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Santa Catarina : ho e oficinas: Hua
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Quintino B  i r Lages

A” Ici 

lucro
C mês consagrado ao precur

sor da nossa independência, evoca 
a figura máscula e impar do Ti
ra dentes, o qual sacrificando a 
própria vida, precipitou os even
tos que eclodiram no ato rebel
de-a sacudir de vez o jugo opres
sor que ainda nos prendia à coroa 
lusitana.
Bendita insânia a daquele vi- 
sionái io: morreu no patíbulo, so
nhando com a República de 
Minas, utopia inatingível. para a 
sua época, mas esplêndida reali
dade concretizada trinta anos 
depois, pelo mesmo neto da so
berana «piedosa - que o mandou executar 
escandalosos festejos.

1 ranscorridos que são cento e cinquenta anos da
quela ig ominia no Campo da Lampadosa, Silva Xavier 
ainda continua vivo e reverenciado no culto das gera 
ções novas, is;o porque a causa sacrossanta que espo
sou o herói é uma daquela» que não esmorecem nem 
esmorecerão jamais no coração dos povos sequiosos 
Uberdade, de íustiça e fraternidade.

I:a" |ie!niltilájHomenagem a Franklin D.*
superior a  4 0 J 

pm* eeiilo sobre o preJ
ço de eus in fins ui pi** 0 (hsearso do deputado João Ribas Ramos 

cadonas

Roosevelt

por entre

j. O anteprojeto feito pelo Ii i 
nistro da Fazenda e submetido, 
imeiabrente, á Con.iss.1o Central 
de preÇos, declara, em seu ar
tigo ! conslilú r lufcro usura- 

I rio b •major: çâo do preço de 
I qualquer merc.doria m. valor 
superior :io de 40o/® sõbre o 
preço de custo do produtor, 
do fabricante ou oo preço de 
origem, no caso de mercadoria 
importada.

Além da majoração de 40„l° 
é permitido adicionar 'ao preço 
as despesas anot. das n s guias 
de vendas, instituídas neste 
ante-projeto.

Presume se como lucros extra
ordinários, aqueles apurado^ em 

j e balanço pelas empresas comer- 
ndustriais, excedentes

LegislativaA Assembléia 
Estadual prest. u uma ho
menagem póstuma à memória 
do grande demociata «cidadão 
do mundo Presidente Pran 
klin Delano líoosevelt. pela pas 
sagem i o segundo aniversátio 
de se.i falecimento.

Aberta a ees-ão do dia ll  
do cot rente, o Dr. José Boa- 
baid, presidenta ua Assembléia, 
deu a palavia ao Deputado 
João Bilras líamos, do i Sl).-, 
o qual em lehz e notável im
proviso, disse das razões da
quela In menagem e fez judi
ciosa analise dã vida do gran-

ciais e
ide 4G°I0 sóbre o valor total das 

E os brasileiros que etn tôdas as épocas do nosso' vendas nele compreendida*. Es- 
ovolver nos batemos por êsses límpidos ideai» de huma-jse lucro excedente »crá recolhí- 
nidade, com desassombro e galhardia; evocando a me- do ao Tesouro Nacienal, junta- 
mória eterna do proto - mártir, miremo-nos no seu a le -" r,en,c c«>m o imposto dc renda, 
vantadu exemplo de estoicismo, incutamos no animo dos jqa fa|;a rt,CO|f, a
nossos compatriotas a ânsia de liburdaie que empolgou cobrança cxccutiv , seiá efetua- 
aquela alua de e9col, a fim de que êsee espírito do re- da observando--,t o processo 
núncia, de coragem, de sacrifício e de desinteresse pelos idêntico ao oa cobrança execu-
bens materiais, continue a desabrochar om florações’ ^  perm íUdc s' "cima de.
esplêndidas ria objetivação de maiores garantias e opor- lrê. jntermediarios entreopro-| 
tunidades à Pátria estremecida que marcha impávida cJutor ou fabricante e <> consumi-!

de Laj* s 
terminar

de amigo do Brasil. O digno. i epresentante 
recebeu calorosos aplausos oa assisteucia, au 
seu jomioso discurso.

Peguiu-.se com a palavra, o Deputado Braz Jrg-  
qiiiin Alves, do P T. B.. que em noiue da sua bancada^ 
associou se àquela homenagem. Paloit também o Deputa
do lymiler Heis, sabre a personalidade do grande Presi
dente, em noine da bancada udenista.

rumo aos seus destinos imortais.
Salve, ó "Tiradentes, egrégio mártir da 

cia nacional !

dor.
independên-

0 dia de Tiradentes na Escola Normal «Vida
Ramos»

A Escola Normal «Vidal Kamos» desta cidade, 
comemorou hoje o dia de Tiradentes, realizando em seu 
salão de teístas, uma sessão cívica em homenagem à 
memoiia do mártir da nossa independência.

Foi desenvolvido uni programa alusivo à data e 
.constou de uma alocução, pelo Diretor, recitativos o nu
meros variados de canto e musica. pelos alunos. A ses
são foi encerrada com o Hino da Independência, canta
do pelo Córo Orfeônico da Escola.

'A solenidade compareceram autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas, professores, alunos e pessoas gra
das.

GS&iRECíS
ADVOGADO

Praça- Joãq Pessoa 
Edif. Dr Acácio - Pandarl&JFS

c3o nla CcRa rina

i Banco Industria e Comércio de San- 
* ta Catarina S. A.

15 como não se tivesse encontrado 
João Gualbertoda Silva Pilho, e emitente, nem o avalista, pelo pre- 
Oficial de Protestos cm Geral, sente mtirno-os a virem pagar o va- 
da Comarca de Lajes. Estado lor da referida Nota PronuMÓn; ou 
de Santa Catarina, ua forma darem as razões dá rw u i, "<*'If 
aa lei -te cando-os desde ja, do protesto, caso

Faz anber'qne eatá em seu cartó- , não compareçam no prazo le«al. Ua- 
rio, nesta cidade de /.ajes. Estado ne.do e passado „esta cidade de l-aj 
Santa Catarina, á rua quinze de , nos dezessms i:luirs j o t  fl * le
Novembro, número dezesseis; para de_ ' " ‘l^ v e ç e n to ^ ^ q  ^  (]r 
ser protestuda por falta de paga
mento, uma Nota Promissória, no 
valor de «íove mil cruzeiros (Crf 
fVOOO.OO), emitida por Pedro Moraes 
dos Santos e avaiisada por Saturni
no il/achado da Silva, a favor do

, 1 6  4-1947. Eu, João Qualberto 
Silva Filho. Oficial de Protestoa em 
Geral, que o datilografei e assino.

Oficial de Protestos,
João frualberto da Silva I' ilho.

Bar e R estaurante
CRUZElnO DO õ UL

Dc Francisco Xavier 
Pereira (Chico)

INAUGURA 1)0 á rua 
Benjamin Cunstant, es

quina 1‘orto União.

cosinha de primeira ordem, 
refeições a qualquer hora do 

dia e da noite 
Bebidas e Miudezas

Visite esto bar e restau
rante

m

A Assembléia Constituinte 
prestou uma homenagem ao 

Cel. Caetano Costa
Na sessão de 14 do cor

rente, por proposta dos de
putados João Ribas Hamos e 
Saulo Ramos, a Assembléia 
Constituinte prestou signifi
cativa homenagem ao ilus
tre e saudoso lajeano Cel.

! Caetano * Vieira da Costa, 
constando da inserção em 
ata. de um voto de sauda
de.

Associaram-se a essa ho
menagem, as bancadas -do 
PTB, UDN., P H1 ’. e PSD.

■A Exiiia. viuva D. Maria do Cariro Neves da Cos
ta recebeu da Assembléia Coustituinte o seguinte to 
legrama:

De ordem Sr. Presidente tenho honra comuni
car-lho esta Assembléia prestou significativa homena
gem memória saudoso catarinense Cel. Caetano Vieira da 
Costa em sessão dia 14 mediante proposta deputados 
João Ribas Ramos e iSaulo Ramos. Atenciosas saudações 
Cid Ribas — !• Uecretário».

Assinem o «CORREIO L.VGEANO»

\
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Dia 18
O Sr. Raulino Pereira 

Soares, raralista residente 
em Capão Alto.

Dia 19
A Exma. Sra. D. Leonina 

Ramos, esposa do Sr. Pom
pon Costa.

— 0 Sr. Wilson Castro, do 
comercio desta praça

em An-

Julietd
Mano-

Barros. fazendeiro 
tonio Inácio.

Dia 24
A Exma. Sra. D.

Godoi, esposa do Sr 
el Livino Godoi.

— Sr. Silvjo «íamborgi, 
fazendeiro neste município.

Dia 25
A Srta. Cecilia Krebs fi

lha da Sra. D. Carolina Rre- 
bs. ’

— A Exma. Sra. D. Eu-

A Caixa Econômica Feder
e seus Benefícios

ante gesto do seu Presidente, Pr. 
lur Hrasil Vion.i

C ooperando no( en g ran d ecim en to
cidade catarinense» a Caixa Eoonôi 
Santa Catarina, da qual

-  O menino Jo&o Bati». frosina „  e9009a do Sr
ta, filho do Dr. Joao Batis- Neves ro9ideDte eln
ta Tezza.

Dia 20
A Srta. Carmelita Saba- 

tini, filha do Sr. Rompeu 
Sabatini, do comercio desta 
cidade.

Dia 2 1
A Exma. Sra. I). Laura 

Ramos, esposa do Sr. Os
car A maneio líamos.

— Gerson, filho do Sr. 
Olimpio dos Santos 

Dia £2
A Exma. Sr. D. Gertru

des Correia de Oliveira, es
posa do Sr. Valdevino de 
Cordova, de Capão Alto. 

Dia 23
O Sr. Valdomiro Alves de

Uma laguna azul adorme
cida. A lua tropical espantando 
os deuses da escuridão. E dois 
corações, unidos por um só ide
al, guiados por uma só estrela, 
juntos de corpo, juntos de al
ma Num bote leve que desliza 
vagarossmente, descuidado, sem
rumo, sobre as aguas sonolentas, Cooperandq no en gran d ecim en to  cultural da
sob a luz de estrelas cidílde cataP in.«n se,* a Caixa E co n ô m ica  Fed era l
£ \ r j , T , r , r , r , ' SP‘ S° j S . v , . a  C u r t a » ,  a »  , . U  i l - t r e  con«ej

A briza leve que chega, q ue; neo Dr. Artur Brasil Viana co n ced eu  ao  (iin asio  
faz dançar no ar as folhas mortas, trpado C o ra çã o  de Je su s ,  da cidade de Tubarão, por  
traz tamberr. a niú-ica distant*. lerrnedju d;i C arteira  Hip< to caria ,  a vultuosa imp 
e doce de alguein que c-nta l - d ujtof.e n t ,,8 mil c ru zeiro s  para a remodelai  
para a lua, quebrando o encanto . . .  ,, . • , •
da solidão ao som da guitarra de tão  util edueandàno, seguindo assim  
plangente- a icac io n al traçada pela ad m in istração  tecunda do Ur.

Os dois namorados nada vêm, reu p a mos, que deu a S an ta  C atarin a  um lu g a r  de 
nada ouvem, nada dizem. taque no seio da federação.

A êles só existe um mundo: Q à  inteligência, operosidade e a o  tino add
o seu grande amor- v , d - . o. i v ; , l

Um mundo sem frio, aqueci- nistrativo do con ceitu ad o  tm a n cw ta ,  Ü r tír.tsil Viaj
do pelo longo beijo que o s u n e ia C a ix a  E co n ô m ica  F ed era l  de Santa  C atarin a ,  vj

ipo rln̂  co m e rc io  d e C a m n o s  agora> pelâ briza quente 9 “«- " s ampliando, c a d a  vez  mais, u seu benéfico raioi 
les, do co m ercio  de C am p os embala és da ,aguna ador- , P propiciHnj 0 ao nosso E stad o  um valioso

meeis., da laguna azul. í „à ainda do seu vertiginoso progreas. ,
Wilson | a  pruposito desse e m p ré s t im o , o l )r .  Brasil Via

----------------------------------— ---------- ; recebttu do V ice -p resid en te  da R ep ú b lica  o seguin

h poliiica efl «to

Julio 
Concordia. 

— 0 Sr. Hildebrando Te-

N 0V03
— A Exma. Sr. D Ger

trudes Cordova, esposa do 
Sr. Celso Cordova, criador 
em Borel.

unpu

Srta.
I

ADA DE 
SILVA

onde se 
regressou 

de Castro

Dia 26 I
O Sr. Ivancjel Godinho, De Florianópolis,

da firma Godinho & Socas,: encoiltraVd ** passeo, j . ;a graciosa Srta. Ada
desta piaça. Silva, filhado sr. João Gualber-

— A Srta. Hilda Silva, to da Silva Filho.
filhado Sr. Sebastião Luiz ______ *____________________
da Silva. (

— Jací, filha do Sr. Crgel 
Pereira de Sá, de Antonio 
Inácio.

GASTRO i telegrama;
'<Dr. Artur Brasil Viana — Florianópolis.

Com o mais vivo contentamento agradeço comum j 
ção contida seu telegrama dez corrente. Estou certo 
que sob’ a sua esclarecida orientarão Caixa Econômii 
será sempre um grande fator progresso terra catarine 
se. Cordial abraço — Nereu Ramos.•>

F E I A
Não te ainei. E porquê? Porque não há em ti 
A giaça que perturba, o sorriso que enleia:
Porque eu sou cégo, filha, e porque tu és feia;
Porque te olhei, amor, e porque não te vi.

Foste minha e — vè lá ! — nunca te conheci.
A tua alma, tão bela e tão nobre. — ignorei-a. 
Quk beleza, freScura — e construí na areia:
Só comecei a amar-te, hoje, que te perdi.

Amôr espiritual, amor sem esperança,
Amôr que não deseja e, por isso não cança,
Amôr contrito e puro, arrependido e triste . . .

Hoje estou convencido, ó minha gloriosa:
A paixão sem beleza é a mais perigosa;
O amôr por uma feia é o maior que existe.

JÚLIO DANTAS

I O sr. Walter Schluck, do co- 
jmercio de Rio do Sul, contratou 
casamento com a srta. Valtru- 

I des Alves dos Santos, filha do 
Sr João Alves aos Santos, co
merciante em Cuntibanos e de 
D. Clementina Qoetten dos San
tos.

Com a srta. Lina Heiden, filha 
do sr. Paulo Heiden, industrials
ta nesta cidade, contratou casa
mento o sr. Leocrides Soldatel- 
li, do comercio de Vacaria.

D. MARIQUINHAS 
RAFa ELI

Foi paciente de uma interven
ção cirúrgica no Hospital local, 
a Exma. Sra. D. Mariquinhas 
Rafaeli, esposa do sr. Otávio 
Rafaeli, induunalista nesta.cidà- 
de.

Combinações Sorteadas
EM 31 DE MARÇO DE 1947

Plano “ A. ”
R Z C 
T P Aj

S N Aj V S Cj 
Q Q Cj D R Hj

Plano “ B

Q T Z 
S G Kj

Do Io ao 6o
QQ 13 NT 34 UN 29 
T Y  4 UN 24 VI 15

Do 7° ao 12°
PS tí C X 1 AU 17 
CS 4 HA 33 X T  H1

Todos os títulos contemplados serão
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

AGENCIA EM LAJES — Rua Marechal Deodoro, AS

Crepúsculo
E* a hora da melancolia . . .  A hora feita para a 

saudade, a hora em que os iiamorados mais se aproxi
mam e mais sofrem quando se deixam . . .  A hora em 
que se é feliz, e triste ao mesmo tempo . . ,

Tudo na vida acaba, tendo as eôres do erepusculo. 
São as eôres sombrias das despedidas . . . Despedimo- 
nos da mocidade, despedimo-nos dos nossos amores, des- 
pedimo-nos, como o sdl que, ainda por ultimo instinto do 
vaidade, procura encontrar, no seu ultimo clarão, uma 
ultima majestade, e desaparece como os grandes nionar-' 
cas e os grandes artistas, sombrio mas orgulhoso, fa
zendo, da sua própria agonia, uma obra prima sangrenta 
e espetacular . . .

Benjamim Costallat

Lar em festa.
O Dr. João Ou ilborto da Sil

va Neto, Delegado Regional de 
Policia e sua JexTia esposa D. 
Adalí Muníz da Silva, estão de 
parabéns, pelo nascimento de sua 
primogénita Heloísa, ocorrido 
em 9 do corrente, na Materni
dade Teresa Ramos.

I

GANHO
HERNANI MONTEIRO 
Esteve alguns dias nesta c i -1 

dade, o Sr. Hernani Monteiro, 
ativo Inspetor da conceituada 
Companhia «Prudência Capi
talização»;

Dr. HOMERO PALM 
Encontra-se cm Lajes o Dr. 

Homero Paim, distinguido advo
gado do Foro de São Joaquim,

0 SAPATO CH1C
0

U m a  s a p a ta r ia  d if e r e n te
Onde V. Ba. semprp encontra o que deseja

Visite, sem cu-rpromisso s nossas exoosições de 
d todos os tipos e preços, para homens,senhoras 
Q »

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

sapato 
e crian

Lt

! 0;

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



Prefeifura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

dc 1 ■
d e o r  k t o
de abril de

Editai de 
tação

G- deferimento. — Lajes, 31 de 
março de 1947. — PP Hélio 
Ramos Vieira — Advogado ins- 

ícrito sob n- 297 com escritório
à rua 15 de Novembro rr 13. ; ____
ANEXO: Um translado de pro-^hon. — E como tenha o

exarado o seguinte despacho 
«J. Como requer- publicandc 
se edital por 60 dias, no Diari 
Oficial do Estado e no jornal1 
local — Lajes; 1-4-47. lvo Gui-

°  PreN O M S ! CÍ,'al ^  LajeS• reSolV6;
De acordo cora o art 15, item IV, 
<09, de 28 de outubro de 1912:

1347

do decreto-lei estadual

i 2 S ” pad S S  r i S  Quadro Unfcopio.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 1- de abril de 1947. 

Assuiudo; — 1 idal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Jairo Ramos — Secretário.

DFCRRTq  N- 12
de I ■ de abril de 1947

O Prefeito M micipal de Lajes, usando da atribuiçJo que lhe 
tere o art. 12, n. 111, do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril d« 

. . .  „. J DECRETA:
r ; 1' * » “ «ma escola mixta municipal no local 

minado fazenda dos Bastos, no distrito de Correia Pinto.
Art. 2- =  Este decreto entrará em vigor na data da 

ção revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 1- de abril de 1947.

Assinado.' — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

Jairo Ramos — Secretário.

Aí ii—
do Mumci-

i su-
curação pública lavrada pelo plicante pedido a citação, por 
2D Tabelião de Notas desta Co-(edital, do executado Francisco 
marca; o instrumento compro-i Moreira da Silva Anselmo, 
batório do débito; um talão do j mandei passar este, pelo qual 
pagamento da taxa%judiciária! — leito e chamo o referido execu- 

de Santa Na petição, que estava devida Uado para todos os atos a ter- 
Latarina, na forma da lei, mente selada e com as estam-raos da ação, até final sob p^na

pilhas inutilizadas na forma dajde revolta. Para os devidos 
:|ei, foi exarado o seguinte des- efeitos, se passou o presente 
pacho:» A. Como requer, fazen-1 edital, que será afixado no In
do-se necessária a afirmação do gar publico de costuni3 pnbli-

O Doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de 
Direito da Comarca de 
Lajes, Estado

etc
Faço saber aos 

sente edital, com 
sessenta (GO dias. 
le conhecimento 
por parte dt

que o pre 
o prazo üe 
virem, ou de
tiverem, que 

Ernesto Batista de

cou
de 1939,

deno-

8na publica-

requerente. — Lajes, 31-3-47. — 
lvo Guilhon». Segunda Pe»i-

cado na 
Estado e

DE' RETO 
do I • de abril de

O Prefeito .Municipal de Lajes, resolve:
1947

NOMEAR:
De acordo com art. 15, item IV, do decreto lei 
700: de 28 de outubro de 1942:

estadual

Goss. brasileiro, casado, do 
comércio, domiciliado e resi- 
denté nesta cidade de Lajes, 
por seu procurador Doutor Hé
lio liamos Vieira, me foram fei
tas as petições de teores seguin
tes: Primeira Petição: — Ex-
mo. Snr. Dr. Juiz de Direito -  
Ernesto Baptista de Goss, bra
sileiro, do comércio, casado, 
domiciliado e residente nesta 
cidade, respeitosamente vem 
perante V. Excia., por intermé • 
dío de seu procurador para juntada desta aos 

|uerer o seguinte: -*âção, Ç- deferirpi 
parti—

-<r datado de 31 de julho de 
1939 e subscrito por duas tes-

I<t> prensa' 
no jornal

Oficial do 
local «Cor-

mes
nove-

ção: - «Exmo. Snr. Dr. Juiz de roio Lageano», na forma da lei 
Diieito. Ernesto Baptista de ficando ainda nina cópia, nos au- 
Ooss, brasileiro, casado, do co tos. Dado e passado nesta ci- 
mércio domiciliado e residente dade de Lajes. Estado de Santa 
nesta cidade, por sen procurador Catarina, aos dois dias do 
na Ação Executiva que neste de abril dc, ano de mi|
Juizo move contra Francisco centos e quarenta e sete . 
Moreira da Silva Anselmo, cx -  (2 IV 1947). Eu, Waldeck Au- 
pressamente vem, era cumprimen-irelio Samp iio, Escrivão do Ci
to ao respeitável despacho de V. jvel, o datilografei, e, por ordem 
Excia, afirmar que o referido) do MM Juiz, subscrevo e tam- 
devedor se encontra em lugar iu- bera assino, 
certo e não sabido. Requerendo a 

autos da dita
expor e requerer 
1 -  Que por documento 
cular datado de 31

n- ternunhas, Francisco Moreira da
Ficentina Scóss para exercer o cargo de Professor, PaúrSo C, cons- Al*se ' m°  se lhe COnstitU-

tante do Quadro Unico do Município (Escola mixta -Municipal de Fiizeuda 1U uevenor da quantia de 
dos Bastos, no distrito de Corrreia Pinto).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 1

um

de abril de 1947. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos — Secretário.

I

de i
PC RTARIA 
de abril de /947

O Prefeito Muuicipal de Lajes, resolve:
INCLUIR:

Na escala de férias baixada pela Portaria de 26 de dezembro de 
)946, IPalmor Vi eira Teixeira de Freitas, Auxiliar da Agencia Municipal 
de Estatística, Padrão M, que poderá gozá-las no mês de novembro do cor
rente ano

Prefeitura Municipal de Lajes, em V de abril de 1947.
Assinado: — Fidal Ramos Júnior

Prefeito Afunicipul.

de
PORTA Rd A 

7 de de abiil de 1947

art.

Prefeito -Municipal de Lajes, resolve:
Conceder Licença:
De acordo com art. 155, letra a; combinado com 
do decreto-lei estadual n- 700, de 28 de outubro de 1942:

A Orgalina Ribeiro Duarte que exerce o cargo de Professor, Padrlo 
Ç do Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de Taboleiro, no . 
distrito de Carú), de quarenta e cinco (45) dias, com todoc os vencimen-l »'leiro, 
tos, a contar da presente data.

Prefeitura Áfunicipal de Lajes, em 7 de abril de 1947.
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

de
P OR TAR I A

10 de Abril de 1947.

iu devedor
mil oitocentos e oitenta e oito 
cruzeiros (Cr$ 1.888,00), que 
se obrigou a pagar no dia 3 /  
de julho do ano seguinte, ou 
esentursr, ao Suplicante, umas 
terras que possuía no lugar Res 

Mirga Seca. II — Que o deve- 
di r, entretanto, nâo saldou, até 
a preseat- data, o seu débito, e, 
ppó wnder as referidas terras 
a outrem, ausentou se para lu
gar incerto e não sabido. -  III 
-  Que, p«ra o fim de compe- 
li-l > i efetuar em dinheiro o 
pagaiu-nto a que se abrigou, 
já agora acrescido dos juros 
legais, quer o Suplicante cen
tra ele propor a competente 
ação executiva. nos termos do 
art. 298, n° XII, do Çódigo de 
Processo Civil. Pelo que, Jun- 

157, tando i esta o documento pe
lo qual o Suplicado Francisco 
Moreira da Silva Anselmo, bra- 

maior e capaz, do co-

Ímercio, confessa ser devedor 
•io Suplicante, e estando o mes- 

< mo em lugar incerto e não sa- 
J biclo, respeitosamente requer 
I se digne V. Excia. mandar ci- 
| rá-lo por edital, na forma da 
* Ie*i nara mm nn i

deferimento — Lajes, 
1 de abril de 1947. PP. Helio 
Ramos Vieira» — Na petição, 
que estava devidamente sela
da e com as estampilhas inu
tilizadas ua forma da lei foi

lvo Guilhon Pereira de 
Juiz de Direito

Mello

Waldeck Aurélio Sampaio
Escrivão do Civel

De G rlí & Cecconelio%

Exclusivistris RENNER

Praça Julio de Caatilhos, 1899 -  Fone 494 — End Telegr. «LUAR»

Caxias do Sul
Artigos finos para homens, senhoras e crianças — Artigos 
eclesiásticos -  Vliudezas -  Secçã > especializada de Perfuma

rias - Apetrechos p -ra lenis (raquetes, bolas encordoamentos).

CAPAS PALAS - SA PA TILH A S DE LÃ 

CETES - VENDAS POR aTACADO
CAPA-

1 lei, para que no prazo de vin- 
O Prefeito Municipàl de Lajes, resolve: « e quatro horas a contar do
Conceder Licença: I momento em que a citação se

De acordo com o art. 155, letra a, combinado com o| torne perfeita e acabada, pa-  
art 157 rio decreto-lei estadual n* 700, de 28 de outu- gue a importância devida, 
bró de 1947 (acrescida dos juros legai«, e

AAuzemir Sommer que exerce o cargo de ’ ’rofessor, P«-|n*o o fazendo se proceda à 
drão D do quadro unico do Município (Escola mixta mumei- j penhora em tantos de seu-bens, 
pal de São José, no distrito de Anita Ganbuldi), de trinta p 0) quantos bastem para a solu-
oLs com todos os vencimentos, a contar de 9 do corrente, ção do débito custas e hono- 
uias, com iuuui ua w.. _ 5 __ in Aa , hr;i i qa7 rános de advogado do Supli

cante ficando também citado,

J. Wolff Ga.
Representações, Consignações e

MATRIZ
Conta Própria

FILIAL

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de abril 
Assinado: Vidal Ramos Junior

Prefeito Municipal.

DECRETO
de 11 de Abril de 1947.

O Prefeito Muuicipal de Lzjes, resolve:
EFETIVAR: „ .
De acordo com os artigos 15, dem 111, e 19, do D * 
creto-lei estadual n' 700, de 28 de outubro de 1942. 

O sr. Celso Osmundo da Silva no cargo de motorista Pa
drão K, do Quadro único do Município, nomeado, mterinamcn- 
te, por decreto de 12 de setembro de \> -

Prefeitura Municipal de Lajes em . d 
Assinado: Vidal Ramos Jumor 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos — Secretário

bem co»m> sua mulher se ca
sado for, para no prazo legal 
contestar ou confessar a pre
sente ação. e para todos os 
seus demais termos, até final, 
pena de revelia. - -  Requer, 
cutrossim, a nomeação de um 
curador à lide. — Protesta pro
var o alegado mediante prova 
documental, testemuuhar, peri
cial, exames, vistorias, arbitra
mentos, precatórias e depoi 
mento pessoal, sob pena de 
confesso. — Dando a causa o 
valor de Crfc 1.888,00 para os 
efeitos da taxa judiciária. P.

Rio do Sul - S. Catarina
Rua Curtos domes, 98

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

Caixa Postal, 41
ENDEREÇO TELEGRÁFICO «J O W O L C O»

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

Rtpresentantes 
Revendedores :

Agentes da
de

da Cervejaria Catarinense S. A. - Joinvile 
dos Produtos Firestone S. A. da Th« 
Caloric Company

«União do Comércio o Indústria* — Cia. 
Gerais — JoinvileSeguros

Automóveis 
CaminhBes 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários »■
Peças e Acessórios  ̂

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

’Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 

Motores

Madeiras
Cimentos 

Cnsolina 
Querosene •

OleoS
Peça De Soto, Dodge 

International, Ford. Chevro
let, etc.

Pneus e Câmaras de ar 
Seguros Gerais 

— Radies

«
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Assinado: Vidal R; mos Júnior 
Prefeito Municipal 

Jairo Ramos -*■ Scretáiio.

Av ' U

D E C R E T O
de 11 de abril de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve;
NOMEAR:
De acôrdo com o art. 15, item IV, do 
tadual n- 700, de 28 de outubro de 1942:

Nadir Cunha Neis para exercer o cargo de Professor, Pa
drão C. constante do Quadro único do Município (escola mixta 
municipal de Encruzilhada no distrito de índios).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de abril de 
Assinado: V/aal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos =  Secretário

DECRETO
de I de a'oril de 1947  

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

Desacordo rom o art. 15, item IV, do decreto le: es
tadual n- 700. de 28 de outubro oe 1942:

Ema Fagundes dt Oliveira para exer .er o t de ^ro-
decretolci es- fessor, Padrão C, const n ted o  Quadro Unico do Mun.ap.o (Es 

cola mixta municipal ue Várzea, no distuto da Ciaao j. 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 1̂  abril de 194/. 

Assinado: — Vidal Roir.os Júnior 
Prefeito Municipal.

Ra,, os Secretário.

José C 
da «Alfai 

, seus amigo e 
•transferiu seu 
. para » rua < 
o Banco N
Arm azém
nua ás ordens 

Lajes, 9

/947.

DECRETO
de 12 de abril de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
REMOVER:
De acôrdo com o art. 72, do decreto-lei 
700, de 2S de outubro de 1942:

A Professora, Padrão C, lvandina Arruda Muniz, da escala 
mixta municipal de Alto da Serra, no distrito de Capão Alto, pa
ra a de Turvo, no mesmo distrito.

Prefeitura Municipal de Lajes em 12 de abril de 1947. 
Assinado: Vidal Ranrns Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos — Secretário,

atribuição que
de 8 
3 de

DECRETO nr 13 
de 8 de abril de 1947.

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da 
lhe confere o art. 12 n- III, ao decreto-lei federal n1 1202, 
de abril de 1939, e de acôrdo com o decreto-lei n- 6, de 
julho de 1944,

DECRETA:
Art. 1* — Ficam concedidas, ás Instituições abaixo 

mencionadas, as seguintes subvenções para o corrente txercido: 
Sociedade Musical Carlos Gomes Cr $4.800,00

Caixa Escolar do Grupo Escolar Modêlo Vidal 1
Ramos 1.200,00
Art. 2* — Este decreto entrará em vigor na data 

da sua publicapão, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 d<- bril de 1947. 

Assinado: Vidal Ramos Júrior  
Prefeito Municipal.

Jairo Ramos =  Secretário

UECRKTU N 2 
de 15 de abr il de 1 947

O Prefeito Municipal uc Lajes, usando da atribuição que 
lhe con^re o art. 12. n 1. do decreto lei federal n- 1202, de 8 

.de abril de 1939,
DECRETA:

Art. 1* — Fica o Executivo Municipal ut< r zado a doar 
estadual u. & Sociedade Musical «brios Gomes, par. a construção de sua 

séde social, um terreno pertencente ao P trimnnio Municipal, 
situado à rua Serafim de Moura, nesta cidade, com a área de 
tresentos (300) metros quadrados, confrontando < sul to.n ter
renos de Aicides G.dviip, Constante Arabli e Antonio Ataldi, a 
leste e a oeste com t, iras do Patrimônio Municipal, e ao norte 
com a rua acima mencionada.

Art. 2- — O terreno, que não poderá ser alienado, rever
terá ao Patrimônio do Município em caso de dissolução da So
ciedade, se utilizado para fins diversos do mencionado r.o arti
go anterior, ou ainda se a referida construção não for iniciada 
dentro do prazo de doze (12) meses contados da data da pu
blicação do preseme decreto-lei.

Art. 3 - — A Pr-feitura reserva-se o direito de, para a rea
lização das restivid les cívicas, dispor do prédio que for cons 
tr uido.

proprietário 
vVuhf* avisa aos 

tregurses, que 
e tabelecimento

* Pinto, entre 
r.ercio e o 

>, oude conti.
C todos.

ii Viril ie 1947

Art. 4* Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua
publicação revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 15 de abril de 1947.

Relojoaria
. SPECHT

As- m o: — Vidal Ramos Junior 
Prefeito. Municipal. 

Jairo Ramos — Secretário.

DECRETO N- 14 
de 12 de abril de 1947.

O Prefeito Municipaf de Lajes, usando da atribuição que lhe 
confere o art: 12, n- 111, do decreto-lei federal n- 12U2, de 8 de 
abri! de 1939, \

DECRETA.
Art. P — Fica transferida para o local denominado 

Turvo, no distrito de Capão Alto, a escola mixta muniçipal de 
Alto da Serra, no mesmo distrito.

Art. 2o — Este decreto entrará em vigor na data da sua pu
blicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, enr 12 de abril de 1947.
Assinado: — — Vidal Raim-s Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos — Secretário.

Assinem o «C1 RRElO LAGEANOj

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
C » .  I M  I S /  T C K C 4

Novo sortimento de re
lógios de im za, parede, 
cuco e despertadores

Bacharel em ciíndas Jurídicas e sociais, pela Faculdade de 
Direito do Estado dc São Paulo

■ :: ■' '
D C .  H E L I C  l  A M O f  V I É U D A

Bacharel em ciências jurídicas e Sociais, peia Faculdade de : 
.Direito do Estado do Rio de' Janeiro

Aceitam o patrocínio de todo e qualquer serviço dè sua pro
fissão : — causas cíveis (doações, testamentos, inventários, di
visão e demarcação de terras, etc.), criminais, orfanológicas, etc.

RUA CORREIA PINTO, 14

(

DECRETO
de 12 de abril de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR.
De acordo com o art. 15, item IV do decreto-lei es
tadual n' 700, de 28 de outubro de 1942:

Nair dc Souza Borges para exercer o cargo de Professor, 
Padrão C, constante do Quadro Gnico do Município (Escola 
mixta municipal de Pinheiros Altos, no distrito de Oerro Negro). 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de abril de 1947. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos — Secretário.

EHPKRZA AUTI I -VIAÇÀI I/t  BRASIL»
Linha Regular de Transporte de Passageiros 

FLORI ANO PU LIS — BOM RETIRO — LAJES
Carros Novo^ e Confortáveis

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

SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MANHA

Or. J . R. TEZZA
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro s.n 

L A J E S  —  Sta. Catarina

N

K

N'

1

Vende-se
Um terreno com a arei» 

de 10.000 tn2. situado eu» 
«Conta Dinh eiro» próximo 
ao calçamento da estrada 
federal.

DECRETO N- 15 
de 14 de abril de 1947 .

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que 
lhe confeje o art 12, n- III, do decreto-lei federa/ n- 1202, de 8 
de abril de 1939,

DECRETA:
Art. 1- — Fica transferida para o local denominado Várzea, 

no distrito da Cidade, a escola mixta municipal de Moiro Qran- 
de, no mesmo distrito.

Art. 2 ‘ — Esse decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 14 de abril de 1947.

Artefatos de Alutiviüu
Da afamada marea «KOYAL* 0 mais resistente

Entrega imediata - Exclusivi^a 
no Estado:m m  & W:\lthi k

Rua C d. ( M o ygKdifioi» Anibal lia™,,, _  ^

Tratar com Max Boims.

4 iotes ã venda
Nas ruas Marechal DeodorO 
e Travessa biqueira C a m p es j 
medindo dois lotes 12,00 nv] 
x 15,00 ms de fundos, e osJ 
outros dois 10,00 ms x 39,00 ; 

ie fundos.m

k

\

Vende-se
bitu boa casa de materi^ 

com instalaçõ-'.* ssnitarias, boi" 
quintal, etc,. Preço de ocasiá° 

Tratar com Silverio Lei**
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Correto Lagenno 5 a  P A G IN A

Prefeitura Municipal de Lajes[ 

Reqiierimâiitos Oespachados
N- 348 

N: 448 

N: 519

N- 526

N- 496 

N- 523

N- 472

N- 524 :

N- 545

•

N- 395 - 

N- 543

Dia 9 de abril de 1947

"  e t«renn° f0r°  da C° S,a ‘ T “ nsferencia de uma casa e terreno foreiro -  2- despacho: Sim

V A J Í E S S , . -  T t a " s" ' e" ' »  1« -n. terreno -

' c ^ l  s -  „«  0 M
’ nPoedr°S lTm0.narilü Heinzen ‘ Transfe«nsia de um terre-

Dia 10 de abril de 1947.
Vitorio Caon e sua mulher -  Transferencia 

casa e terreno foreiro -  2- despacho. Si 
■ Oelina Nass.ff Wergehte -  Transferencia 

2• despacho: Sim.

São Paulo», Gomp. 
N. de Seguros de Vida, 

promove um ja n ta r  
intimo nesta cidade

Agradecimento

reno

de uma

de um ter-

Dia 11 de abril de 1947
• Manoel Arídio »Paes Branco - Transferencia de uma 

casa e terreno foreiro -  2 despacho: Sim 
Mana Clara Moreira Branco -  Transferencia de um 
terreno - 2 ‘ despacho: Sim.

Dia 12 de abril de 1947
Gilberto WHtrick da Sdva -  Licença para construir 

um galpão em seu terreno sito à rua Jo5u de Castro 
-  Sim.

Dia 14 de abril de 1947
Vioal Machado Goulart - Transferencia de um terre
no - 2 despacho Sim.
Euclidcs Cesar de Morais e sua mulher — Transfe

rencia de uma casa e terreno foreiro ■ Sim.

D lí. |OÂO COSTA NETTO
»

Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos

Operações: de Estomago, Intestino, Apendicite, Figado e 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (p ip o /  Hérnias, Varizes e He
morroidas. Rins e Próstata. Útero. Ovários e Seios. Tumo
res era geral. Cirurgia dos O»sos e Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende no Hospital N. S. dos Prazeres

Cônsultorio: Praça J o Olo  Pessoa (em  cim a do Café C ru ze iro)

Dr. Cândido Ramos Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da „Conceição, 8 — RIO DE JANEIRO

Esquadrias
Fabricam-se com rapidez qualquer quantidade 

de Portas - Janelas e Venezianas, na

Industriai M adeireira fajeana Ltda.
Próximo à Maternidade — Lajes

O Sr Atilio B. Ribas, digno 
Inspetor Geral da importante 
Gomp rihia Nacional de Segu-, 
ros dc Vida, «A São Paulo», atu-j 
almente de passagem por esta; 
cidade, comemorando o Io se-j 
mestre da instalação da Inspe- 
toTia de Lajes, ofereceu um 
jantar intimo aos Srs. médicos 
examinadores e agenies da re
ferida companhia. O ágape 
realizou-se no Hotel Provezani 
com a presença dos Drs. 
Carmosino Camargo, Armando 
Carvalho, Vitor Gutierrez, E. 
Valença P. da Silve e Srs. Sin- 
val Batista, Ade'bal Neves, Da- 
riu Antunes, Aldo Varela, Lau
ro Antunes e Valdemiro Hilde- 
brando.

Nessa ocasião, a Sr. Atilio 
B. Kibas participou aos pre

sentes a recente promoção do 
competentíssimo alto funcioná
rio Sr. Alcindo rBrito ao cargo 
de Gerente Geral da poderosa 
Companhia de Seguros.

Dejanira Vieira Schmidt e filhos, vêm por este meio, agra- 
I decer ao Sr. Vidal Ramos Júnior, a o Dr. José Miranda e a to
das as pessoas que os auxiliaram e confortaram por ocasião do 
falecimento de seu extremecido esposo e pai, ocorrido em 30  
de março p. passado.

A todos oferece seus fracos préstimos em Florianópolis, à 
rua Crispim Mira, 31 -  fundos.

Lajes, 15 de abril de 1947

Dr. Caetano da Costa júnior
Lspecialista em Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta 

Aparelhado para toda a clinica e cirurgia da 
especialidade.Cons

— ______

Edificio Dr. Acácio
2o pavimento

De Curilibaiios
Em 26 de Março p. passado, 

realizou-se nos salões do Club 
7 de Setembro uma concorrids 
reunião festiva em comemora
ção á posse do Sr. Dr. Ader 
bal Ramos da Silva, ao cargo 
de Governador do Estado.

Em meio £de grande regosi- 
jo,’ falaram os Sr>.: Dr. Ari Sil
veira, Cap. Mário Guedes, Dr 
José Alves de Macedo, Sr. Se
bastião Caloineno e Sr. Oro- 
zimbo Caetano da Silva.

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

( Desem bargador Aposentado )

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

Rua Cel. Cordova, 4 0 -  Qx. postal, 19 - Fone SS -  Lajes

Noivado
Dia lt do corrente contra

taram casamento, o Sr. Waldir 
Ortigari, conceituado advogado 
nesta cidade, e a distinta Srla. 
Eva Elisabeth Wockenfuss filhs 
do 5 r, João Wockenfuss e dc 
D. Gení Wockenfuss.

Do correspondente.

\

FARMACIA POPULAR
direção técnica do íarmaceutjrô diplomado

A N T O N I O  M . V .  H l B À Sy. 1 ‘ _ , >, '

Grande estoque de drogas nacionait e- estrangeirai — C  
pleto sortimento de perfumarias e artigos de toucador

Moderno è aparelhado laboratório de manipulação —  Ser 
caprichoso —  Preços módicos - i  elende à noite

..a ■■ -5S. jK-sV é- •. . v i” ofersfi üvtW '*
PRAÇA JOÃO PESSOA -  LAJES

RIPAS
Para cercas e telhados — à venda na

Industrial Madeireira Lajeana Ltda.
Pró,\imo à Maternidade — Lajes

Assinem o «CORREIO LAGE ANO» I

NOVO HOTEL
Irmãos Tetto

Prédio novo à rua Hercilio Luz, 
esquina Benjamim Coiistant, perto 

do Hospital

Quartos para soltriro e casal com luz 
direta, banhos frio- e quentes. Cosi- 

nha de la ordem.

Dirit/iilo pelas fattkühis dos proprietário::

ja
ndprl 
iDpn 
jO q  

e oM 
39,°°i

a'e'11'boffl

M atriz :
FLORI ANQPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

tarlos íloepcke S. A. comércio e Indústria
FILIAIS EM: LAJES — LAGUNA—BLUMENAU— JOAÇABA ........... “JOIN VILE — S. FRANCISCO DO SUL

ENDEKEÇO TELEGRÁFICO H O E P C K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, F E R RAGENS, MAQUINAS E DROGAS

Agencia

DE EXPEDIÇÃO K 

DESPACHO EM SANTOS

Fazendas nacionais e estrangeiras, Algodões, Morins e Cambraias Casemiras Teu- 
dos ,rara Cortinas e Tapeçarias, Colchas, Cobertores, Acolchoados, Panos pira 
mesa. Lonas, Tecidos rayon lisos eestampados, Linhas para bordar e sorzir, Li 
para bordar, Perfumarias, Armarinhos, Charutos, etc. ,

Ferros e,n barras para ferreiros e construções, chapas de tono, folhas de f andres ea.
nos galvosadosi e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros para vidraças 
obras de vidro e cristal, louças sanitanas, camas de ferro e madeira, Tinoas a 
oleo e .m pó, serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
V\ »toclclet i», Bicicletas a motor, tricioletas, brinquedos.
,Wi 1 Jin  i ri o a n gtril pira oficinas ina-.inicas. fundições, etc. Talas, Q-uunlios, Maca- 

oos, feri inentas p ira t > los os fins, cofres e o iixetas do açj, togões, comple
to sorciiniuo de material para instalações elolricas, ariíos, maquinas d* bene- 
f-oiar m i leira, motores eletrioos. etc.

' l í  em gern, por atacado
iyentes ila General Motors i o  Brasil S
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Pua Correia Pinto 80

Lajes vae erigir uma Her 
ma ao Dr. Cesar Sartori

Prof. Trajana Sousa

Reuniram-se, na quarta-feira -  
ultima, os médicos, dentistas e far-«' 
maceuticos desfà cidade, afim de 
providenciarem sobre a ereção de 
uma herma que perpetue em 
praça publica a memória do hu- 
rnamtnrio médico de Lajes, Dr. Ce
sar Sartori.

Como é do dominio publico, trabalhanas num 
o busto em bronze do saudoso ldo á honradez. 
çbn-co, foi ja exposto nesta a d a -  Viye a Q j anuario
de e consume uma verdade,ra obra- nps fund* s de um quinta, on_ 
pnma do exumo artista laje.no , de () mi|ho cr(ísce assustadora- 
Malinvemi rilho. | mente, fazendo inveja ao« equi-

i nos da região serrana.
Ajiezar de dar importância a 

um jornalista que escreve e lê

nhecido pelas suas estripulias e 
I pela notável habilidade em en- 
jganar o proximo, continua ar- 
jrogaatee irreverente, mas já 
| se nota a sua falta de alen
to e pouca vida nas colunas da 

. Jararaca da rua Coronel üordova.;
J .  A. R. está fraco, e alguém ■ 

isse que essas três letruihas!
querem dizer: lanuario anda urna homenagem em au a, 
rastejando, E anda rastejando 
mesmo. Pobre Januario ! E's 
um errado. Não és bôa fruta 
Caiste longe da arvore. Não 
em virtude de razões de ori
gem, porque se essas valessem, 

terreno mais

em Geral, que o datilografei e a*
O Oficial «le Protestos, 

João Oualberto da Silva Filh#

Na cit2da reunião ficou or
ganizado o plano para a angaria
ção de fundos p3ra o custeio da 
obra, sendo encarregado das colé- 
tas, na qualidade de - tesoureiro, o 
Sr. José Batalha da Silveira, que

já está expedindo listas para todas as pessoas qu-* desejam 
colaborar na justa campanha de gratidão ao ilustre médico que 
tantos benefirios fez, durante sua vida, ao povo lajeano.

Em nossa redação encontra-se a lista n. 10, á disposição 
do todos aquelet que queiram ajudar, com qualquer quantia, a 
ereção ia herma.

Despedida
t

Devendo seguir para o Rio de Jaueiro nestes próximos 
dias, »fim de tomar parle nas sessões da Camnra dos Deputa
dos, deixo a todos os amigos da cidade e dos distritos o meu 
cordial abraço de despedida, com os agradecimentos pelas vi
sitas com que me honraram pessoalmente, por cartas e telegra
mas e que levamos em grande consideração.

A todos as minhas despedidas e agradecimentos.
Lajes; 16 de Abril de 1947

Octacilio Costa
Deputado Federal

TOPICOS pontaneamente, para a justa 
homenagem que será prestada 
áqu ele que, em vida, foi um 
verdadeiro apostolo da carida- 

Brevemente será colocado em de
praça publica, nesta cidade, ol Pena é que conhecido lilipu-
busto dc saudoso e humanita 
rio facultativo Dr. César Sarto
ri.

Os médicos aqui residentes 
estiveram reunidos no Instituto 
de Educação, tratando da es
colha do local e tomando ou
tras providencias.

O custo da notável obra, 
executada pelo genial artista 
conterrâneo Malinverni Filho, compostura e 
«erá pago pelo povo lajeano, mo costume
cujas listas de contribuições 
foram distribuídas.

O Dr. Cesar Sartori foi um 
grande amigo e bemfeitor da 
população lajeana fe, por isso.

tiano, menospresando a sua 
digna profissão o num desres
peito á memória do Dr. Cesar 
Sartori, procure impedir que 
os seus desafetos assinem as 
listas de contribuições, entenden
do que o busto do Dr. Casar 
Sartori é propriedade de seu 
partido politico.

Esse moço deve ter mais 
periier o pessi- 
de meter política

despreocupadamente, o pobre- 
sinho pensa ter talento e, no 
entanto, so sabe escrever ata
cando, ferindo e maldizendo. 
Mas depois que lhe marcamos 
bem na picanha, moderou a 
sua sordidez, lembrando a his
toria do pagagaio que após ha
ver perdido as penas numa 
lula braba, para iludir a curiosi
dade do patrão, declarou no 
outro dia: — «Isto é siíilis» !

** *
O Trineu Bornhausen por 

aqui passou a cata de adesões, 
em propaganda política, e o jor
nal oposicionista Região Serra
na, não fez a menor referencia 
ao extremado candidatu da 
quasi finada UDN., ao gover
no do Estado.

Que houve para não se ter 
dado a menor noticia do Iri- 
neu na jararaca? •

Que dirão o Coronel Ata- 
uazio, o Conselheiro Acaci", o 
Lourenço do Mé, o Jacósinho 
e os partidários udenistas, com 
essa atitude irreverente .lo or- 
gão Ja rua Coronel Cordova?

Os udenistas de Lajes que 
observem bem essa manobra 
pouco inteligente, porque essa 
falta de companheirismo é mui
to significativa. J .

Por motivo de seu amversa 
rio natalício, foi muito cum pri-• 
mentado o Professor Trajano. 
Sousa ,lente da Escola Normal1 
«VidSI Ramos».

Seus alunos prestaram-lhe,
ofer- j

tar.do -lhe custoso mimo, sendo 
à noite repeionados no Hotel 
Rossi, onde o homenageado 
ofereceu a todos uma mesa de 
doces e guaraná.

h(i I ua
J iiSo Gualberto <la Silva 
Oficial de Protestos em Q| 
da Comarca do Lajes, ElT 
de Santa Catarina, na f<]| 
da lei, etc.

• Faz saber que está em seu cari 
nesta cidade de Lajes. Estado 
Santa Catarina, á rua Quinze de] 
vembro, número dezesseis, para 
protestada por falta de pagamq 
uma nóta PROJ/ISSORIA, no 
de Finte mil cruzeiros (Cr.2').00Qfl 

I emitida porj Aristides Coelho de j 
I la. a favor de João Comes Caf 
I E como não se tivesse enconti

Transcorre 1,0,‘c. 19 dc Abril, p í i
a data natalícia da interessante sória, ou dnr as razões Ha recusa,! 
e travessa ^arotinha, Nádia Cou- [ tificandoo desde já, dò protesto í 
to, filhinha do Sr. Otacilio compareça no prazo legal. - ]
Couto, Oficial do Registro d .  j Ä  Í E V t S  
Imóveis, desta cidade.

Nádia

Albino GranzoU . 0

Regressou de Florianópolis, onde 
fora tratar de assuntos junto ao 
Oovernador Aderbal Ramos da 
Silva, o Sr. Albino Granzotto, 
comerciante nesta cidade.

de mil novecentos e quarenta ej 
[ (16-4-1947). “— Eu JoSo Gualber 
Silva Filho. Oficial de Protestos; 
Geral, que o datilografei e assino

O Oficial de Protestos.
João Gualberto da Silva Filho ]

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

Faz saber que está em seu cartó
rio, nesta c'dadejde Lajes, Estado de 
Santa Catarina, á rua Quinze de no
vembro, uúmero dezesseis, para ser 
protestada por falta de pagamento, 
uma DUPLICAVA, do valor de Dois 
mil cento e cincoenta e dois cruzei
ros e cincoenta centavos (C rí.2.152.50) 
emitida por armazém Ramos & Rosa 
contra Osmarino Schmith.

E como náo se tivesse tncoutra-
do o senhor Osrnariuo Schmith, pelo. as razões da recusa, notificand 
presente intimo-o a vir pagar a re- desde já do protesto, caso uão ( 
enda DUPLICATA, ou dar as ra- pareç.im no praso legal. — _ 

zoes da recusa, notiticando-o, des- passado nesta cidade de Lajes,
■ e ja, rio protesto, caso não cotnpa- dezesseis dias do mès de abril j 
ieç.i nc prazo legal. Dado e, pas- • mil novecentos e quarenta 
sado nesta cidade de Lajes, aos de- (16-4-19*7) Eu, João Oualberto J 
z-sseis mas do mes de abril de mil ' Silva Filho. Oficial de Protestos 
novecen o s e quarenta e sete . . .  1 Geral, que o datilografei e assia 
i oV ‘t , .”  João Gualberto O Oficial de Protesto«,

'la silva Filho, Oticial de Protestos João Gualberto da Silva Filb

Jo io  Gualberto da Silva 
Oficial de Protestos em 
da Comarca de Lajes, Cal 
de Santa Catarida, ua fa 
da lei, etc.

Faz saber que está em seu 
rio. nesta cidade de Lajes, a 
Quinze de novembro, número 
sseis, para ser protestada por fala 
pagamento, uma nóta PROMISSC 
no valor de Tres mil cruzeiros . 
(Cr?. 3 CKKl.OÇ)), emitida por 
Teles dos Santos e avalisada por] 
Rodrigues Padilha, a favor do 
Indústáia e Comercio de Santa 
tarina S. A.

E como não se tivesse enconti 
e emitente nem o avalista, pelo)
sente intimo-os a virem pa 
referida Nota Promissória, ou i

minuscula pessoa i

sem distinção de qualquer es- 
pecie, estão contribuindo, ex-|

i^Ioude a sua 
aparece.

O busto pertence a Lajes e 
será pago ptlo povo desta ter
ra.

» f
O homem imaculado, co-

Radios para Bateria
'In afaniaili marea «JEFFERSON» * ultima novidade

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA

iirajara de Almeida Vallim &  Cia. Itda.

A n  a n i T  kI A casa que procura ter sempre as maiores novidades! 
u A l i l A L  em artigos para homens, senhoras e crianças
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