90 
1 000.00 
1 000.00 
1 000,00 
1 000,00 
1.000.00 
1 000,00 
1,000,00

Transporta  — 139 227.00

guinte: «A. Como requer. Ex
peça se editaes - digo, precató- novecentos e 

advogado infra assinado, constituído ria para a Comarca de Erechim I (5-2-1947). Eu,
eu procurador por instrumento pu- - - - - - - - - -

blico lavrado no cartorio do Tabeli
ão do 2- Ofício, Sr. Leandro Della- 
giustina, livro n- 1 , a fls. 146 (doc. 
n. 1), e recebe quaisquer intimações

tal de terceiros incertos e n3 • 
sabidos, mandei passar est , 
pelo qual cito e chamo os reft 
ridos incertos e não sabido^, 
se os houver, para todos c 
termos da ação, até final soL 
pena de revelia. Para os devi 
dos efeitos se passou o preson 
te edital qne será afixado n>> 
local publico do costume, pu 
bhcado na imprensa Oficial d'- 
E tado, no jornal local, na No
va Era de Rio do Sul, e fi
cando ainda cópia nos autos. 
Dado e passado nesta cidadt 
de Lajes, aos cinco dias do 
mês de Fevereiro do ano de mil 

quarenta e seU 
João Gualberto

e notificações em seu escritório, a(Est*do. Laje«. 30 1-47 lvo Gui 
rua 15 de Novembro, n- 828, na C Í - j , h o n  £  comQ tenha „  Supij_
dade de Blumenau, quer interpor o

E. do Rio Grande do Sul, pu-|da Silva Filho, Escrivão do Ci- 
blicando se editaes em jornal j vel, que o datilografei, subscre- 
local, na Nova Era do Rio do vo e também assino.
Sul e na Imprensa Oficial do Ivo Ouilhon Pereira de Mel

lo == Juiz de Direito.
João Gualberto da Silva Filho

cante pedido a citação por edi-

POPULARES

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

t o c .  L I I C L N J  T E « . ' » *
Bacharel em ciências Jurídicas e sodàisj pela Faculdade de 

Direito do Estado de Sá o. Paulo

_ _ __ __________ l w . r , - i r . A

visão e demarcação de terras, etc.), criminais, orfanológicas, etc.

Cíinipnliia. Comercial de ¥ firas do
= = = = = =  Prasil — = =

C. V. li. PARANAENSE

S  m a io r  csraercio de v id ro s  t  B rasi!
VIDR >S — ESPELHOS — CRISTAIS

Metais e Pecas «NOVEX» para instalaçõ.-s comerciais 
Molduras - Ladrilhos, Têihas, Pavés e Tijolos de Vidro 
Vidros Triplex para «.utnmoveis -  Objetos de adorno 

Lapidação -  Bizelagem

Rua Barão cio Rio Branco, 245 -  End. Tel. -  VIDROS - Fone 2443

CURITIBA — Estado Paraná

Assinem o «Correio Lage;um»

presente Protesto Judicial, de con
formidade eom o artigo setecentos e 
vinte e seguintes do Cód. de Proces
so Civil, contra a venda de cinco m*l 
(5.000) pinheiros existentes na in- 
vernada’ Poço Rico, na Fazenda de 
seu pae Vítor Conde VTestarpp, no 
disirito de Palmeiras, Município de 
L a/es, deste Estsdo, pinheiros esses 
já contados e demarcados em visto
ria requerida neste Juizo por seu ex- 
esposo, João Grimm ou Walter João 
Grimm, de nacionalidade alemã, co- 
meroiário, residente em Quatro Ir
mãos, no Município e Comarca de 
Erechim, Estado do Rio Grande do 
Sul, pelos motivos que «data veuia» 
passa a expor: Primeiro A Suplican
te teve conhecimento da oferta de 
venda de cinco mil pinheiros feita 
pelo Snr. waiter João Grimm, iou 
João Grimm, com quem éra casada 
sob o regime da comunhão universal 
de bens até a realização do desquite 

' (doc juntoi. Soube também, a Su 
1 plicante, Qtte os referidos pinheiros, 
situados em terras de seu pae, Vítor,
Conde tie Westarpp, haviam 

' sido adquiridos ern 1934, ;>elo 
j Snr. Walter João G r i m m ,
'ou |oão Grimm, eSposo dela Su- 
| plicante, isto é, em data muito 
'anterior an desquite processado 
i em julho de 1941, sem que fos
sem, nessa ocasião, inventaria*

| dos e partilhados devidamente, 
presistindo, consequentemente, 
em relação a ê!es, ainda a co
munhão (doc. junto). Segundo - 
A sonegação dos cincd mil pi- 

| nheiros, pelo ex-esposo W alter!
; João Grimm, no inv-mtario pro-,
! cedido quando do desquite, f.v 
i culta a Suplicante, recorrer à 
i ação de sonegados (art. 1.782 
' do Cód. C.) ou promovei a so 
bre partilha, nos termos da lc 
gislação fin vigor. TerceiUo: —
Acresce que, se o ex esposo da 
Suplicante efetivar a alienação 
dos supra citados cinco mil 
pinheiros, fica sem outros bens 
que garantam o pagamento dos 
pinheiros a que a Suplicante faz 

Ijtjz. Assim, vem a Suplicante,
1 afim de provar a conservação e 
ressalva de direitas Je seus di- 

I reitos, e evitar que, de futuro, 
qualquer adquirente alegue boa 
fé, protestar, no« termos do art.
720 e seguintes <0 C.P.C., como 
protesta anular, pelos meios re
gulares de direito, a venda qne. 
venha a ser feita, dos referidos 
pinheiros, sem o consentimento 
expresso dela Suplicante. Nesias 
condições, requer que tomado 
por termo o presente protesto, 
dele seja citado, por edital, r.
Suplicado, residente em Quatro 
Irmãos no Município e Comar
ca de Erechim, Estado do Rio 
Grande do Sul, para onde dtve 
ser expedida cartz precatória, e 
que sejam publicados editaes 
para conhecimento de terceiros,1 au calçam ento 
incertos e não sabi tos, na 
orensa Oficial, num orgão 
c:d e jornal «A Nova Era»

Escrivão do Civel.

« atxa Econômica Federal de 
Santa catarina

AGENCIA D E  L A JE S
Rua Correia Pinto — Defronte à Enipreza Força e Luz

C a r t e i r a  H i p o t e c á r i a
Hipotéca de imóveis urbanos e .financiamento de constru

ções, Juros do 8 a 10°/0 ao ano, pela tabela «Price» 
Prazo de 1 a 20 anos.

CARTEIRA DE DEPOSITOS -  (Garantida
ila União)

pelo Ooverno

í f e l a ü t ó s  i a  Dapáôitas
Taxa 5°/o ao ano capitalisados 
Depósito inicial minimo 
Limite até
Retirada semanal si aviso até 

POPULARES - C H E Q U E S

semestralmento 
CrS 5,00
Cr$ 50.000,00 
C\$ 1.000,00

Taxa 4°/0 ao ano 
Depósito inicial 
Limite até 
Retirada semanal

COMERCIAIS
Taxa 3o,o ao ano 
Depósito inicial 
Limite até 
Retirada livre até

capitalisados semeOralmente 
Cr$ 1.000 00
Cr$ 50.000,00

s/ aviso Cr$ 10.000,00

capitalisados semestralmente 
Crg 20 00(1,00 
Cr$
C ri

150.000 00 
50.000,00

Retirada total c; aviso de 24 horas

Praia fixo
a 6 meses Õo/o
a 12 meses Ô.5o/o
a 24 meses Ô°/o
Depó.-ito tninino Cr5 5.000,00

A v i s o P r é v io
de 30 dias 3,5°/o
de 60 dias 4°/o
,le 90 dias 4,5°/o

L

A’ DISPOSIÇÃO
Taxa de 2°/0 ao ano capitalisados semestralmente

í 'auções e Depositos Judiciais

VENDA DE SELO ADESIVO E EDUCAÇÃO
Selos Federais de todos os valores

IVende*se
Um terrena com a area 

e 1O0OO m2, situado em 
Onnta Dinheiro» próximo 

da estrada
federal

Tratar com Max Beims.

4 lotes á venda
Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa biqueira Campos, 
medindo dois lotes 12,00 ms 
x 15,00 ms de fundos, e os 
outros dois 10,00 ms x 39,00 
m de fundos.
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Prefcifura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA 
de 15 de março do 1947 

O Prefeito Municipal He Lajes resolve:
Conceder licença:

Pe acordo com o art. 163 do decreto-lei est.adual n° 
700, de 28 outubro do 1942:

A Celestina de Oliveira Muoiz que exorce o cargo de pro 
fessor. Padrão A4, do Quadro Único do Município ( Escola mix- 
ta municipal do Lajeado Portão, no distrito Ho Crru), He no ■ 
venta dias, com todos os vencimentos, a contar da presente 
data:
Prefeitura Municipal de Lajes, em 15 de março de 1947. 

Assinado Vidnl Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

casa e terreno foreiro -  Sim:
Dia 22 do março do 1947 .

292 — Cirilo Lirio dc Campos e sua mulher 
cia de terreno.- 2’ despacho: Sim.

397 — Tito Bianchini - Concessão He terreno no

E M h! iP  P aço
Alfredo Letnser, Ju z

Cemitério -
Paz, em exercício cio carjl

2 ‘ despacho Sim. . . f„rrpll0
414 — Antonio Duarte da Silva — Transferencia <

DECRETO 
de 17 março de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes resolve:
NOMEAR: !
De acôrdo com o art. 15, item V, do decreto-lei esta j 
dual n” 700, de 28 de outubro Je 1942.

Hegino Madruga de Oliveira pan exercer, em substitui 
ção, enquanto durar o impedimento do respectivo titular Sra.j 
Celestina de Oliveira Muniz, o cargo de Professor, Padrão A4, t 
do Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de La
jeado do Portão, no distrito de Cutú), percebendo a gratificação 
prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de março de 1947.

Assinado — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO N- IO 
de 22 de março de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos
to no art. 12, n III, do decreto-lei federal n- 1202, de 8 de abril 
de 1939, e de acordo com o decreto-lei n 6. de 3 de julho 
pe 1944,

DECRETA:
Art — Ficam concedidas, às Instituições abaixo mencio

nada, as seguintes subvenções para o corrente exercício:
Associação Beneficiente «Santa Isabel* Or$ 1.200,00 
Grupo Escolar «Santa Rosa» 1.200,00
Grupo Escolar «Imaculada Conceição» 1.200,00
Art. 2' -  A despesa de que trata o presente decreto, cor

rerá por conta da dotação 9 84-6, Ho orçamento vigente.
Art. 3' — Revogam-se as disposições em contrário.

: Prefeitura Municipal de Lajes, em ‘22 de março de'
1947.

Assinado: — Vidul Ramos |únior 
Prefeito Municipal.

Jairo Ramos =-: S°cretário.

Requerimentos Despachados
N- 285 

N. 294 

N- 384 

N- 407

Dia 18 de março de 1947 
Argemiro Vieira de Andrade — Licença para abrir 

uma serraria em Painel -  1. despacho: Junte a licer- 
ça do Instituto do Pinho.
Eble Scopel & Ci.i. Ltda. — Transferencia de u na 

seiraria -  U despacho: Junte a licença do Instituto do 
Pinho.

- Angelo Rossi — Aprovação de planta e licença para 
construir um prélio para Anísio Morta ri — 2• despa
cho: Sim.

- Álvaro Rocha — Transferencia de uma serraria -  U 
despacho: Junto a licença do Instituto do Pinho.

N- 417 

N- 420 

N- 424 

N- 425

N- 434 

N 435 

N 439 

N- 44)

Dia 20 de março de 1947
— Argemiro Lucena -  Transferencia de um terreno - 2 

despacho. Sim.
— João Alves Correia e sua mulher — Tran-JerencÍ3 de 

um terreno. — Sim.
— Fileto Vieira Barges e sia mulher - Transferencia de 

terrenos - Sim.
— José Sebastião da Silva -  Licença para fezer um gal-' 

pão em terreno do Sr. Vítor G. Ros| - Sim.

Dia 21 de março de 1947
— Antonio Vitorino de Liz -  Transferencia de uma í 

casa e terreno foreiro - Sim.
=  Vitório Caon e sua mulher -  Transferencia de uma 

casa c terreno foreiro -  Sim.
— Leonor Neves Pires •• Transferencia de uma casa e 

terreno foreiro -  Sim.
=  Erotides Godinho de Olveira - Transferencia He uma

- 2' despacho: Sim. ,
428 — Frederico Wagner Neto e sua mulher — Iransierti- 

cia de terrenos -  2' despacho: Sim.

de J u i z  de Oirtj'1 
da comarca de CtirítT» inoT 
Estado de Santa ' itirinJ  
na forma da lei, etc.

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

MATRIZ
Lajes -  Santa Catarina

Rua Cel. Tiago de Castro 
Caixa Postal, U

FILIAL
Rio do Sul - S. Catarina 

Rua Carlos Oornes,? 93

ENDEREÇO TEIiECiltÁriCO «J O W O L C O»
Concessionários da: Cia. Distribuidora Geril « fírasmo■

tor» — Produtos da Chrysler Cor
poration — General Motors cio lira-
sil S. A. — Produtos & Frigidaire*

Representantes 
Reveídedores :

da.Cervejaria Catarinense S.*A. 
dos Produtos Firestone S. A. 
Caloric Company

Joinvile 
da The

Agentes : da < União do Comércio e Indústria* — Cia.
de Seguros Gerais — Joinvile

Faz saber aos que o prrsenl! 
edital virem, ou interessar P0K 
que, aos dezenove dias do nm 
de abid próximo, às d.z hot,., 
á porta do fórum, nesta cidaaJ 
o porteiro trará a público 1 
venHa e arrematação os bei 
seguinte*: Uma parte He torre, 
nos de matos e faxinais, sita 
lug-r Serrado distrito de P0n| 
Alta, desta Comarca com a arei 
de soifsi-nfos c cinco mil metr; 
quadrados; confrontando 
Norte com terras de Leopoti 
Rodrigues França, ao >ul co- 
terras de Espinoião Wnll nn 
Hos Santos, ao Leste com terri 
ilos Sucessores de José Azjç 
outros e ao Oeste com teni 
de ^olidorio Maciel dos Sant< 
e o mesmo EsptriHião, benJ 
esses pertencentes aos sucessi 
res dc Pedro Alvds Ha Silpj 
e sua mulher Francisca Dias oi 
Lima dos Anjos, de João Pan« 
tmo e outros, que serão levadi 

j á praç-i para pagamento <hi 
s j custas e mais despezas qm| 
! lhes couberam na .Ação de Di

'visão do Imóvel »Comum di
Automóveis 

Caiuirilió -s 
Caminhonete* 

Maquinas Agrícolas 
Conjuntos Fxtactooirios 

Pevas e Acessórios k 
Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
, Baterias

Motores

Madeiras 
Cimentos 

Casolitia 
Querosene 

Oleos
Peca D v  Soto, Dodge 5 

fnternational, Ford. Chevro- S 
let, etc.

Pnen» e Camaras d ea r  
Segtiros Qerais

[•Fazenda do Serrado», cle qus

II são requerentes Leopoldo Rc 
jdrigues França e outros. E pa 

Ura que chegue ao iconhecimer

Radios

to He todos mandou passar 
presente que será afixado ne| 
lugar de ^costume e publicaè 
uma vez só no 'jorna! «Corrai 
Lsgeano, He Lajes. Dado passa-] 
no nesta cidade deJCtmtibano! 

jaos dezoito dias Ho n.ès 
Março de mil novecentos tj 
quarenta e set?. Eu, Rorr.irb 
le Oliveira l.erios escrivã»! 

o datilografei, (as.) Alfreio 
Lentsev Juiz de Paz, em exei- 
ocio  He Juiz de Direito. Xah 
mais conste Jou fé O escrivi 
Romário de Oliveira Lemos.

Li
Luc bB1 
I tx-rc“"1
[ rent r«->
S.D

I ligias3 ̂  t 
j  con>r
isp.rsqc

Co
ftaiicisc
3.000 cc
Cotreio: 
dis obi: 
iodovia
nitre 5
ihgfgei 
conslruy 
obi* est; 
quo qu<
9.000 co 
Blumeua 

jiquisiijac 
is instil 
eemserva 
jii e Laj 
construgc 
lis. pass:

Sac 
i ctrteza 
iilvaguu 
sent̂ ao 
dtza do 

Dai 
que o po 

tribal 
pmitir. 
pwa nciss 
'tetbrnd 
tinu-r ua 
*»do nata

OR. ! 40  LO TA NETTO
Alia  Cirurgia — Dn.-nç ,s d“ >enh ras _ Partos
Operações: o-  F a,: l it. -tino -, -  nbicite Fiecdo e
V“ - lim» " 0 T ■ > ( .  • • • / H ,,  . V . & .
mot.Old S. Rio- t U' r. Ov : Sriüs Tumo-
res ■ m geral. <V A vtir-.l ções. Fraturas.
Cirurgia d ». D> t u (. . | igU (,j _

Tratamento Méüco - ar? co < u t cuhse Pulmonar

e n a  MaternidadeAtende na H-tspihl V S ' Pr - 
Teresa Ramos

Co ulforio: J  1 " "  11 ‘P o  Caía C ru z e iro )

V E N D E -S E Vende-se uma ca 
sa nova ainda nâo 

habitada, com 9 peças, lc 
da de material, junto a pro
priedade do Sr. .Jofto Bativ 
la Dias. à Rua Plorianopolé 
Baratíssima •

Tratar nesta redaçSo

Alu^iiii-se qiiíiríins
A rua Mal Deodoro, Vi

la Barros--, alugam-se quar
tos mobiliados com peos^1 
Preços módicos

j  Assinem Correio Lasírano

NOVO HOTEls
Irmãos Tetto

Prédio novo à ru FPrciüo Luz, 
esquina.R. njamiin Constant, perlo 

Ho Hospital

Qnartos pavn solteiro'’e <-nsal com 
ne n, banhos trios e qlientem. f\*si— 

nha Je la ornem.

_ famiha* </„.< „mnrielant

ÍTC

iosti

hazend

4rros
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J í l  3  I  f l  P P  1 9  P  1 T 1  Q  C* Oferece aos seus f r e g u ê s  - 'p o r  preços niodirosO Cl 1  11 O i  I  Cl U  O f i l l  O  U  ^ D®19 de Ouro — Anéis do Brilhante — Rnlogioa para Ho-
^  *'*■•*' w  íuens e Senhoras, em Ouro, Chapeado e Aço

Canetas Parker «51» e "Júnior*
Ru 2 Mal. Deodoro — Edifício BroeringA mais m oderna no genero

Grandes realizações
Lí, com prazer, em diversos jorn is do Estado, as verbas 

que figuram no orçamento do Governo Federal, referente ao 
exercício de 194/, destinadas a diversas obras públicas a se
rem reAiz»das em Santa CU rina. Vê-se que a bancada do P. 
5. D no Congresso e no S -nado, tendo á frente a figura pres
tigiosa do dr. Xereu Ramos, v:c - presidente da República, mui
to contribuiu para que o nosso Estado fosse atendido nas suas 
aspirações«

Constatei que duas Alfândegas serão construídas; a de S. 
Francisco e a cie Flori-mópulis; uma Escola Industrial, de mais 
3.000 contos de reis na Capital do Estado; um edifício p-ra os 
Correios e Telégrafos e «  Lajes; prosseguimento e conclusão 
das obras da 5a Zona *érea em Santa Catarina; construção da 
rodovia Lajes - Rio Negro, construção do canal de navegação 
entre S Francisco e Joinvik; do canal de Laguna e Ararangná; 
dragagem da barra e canal de acesso do Porto de Laguna; 
construção do 5' distrito Nav.d, Florianópolis incluUve residências, 
obra esta que custará 3.380 contos de íeis, assim como verifi 
quci que ltajaí não foi esquecida, pois foi votada uma veiba de 
9 000 contos de reis para prologamentos da Estrada de Ferro 
Blumenau -  iLjaí, uma outra de 600 contos de reis para a 
aquisição de terrenos e desaorooriação d; imóveis necessário-, 
ás instilações do poiio de Itajaí; de 300 contos de reis para a 
conservação de obras fixas de enrocamento nos portos de lta- 
jaí e Laguna e mais uma verba de 2.500 contos de reis para a 
construção de uma rodovia moderna entre Joinvile-Florianópo- 
Iis, passando por Itajaí.

São noticias que nos alegram bastante. Temos, deste modo, 
a certeza de que os interesse.s dos catarinenses estão sendo 
salvaguardados na Capital Federal, unde possuímos uma repre
sentação que trabalha e zela por tudo que diga respeito á gran 
deza do Estado.

Daí, tambera, a vitória do P. S. L>. nas úitimas eleições. E’ 
que o povo sabe a compreende que combster o P. S. D: esta
rá trabalhauJo para o nosso retrocesso, o que não se pode 
admitir. Nereu Rimos, chefe >io P. S. D. em Santa Catarina, e 
para nosso orgulho, agora de todo o Brasil, recebeu e vem 
rectbendo o necessário estimulo de seus coestaduanos paia con- 
tinu.ir na sua gigantesca obra em favor do Brasil e do seu Es
tado natai: SAXTA CATARINA.

R. S. T.

Do «Jornal do Povo» de ltajni

! Escrivãi d« Gival e 
| Comérifo

O Snr. Interventor Federal 
do Estado, por decreto de 20, 
publicado no D O E . de 21, tu lo 
do corrente mês resolveu nome
ar o Snr. Waldeck Aurélio Sam- 
jíaio para exercer, vitaliciamen- 
te,, o cargo de Escrivão do 

-Cível e Comércio da Comar
ca de Lajes.

O Snr. Waldeck Aurélio 
Sampaio, que é primeiro sar
gento reservista, foi licenciado 
do Exército, a pedido, no dia 
21 do mês em curso, após mais 
«lo quinze anos de serviço efe
tivo e, sem nenhuma nota de- 
sabonadora. Tomcu parte di- 
r« n na revolução de 1932, ser
vindo nu entã i ! - Batalhão de 
Engenharia da Capital Fede-! 
ral e na campanha da Italia, j 
servindo na Engcnhari» da Fôr-: 
ça Expedicionária Brasileira, j

| Club« 15 d« Nuvem- j
bi*o

No dia 5 d- abril próximo,! 
! o Clube 15 te Nov * nbro de! 
.Capão Alto, r«ilizará o Bailei 
I de Aleluia para o qual reinai 
I granne animação.

As danças lerão inicio às 20 
1 horas.

UMA MARAVILHA
O M O D Ê I O

rca V ictor

AGRADECIMENTO
A familia do saudiso Francisco Ribeiro Borges, 

falecido em 16 do corrente, vêm por este meio agra
decer; ao Dr. Aristolidus Stadler, ao Revlo. P Joao Vie- 
eelli, á B inda Musical Mozart e a toda“sas pessoas que 
interessaram-se pela saude daquele ente querido, duran
te sua longa enfermidade, como também no doloroso 
transe do seu falecimento. Estende o seu agradoeime.’.- 
to aos que enviaram flores cartões e telegramas 

A t «dos a sua gratidão.
São Joaquim, 25 de março rle 1947

A gr adecimento
,Toão de Oliveira vêm, por este meio, agradecer ao Dr. 

João Costa Neto, ás Irmãs «to Hospital, especialmente à Ir
mã Afon-dna, às enfermeiras e a todas as pessoas que o visita
ram e telegrafaram interessando-se pela sua saude, durante os 
«lias em que «-steve enfermo naquele Hospital.

A todos oferece os seus préstimos era Campos Novos, on
de resiJe.

Lajes, 22 de março de 1947

Mario Teixeira carrilho
Advogado

( Desembargador Aposentado )

Consultas h pareceres. Ações eiveis, comerciais, 
criminais, acidentes no trabalho e trabalhistas

Rua Cel. Cordova, 40  -  Cx postal, 19 -  Fone 8S -  Lajes

VENDE-SE
Uma Ótima chacara, medindo 

reais ou menos, 1.200 m2, ten
do uma casa de madeira com j 
9 peças, benfeitorias etc. situada i 
---------------------------------------------- j

Dr. José Antunes
MEDICO

CIRURGIA EM dERAL — G I
NECOLOGIA — PARTOS

f c t ó i s S ?  £ £ptfa qualquer intervenção ctrur- 
oica. com »erviço moderno da
~ aios X, Bisturi- eletrico, 

aios ultra violeta, ondas 
curtas e ultra curtas

• atraz d» Avenida 3 de Outubro, 
! próxima do Armazém Cardoso, 
| por preço de ocasião.
I Tratar na mesma chacara com 

Firmíno Branco«

Br. CELSO RAMGS

ADVOGADO
R E S ID Ê N C IA  e ESCRITÓ RIO  

Rua H erc i l io  Luz
L A J E S

Atende chamados para as co
marcas de 5. Joaquim, Curifi 
banos, Eorn Refiro e Rio do.Çgl.

0-10
ONDAS LONGAS E CURTAS

5 Válvulas RCA

Vendedores n-stfi praça: 
OSNI PIRES & CIA LTDA.

Praça Jofto Pessoa, d

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

Aparelhado para tola a clinica e cirurgia da 
especialidade.

Iloiisnltóro: Eúl,i‘,° D" Acá2c:°pavim,„l0

EMIMHZA AUTü-VIAÇAt) <BK\SIL»
Linha Regular de Transporte de Passageiros

FLORIANOPOLIS — BOM RETIRO — LAJES
Carros Novos e Confortáveis

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

SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MAN2\

Vendu-s d ü'a”daeirr :casa de 
á rua

Mal. Deodoro esquina Ti-

radentes. Otimo ponto para 
negocio. Tratar com Fulvio 
Pinto.

M atriz  :
FLORIANOPOLIS

Filial Curitiba 
.« Mostruário em Tubarão

Fazendas nacionais <•

Carlos úcepcke S. A. Comércio e Indústria
FILIAIS EM: L A JE S  — LAGUNA—BLUMENAU —  -TOAÇABA -  JO IN V IL K  —  S. FRANCISCO DO SUL

ENDEREÇO TKLEUHAFIC«) H O E P C K F,

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS K DROGAS

A gencia

DE EXPEDIÇÃO E 
DESPACHO EM SANTOS

«.tran sira» , Algodões, Morins e Cambraias Caaemira-«, Teoi-
— -----  e ãT . ri-u' Colchas. Cobertores, Acolchoados. Panos pi
m w rL o n M , Tecidos rayon lisos e estampados, Linhas p ,ra bordar e sorzir,

Acolchoados, Pauos pura
. Limesa. Lonas, lecm os r-.yor

para bordar perfumarias, de ferro,’ folhas de flandres. ca-
i-urros em barras para■ * .. . .  a n i.r0s de louça esmaltada, vidros para vidraças,

obras T s  vidro e cristal lòuças”sauitar.as, camas de ferro e ma leira, Tintas « 
oleo e «m pó, serra p.ra engenho, conserva« em gorai, virili08 nacionais e

estrangeiros
M otocicletas, Bici latas a motor, tricicletas, brinquedos.
Maquin irio em aferal para oficinas mecanicas. fundições, etc. T.tlas, G-ninohos, Maca- < 

coa, ferramentas para todos os fins. cofres e caixetas de aço, fogões, osmple- ? 
13 -»«orti mento do material para instala*Qes elétricas, arados, maquinas dt bene- * 

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

Agentes da  General Afators doW rasH IS ,
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Ultrapassa á força da palavra, a grandiosidade empolgante 
gem que o povo catarinense prestou ao Governador Constituciona  ̂ \que 
Todas as

povo catarinense prestou«^ ..... —  f • ■>
classes sociais, numa comunhão esplendorosa de sen n ' ' ' jB

cos9 se irmanaram para aclamar aquele que, num novo ciclo demo ,  
nossa terra, representa a garantia da liberdade e da’ justiça como enr s nj

desviáveis do progresso e do bem estar de um povoo

29-3-47. Correio Lage ano 6«. P A Ö I N A

0

Â P  A P I T A I  ^ casa ^ue procura*e r  sempre as m aiores novidades 
Í9Í\í I t r â L  eai artigos para h o m e n s ,  senhoras e crian ças

Aos Senhores In d u s t r ia ls
A Agencia Municipal de Estatística de l.ajes convida 

rem a esta repartição, dentro do prazo de 10 dias a contar
coraparece- 

désta data,
todos os industriais residentes nesta cidade e no interior para de acordo 
com o Decreto L ei Federal n- 4081 de 8 de fevereiro de 1842, prestarem 
as informações sobre suas industrias referentes no ano de 1916, conforme 
circular da referida repartição n' 7 de janeiro de 1947.

O presente aviso refere-se unicamente aos senhores industriais 
tendo-se eegoUdo o prazo cedido por ésta repartição ainda não 
tael informações. <4

Esclareço mais uma vès que aos infratores será imposta n multa 
variavel de C r? 200,00 a Cr$ 20.000,00.

Bua Correia Finto 80 —

C ã o  q u e  m u i t o  0 Secretariado do íO S s c re tá n o  da Se- 
| a #e  novo Govcrnaitor gurança Pública fa

0 imaoo d. *«.*cw.car- ' E Z i la ao povo lajea»)
dov, desmanchou .e  en, - *  “ 1 2 1 »  elT seT reiaria^o3 »

prestaram ! Xmgainent0® e amea<?as oon qil5? fjcou assim const,tui.10: Se- j Governo, o Dr. Edison Vale* 
í tra n F. Está seguindo o crofáno da Justifa, Educação eite, ilustre titular da Secretirii

Lajes, 28-3-47 =  ZJeobaldino 
Estatística.

de Andrade — Agente Municipal de

programa que se traçou, 
coletando serviços* pres
tados á LJ DN., para fazer 
a sua fézi iha.

da Segurança Publica, dirigiu 
a Lajes, por nosso intermedia, 
as seguintes palavras:

Sociedade Moinho Ip iranga Lido.
COMPRA DE TRIGO

Avisamos aos srs. agricultores que o nosso estabelecimen-, Diz que o F (í 
to, completamentc aparelhado, vai entrar em funcionamento que «teme assinar

Saude: dr. Armando Simone Pe 
íreira; da Fazenda: dr. João Da 
jvid Ferreira Lima; da Viação,
|Obras Públicas p  Agricultura,! .
* dr. Leoberto Leal; da i^guran - j meti d e s ’-JO é  C01ltin\l>

lodo mundo é covarde, jça Pública, dr. Edison V alen-Io r  servindo condignamenk 
menos êle, porque a s s in a ) te. % w en  Estado , colocando
tudo, desde o cheque sem i Todos os ♦'tula.es tomaram \ m e nn in t e ; r0  dispor dopo. 
fundos, até o s -a n ú n c io s  do P°lse "n e‘n mesm0, ■ vo lajear-.o sem distincõa
seu jo rn a l  secretário ,1o frovêmc do E s - j d« classes e partidos politi-

Compramos qualquer 
lhores preços da praça.

Lajes

quantidade de trigo, pagando os me

Santa Catarina

De Carlí & Cecconelfo
Exclusivistas KENNER

Praça Julio cie Castilhos, 189M — Fone 404 — End. Telegr. «LUAR*

Caxias do Sul
Artigos finos para homens, senhoras e crianças — Artigos 
eclesiásticos -  Miudezas -  Secção especializada de Perfuma

rias - Apetrechos para tenis (raquetes, bolus encordoamentos).

CAPAS PALAS - SAPATILHAS DE LÃ -  CAPA

CETES - VENDAS P0K ATACADO

Mêdo 
Do es ! 
Iieoõão

creve» Essa é boa! 
de que e de quem?, 
birro que dirige a 
■errana?.. Chô mico!.

Decididamente o lionien-j 
zinho está precisando de 
«tratamento», 0

c o v a rd e . . fado. o professor Barreiros F i-i COS». 
O que es-!  lho, Diretor do nosso confrade,

«O Estado» de Florianópolis.!
Edison Valente

Falecimento
Faleceu em 22 dó corrente 

a Exma. sra. LV Emilia Sell Kir- 
áeu maior chner. esposa 8o sr. João Fdi- 

pesadelo são a sexta letra do p!". Kirclmer, 'ndustnalista nesta 
alfabeto e o  rabo de tatu. A extmta dcixa a prantoar. lhe

ja morte, alem do esposo, filhos, 
■genros e neto«, um grande nu- 
! mero de pessoas amigas, no 
vasto circulo de suas relações,

Calma, moço, o E não ohe 
gará tarde, munido de. . . 
uma ampola de «Tebasolu».

F . onde era muito apreciada.

ARISTIDES FERNANDES I PEDRCTGEK\! A NI
DE SOUZA De regresso a Caxias do

Encontra se nesta cidade, o Sul, passou em Lajes acompa- 
sr. Aristides Fernandes de .Sou-‘ n had o de sua Exma famili. 
za, Coletor Federal em Campos'sr, Pedro Cermani, do alto 
lNovos mercio daquAa cidade.
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Parque

Hoje e

de Diversões sí
BEFlNTf 4 AGENCIA FüRO

as noites ■ DIVERSÕES 
DAS AS

p a r a
i d a d e s

TEATRO COM E SEUS ARTISTAS — INI > ’AS 2o

todas
Lhiquinho

PSEÇQS POPULARES: Cavalheiros f.r$ 2 ,0 0 -  Senhoras e Si is. C rJ

Aguardem “ Calouros em Desfile ’’

TO

RAS

CAMARGO NETO

O Governo do Pa 
raná na posse do 
governador de 
Santa Catarina
Afim de assistir à posse <F 

novo Governador rfe Santa 
tarina, Dr. Aderbal R.imos dij 
Silva, chegou em Flor ia nópol 
e Sr. Dr. Moisés Lupion, Go-!  p „  
v-rnador do Estado do Paraní I I  3  
S. Excia. se fez acompanlt 
dos srs. dr. Gofny Junior, 
cretário do Interior, Dr. Rŝ
Vaz, Dr, Ney Leprevost, Cd 
Pedro Ohercr Sobrinho, che
fe da Casa Militar; e dou- 
tor Alcides Pereira, depu- 
tado estadual. Os nobres vi
sitantes foram aguardados 
Riguaçú, pelo sr. Dr Udo Deek& 
sr- dr. Aderbal R. da Silva 
outras altas autoridades.

il Bar e Restaurante

CRUZEIRO 00 SOL
De Francisco Xavier 

Pereira (Chico)

INAUGURADO á rua 
fienjarain Constant, es

quina Porto União.

cosinha de primeira orde1"' 
refeições a qualquer hora i' 

dia e da noite 
Bebidas e Miudezas

na

Visite esto bar 
ran te

rastaii'
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