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0  Partido que fazia falta 
ao Brasil

A’queles que observam a politica brasileira não têm pas
sado desapercebido a tremenda confusão que campeia entre 
as agremiações partidarias que pululam no país.

E is*o é fonte de fundados receios e prenuncio <le graves 
consequências para a incipiente politica nacional.

Não nos esqueçamos -  máo grado nosso =  do baixo índi
ce cultural que apresentamos. E, se a Democracia é o governo 
do povo, pelo pelo, para o povo, é também acima de tudo, e aí 
a sua fortaleza, a seleção de valores. Infelizmente, custa-nos 
dize-lo, falta-nos uma elite, uma Classe selecionada, afeita aos 
probiemas pulitico-administrativos, especializada na tarefa de 
governar

Talvez poucos, muito poucos dos deputados que compõe 
a variegada Assembléia Legislativa Federal, conhecem, ou se 
filiaram por principio ideológico ao programa do Partido que 
,s elegeu. Tanto isto é verdade, que as eleições de 19 de Ja- 
ii iro ultimo, deram-nos a certeza que, afastados de seus líd -res, 
procuraram os políticos, acima de tudo, por meio de concha
vos e árranjos de toda a especie, garantirem-se para um futuro, 
que lhes dê, sempre, a evidencia da representação.

O Partido Social Democrático, não fugiu a essa contigen • 
cn de descentralização de chefia e consequente perda de for- 
çis. Entretanto, majoritário que é, cabe-lhe, sem duvida, papel 
ue relevado destaque, pois o seu âmbito é realmente nacional, 
não se resiringindo, as invéz de outros a determinadas zonas 
pelo prestigio de chefes locais.

Foi bem compreendendo ês*e aspecto e sentindo as trans
formações que o momento impõf, que a direção central do Par
tido deliberou reestruturá-lo, revisando o seu programa, dando- 
Mie feição pratica no encarar os nossos problemas fundamen
tais, bem como pelos seus dirigentes mereceu do povo brasi
leiro a confiança, base do sucesso politico.

De inicio, veio entre alviçaras a eleição do Sr. Nereu Ra
mos para Presidente. Isto por certo, já de si assegura ao Par
tido Social Democrático, as maiores simpatias do eleitorado 
brasileiro, porque sabe e conheceu as virtudes do preclaro vi
ce-presidente da República.

O experimentado tino politico do nosso timoneiro é para 
nós penhor seguro de que sob sua orientação avisada e esclare
cida teremos no P. S. D. o partido que fazia falta ao Brasil.

Erwin Specht j
R> gressou de Porto Alegre,) 

onde se encontrava a ncgocios,' 
o sr. Erwin Specht proprietário 
da conceituada «Relojoaria Spe
cht.»

D. Daniel Hostín

M cifles de Araújo 
Bnmão

A passeio estev-* nesta cidade 
o sr. Alcides <L Araújo Romão, 
conceituado Tabelião em 1’etro 
polis, Rio de Janeiro

José de (lastro  
G am borgi

Afim de matricular-se na E« 
cola de Comercio do Estado do 
Paraná, seguiu para Curitiba o 
jovem José de Castro Gambor- 
gi, fiho do sr. Silvio Gambor- 
gi, capitalista desta praça.

O dia 2 de Abril foi de jú
bilo para a coletividade católi
ca da diocese de Lajes.

Nesse dia. justas demonstra 
ções de carinho e acatamento re
cebeu S. Excia. Revma. D. Da
niel Hustin, pelo transcurso de 
sua data natalícia.

Na hora conturbada que 
passamos, é para a figura dou- 
tnnadora, serena, justiceira e pa
ternal, do estimado Antistite, que 
se voltam os olhares, cheios de 
esperança, da alma íervorosa- 

mente católica dos lajeanos e de toda a sua grau 
de tiocese, porque nele depositam a confiança que 
só os espíritos eleitos sabem inspirar, nas adversida
des da vida

As solenidades da Semana Santa

Falecimento

Franco restaura a monarquia na Espanha e impõe a sua continuidade no poder
0 generalíssimo Francisco 

Franco ao comemorar o 8- ani
versário da revolução espanhola 
anunciou uma lei constitucional de 
sucessão, em yuc se proclama o 
chefe do Estado, declarando a Es 
panha uma monarquia e estabelece 
o «Conselho do Reinado», que terá 
atribuições de esCclher u seu su
cessor, em r aso de morte ou im 
oedimento.

Acrescenta-so que pretende de
signar um Conselho formado pe 
lo arcebispo de Toledo, pelo Pre

sidente das Cortes e por 
um general representando o Exér- 

f  , cito. ^ este conselho caberia go- 
; vernar a Espanha, provisória 

I p .  ' mente, no caso de falta do gene 
.__ralissimo.

Em quarto particular do Hos
pital N. S. dos Prazeres, fale
ceu dia 1* do corrente a Exma. 
Sra. D. Maria de Oliveira 
Branco Waltrick, viuva do sau
doso conterrâneo Pedro Wal
trick e mãe dos Srs. Dimas de 
Oliveira Waltrick e Aristides 
Waltrick.

A extinta, que pertencia à 
tradicional familia lajeana, era 
muito estimada no seio da so-| 
ciedade local, onde deixa graii-J 
de descendencia e um vastoJ 
circulo de relações. f

Transcorreram com brilhan
tismo e extraordinária assis 
tencia os atos da Semira San
ta, na Catedral de Lajes, con 
torme programa organizado pe
la secretaria do Bispado.

Durante toda s semana gran
de movimento se verificou nas 
poroquias locais, convergindo 
para a Catedral, que se man
teve sempre repleta de fieis.

Ontem à noite realizou-se

jeano, que compareceu em 
massa à tocante solenidade.

No trajéto da grande Procis
são, a Srta. Clélia Rodolfo vo- 
calisou com extraordinário rit
mo e mnito sentimentalismo, 
o canto da Verônica.

O grande cortejo luminoso 
estendia-se por qnilometros, 
percorrendo varias ruas da ci- 
daae, passando em frente &

a Procissão do Enterro, cons-. nossa redação às 8,30 horas, 
tituindo uma empolgante de- em direção à Praça Vidal Ra- 
monstração de fé do povo la-1 mos Sênior.

Não é assim
grande acompanhamento, da re
sidência do br. Izidro Godi- 
nho.

Agradecimento

que ajud 
rio incêndio que destruiu a resi
dência do sru visioho Sr. Zeuo 
Andrade.

Lfjes, 5 de abril de 19-17.

Os atos de seu sepultamen-j Estamos seguramente informados que o ilustre causidi- 
to realizaram se no dia 2, às CQ p r iorge Maisonnette, jamais poz os seus serviços 
9 hm.«-, saindo o feretro, com pr0jjBBj0D9j#  ̂ disposição de qualquer das partes, no pro

cesso crime de calúnia que a justiça pública desta co 
marca instaurou contra Jaime Arruda Ramos, diretor 
do jornal REGIÃO SERRANA. •

Sabemos que o Dr. Jorge Maisonnette endereçou uma 
[carta ao sr. dr. Edison Valente, Secretário da Segurança 
f Pública, na qual ele afirma que, convidado para deien- 

Vitorvino Manoel dos Santos, der o diretor da REGIÃO SERRANA excusou-se, como 
vèm por oste meio agradecer’■ também, convidado para fazer a defesa do ilustre Se- 
. os funcionados do 2o Btl. R°-|cretãrio da Segurança Pública, alegou que ..áo desejaria
w M m V Z Z  sS“ “ »  «  evolver nesse caso. de forma alguma, principal.

mente por ser amigo de todos os que estavam envol
vidos no processo.

() diretor da Região Serrana mentiu uiais uma vez, 
o que,aliás, não ó de estranhar.

O mesmo ou qua9i o mesmo aconteceu com o dr. Osni 
Regis: Tendo aceito o convite pessoal que lhe dirigiu o 
Dr. Edison Valente, para defende-lo, procurou mais tar
de o Dr. Secretário da Segurança Pública e a este

Aos n o ssos assinan tes
* | íjt °  t i

I Em virtude de mudança de cientificou que, devido as relações intimas que manti- 
[ entregador, pedimos aos nossos nha com ]ajlue Arruda Ramos e os amigos de sua con-

assinanttts avisarem nesta reda- 
1 fão, qualquer irregularidade na 
entrega dos seus jornais.

J
vivência, não podia aceitar mais o convite, i9to poucos 
momentos antes de 9er lavrada a procuração.

Parque de Diversões “ MiCKEY “ Armado defronte a Aerencia Ford
d iv e r s õ e s  par a  todos
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Santa, tudo é silêncio impres
sionante, contrista lor . . .  E' 
lítn bom a ausência de rumo-

&  •n.up-etàá-ttô

Dia 3

A L E L U I A
No alto do Oólgota, uma cruz ensanguentada ergue-se

criador, residente nesta ci-  res que. na sol . de amiga de hipocresta humana nã» conseguiu
Hndfi meUS “ Pose" ^  Chego '  P ^ - ^ L V c n r n o  do filho de DeUs!

para o céu, deitando sua sombra de braços abertos, sobre

PeregÜm°Ssepueic!o a b Z ™ ” '. guardas aterrorizados . . .
— l evantai vos sentinelas! Ide proclamar ao vosso povo,

— *- fazer permanecer no

va, do comercio desta cidade

0 Sr. Plínio Silveira, alto 
funcionário da firma J.
W olff & Cia. desta praça.

Dia 6 !
A galante Maria Apare- J ° 8̂  Batista, filho do

cida. filhinba do Sr. Ibraim i Sr. José Batista de Cordu- 
Simão, Coletor Federal nes-,va, negociante em Painel, 
ta cidade. | — Hamilton, filho do Sr.

Dia 7 iJosé Braescher.
A Exma. Sra. D. Julieta Qja g

R. Bampi. esposado Sr. j A Exma. Sra. D. Adalí Mu 
Jacob Bampi, comerciante j n]Z cja silva, esposa do Dr 
nesta cidade. [João •■'ualberto da Silva Ne-

— Srta. Wilma Correia,1̂
filha do Sr. Camilo Alvesj Paulo j naé) filho do
Correia, de Capão Alto. Jgr Leontino A. Ribeiro. ue-

— Srta. Enedina Campos, orociante nesta cidade.

dade o  a c t • m U; UT « t o r ; . ; J n í o  e m ^ l^ m u lo  o corpo do filho
—  Hugo, filho do br. Jo- j10ra> deiitro da desolação dei Aleluia.

ão Dias Braescher, do alto|uma cidade aband>nada.
com ercio  desta praça. Alguns minutos e pelas vi
- Edison Couto Neves, filho oraças discretas percebo que a

j o  i c : i  noite desceu, ouço umas oas-do Sr joao Neves da Sil- sadas mnllip|’as ^  se apr„xi.
mam: é a Procissão do enter- 

{ ro. No meio, vai seguindo o 
esquife roxo e ouro, onde des
cança a imagem do meigo Naza
reno.

Contagiada de melancolia fi- 
cc a pensar: Vai longe a éra 
memorável em que o excelso 
Filho de Maria morreu, para

Ressurgiu para o mundo e para a gloria, aquele que pelos 
_ homens ofereceu suas carnes ao martírio.

Rasgou-se o véu que oprimia os corações. . . .
Cantai! Partiu se a cadeia que vos prendia ao passado . : . 
E’ a glória dos céus.
Aleluia! Aleluia!

filha do Sr. Cirilo Lirio de 
Campos, do comercio desta 
cidade.

— 0 Sgto. Cicero Witzel, 
do 2% Btl. Kodoviário.

Dia. 10

Cuntibanos, Abril de 1947

Mar a Regina

ConPrencia Vscsntina
Realizar-se-á no próximo donvngo, dia 13, com inicio às

.nfornlof . 
lade da'

Hosp1

o
Trati5P°r

jilt de
j-jo Cimein
S o  Torqt
kZ. I

lavar o mundo das maldades
ficou o0rdai f ed a q - X SsacDhdo,7 horas,'a Sagração da Igreja de SãoWicente; na Vila VíCMtin. 
naudito, e nem por todos com

preendido.
Contudo é necessário a reca

pitulação de tudo que lembre 
aquele drama revoltante que fi
cou longe, muito longe, num 
pedaço inolvidável do tempo,

Dia 8
O Sr. José Luiz de Oli- mann, do 2’ 

veira Ramos, fazendeiro e rio.

n . , E’ preciso estas comemorações
— Srta. Iracema Pucci, perpetuas para que o evolu- 

filha do Sr. João Pucci, cionado mundo de hoje não 
fazendeiro o industrialista se corrompa de vez, e peça- 
neste município

— Cap. Nelson

desta cidade, para a qual convidam-se as autoridides locaes e 
o povo em geral. Logo após ás cerimonias cN Sagração have
rá missa solene celebrada por S. E. Revma D Daniel Hostin, 
digno bispo Diocesano.

Depois das cerimonias religiosas será s rvido café com 
frios e bebidas ás pessoas que desejarem contribuir com seu 
auxilio para a primeira Igreja Consagrada de Lijes.

*j«io tnpp 
(lcr Tenon 

£scodoPn> 
0 0 mies 
n̂ioPereir

Btl.
Wort- 

Rodoviá-

mos lhe a paz para o mundo. 
Lajes, abril de 1947 

Ivone

“comércio de Automóveis João Buatim S. A.“
Legenda dos Dias

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

0 homem desperta e sae cada alvorada 
Para o ocaso das cousas . . . E á partida 
Leva uma crença vaga, indefinida,
De encontrar o Ideal nalguma encruzilhada.

Dia 7 do corrente verá passar 
mais um aniversário natalício, o 
Dr. Celso Ramos Branco, con
ceituado advogado do Foro 
desta cidade.

Srta. TEREZINHA DIS- 
CHEÄ

As horas morrem sobre as horas. Nada . . .
E ao poente o Homem, com a sombra recolhida. 
Volta pensando, si o ideal da vida 
Não veiu hoje, virá noutra jornada . . .

Ontem, hoje, amanhã,^depois e, assim, 
Mais ele avança, mais distante é o fitn 
Mais se afasta o horizonte pela esfera

A passeio encontra-se- nesta 
cidade a inteligente professora 
do Orupc Escolar «Arcipreste 
Paiva» de Curitibanos, Srta. 
Tere/.inha Discher, nossa as
sídua colaboradora e Corres- 

j pendente naquela cidade.

E a vida passa, efemera e vazia. 
Num adiamento eterne que se espera, 
Numa eterna espeiauça que se adia.

Raul de Leoni

Milton Gamborgi e Dalma Barroso Gamborgi

Tem o prazer de participar aos parentes e amigos, o 
nascimento de seu primogénito Milton Tadeu, ocorrido em 
‘.30 do p. passado.

Lajes, 1 de Abril de 1947

Artefatos de Alumínio
Da afamada marca « ROYAL* 0 mais resistente

Entrega imediata - Exclusivißta 
no Estado:

FERRAZ & W â LTRICR
Rua Ccl. Cordova — Edifício Anibal Ramos— Lajes

MARIO GRANT
Mais um aniversário natalicio 
completará a 8 do corrente, o 
antigo e estimado comerciante 
Sr. Mario Grant, Presidente de 
Honra da Associação Comercial 
de Lajes.

LÍDONIO MARTINS 
VINHAS

Por motivo de seu aniversá
rio natalício, foi« muito cumpri
mentado o Sr. Lidonio Martins 
Vinhas, ativo gerente das «Ca
sas Pernambucanas».

N ascim entos

Em substituição à antiga Buatim. Diretor Adjunto; 
e conceituada firma desta Ozório Lenzi, Diretor Adjun- 
praça João Buatim & Cia., to; Antenor Vieira Borges 
foi organizada a nova so je Diretor Gerente; Juven-
ciedado; «Comércio de Au
tomóveis João Buatim S. 
A.», com o capital de Cr$ 
2.500.000,00, totalmente su
bscrito e já realizado, para o 
mesmo ramo de comer 
cio.

A diretoria desse grande 
consórcio comercial ficou as
sim constituída:

Diretor Presidente; João

cio Muniz.

-I
à Cirurgi

A presente diretoria, com
posta de cidadãos de gran
de descortino comercial e 
conhecidos homens de ne
gocio em nosso Estado, 
são a garantia do êxito e *Wi: de 
da segurança da grande so
ciedade comercial que faz 
honra ao comercio de Lajes.0 SAPATO CHlL

Uma sapataria diferente
Onde V. Sa. sempre encontra o que deseja

Visite, sem compromisso, as nossas exposições de sapatos 
de todos os tipos e preços, para homens, senhoras e crian
ças.

Antunc-
Antonio

Costa F
i Fernaiic<je Oliv*

frei Ro

Qranemani 
to Ooetter 

alCaetauo c
Mi
s  An drad e 
S» Fontana 
ofK Carneirc 
boo Carneir*

« Biliares. T 
*®djs. Rin ? »  geral. C  
■ P» dos D

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

O Dr. João Costa Net.to e 
sua exma. esposa, D. Lêda Cé
sar da Costa, estão de para
béns pelo nascimento de uma 
robusta menina, ocorrido era 28 
do p. passado.

— Está em festas o lar do 
jovem casal; Milton Gamborgi 
e D. Dalma Barroso Gambor
gi, pelo nascimento de seu pri
mogênito Milton Tadeu, ocor
rido em 30 do rrês p. passa 
do.

De Carlí & Cecconello
Exclusivistas RENNER

Praça Julio de Castilhos, 189S -  Fone 404 -  End. Telegr. «LUAR»

Caxias do Sul
íclefiast «  Pm homens, senhoras e crianças -  Artigos 

riíÍ  Ao tr?rhn=M,UdCf S. -  Secção especializada de Perfuma- 
Apetrechos Pa™ ten.s (raquetes, bolas encordoamentos).

CAPAS - PALAS - SAPATILHAS DE LÃ -  CAPA
CETES - VENDAS POR ATACADO

%
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A construção do Hospital 
“ Frei Rogério” em Curítí-

banos
K. CH ^ J nHf0rmQS f0^ne1cid° s pel" Sr Abdy Daeól, agente de publicidade da «bociedade Beneficente Frei Rogério» continua

mos a publicação nominal das contribuições feitas para a cons- 
trução do Hospital «Frei Rogério» em Curitibanos.

( ontinuação cio numero anterior

Transporte C$. 139.227,00

Lista de Sulom ão Carneiro de A lm eida

■cio 
•contia 
caes

havfi
H jsií̂

é cm 
ora sq

oão

d junta 
Adjuj 
Borge 
Juven

1, com 
gm  

xial 
de ot’

F.stadt 
■xito 1 
ade *> 
ue 
1 Laja

Salomão Carneiro de Almeida
Oraciliano Torquato de Almeida
Anacleto Antunes de Souza
Lauro Antonio da Costa
Faustino Costa Filho
Dr. José Fernandes Alves Macedo
Romário de Oliveira Lemos
Farmacia Frei Rogério
Carlos Joào Crippa
Dr. Valter Tenorio Cavalcanti
Francisco do Prado
Hilário Oomes
1'ossidonio Pereira de Camargo
abrão Longo
Felipe Qranemann
Frederico Goetten
juvenal Caetano da Silva e Filhos
I 'fé Bulia
Hilário Andrade
Guerino Fontana
Henrique Carneiro de Almeida
Fermiano Carneiro de Almeida

Transporta

1.000,00 
1.000.00 
1 000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1 000,00 
1 000, Oi)
r.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 .000,00 
1 000,00 
1.000,00 
1 000;00

161-227,00
ContinuaDR..|0Ã0 COSTA NETTO

Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos

Operafões-. de Estomago, Intestino, Apendicite, Figado e 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (p a p o /  Hernias, Varizes e He
morroidas. Rins e Prostata, Utero. Ovários e Seios. Tumo
res em geral. Cirurgia dos Ossos e Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tabercalose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres

Consultório: Praça JoSLo Pessoa (jiü cima do Café CfUZüifO)

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

D E .  D D D E N /  T E D D A
Bacharel em ciências Jurídica» e sociais, pela Faculdade de 

Direito do Estado de São Paulo

c c .  H É L I O  C A M O /  V I E I R 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- 
fiuio : —  causas cíveis (doações, testamentos, inventários, di- 1 

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

=—  Dr. Cândido Ramas Vieira —
a d v o g a d o

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da Oonceiçfto, 3 -  R10 DEJANM HO __________

Assinem o ((Correio L ageano»

Edital Je Q -
/

tacão
O Doutor Ivo (Vuilhon Perei

ra, de Mello, Juiz de Direito da Co
marca de Lajes, Estado de Nauta 
Catarina, na forma da lei, etc.

Paço saber aos que o presente edi
tal, com o prazo de quarenta (40) 
dias, rirem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de Afonso de 
Oliveira Pinho e sua mulher Apto- 
nia Luiza Corrêa, brasileiros pro
prietários, demiciliados e residentes 
na Fazenda do ♦ l"áu Ruim», distri
to de Carú, desta Comarca de Lajes, 
por seu procurador Doutor João 
Batista Tezza, me foi feita a se
guinte petição — «Exmn. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da Comarca de La
je-'. =  As terras de campos e matos 
denominadas «Váu Ruim», situa
das no distrito de Carú, desta Co
marca, dividem-se; com terras de 
propriedades dos sehores Joâo Fran
cisco Matos, Cesário Marques Cor
rêa, Emiliano Antunes de Pinho, 
Francisca Ortiz, Antonio Muuiz du 
Silva, Durval Luiz Corrêa, Saturni
no Luiz Corrêa França e com o rio 
Lageado da Goiabeira. — O imóvel 
denominado «Váu Ruim», primiti- 
vamente, pqrteuceu a Francisco Luiz 
Corrêa e sua mulher; com a morte 
daquele, o imóvel foi sujeito à in
ventário e partilha (Doc. n- 1) — Os 
autores Afonso de Otiveiro Pinho e 
sua mulher Antonia Luizi Corrêa, 
brasileiros, proprietários, domicilia
dos e residentes na fazenda « ! ’áu 
Ruímv, distrito de Carú, desta co
ra irea, por seu procurador e advo
gado como faz certo com o instru
mento de procuraçío incluso sendo 
senhores e possuidores por títulos le
gais de aquisição por herança (dQC. 
n:2) doação (doc.n. 3) e compra doc. 
n. 4e 5) de partes ideais do imóvel 
«Váu Ruim», desejam separar o seu 
quinhão; por isto vem, respeitosa- 
mente, perante V. Excia. requerer 
a citação de todos os interessados n6 
imóvel, afim de assistirem, nos ter
mos da ação de medição e divisão 
até final sentença e a respectiva exe
cução, ficando desde já marcado o 
prazo legal, a contar do dia em que 
se deva coutar perfeitas todas as ci
tações. Os autores dedem a citação 
pessoal dos confrontaütes João Fran
cisco Matos e sua mulher Honornta 
Marques Correia, Cesário Afarques, 
Correia e sua mulher Antonlnha Fer
reira, Emiliano Antonio Pinho e 
sua mulher Antoninha Correia, Fran
cisco Ortiz, Antonio J/uniz da Silva, 
Dorval J^piz Correia, • e sua mulher 
Afaria dqs Prazeres Pndilhs, Julia 
tionor^á Ortiz mulher de Antonio 
Muniz ^ i  Silva, Saturnino Correia 
França Le ^uitros que por ventura 

estejam mencionados 
,, como, também, dos 

.imóvel denominado 
nomes: — Dorval 

^ 1H mulher J/aria dos 
i». estes, coufrontan- 

toricos, Aparicio Luiz 
l<çtí£ Muniz de Chaves e 
flèr Mana dos Prazeres

do OrgSo do .Ministério Público e 
a nomeação de curador à lide. — 
Avalia-se a presente causa um Cr$ 
2.100,00, para os e feitos fiscais. — 
Termos em que pede e espera defe
rimento. — Lajes, 18 de março de 
1347. — PP. João (Batista Tezza. — 
Advogado. — Na petição |que estava 
devidamente selada e com as estam
pilhas inutilizadas na forma da lei, 
foi exarado o seguinte despacho: — 
A. Defiro o pedido. Fixo o prazo 
de 40 dias para as citações por edi
tal. Nomeio agrimensor o Snr. Mau
ro Rodolfo, para proceder a divisão; 
■Suplente o agrimensor (Palter Ta- 
gessel; Peritos os Surs. Antenor j 
Horges e João Dias Braescher: Su- 
plen/es Arnaldo de Castro e Sisenio 
Passos. Nomeio Curador à lide o Dr. 
Mario Carrilho. — Lajes. 18-3-47. — 
Ivo Gutlhoii. E, como tenha os su- 
plicautes, pedido a citação dos con- 
dominos e confrontantes acima e s -( 
pecificados, mandei passar, este,í 
pelo qual cito e chamo os referidos j 
condominos e confro^irates, afim de| 
assistirem, findo o R~azo do edital, 
a medição e divisão do imóvel deno
minado «Váu Ruim») situado no dis
trito de Curú, desta Comarca de 
Lajes, e para todos os de mais atos j 
e termos da ação até final, sob pe- > 
na de revelia - Para devidos efeitos i 
se passou o Presente edital, que se
rá afixado no lugar de estilo e pu- ] 
blicado no «Diário Oficial do Esta- I' 
do e no local Correio Lageano», na j 
forma determinada pela lei. — Da
do e passado nesta cidade de Lajes, 
aos dezoito dias do més de março 
do ano de mil novecentos e quaren
ta e sete (18-8-1947). Eu, /oão Gual- 
berto da Silva Filho Escrivão do 
Civel, o datilografei e por ordem 
MM. Juiz o subscrevo e assino.

, Ivo Guilhot: Pereira de .Mello 
Juiz de Direito

João Gualberto da Silva Filho 
Escrivão do Civel.

Bar < Restaurante

CRDZEIRO DO SUL
De Francisco Xavier 

Pereira (Chico)

INAUGURADO á rua 
BeDjamin Constant, es

quina Porto União.
cosinha de primeira ordem, 
refeições a qualquer hora do 

dia e da noite 
Bebidas e Miudezas

Visite esto bar e restau
rante

VENDE-SE
Uma ótima chacara, medindo 

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

Tratar na mesma ohacara com 
Fimíno Branco.

Assinem Correio Lageano

existem , 
nesta
condoç 
«Váu 
Luiz 
Prajyjres 
tes e cç 
Correia, 
bua anil 
Correia, Anástaoio tfaltrick, menor, 
púbere. Maria Correia ITaltrick. tne- 
noi, púbeie, Serafins Luiz Correia, 
couduminiis e mãe dos menores, José 
Silvério de Matos e sua mulher Mer
cedes lionorata Ortiz, Sebastião Ortiz 
da Silva e Antonio de Souza. Tanto os 
confrontantes como os comlominos 
são todos residentes ou ua área do 
coiníc o, digo, coiidominio ou nas 
imediações do mesmo, no detrito 
de Carú, desta Comarca. — Solici
tam, os autores, que seja publicado edj 
tal afim de abranger quaisquer outros 
interessados que por ventuia exis
tem e não estejam mencionados nes
ta inicial, por serem desconhecidos e 
que a determinação do prazo do 
edital à- citações, a afixação e publica
ção se cumpra o estabelecimento noart. 
17K e seus jflirágrafos do C.P.C.; a no- 
meuçúo de agrimensor, dos perites 
e respectivos suplentes para proce
derem a medição e divisão do imóvel 
< |’áu Ruim»; assim como a imposi
ção aos comlominos da obrigação de 
abonarem as despesas da causa, ra- 
teadamente, feitas tot/us as citações 
sob pena de se iniciar e processar 
a ação, a revelia dos que não com - 
pnrecerem — Junta-se os titulos de 
jiis iu ré dos suplen/es fdoc. n. 2 a 
5l e se protesta oferecer, em tempo, 
certidões e outros documentos rele- 
rentes ao ohjeto da ação e se pro
testa provar por todo e qualquer 
gedero de prova. — Pedem a citação

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

Lajes -  Santa Catarina
Rua Cel. Tiago de Castro, s. n.

FILIAL
Rio do Sul - S. Catarina 

Rua Carlos Gomes, 98
Caixa Postal, 41

ENDEREÇO teleqrAfico «J O \V O L C O»
I

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

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

Calorie Company

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

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios k 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 

(^Motores

Madeiras
Cimentos 

Casolina 
Querosene 

Oleos
.Peça De Soto, Dodge 

International, Ford. Chevo- 
let, etc.

Pneus e Câmaras de ar 
Seguros Gerais 

— Radios

Vende-se
Dr. CELSO RÂK 0 S 

BRANCO 
ADVOGADO

RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

f?ua HercílioCuz
L A J E S

Atende chamados para aí co
marcas de S. Joaquim, Curifi 
banos, Bom Refiro eRiodoSui

Unia casa de
i ----------- - madeira, ã rua

Mal. Deodoro esquina Ti- 
radentes. Ótimo ponto para 
negocio. Tratar com Fulvio 
Pinto.

A lu gam -se  quartos
’A rua Mal Deodoro, Vi

la Barroso, alugam-se quar
tos mobiliados com pensAo, 
Preços modico s
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Prefeitura Municipal de Laje s
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRH.TO N- II 
drt 24 de março de 1947

O Prefeito Municipal le Lajes. usando da atribui
ção que lhe confere o art. 12, n- III, do decreto-lei lede- 
ral n- 1202, de 8 de abril de 1989,

DECRETA:
Art. |- — Fica transferida para o local denomina

do Desquite, nodistritn de Índice, a escola mixta munici
pal de Poço Rico, no mesmo distrito.

Art. 2 — Este decreto entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as dispcAçõos em contrá
rio.

Prefeitura Municipal de Lajes, em *24 dc março de 
1947.

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Jairo Ramos — Secretário.

DECRETO
d<’ 24 de março de 1947.

O I’ i i eit" Municipal do Lajes, resolve:
K R M o V f K :
Ue acordo com o art. 11, do deo’ et'>- 
esfa lu .1 n- 700, de 28 de outubro *■- 
1942:

A professora, Padrão C, Cacilda Bomhausen 
Souza, da escola mixta municipal de Poço Rico, u 
distrito do l .dios, p. ra a de Desquite, no mesmo distn
to.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2s de março
1947.

Assinado: Vidai Ramos Junior 
Preteito Municipal

lairo Ramos - Secretário.

Requerimentos Despachados

Laixa Econômica Federal de Santa Catarina
AGENCIA DE LAJES

Rua Correia Pinto — Defronte à Empreza Força e LuzC a r t e i r a  H i p o t e c á r i a
llipotéca de imóveis urbanos e .financiamento de constru

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

CARTEIRA DE DEPÓSITOS -  (Garantida; pelo Qoverno
da União)

POPULARES
Modalidades da Depósitos

Taxa 5*/o ao ano capitahsados semestralmente
Depósito inicial mínimo Cr$ 5,00
Limite até Crg 50.000,00
Retirada semanal si aviso até Crg 1.000,00

POPULARES -  CHEQUES
Taxa 4°/o ao ano capitalisados semestralmente 
Depósito inicial Cr$ 1.000 00
Limite até Crg 50.000,00
Retirada semanal s/ aviso Cr$ 10.000,00

COMERCIAIS
Taxa 3°/0 ao ano capitalisados semesiralmente 
Depósito iuicial Crg 20.000,00
Limite até Crg 150.000,00
Retirada livre até Cr$ 50.000,00
Retirada total c; aviso de 24 horas

Dia 29 de março de 1947

N- 480 Sebastião de Oliveira — Concessão de um.
terreno do Município 2' despacho: iáim. dej te rre n o  com a area
acôrdo com a informação- ; j e |0.000 m2. situa lo eu

432 — Aparicio Subtil de Camargo — Licença pa- cQonja Dinheiro» próxima 
ra fazer melhoramentos em seu prédio á rua 
Emiüano Ramos, — 2- despacho: Sim.

459 — Franeisca Luiza PaJilha — Translêroocia de 
uma casa e terreno frreirq — Sim 

468 - Tolentino José Pinheiro — Transferencia de 
lançamentos de uma serraria. Junte a licença 
do Instituto do Pinho.

465 — Maurício Nascimento — Liceuça para ven-t 
der miudezas ambulante — Sim.

^N- 466 — Julio Malinverni e sua mulher — Transfe
rência de uma casa e terreno9 foreiras - Sim.

468 — Anairda Rodrigues da Silva — Transferência 
de uma casa e terreno Jforeiro -- Sim.

470 — Vitorvino Manoel dos Santos e sua mulher 
Transferência da uma casa e terreno forei 
ro - Sim.

N- 483 — Euclides Borges Branco e sua mulher Trans
ferencia de uma casa e terreno foreiro - Sim.

N*

N-

N*

N-

N-

N-

N-
Dia 31 de março de 1947

487 —- João Marça! Brasil e sua mulher - Transfe
rencia de uma casa e terreno foreiro - Sim.

N- 365
Dia 1- de abril de 1947 

Pedro Waltrick Sobrinho e sua mulher 
Transferencia de uma rasa e terreno foreiro
- 2* despacho: Sun.

a 6 meses
Prazo f ixo

bolo
a 12 meses 6,5«/o
a 24 meses 0 6°/o
Depósito minino Cr$ 5.000,00

de 30 dias
Aviso  Prévio

3,5°/0
de 60 dias 4-/.
tie 90 dias 4,5»/o

A’ DISPOSIÇÃO
Taxa de 20/o ao ano capitalisados semestralmenle 

Cauções e Depositos Judiciais

VENDA DE SELO ADESIVO E EDUCAÇÃO
Selos Federais (le todo» os valores

Companhia Comercial de Vidros do
-  Brasil —

VIDROS

C. V. B. PARANAENSE

0 m aior comercio de v id re s do B ra s il
— ESPELHOS — CRISTAIS

Mefais c Peças «NOVEX» para instalações comerciais 
Molduras - Ladrilhos, Têlhas, Pavés e Tijolos do Vidro 
Vidros Triplex para automóveis -  Objetos de adorno 

Lapidação -  Bizelagem

Rua IlarAo do Riujtrnnro, 2l> -  End. Tel. -  V1DRG3 - F0„e -.>443

CURITIBA — Estado Paraná

4 lotes á venda
Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa Siqueira 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.

RelojoariaSPECHT

A«9inem o *CORRElO LAGEANO»

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

Aparelhado para toda a clinica e cirurgia da 
especialidade.

Consultório: Edifici0 Dr- Acácio
--------------- i...... 2° pavimento

0 Doutor 

krrilho, 
*Wrej 
*  Sinta I 
•i ii  lei

Ä 1'1 <«t u
|^£íor?t
**£•'***

•*»
£ S > i  V

Novo sortimento de re- 
logioa.de meza, parede, 
cuco e despertadores

RUA CORREU PINTO, 14

ÃV
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ITURA MUNICIPAL DE
Estado de Santa Catarina

isolados, de provimento efetivo

LAJESCargos
SITUAÇÃO ANTIGA

N' de 

Cargos

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
1
2
1
2
t
1

1
&
64

D en om in ação do c a r g o
Secretário 
Contador 
Tesoureiro 
Guarda-Livros 
Fiscal Oeral
Auxiliar da Agencia Municipal de 
Estatística
Fiscal de Matança do Matadouro
Agente Florestal
Aoministrador do Mercado
Almoxarife-Arquivista
Porteiro
Continuo
Motorista
Fiscal Ajudante
Fiscal Auxiliar
Zelador do Cemitério
Zelador do Mercado

PROFESSOR
Normaliãta 
Complementarista 
Não Titulado

SITUAÇÃO NuVA

Vencimen
to

Crí
Pa

drão

j N- de 
j Cargos D e n o m i n a ç ã o  d o  c a r g o* o

Vencimen
to

Cr*

Pa
drão

1.100,00 R 1 Secretário 1.300,00 T
1.000,00 Q 1 Contador 11.200.00 s

950,00 P 1 Tesoureiro 1.200,00 S
900.00 O 1 Guarda Livros 1.100.00 R
850,00 N 1 Fiscal Geral 1.100,00 R

Auxiliar da Agencia Municipal de
600 00 I 3 Estatística 800,00 M
600 00 I 1 Fiscal de Matança do Matadouro 800, oO M
500,00 G 1 Agente Florestal 700,00 K 1
600,00 I I Administrador do Mercado 800.00 M 1
500.00 G 1 Almoxarife Arquivista 700.00 K .
550,00 H 1 Porteiro 750,00 L
500.00 G 1 Continuo 700,00 K
500 00 G 3 Motorista 700,00 K
600,00 1 1 Fiscal Ajudante 800.00 M
550.00 H 2 Fiscal Auxiliar 750,00 L ,
500,00 G 1 Zelador do C^niitétio 700,00 K450,00 F 1 Zelador do Mercado 650,00 J

PROFESSOR
300,00! 8 1 Normal Lia 5oo.oo G
275,00! A5 6 Complementarista 3 5 0 .0 0 D
250,00 A4 64 Não Titulado *325,00 O

CAR REIRAS PERM AN ENTES

S IT U A Ç Ã O  ANTIGA

N- de
Cargos D en om in ação do c a r g o IVnçimen-

to
Cr.f

Pa

drão

1 Escriturário 750,00 L
2 Escriturário 700.00 K
3 Escriturário 600,00 I

I  SITUAÇÃO NOVA

N- de 

Cargos Denom inação do c a rg o Vencimen
to

Cr$

Ta
ri rio

1 Escriturário 950,00
!

p  í
2 Escriturário 900,00 o
3 Escriturário 8U0,00 M

prias no imóvel dividendo; Jor
ge Ferreira da Luz, João Ma
rio de Souza, Mariano Oorval 
de Liz, Lho Cândido de O li
veira. João Batista Pereira Ma
chado' herdeiros de Eufrazio 
Farias e Qenuino de tal, V-Que, 
nestes termos, requer se digne 
V. Excia mandar citar os con- 
dominos enumerados no item 
lll, e suas respectivas mulheres 
os que forem casados, e por 
edital, com o praso de sessenta 
(00) d<as, quaisquer outros in
teressados que porventura 
existam, para, no prazo legal, 
contestarem ou confessarem a 
presente ação, ficando dtsde já 
citados para todos os termos 
dela, até finai, pena de rtveha, 
e abonarem «pro-rata» as res
pectivas despezas. Requer, 
outrossim, a nomeação de um 
curador a lide, para atender aos 
interesses de possíveis menores 
e ausentes. Dando á causa o 
valor de dez mil ern/eiros 
(Ord[ 10.000,00). P. deferimento. 
Lajes, 14 de Janeiro de 1916. 
PP. IléHo Ramos Vieira. Na 

. petição que estava devidamen
te selada e com as estampilhas 
inutilizadas na forma da lei, foi 
exarado o seguinte despacho: A, 
Como péde. Nomeio agrimensor 
o senhor Hans Walter Tagessel 

je seu suplente o senhor Mauro 
Rodolfo; peritos os senhores 
Delson R;beiro da Silva e Pe
dro Jordão Pereira e seus su
plentes João Dias Brafscher <; 
Cicenio Einecke Passos; Curador 
á lide o senhor Danilo Tiago 

1 de Castro, que intimados, de
verão prestar a promessa legal, 
expedindo-se o mandato e edital, 
na forma requerida, Lajes,

, de Direito. Jorge Ferreira da 
il.uz, brasileiro’ casado, lavrador, 
! domiciliado e residente nesta 

O Doutor Mario Teixeira Comarca, sendo senhor e legiti-

de Arruda com cujas mortes com terras destes por cercas 
estabeleceu-se a comunhão; j de achas, terras do requerente,
— II — Quo o imóvel divi-jpor cercas de achas e xaxim, 
dendo. pertenceu, digo, formado j até encontrar as terras de Au- 
por terras de matos e faxinais, t tonio Joaquim do Amarante, j sente edú»l, que será afixado

Edital de Citdçãii
O Doutor Mario Teixe

i m0 possuidor de uma Gleba p o r terras de matos e faxinais, i tonio Joaquim do Amarante.j »un';e Cl,llí,'t que sera anxaoo 
Carrilho, Juiz de Direito da , terras atuada em um im o-j próprias para a industria agrico-1 ponto de partida, III Que, sao|u o ,u g ar do es*il0 publicado 
Comarca de Lajes, Estado 1 ve| t pro-indiviso » existente | la. tem hoje a-, seguintes con- condominos no imóvel dividcti-: ba‘a Imprensa, na forma deter-

E como tenha o suplicante pe
dido a citação com o prazo de 
sessenta dias (60), de quaisqnei 
interessados que porvemtura e- 
xistam. para, no prazo legal, 
contestarem ou confessarem a 
presente ação, mandei passar o 
pres°nte edital pelo qual cito 
e chamo ditos interessados afim 
de comparecerem a este Juízo, 
findo o  prazo deste mesrr.o e- 
dital para contestarem a ação 
de Medição e Divisão do men
cionado imóvel e para os de 
mais termos da ação, até finai, 
sob pena d>* revelia. Para os 
devidos efeitos se pas-on o pre-

de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faz saber aos que o presen
te edital de citação com prazo 
de sessenta (60) dias virem ou 
dele noticia tiverem, que, por 
Parte de Jorge Ferreira da Luz, 
brasileiro, casado, lavrador, do
miciliado e residente nesta C o -

pre 
no lugar denominado «Fundo frontações; terras de Antonio
da Fazenda de Santo Antooio», 
em cima da Serra dos Peceguoi- 
ros, distrito de Painél, desta 
comarca, e desejando separa- 
la das partes pertencentes aos 
demais condominos, quer. por 
seu procurador, propor a com 
petente ação de medição e di
visão, em qUe, se necessário, 

marca, por seu advogado dr. provará; -1 -  Que o imóvel oivi- 
Hélio Ramos Vieira, me foi a - dendo pertenceu, emsua integri 
Presentada petição seguinte: — Idade a Prudente Luiz Vieira e 
"ETIÇ/iO. Exmu sr. Dr. Juiz I sua mulher, d. Maria lereza

Joaquim do Amannte; por cer
ca de xiXim e taipas; terras de

do: Jorge Ferreira da Luz, JoSo minada em lei. Dado o pas9a- 
Maria de Souza, Mariano D or-ldo nesta cidade de Lajes.aos 14

....... ......................  , , vai de Liz, Lino Cândido rie !d ia sd o  ."^3 de Janeiro do
José Vieira Qraciano, por cer- Oliveira, herdeiros de Eufrazio ano de novecentos e qoa- 
cas de Xcxim e um lageado que Farias. Genuino de tal, residen - I retda e seis (14-1-1946) Eu, 
vai cair ra sern, terras Prüden-jtes no distrito de Painél, João João Oualberto da Silva Filho, 
te Daniel Vieira, pelo referido Batista Pereira Machado, resi-1 Escrivão, qq f  o datilografei 
lageado e cercas de xaxim, ter-’ dente cm Raposo, Vitorio Mag- subscrevo e também assino.João 
ra> de João Batista Fernandes, nnni, residente em Bocaina do Oualberto da Silva Filho

Mario Teixeira Carrilhopelo perán da serra, terras de Sul, Juventino Quadros, residen- 
Mariano L>orvol de Luz, por te em Coxilha Rica. Cesario Mo- 
uma vertente acima, sté encon-l reira, resideots em Capão Alto, 
trar as terras dos herdeiros de i lodos brasileiros lavradores,-IV- 
Polldorio Joaquim de Oliveira, Que possuem benfeitorias pro-

Juiz de. Direito
João Gualberto da Silva Filho 

Escrivão do Civil

Matriz :
FLOR1ANQPOLIS

[Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

Carlos Hcepcke S . A. Comércio e Indústria
1 AlS EM LA JE S_LAGUNA—BLUMENAU— JOAÇABA — JOINYILE— S. FRANCISCO DOS

endereço t e leo raPico H O E 1* C K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

SUL

A gencia

DE EXPEDIÇÃO K 

DESPACHO EM SANTOS

•a» ran seiras Algodões, Morins e Cambraias Casemiras, Teci- 
í» * Mt?  r * ‘ e^nas Colchas. Cobertores, Acolchoados. Panos para ortinaa e iapeçaria»» wv r : Aaa Uordur a aerzit. Lã

Fazendas nacionais e ------ >. «
dos para Cortinas e T ‘ P®^r\Ç’ ^ “ è^npalo^fLTribÃs'para bordar e serzif, Là 
mesa, Lonas, lecidos rayon Usos "i-harutos etc.
para bordar, Perfum ánas, Armarin » de ferro, folhas de flandres, ea-Ferrog sfim
S r í V í l S :  \eCrVaSUía írÍn ge9nbò, conservas ent geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
M otocicletas, Bicioletas a motor, tricicletas. brinquedos.
Maqilinario em geral para oficinas mecanicas, fundições, etc. Talas, Guiuchos, Maca

cos, ferramentas para todos os Fins, cofres e caixetas de aço, fogões, o o-n pin
to sortimento de material para instalaçQes eletricas, arados, maquinas de benn- 
f ciar madeira, motores eletricos. etc.

Drogas enPgeral, por atacado
Agentes da General íiotors do tírasil{S. A.

*
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Â P  A P I T A  I A casa que procura ter sempre as ma; -res novidades 
b A r l l n L  em artigos para homens, senhoras e crianças

Bua Correia i into 80

DECRETO LEI N' 1 
de 24 do março de 1047 

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que

E... Desceu !... “ “  *  K iíá !
Surgiu mais uma vez, nas fo

lhas da jararaea dos fundos de 
certo quintal e de conheciOa 
ramada, o peralta Jauuario, com

ODoutor Ivo 6’uilhon Perei
ra de Melo, Juiz de Direito da Co
marca de Lajus, Est.-ui » de banta 
Catarina, na tbrrna da lei, etc.

Faz saber «os que o presente edi
tal, com o prazo de quarenta (40) 
dias, virem, ou dele conhecimento

lhe confere o art. 
abril de 1939,

DECRETA:
Art. 1. — Os vencimentos dos funcionários públicos mu

nicipais, f'cam elevados, a partir de I o de janeiro de 1947, nos 
termos deste decreto lei.

Art 2‘ — Os padrões de vencimentos adotados pelo de- 
creto-lei n- 14, de 28 de outubro de 1946, passam a vigorar 
de ocordo com a escala e as tabelas anexas a este decreto-lei 
e que dele fazem parte integrantes.

Art. 3. — Fica criado, no Quadro Unico do Municipio, 
nm cargo isolado de provimento efetivo, de Motorista Padrão 
K.

Art. 4 — Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 24 de março de 1947.

Assinado; Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Jairo Ramos — Secretário.

a linguagem do seu habito, a fo - tiverem, que por parte de José lito- 
toda a cidade com OS riuo da Silva, brasileiro, viuvo, la

vrador. domiciPado e residente ues-ganoo
12, ir 1, do decreto-lei federal n- 1202, de 81 perdigotos escapados de sua b o - ”

Escala padrão de v e n c im e n to s -que substitue
os padrões instituídos p^lo decreto-lei 

de 28  de outubro de 1946
li0 14.

Padrão Vencimento mensal Vencimento anual
A Cr£ 150,00 Cr$ /.800 00
AI 175.00 2.100,00
A2 200,00 2.400,00
A3 225,00 2.700,00
A4 250,00 3 300 00
A5 275,00 3.000,00
B 300,00 3.000,00
C 325,00 3.900,00
D 350,00 4.200,00
E 400,00 4.800,00
F 450,00 5 400,00
O 500,00 (j 000,00
H 550,00 6.600,00
1 600,00 7.200,00
J 650,00 7 800,00
K 700,00 8.400,00
L 750,00 9.000,00
M 800,00 9:600,00
N 850 00 10 200,00
O 900.00 10 800,00
P 950,00 11.400,00
Q 1,000,00 12.000,00
R 1.100,00 13.200,00
s 1 200,00 14.400,00
T 1.300,00 15.600,00

devai toda a imundície 
cubo mental.

E ainda fala em anonimato, 
em ataques á sua MODESTA
pessoa (sossega, leão!), com 
ares de uuportaucia de Paschi-

o urazo <!e ses»enta dias. o condo- j 
mino Izauro Varola da Silva, resi- 
dento em lugar incerto e não sabido’ 
bem como todo e qualquer interessa! 
do que porventura exista e não te— | 
nha sido expressamente mencionado.F 
para. no prazo legal contestarem! 
ou confessarem a presente ação, fi-j 
cando desde já citados para todoa! 
os termos, até final, pena de revelií] 
e abonarem «pro-rata» as respetivas 
despesas do prccesso. PropOem-ad 
provar alegado mediante provas do-j 
cumental (testmnnhal, ppricial, exa-J

a  . : »o comarca, de /.ajes, e outros, por meS) vj9torias, arbitramentos, precai 1
j Ca desdentada, por onde se es- seu pr0Curad0r Doutor Heln Ramos (orias e Jepoimento pessoal. Dando“

seu | vieira, me toi teita a petição do  ̂ causa o valor de oito mil cruzei- 
u-or seguinte; — «Exmo: Snr. /u i* , 
de Direito — José vitorinc 
va, brasileiao, viuvo, lavrado 
miciliado e residente nesta
ca, por rí o como representai!-! sot, numero • . com escritóriij
te legal de seus filhos meno-J  ̂ rUa jg de jÇovemhro n- 13. Auexo 

HO Como se a sua imaculada , res Zeui, Agenor e Alzeimro da S i l - , jIm instrumento de procuração .„ 
oess-a -  iá conhecida de SO-1™, Schemes, e Salvador Fernandes da vrado pelo o Tabelião de notas des

( Silva, brasileiro, casado, lavrador, ^  Co marca, unia carta de adjudicaç 
residente nesta t omarca, sendo se- extraida dos autos de inventário dei 
uhores, e legítimos possuidores de 
unas glebas de terras sitas em um 
imóvel «pro indiviso» localizado no 
lugar deuominado Lageado do Ti
gre, Fazenda dos Pinheiros Ralos, 
distrito de Cerro Negro, desta Co-

-  ja
bejo — não fosse anônima nas 
tuas desta ci laúe de Corrca 
Pinto.

Para infelicidade nossa, não 
seguiu o seu destino, porque 
a carroça que percorre a cida
de, pela manhã, não o leva 
com receio de serem surrupia
dos os seus companheiros, na 
viagem, por esse cubo men
tal.

d. Joaquina luácia varela, um formal j 
de partilha extraído dos autos de in
ventario de d Irma Schemes; três cer-J 
tidões extraídas desces mesmos autos] 
um talão comprobatório do pagamento 
da taxa judidiciaria*. Na petiçld

rnar .o, e desejando separá las entre ! que estava devidameut seladae cora 
si e das partes pertencentes aos de- ^ tanlpilha8 inutilizadas na forma dl 

querem, por seu ; |eji foi exarado o seguinte despacho; 
n 1) propor a «A.Defiro o pedido. Fixo o prazo de 

açao de medição e d "  1 40 dias para r

E’ o unico escrupulo do ho-
nesto encarregado desse servi
ço, ciente como está do fim

mais condominos 
procurador (doc. 
necessária 
visão, em que, se preciso, provarão 
=» I — Que o imóvel dividendo, 
forrando por terras de inatos e fa- 
chinais. acidentadas em seu conjun
to, contendo sangas, vertentes, ar

pei - 
Joa-

que tiveram cattveiltOS, pilhas, ro*°s. banhados e pedra-ferro, 
rádios, maquinas de costura, o tenceu «™ sua integridade, e

. ^ ’ quina Inacia i areia, com cuja mor
tal mangalarga «  quejandas ou- te estabeleceu-se communbâo. — 11 -  
tras. Que o referido imóvel tem, atual-

Sie não fossem esses nego- mente as seguintes confrontações:
cios limpos, estaríamos livres De “ m 'ado co,m ° fjagef °  d° , Tí" *r . . :gre, ate encontrar terras de Altino
desse Martono. jFrnncisco da Silva; por estas, nem-

Contudo, Raschmo e Marfo • I pr- em linha seca e reta, até
rio eram panfletários, etarn se- ( encontrar terras de Ozorio Fieira
melhantes, mas tinham as mãos . Branco; dividindo com estos por

iludir o remetente.
Louvemos, entretanto,

para

dividindo cora estos
, . , .cerca, segue até encontrar terras delimpas e não violavam o s e - 1 M>r,a Francisca de Couto; por esras,

sempre em linha reta, até o Lagea
do no Tigre. — 111 — Que, alem 

ajj_ [d os Suplicantes, são condominos no 
, . , , ” , imóvel dividendo: 1J Flcente Varela

tilde do homem da carroça, da ,Silva; 2", Mario Varela da Silva; 
porque esse cubo mental, alem 3) Altino v a r e l a  da Silva; i) 
do SUmiplU que poderia prati- Lnureano Varela da Silva: 5) Ce- 

companheiros, leste Alel,uia d* Si'va todo8, brn',i1lei-. '  ’ ros. casados, lavradores, domicilia-
nouoas. 1 doâ e residentes no imóvel em apre

ço em suas imediações; 6) Izauro Va- 
; rela da Silva, brasileiro, Solteiro, 
maior e capaz, domiciliado e residen
te em lugar incerto e não sabido 
7) Afaria de Lourdes Subtil, brasi
leira. viuva, de profissão domestica 

j domiciliada e residente no distrito

car nos seus 
onde fica deixa

Com a louvável honestidade 
de um, sofre uma população.

«Aquele indivíduo era tão 
1 limpo que não pagava 
1 devia . . . e por isso 
'nome ficou sujo».
1 Alguém da U. D 
; que há muito tempo já botaram

as citações por edital: 
Nomeio Agrimensor o Sr. A/auro Ro
dolfo, para proceder a divisão; suplen 
te o agrimensor Ifalter Tagessel; 
peritos os Snrs Antenor Borges 
João Diss Braescher; suplentes Oi 
waldo Lenzi e o Sisenio Passos. 
Nomeio curador à licie o Dr. Oso 
Kogis. =  Lajes, ‘_'6-3-47. Ivo Gui 
lhon». E, como tenham os Suplica 
tes, pedido a citação por mando! 
e edital, dos condominos acima 
pecificados, mandei passar este, 
lo qual cito e chamo os referidi 
condominos e confrontar tes, afim 
de comparecerem a este Juizo, fin
do o prazo do edital tpara contestar 
a ação de medição e divisão do imo
lei donominado, digo. local zado 
lugar denominado Lageado do Ti
gre IazenJa dos Pinheiros Ralos, 
distrito de Cerro Negro, dest* 
Comarca de Lajes, e para to1 
dos os demais atos e termos: 
da ação ate final, sob pe
na de revelia - Para devidos efeitos 
*e passou o Presente edital, que se 

afixado no lugar de estilo e po-

O
o

que
seu

da jararaca numaEsquadrias^
Fabricam-se com rapidez qualquer quantidade 

de Portas - Janelas e Venezianas. na

Industrial Madeireira Lajeana Ltda.
Próximo à Maternidade — Lajes

e quando puxaram 
o pobresinho extre

o casquilho 
sentina, 
valvula,
meceú, deu três passinhos de 
valsa, cumprimentou e des
ceu . . .

J.

JOHGF BAlPiOSO FILHO

I

Chegon de Florianópolis, onde „ 
cursa a Faculdade de Direito, o (Maria 

!j.-.vem acadêmico Jorge Barroso filho.

N. afirmou de ^flrro e suas dnas filhas
menores impúberes, de nomes Maria 
Joaquina da Silva e Maria de ;L ou-  
rdes da Silva suceessoras de Manoel 
Varela da Silva. IV Que possuem 
benfeitorias no Imóvel dividendo 
Ficente Farela da Silv.a Mario Fa
rda da Silva e Celeste Aleluia da 
Silva çasas de moradia e pertences. 
-V - Que, nestes termos, respeitosa
mente requerem se digne V. Exeia. 
ordenar sejam citados por mandato 
os condominos Vicente Varela da 
Silva, Mario Varela da Silva, Altino 
Farela da Silva, Laureano Varela da 
'’ Uva, Celeste Aleluia da Silva e 
suas respetivas mulheres, e Maria de 
Lourdes Subtil, por si e como repre
sentante legal de suas filhas menores 
Maria Jaoquina da Silva e Maria 

I de Lourdes da Silva, e pot edital, com

blicado por três vezes na «Imprensa 
Oficial do Estado e por duas ve/es no 
jornal local «Correio Lagenno», na for 
ma determinada pela lei. -  Da
do e passado nesta cidade de Lajea, 
a»s vinte seis dias do més de 
do ano de mil novecentos e quaren
ta e sete (26-3-1947). Eu. /oáo Gua’ 
berto da íoilva Filho Escrivão do 
' ivel, o datilogratei e por ordem 
MM. Juiz o subscrevo e assino.

Ivo Guilhot: Pereira de J/ello 
Juiz de Direito

João Gualberto da Silva Filho 
Escrivão do Cível.

' : s*

k

prot
® Log 

fiachaiV| 
l,{r=adt), 
1913

João Pa Iro Sá
Esteve alguns dias nesta cida

de, om visita aos parentes, 0 
nosso distinto conterrâneo 
sr. João Pedro Sá, ha muitos 
anos residente no Rio de Janei
ro, de cujo alto comercio é des
tacado membro.

J o a l h e r i a
mais moderna

G o m e sno genero
Oleir.ce nos seus ÍVegTiezes -  por preços m odieos
Aoeis de Ouro — Anéis do Brilhante — Rebgioa para H o

mens e Senhoras, em Ouro, Chapeado e Aço
Canetas Parker «51» e 'Júnior*

Rui Mal. Deodoro — Edifício Broering

^■peli
, do
J Pnrt° A|
k *  nAI
ihi n°<

N d J
^nte,

W  4 co

'lu f  1 1«
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