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Homenagem aos operários 
Catarinenses

0 Dr. João Kibas Pamos apresenta à Assem
bléia Constituinte uma moção à classe

operária
Ao iniciar-se a sessão do dia 30. da Assembléia 

Constituinte, o ilustre deputado lajeauo Dr. João Riba9 
Bamos em eloquente discurse prestou signCiratíva ho
menagem à classe operaria, apresentando uma indicação 
no sentido de que a Assembléia se congratulasse com 
o trabalhador brasileiro, pela passagem do dia 1- de 
Maio.

Em sua ótima e expressiva oração teceu as mais 
elogiosas referencias aos obreiros do progresso do Brasil 
e especialmente aos de Santa Catarina.

A essa Moção do deputado pessedista, que transcre
vemos abaixo, associaram-se todas as bancadas da As
sembléia, falando em nomn de seus partidos, os depu
tados: Saulo Ramos pelo PTB., J  J .  Cabral, pola UDN, 
e Cardoso Veiga, pelo PRP.

«Moção ã classe operária»
A Assembléia Constituinte dt Santa Catarina, que 

representa democrática e soberanamente o povo catari 
nense. congratula-se com a nobre e altiva classe opera
ria, de sentimentos essencialmente cristãos e democrá
ticos, pelo auspicioso transcurso da data comemorativa 
do «Dia do Trabalho», concitando-a a que continue a 
trabalhar dentro da Ordem e da Lei, para a maior 
grandeza do Estado e crescente prosperidade do B ra
sil-.

HAL 0  primeiro de maio em Lajes
sse!

lit

Varias comemorações re a -. 
lizaram-se nesta cidade, noj 
dia 1* de Maio, data consa
grada universalmente ao 
Trabalhador.

No «Centro Operário» on
de se reunem os operários 
e trabalhadores da cidade, 
houve varias solenidades 
mantendo-se aquela sede 
repleta de associados, du
rante todo o dia.

’As 6 horas da manhã, a 
Banda do Centro tocou al

vorada na frente da referi
da sociedade, ali afluindo 
grande numero de pessoas.

'A6 12 horas uma gran
de churrascada foi oferecida 
à9 autoridades, convidados 
e sócios do Centro Operário, 
regada a cerveja e em meio 
de grandes expansões de 
alegria. Tomando a palavra, 
falou o Dr. Ivo Guilhon 
Pereira de Mello, ilustre 
Juiz de Direito desta Co
marca, saudando os ope

rários la.jeanos, recebendo 
ao terminar uma grande 
salva de palmas.

Em seguida proferiu um 
belíssimo discurso, o De
sembargador Mario Teixeira 
Carrilho, que brindou o tra
balhador lajeano, sendo o 
seu discurso entrecortado 
de palmas dos assistentes. 
Falaram ainda sobre a da
ta que se comemorava, o Dr. 
Lourenço Waltrick e o Sr. 
Sebastião Ram09 Scbmidt, 
que produziram belos im
provisos, sob intrepitosas pal
mas.

A’ noice a sede operaria 
manteve-se repleta de as
sociados que ao som de 
sua afinada Banda entre
garam-se a divertimentos 
até altas horas.

Na firma Tito Ramos 
& Ria.

Como nos anns anteriores, 
a firma Tito Ramos & Cia-, 
distribuidora dos Produtos 
«Es90» ofereceu aos seus 
emprogados, operários e 
pessoas amigas que ali com
pareceram, um suculento 
churrasco acompanhado de 
bebidas.

Foi uma bela festa de 
confraternização qim a to
dos agradou.

A festa de San
ta Cruz

Com grande brilhantismo es
tá se realizando a tradicional 
festa de Santa Cruz, na paro
quia do mesmo nome.

De acordo com o grande pro
grama organizado, tiveram ini
cio em 24 do p. passado as 
novenas preliminares na Igreja 
de Santa Crnz. Dia 1» do cor
rente às 10 horas realizou-se 
uma missa campal dedicada á 
classe operaria, com grande 
comparecimento. ’As 12 horas 
churrascada pública na praça 
principal e á noite festejos po
pulares e leilão nos salões do

0  2* Btl. Rodoviário presta 
homenagem ao Ten. Cel. 

Paulo Horta Rodrigues
Na sala do contando do 

2" Batalhão Rodoviário, aqui 
acantonado, foi inaugurado, 
na galeria dos comandantes,
0 retrato do Ten. Cel.Paub 
Horta Rodrigues, que por
1 epaço de mais de um mio 
esteve á testa dessa importan
te uuidade especializada do 
nosso Exercito.

A essa homenagem, promo
vida Delo Ten. Cel. Hugo de 
Castro, atual comandante do 
referido Batalhão e domais 
oficiais, associou-se o povo 
de Lajes, representado por 
suas dignas autoridades, por
quanto o Ten Cel. Paulo H. 
Rodrigues é credor da estima

c do agradecimento dos lajeanos, pelo muito quo fez, 
durante sua permanência aqui, em prol do progresso da 
nossa terra.

Presentes, na sala do comando, o Ten. Cel. Hugo 
de Castro, Major Francisco P. Barroso, demais oficiais, 
autoridades civis, eclesiásticas o pessoas gradas, teve ini
cio a solenidade, sondo descerrado o retrato do homena
geado sob uma vibrante salva de palmas. Em seguida, 
leu a ordem do dia alusiva, o Capitão Gerson de Sá 
Tavares, passando a palavra ao Major Francisco P. 
Barroso, que discorreu sobre a personalidade do Ten. Cel. 
Paulo Horta Rodrigues, recebendo ao terminar uma 
forte salva de palmas.

Terminada a solenidade, foi servida aos presentes 
uma mesa de frios, doces e líquidos, sendo de louvar 
as atenções com que o Sr- Comandante, oficiais e inte
riores dispensaram a todos quantos compareceram à festa.

-Correio Lageano* gentilmente convidado, se fez 
representar.

Ten. Cel. Paulo Horta 

KodriVues

Centro Cruz e Souza.
Dia 2, houve Missa às 9 ho

ras e durante o dia e a noite 
os mesmos festejos populares u 
fogos pirotécnicos.

Hoje ás 10 horas, houve Mis
sa Campal solene, na qual se 
fez o sorteio pzra os festeiros 
do proximo ano. Durante todo 
o dia e à noite prosseguirão as

grandes festas de Santa Cruz, 
dirigidas por Comissões nomea
das pelos festeiros.

São festeiros no corrente ano, 
os srs. Vitorio Caon, Oswaldo 
Pruner e Herculano P. do* An
jos, aos quais damos os nossos 
parabéns pelo brilhantismo com 
que vém decorrendo as festas 
de Santa Cruz.
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Dia 3
O sr. Ernesto Góss, fun

cionário público aposentado.

Dia 4
O 2* Ten. /tlbnso Mene

zes Dipp, do 2 Batalháo 
Rodoviário aqui sediado.

— O sr. Cirilo José da 
Luz, do comercio desta ci
dade.

Dia 5
A Exma. Sra. D. Maria 

Petronilha Duarte, esposa 
do sr Veríssimo Galdíno' 
Duarte, do alto comercio 
desta cidade.

— Ü jovem Aroldo Ribei-

ro Ramos filho do sr. José 
Luiz 0. Ramos, fazendeir 
neste município.

Dia 7
O sr. Cel. Belisário de 

Oliveira Ramos, capitalista 
desta praça.

Dia 8
O Ur. Joaquim Pinto de 

Arruda, deputado á Assem
bléia Estadual por Sao Jo a 
quins.

Dia 9
0 sr. Pidal Antunes dos 

Santos, ruralista residente 
em Capão Alto.

— A Exma. sra. D 
Qregoria Brandina Wol
ff, progenitora do sr. José 
Wolff, do Comercio desta 
cidade.

S a u d a d e
Saudade ! Dôr silenciosa ! Trama 
inatingível que o destino tece . . .
Sombra de dôr dos olhos de quem ama, 
voz da garganta de quem não esquece !

Saudade ! Mão em cruz, lábios em prece . . .
Choro de extinto amôr e extinta flama, 
sons de balada que dos céus derrama, 
luz que desperta a sombra que adormece !

Cair lento de palpebras . . . grande ansia 
de almas unidas pelo mesmo fado . . . 
oh ! Saudade ! Fiandeira da distancia.

Por ti, que és todo o bem que me extasia, 
quisera ter das vezes que hei chorado 
a milessima parte em alegria.

OLEGARIO MARIANO

Grémio Ramalhete Roseo
Reina grande animação para o baile comemorativo do 29° 

aniversário do aristocrático Grenrn Ramalhete Roseo, a realizar- 
se nos salões do Clube 14 de Junho, dia 4 do corrente.

Reunir-se-á nessa encantadora festa, a fina flor da so
ciedade lajeana, esperando-se retumb inte sucesso, dado o alto 
prestigio de que gosa o tradicional Ramalhete Roseo, dirigido 
por senhoritas que representam o expoente máximo da nossa 
socie dade

NOITE TROPICAL, foi o nome dado a essa extraordiná
ria,festa que constituirá um acontecimento de fina elegancia e 
distinção, nos anais do conceituado Grémio.

Damos abaixo os nomes das distintas senhoritas que fazem 
parte da diretoria do referido Grémio, cuja diretoria acaba de 
ser renovada para o próximo exercício social:

1946 -  1947 1947 =  1948
Presidente - Cacilda Ramos — Presidente - Eda Reis 

Vice » - Zara Andrade
la Secretaria • Terezinha Ribeiro 
2a » - Juçá Ribeiro
Tesoureira • lima Furtado 
Procuradora • Lila Ponce

Para você
Havia taobém a história da

quela bela jovem qne esperou, 
esperou sempre o término da 
guerra e a volta aos seus bra
ços do amado que a beijava 
debaixo do oarramanchão do jar
dim.

E o tempo correu, correu 
sempre trazendo um frio inter
minável que lhe gelou o cora
ção. Veio depois o calor que 
contudo não lhe aqueceu a al
ma.

Veio por fim o vento que 
derrubou o oarramanchão, que 
varreu as folhas sêcas do jar
dim abandonado.
Só não veio, nunca veio o ama
do, que o turbilhão da guerra 
atirou cheio de glória à Eterni
dade.

, Nunca veio mais o Amor à 
J casinha branca do vale, porque 
o vento voltou trazendo a Mor
te que levou a jovem para a 
Pátria dos Bons.

Lá tiveram a vida, porque 
quem atua e luta merece vi
ver.

Assim terminou a história da 
jovem boa que amou, que sou
be morrer.

WILSON

Sedução

Madrugada
Como as faceiras que gostam 

de acordar lentamente, a terra 
desperta, aos poucos, sem so
bre «altos, ganhando as suas 
luzes, do verdeado misterioso 
de uma promessa distante, ao 
primeiro clarão rubro do sói no 
horizonte. . .

No palco da natureza, imen
sa e opulenta — com as curvas 
verdes das montanhas, as bran
curas languidas das praias, as 
sombras das arvores, voluptuo
sas e perfumadas com as suas 
caricias secretas — começa o 
espetáculo do dia, pela sinto
nia da manhã. E’ o ritmo eter
no das alvoradas que se reno
vam ao canto dos passaros e 
sob n murmurio de aragem so
bre as folhas que trem em  como 
o desejo dos homens. . .

A terra, tropical e morena, é 
mulh<r que se entrega teliz aos 
beijos quentes do sói!. . .

B. Cus to Hat.

Mara Hegina

Vice * - Ada Castro Silva
la S. - Eunice Rafaéli 
2a S. - Vilma Carrilho 
Tesou. • Leila Vieira 
Procuradora • Neusa Arruda.

Grémio Ramalhete Rosei
Em nome da diretoria do Grémio Ramalhete Roseo, teu 

o prazer de convidar os socios dos Clube« 14 de Junho, Io 
Julho e Ramalhete Roseo pera a NOITE TROPICAL, a real) 
se nos salões do Clube 14 de Junho, cm a noite de 4 de Ml 
próximo, em comemor ação ao 29  ̂ aniversário desta sociedai 

Traje a carater.

Terezinha Ribeiro 
1" Secretária

%

Nao te coDheço. Não sei quem és oem
vens. ,

Só pela rápida visão que tive de tua pessoa, cot
preendo porém, o perigo que representas.

Teus olhos • . . flunoa os fitei, mas sei que el 
magnetizam . . . que prendem. Tua boca . . , dona 
um sorriso largo o franco deixa em teu rosto escult 
ral um pouco da beleza grega.

O porte másculo, os movimentos firmes, fazom 
ti um centro de atração.

Com os olhos pregados em estelííera voragem, pt Jp, 
curo encontrar algo semelhante a ti, algo qne desvr®- * 
de o mistério que representas para mim.

Serás uma ilusão? Uma sombra? Uma figura h 
dária criada para os velhos romances do amor ?

Nao . . .  eu sei que tua presença enche o vazio 
unta vida, que tuas palavras cheias da mais profua 
sabedoria, levam a paz aos revoltosos sentimentos. h

Mas, soterrando tudo isto, está uma perversida ^  
que se encontra em todo homem, um desejo insano 
divertir-se.

E tu não pódes ser diferente, porque em tuas ve 
ferve o mesmo sangue sedento de crueldade!

Não pódes ser diferente porque és tarabera 
criatura sem sentimento. E s hotnotn.

Curitibanos, Maio de 1947
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Dr. Cândido Ramas Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni 
versidade do Brasil

Rua da Conceiçio, 8 — RIO DE JA N EIR O
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Vidal Alvim Lourenço, 
viuvo

participa aos parentes e pessoas 
de sua relação, que sua filha 
Bernardina contratou casamento 
soni o Sr. Didimo Alves

Juvelivo Teles e Erinêa 
A. Machado

participam aos parentes e pessoas 
de suas relações que seu filho 
adotivo Didimo contratou casa
mento com n Srta. Bernardina 
A. Rodrigues

C. Finto, 8-1V-947 DIDIMO E BERNARDINA 
confirmam

'

Adversidade
Diante dos revezes da vida 

a aflição não adianta. Bem ao 
contrario, favorece a eclosão da 
doença nervosa.

O que acima de tudo se fa* 
necessário nas horas de adver
sidade é encarar de frente a 
má sorte para poder vonce-la.

Cqm calma se encontrará, 
mesmo no mais escuro da atri
bulação, uma restea de sol ilu
minando uma estrada segura.

DR. |0 Ã 0  LOSTA NETTO
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos

Operações', de Estomago, Intestino, Apendicite, Figado el 
\ ias Biliares. Tireoide, Bocio (papo/, Hérnias, Varizes e He-I 
mopoidas. Rins e Próstata, Utero. Ovários e Seios. Tumo
res em geral. Cirurgia dos Ossos e Articulações Fraturas. 
Cirurgia do  ̂ Defeitos Congemtos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende no H ospital N. S. dos P razeres

Cônsulturio: Praça João Pessoa (em cima do Café CfUZBIffl)

Noivado
No distrito de Correia Pinto 

contrataram casamento, o sr. 
Didimo Alves, do Comercio da
quela Vita e nesso esforçado 
correspondente e a distinta srta. 

IBernardina A. Rodrigues filha 
do sr. Vidal Alvim Lourenço.

0  SAPATO cHlC
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.

Sempr e nov i dades !
R u alb  de Novembro _ Lajes I
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escritura pelo valor de cr| 80.000,00 
(oitenta mil cruzeirosj; c l que a 
vendedora é mãe da Suplicante Da.

. Heliete da Costa Ribeiro Doss e 
( mais Da. Daura da Costa Ribeiro, 
j solteira, residente em Lajes; Eloisa 
I da Costa Ribeiro Godinho, casada 
'com o sr. Ivon Godinho, residente 
.no Rio de Janeiro, que não fazem 

n  tu,,,™ , i„ r* r, parte da referida firma, nem deram
O Doutor vo Guilhon Pereira qualquer consentimento para aque- 
de .Mello, Ju iz ae Direito da la venda aos dois quotistas seus ir- 
Comarca de Lajes, Estado de J mãos. Assim para ressalva de seus 
..anta Catarina, na forma da J direitos, uma vez que a referida
lei, etc.

Faço saber aos que o presente 
edital, com o prazo de trinta (30) 
dias, virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de Rudolf 
Doss e sua mulher Heliete da Costa 
Ribeiro Doss, aquele alemão e esta 
brasileira, residentes em Curitiba, 
Estado do Paraná, por seu advoga
do Doutor Celso Ramos Branco, me
foi feita a seguinte PETIÇÃO: _
«Exmo. Snr. Dr. Ju iz de Direito da 
Comarca de Lajes. Dizem Rudolf 
Doss e sua mulher Da. Heliete da 
Costa Ribeiro Doss, aquele alemão, 
esta brasileira, respectivameute co
merciante e dona de casa, residentes 
em Curitiba. Estado do Paraná, 
por seu advogado infra-assiuado, 
com escritório nesta cidade, à Rua 
Pestana, n- 78, que quer interpor o 
presente protesto judicial, de con
formidade com o artigo 720 e se
guintes do Cod. do -Processo Civil, 
pelo motivo seguinte: — a) em se
tembro de 1916 foi constituída uma 
sociedade civil por quotas de res
ponsabilidade limitada sob a de
nominação de «Imobiliária Aua Cos
ta, Ltda.», para o fim de aquirir e 
vender imóveis, construir prédios, 
etc. Essa sociedade fundou-se com 
o capital de C r f 402.'» 0 ,00 e tem 
como quotistas os seubores Da. Ani
ta Ribeiro da Costa Avila, casada 
com o sr. Doutor Cesar Augusto da 
Costa Avila; Clovis da Costa R i
beiro e Alcides Flores Soares Jor. 
Cada quotista entrou ccm uma quo
ta de Cr$ 134.000,00. Os dois pri
meiros quotistas são filhos de Da. 
Julieta da Costa Ribeiro. E ’ geren
te dessa sociedade o sr. Clovis da 
Costa Ribeiro, que nessa qualidade 
incumbe todos os ates da adminis
tração e representação da socieda
de, competindo ao gerente usar o 
nome dela em todas as transações, 
etc. As decisões da sociedade são 
tomadas por maioria, cabendo á 
Cada quotista um voto (P . Regis
tro de Títulos e documentos Cartó
rio do Oficial Lupercio de Oliveira 
Ribas, — L. n 4 b. às fls. 68 a 69, 
sob n- de ordem 919); b) que cons
tituída essa sociedade em sefembro 
de 1946, no mês seguinte no Car
tório de 2- Oficio, de João Gual- 
berto da Silva Filho, |L. n- 69, fls. 
6v a 10), foi lavrada a escritura de 
compra e venda em que aquela so- 
cíedace adquiriu uor compra a úni
ca propriedade de Da. Ju lieta da 
Costa Ribeiro, mãe dos dois pri
meiros quotistas, um terreno situado 
nesta cidade de Lajes, à rua Correia 
Pinto, fechado por cerca de arame, 
madeira e muro de pedra, próprio 
para edificação, havido em sua mea
ção por falecimento de seu marido 
Claricio Ribeiro. con 
de partilha registrado 
em li; de Janeiro de 1942, no Car
tório do Oficial Eugênio Neves, com 
155 metros na rua Correia Pinto; 
por um dos lados, 355 metros, com 
terreno de Da. Celeste da Costa 
Campos e Octacilio Pieira da Cos
ta; por outro lado, com 370 metros, 
por um corredor que dá acesso á 
terreno de Octacilio Pieira da Cos
ta, e, pelos fundos, 350 metros, com 
o rio Cará, numa área total de 
89.453 metros quadrado.«. Nesse Ter
reno há uma ca«a de niaterial e um 
galpão de madeira, e mais uma ca
sa de material construída pela ven
dedora. com frente para a rua Cor
reia Pinto, com bemfeitorias etc. 
Essa venda foi efetuada segundo a

que a
venda importa em um evidente be
neficio a dois filhos com prejuizo 
dos demais, entre os quais estão os 
suplicantes, querem protestar, como 
etetivamente protestam, contra a 
validade da dita escritura de com
pra e venda. A sociedade constitujo 
uma maneira de realizar a 
simulação com flagrante infração dos 
artigos 102, item 1 e 1132 do Códi
go do Processo Civil, como opor
tunamente provarão, d) Os suplicantes, 
afim de ressalvar direitos e conser
vá-los evitando que, de futuro, qual
quer adquirente alegue boa fé, vem 
protestar nos termos do artigo 72«• 
e seguintes do Cod. do P. C. e C., 
como protestam anular pelos meios 
legais qualquer venda a ser feita 
pela referida sociedade Imobiliária 
Ana Costa, Ltada., ficando os adqui
rentes desde já cientes da situação 
em que se acha a referida proprie
dade, respondendo peias consequên
cias de ações futuras Nestas con
dições, requerem que, tomado por 
termo o presente protesto, dele se
jam citados os suplicados Da. Ju 
lieta da Costa Ribeiro; a socieda
de Imobilária Ana Costa, Ltda., na 
pessoa do seu gerente; os Oficiais 
do Registro de Imóveis da Comar
ca e Tabeliães, aos quais devem ser 
fornecidas contra-fés deste protesto 
para que dêm ciência aos Interes
sados na aquisição da dita proprie
dade, em parte ou eni todo, e, afi
nal, por editais os ausentes c inte
ressados, para que] ninguém possa 
alegar ignorância e boa té. -  Outros- 
sim, requerem que, preeenchidas as 
demais formalidades legais, sejam- 
lhes os autos devolvidos indeoen- 
úentemente de translado. Nestes 
termos. D e A esta com os docu
mentos inclusos, e daudo o valor de 
Cr# 8.000,00 para exclusivo efeito 
da taxa judiciaria. P. deferimento. 
Lajes, 8 d« abril de 1947 PP. Celso 
Ramos Branco, advogado! — Na 
petição, que estava devidamente se
lada e com as estampilhhas inuti
lizadas na forma da lei, foi exarado 
o seguinte DESPACHO: — «A. Sim, 
notificando-se os requeridos e ex
pedindo-se editais com o prazo de 
30 dias. Lajes, 14-4-47. Ivo Gui- 
Ihou». — como tenham os Suplican
tes requerido a citação, por editais, 
dos ausentes e interessados, 
mandei passar este, pelo qual 
cito os referidos ausentes e in
teressados. — Para os devidos 
efeitos, sè passou o presente 
edital, que será afixado no lu
gar publieo de costume, Jpubli- 
c:do na Imprensa Oficial do 
Estado e Imprensa local, fi- 

forme fónnaí I cando ainda cópia nos autos -  
sob n- 7.906, Dado e passado nesta cidade 

de Lajes, aos quatorze dias do 
mês de abril do ano de mil no
vecentos e quarenta e se
te (14-IV-l 047). Eu, Wul- 
deck Aurélio Sampaio, Escrivão 
do Cível, o datilografei, e por 
ordem do MM. Juiz de Direito, 
subscrevo e também assino.

Ivo Guilhon Pereira de 
Juiz de Direito.

Mello

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel o Comércio

Edital de Praça
O Doutor Ivo Gulhonj 
Pereira de Mello. Juiz de J 
Di eito da Comarca dei 

Laje» Estado de Santa Ca
tarina, yna forma da lei. etc.

Faz saber a todos quantos es
te ejitdl cora o prazo de vinte 
(20) dias virem, que o porteiro 
dos auoitórios dêste Juizo, ou 
quem as suas vezes fizer, trará 
a público pregão de venda e 
arrematação a quem mais der e 
maior lance oíerecer sôbre a 
avaliação  ̂ no dia vinte e seis 
(20) de maio do corrente ano, 
as quatorze horas, á porta da 
sala dc despacho déste Juízo, 
a rua Qeínze de novembro, nú
mero dezesseis (ló), nesta cida- 
Je  de Lajes do seguinte bem 
ímovel, proveniente da ação or
dinária que neste Juizo move 
i-eopoldo de Oliveira Waltnck 
e sua mulher contra Pauliuo 
Alfredo de Carvalho e sua mu
lher: Parte da casa sita á rua 
Quinze de Novembro, número 
dois (2), nesta cidade da Lajes, 
construída de material e coberta 
de telhas com uma porta e duasi 
janelas de frente, assoalhada, 
toda envidraçada, e re«pecuvo 
terreno, dmuindo com a rua aci
ma retenaa, com Cícero Vieira 
Neves, Tito Bianchini, doutor Jo- 
ao Pedro Arruda e rua Ooronel 
Gordova, acuei digo,., no vamr 
ue mil se tece n to s  e treze cru- 
zeiros e quarenta e seis centa
vos (Cr$ 1.713,46. E, para 
que ciicguc a noticia a todos 
que queiram^arrematar, se pas
sou o presente, que será publi
cado e afixado de acordo com ai 
lei. Dauu e passado nesta ci
dade de Lajes, aos oito dias do 
mês de abril de mil novecentos 
e quarenta e sete (8-4-1947). 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civel. que o da- 
nlogratei. subscrevo e também
assino.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel.

oão S .  W altn ck  ( jó r a )
Agrimensor Diplomado 

Carteira Profissional n. 564

MEDIÇÕES E DIVISÕES

la aerrisos nda

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

ntrega im ediata • Exclusivistas no Estado:
FüRKAZ & WALTKICK

ua Cel. Cordova. — Edifieio Anibal Ramos Lajes

4 lotes á venda
Nas ruas Marechal Deodoro( 
e Travessa biqueira Campos, 
medindo dois lotes 12,00 ms 
x 15,00 ms de fundos, e os 
outros dois 10,00 1)18x39,00 
m de fundos.

Vende*se
Um terreno com a area 

de 10.000 m2, situado em 
«Conta Dinheiro» próximo 
ao calçamento da estrada 
federal.

Tratar com Max Beiras.

RIPAS
Para cercas e telhados — à venda na

Industrial Madeireira Lajeana Ltda.
Próximo à Maternidade — Lajes

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

Aparelhado para toda a clinica e cirurgia da 
especialidade.

Consultório: Edi,icio Dr- Acá,cio__________ _ 2U pavimento

BICICLETAS
Para homens e senhoras

Aguardem as superiores, da marca C Z, de procedência 
Tchecoslovaca, (tipo torpedo com bréque trazeiro contra- 

pedal e aro 28 x 1-1/2.)'
Vendedores nesta cidade

C- M ontsnegro & Cia.

Carpinteiros e trabalhadores
Precisam-se

Informar no 2o Batalhão Rodoviário.

De Carlí & Cecconelío
Exclusivistas RENNER

Praça Ju lio  de Castilhos, 189ü — Fone 404 — End. T eleg r.^L U A R »

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

rias - Apetrechos para tenis (raquetes, bolas encordoamentos)

CAPAS - PALAS - SAPATILHAS DE LÃ -  CAPA

CETES - VENDAS POR ATACADO

ÎMPIIEZA AUTO-VIAÇAO «BRASIL»
Linha Regular de Transporle de Passageiros 

FLORIANOPOLIS — BOM RETIRO — LAJES
Carros Novos e ConfortáveisHORÁRIO:

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

SAÍDAS 'AS 5 HORAS DA MANHÃ

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Edital k  Ci- constante vigilância,

fação
O Doutor Ivo Ouillion 
Pereira de Mello, Jutz de 
Direito da Comarca de La
jes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc

sua
nou as terras caraterisadas no 
item 3‘ produtivas e as presser- 
vou da devastação a que estão 
sujeitas as terras abandonadas. 
6 )  — E, como a Suplicante, 
parte juntamente com seu ma
rido, possue o aludido terreno 
tal como se acha descrito, há 
mais de trinta anos, mansa e

tor-, to da cidade, ficando citados, 
ainda, para no prazo legal, 
apresentarem coutestação e pa
ra seguirem a causa até final 
sentença, sob as penas da lei. 
._= Ití de Abril de 1947 — pp: 
Celso Ramos Branco Advogado. 
Com referencia ao citado re
querimento foi exarado, o se
guinte DESPACHO: — Citem-

Edital de Praça
o Doutor Ivo Guilhon 
Pereira de Mello, J irz  de 
Direito da Comarca de 
Lajes, Estado de S^uta Ca
tarina, na forma da lei, etc.

pacitkamente, sem oposição ou se por mandado os confrontan-

Faz saber aos que o presente 
edital, com o prazo de trinta 
(30)dias, virem, ou dele conhe
cimento tiverem, que por parte 
de Ana de Liz e Souza, brasi
leira, proprietária, viuva, domi
ciliada e residente neste munipio, 
por seu procurador, Dr Celso 
Ramos Branco me foram feitos a 
petição e requerimento seguintes: | 
PETIÇÃO: «Ana de Liz e Sou-j 
za, brasileira, proprietária, viuva, 
domiciliada e residente neste ■ 
município, vem, mui respeitosa- i 
mente, por seu procurador infra-1 
assinado, expor e requerer a ! 
V. Excia., o seguinte: Io). — Há 
ranis de 30 anos, possue a Su
plicante, sendo até 19 em com
panhia de seu marido, como 
seu, no lugar denominado «Mor
ro das Pedras», quarteirão de 
Pedras Brancas, primeiro distri
to desta Comarca, sem inter
rupção nem oposição de pussoa 
alguma, um terreno, que mede, 
r< ais ou menos, a área superfi-l 
c i«! de 366.250ms2. -  2 ): — 
Essa área, atualmente fraccio- 
nada peia recente divisão sofri
da pela imóvel «Morro das Pe
dras», em quatro (4) parcelas 
pertenceu uma parte, corn mais 
ou menos, 51.646 ms2, à Maria 
Madalena Domingues, uma ou
tra, com a mesma metragem da 
primeira, a Julio Marcelino 
Eustáchio, herdeiros, a primei
ra e este, de Leodoidina Ma
ria Madalena falecida em 1885; 
uma terceira parte, com, mais 
ou niene», 72 960 ms2 a João 
Feliciano Ribeiro, abandonada 
desde; 1895; e finalmente, a 
quarta e ultima parte, com, mais 
ou menos 180 000 ms2, á pes
soa não sabida, dado o longo 
lapso de tempo que se encon
tra abandonada. 3 )  Esse 
terreno, fracionado, como já foi 
dito. em quatro (4) glebas, con
fronta, em «ua totalidade, com 
terras de .lofto Ribeiro Branco, 
pelo rio 08 Ponte, com terras 
da Fazenda do Mirante, atual
mente em comunhão, com ter-' 
ras de Geraldo Qermando 
Lehmkhul, com terras de An- 
tonio Domingues da Silva, e. 
com terras de Basilio Steffén,' 
com terras do Suplicante e com 
o rio Caveiras 4-): — Que, 
em tempo algum, as pessoas 
mencionadas no item 2 desta 
praticaram, com referencia aos 
terrenos em foco, qualquer ato 
que exterioiisasse animo ou in
tenção de proprietários. 5): — 
Que a Suplicanta, com o seu 
trabalho de mais de 30 anos e

embargos de espécie alguma, 
quer legitimar sua posse nos 
termos do art. 550, do Cód. 
Civil. Para dito fim requer a 
designação do dia, hora e lugar 
para a justificação exigida pe 
lo art. 451 do Cód - de Proces
so Civil, na qual deverão ser 
inquirida as testemunhas Seve- 
riano Paes de Farias, Roseno Liz 
e Souza, Basilio Stefen e Ma
noel Dorval de Oliveira Cordo- 
V3. residentes em Pedras Bran 
cas, desta Comarca. Requer, 
outrossim, depois de feita a 
justificação, a citação pessoal 
dos confrontantes mencionauos 
no item 3o desta, bem como do 
representante do Ministério Pú
blico e, por editaes de 60 dias, 
dos interessados ausentes e des
conhecidos todo» para acom
panhar os termos da presente 
ação de usucapião, nos termos 
do art. 455 do Cód. de Proces
so Civil, por meio da qual de 
verá ser reconhecdo e decla
rado o domínio 
sobre o aludido 
a área de

tes do imóvel e os interessados 
incertos, por edital, com o pra
zo de 30 dias para, contestarem 
o p“dido no prazo de 10 dias a 
contar da citação. Lajes. 17 4-47 
Ivo Guilhon. — E» como tenha 
a Suplicante pedido, por inter- 
mé(Ao de seu procurador, a 
citação, por edital, dos confron
tantes, João Ribeiro Branco, 
Geraldo Germano Lehmkhul e 
Antonio Domingues da Silva 
e Basilio Steffen, mandei passar 
este, pelo qual cito e chamo os 
referidos confront; nte; para to
dos os atos e termos da ação, até 
final, sob pena de revelia. — 
Para os devidos efeitos se pas
sou o Dresente edital, que será 
afixado no lugar público de 
costume, publicado na Impren
sa Oficial do Estado e no jor
nal local «Correio Lageano», 
na forma da lei, ficando ain
da uma cópia nos autos Dado 
e passado nesta cidade de La-

Faz saber a 
êste edital com 
te (20) dias 
porteiro dos

todos quantos 
o prazo de vin- 
virem. que, o 

auditórios dêste
Juizo, ou quem suas vezes fizer 
trará a público pregão de ven
da a arrematação a quem mais 
der e maior lance oferecer so
bre a avaliação, no dia dezeno
ve (19) de maio do corrente ano, 
ás quatorze horas, á porta da 
sala de despacho dêste Juizo, á 
rua Quinze de novembro, nú
mero dezes«eis nesta cidade 
de Lajes, os bens penhorados 
à Sebastião Soares Ramos e sua 
mulher, no executivo que por. 
êste Juizo lhe move Rosendo Iv0 Luilhon 
Antunes da Silva, a saber: —
Uma gleba de terras de campos

lhão de metros quadrados 
( 1.000,00 ). — mais a
menos, situada no !q
gar denominado «Rio do T (I 
gre,* no Distrito de Cerro N Al 
gro, desta Comarca de Laj ^Ji 
confrontando com o Lajea ^
dos Ferreiras, Lajeado do 1 Ü , 
gre e herdeiros do finado E<n $  '

co $

e matos com a área de um mi-

lio Luiz, em comunhão _ 
terras dos sucessores do finai 
Elisiário Alves da Silva, no v 
lor de oito mil cruzeiros (0 
8.000.00/ E para que cheg 
a noticia a todos que queira 
arrematar, se passou o presei 
te. que será publicado e afixai 
de acôrdo com a lei. — Dai 
e passado nesta cidade de t# 
jes, aos quatorze dia do mês 
abril do ano de mil novece 
los e quarenta e sete (14 - 4 - ! 94 .
Eu, Waldeck Aurélio Sarap: p  
Escrivão do C.ivel, que o da 
lografei, subscrevo e tamb 
assino.

Pereira de Mel 
Juiz de Direito.

Waldeck Aurélio Sampaio
Esctivão do Cive i

jes, estado de Santa Catarina, 
da Suplicante j aos dezessete dias do mês 
terreno, com* de Abril do ano.de mil nove- 

mais ou menos, . . .'. centos e quarenta e sete. -
36G.250ms2. ficando citados, 174-1947. Eu, Waldeck Aurélio 
ainda, para o prazo legal apre-1 Sampaio. JEscrivãodo Civei, o 
sentarem constestsçâo t  para datilografei por ordem do M.M. 

Juiz subscrevo«e também assi
no.
Ivo Guilhon Pereira de 

|uiz de Direito.
Mello. I

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civei.

Bar e Rest aurante

CHUZElíta 00 SU L
De Francisco Xavier

Pereira (Chico)

seguirem a c usa até final sen
tença. sob as penas da lei. —
Dá se a esta o valor de . . .
Cr$. 3.000,00, para o efeito 
da taxa judiciaria. — Protes
ta se pmvar o alegado com de-; 
poimento passoias de interes
sados e de testemunhas e vis- 
tor as. A. esta,. Pede deferimen
to. — Lajes, 10 de Março de 
1947. — pp Celso Ramo« Bran
co, Advogado. Com escrftório e 
residência á rua Jlercilio Luz, 
sln. — Na petição, que estava 
devidamente seiada e com as 
estampilhas inutilizadas na for 
ma da lei, foi exarado, o se
guinte Despacho •— « A. Jus- 
tifique-se, e.n dia e hora desi
gnados, ciente o Dr. Promotor.
Lajes, 10-3-47. — Ivo Guilhon.
REQUERIMENTO: - M.M. Juiz.
Requeiro a citação pes
soal dos confrontantes meneio-j 
nados no item 3 1 da petição ( 
inicial, bem ccmo do* represen
tante do Ministério Público e, 
por editais de 60 dias, dos; 
interressados ausentes e des- 
conhecidos, todos para acom-i
panharem os termos da p r e - , p o r  gQ míl CTUZei

INAUGURA 1)0 á rua 
Benjamin Constant, es

quina Porto União.

cosinha de primeira ordem, 
refeições a qualquer hora do 

dia e da noite 
Bebidas e Miudezas

Visite esto. bar 
rante

e restau-

J. Wolff & Cia.
Representações, Consignações e Conta Própria

M A T R I Z
Lajes -  Santa Catarina

Rua Cel. Tiago de Castro, s. n. 
Caixa Postal, 41

ENDEREÇO TELEGRÁFICO

FILIAL
Rio do Snl - S. Catarina

RuapCartos Gomes,

f-ae

98

«J O W O L C O»

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

Representantes 
Revendedores :

da Cervejaria Catarinense 8. A. - Joinvile 
dos Produtos Firestone S. A.t da »The 
Caloric Company

Agentes da
de

«União do
Seguros Gerais

Comércio e lndústria> —  
Joinvile

Cia.

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias

^Motores

Madeiras
Cimentos 

Casolina 
Querosene 

O leos
P eça De Soto, Dodge

International, Ford. Chevro 
let, etc.

Pneus e Câmaras de ar 
Seguros Gerais 

— Radios

sente ação de usocapião, nos 
termos do art. 455, do Cód. de 
Processo Civil, por meio da 
qual deverá ser reconhecido e 
declarado o dominio da Supli
cante sobre a área de, mais ou 
menos, 366.250 ms2, sitnada 
em «Morro das Pedras», distri-

ros
Vende-se uma boa casa de 

moradia à rua Florianópolis, 
sln. emfiente ao mercado novo, 

Tratar com Pedrinho Ghiorzi.

Esquadrias
Pabricam-se com rapidez qualquer quantidade 

de Portas - Janelas e Venezianas, na

Industrial M adeireira Lajeaaa Ltda.
Próximo à Maternidade — Lajes

N0V0 HOTEL
Irmãos Tetto

. Prédio novo à rua Hercilio Luz, 
esquina Benjamim Constant, perto 

do Hospital

Quarto« para solteiro e casal com luz 
direta, banhos frios e quentes. Cosi

nha de la ornem.

Diriffido polas fam ílias dos proprietáriox

MAQUINAS i)E ESCREVER
Das afamadas marcas. - «UNDERWOOD e «HAL- 

DA», de fabricação Americana e Sueca.

J. W olff & Cia.
Tem para pronta entrega. — Consultem-nos sem 

compromisso
Rua Cel. Tiago de Castro =  Lajes

lí

í
Lit

N .

'«te
*1
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Clube 14 de Junho
(ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA''

Em nome da Diretoria do Clube 14 de Junho, 
convido os Srs. Socios para uma reuniào de Assembléia 
Geral Ordinária a realizar-se dia 11 de Maio (Domin
go) às 15 horas, na sede Social, afim de se proceder as 
eleições da Diretoria e Conselho Fiscal para o exercicio 
de Junho de 1947 a Junho de 1948.

Lajes, 3 de Maio de 7947.

Jairo  Luiz Ramos 
Secretário.

* UDlN perde valoro- 
sos elementos

A Lívrana Danilo
recebeu grandioso sortimento de albaus 

|i;i!‘a bordados

j
i O sr. Celso Raraos, presiden
te da Comissão Executiva do 
PSD., em Santa Catarina, rtce- 
beu o seguinte telegrama:

«De Curitibanos — 28 — Co
munico-vos que, nesta data, 
desiiguei-mc expontâneamente 
do Diretório Distrital de Le- 
bon £tégi>, da União Democrá 
tica Nacional, juntamente com 
diversos irmãos e amigos. As
seguro a vossência e ao senhor 
Salomão Carneiro de Almeida 
a minha inteira solidariedade. 
Podeis fazer do presente o uso 
que vos convier. Atenciosas sau
dações. (a),Venâncio Granemann.

Edital

Vende-se
*

Uma boa casa de material 
com instalações sanitarias, bom 
quinial, etc,. Preço de ocasião

Alfredo Lemser, Juiz de 
Paz em exercicio de Juiz 
de Direito da Comarca de 
Curitibanos, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
lei.

Faz saber aos que o presen
te edital virem, ou interessar 
possa que, aos vinte dias do 
mês de maio, proximo, ás dez 
horas, á porta do Forum, nes
ta cidade, o porteiro trará a 
publico pregão de venda e ar- 
remataçãa os bens seguintes: 
Uma gleba de terras sita no 
logar denominado Rincão dol 
Sutil, desta comarca, com a» 
area de oitocentos e vinte e nove , 
m il, seiscentos e sessenta e oito 
mts. e 28 decimetros quadrados, 
com as confrontações so Norte 
com terras de Petronilho de 
Almeida e Teodoro Pereira de

Camargo, ao Oeste com o arroio 
da Figueira so sul com o arro
io Sutil, ao Leste com Teodo- 
ro Pçre ra de Camargo e ter
ras dos herdeiros de Joàn Gra
nemann, no valor de oito mil 
cruzeiros, pertencentes ao es
polio de Emilia Oliveira Ama
ral e levados á praça para pa
gamento de dividas e custas. 
E para que chegue ao conhe
cimento de todos mandou p s- 
sar o presente que será afix 
do nesta cidade no logar de 
costume e publicado no jornal 
Correio Lageano. de Lajes. Da
do e passado nesta cidade de 
Curitibanos aos vinte e tres 
dias do mês de abril de mil 
novecentos e quarenta e sete. 
Eu, Romário de Oliveira Lemos, 
escrivão o datilografai. (As) Al
fredo Lemser. (Selado com duas 
estampilhas estaduais, no valor 
total d“ tres cruzeiros, inutili
zadas). Está conforme. O escri- 
vão: Romário de Oliveira Le
mos.

Autos - Caminhões - Caminhonetes
só da superior marca «PEUGEOT» 

Sub-Agentes nesta cidade6. Moiiienegro & Cia.

Tratar com SHverio Lenz.

E U B C M /
•__1_* a J i  ü  .ciências jurídicas e  sodals, pela Faculdade, de 

Direito do Estado de São Paulo

Bàcharel 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
fissão : — causas cívéis (doações, testamentos, inventários, di
visão e demarcação de terras, etc.), criminais, orfanojógicar, etc.

xsr- &  " rTiHBffiiiiirni

Estaduais Aérejs Ltda. "  REAL ”
Viagens aéreas c<> n todo o conforto, entre Curitiba -  São 

Paulo -  Rio e Porto Alegre, só nos Iuxuósjs aviões da «Real»

Reservem passagens nesta ci ta le com 

C. MONTENEGHO & CIA.

Alugam-se quartos
’A rua Mal Deodoro, Vi

la Barroso, alugam-se quar
tos mobiliados com peusüo, 
Preços modicos.

Avisa
José C. Wolff, proprietário 

da «Alfaiataria Wolff» avisa aos 
seus amigos e fregueses, que 
transferiu seu estabelecimento

para a rua Correia Pinto, entre 
o Banco N. do Comercio e o 
Armazém Narciso, onde conti
nua ás ordens de todos.

Lajes, 9 de Abri! de 1947

Dr. J .  B. T E Z Z A
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro s;n 

LAJES — Sta. Catarina

F a r m á c i a  São J o sé
de OSNI TOLENTINO DA SILVA

Farmacêutico Diplomado

Rua 15 de Novembro nu 25
L A J E S

Variado sortimeuto de mediccmenroo > 
nacionais e estrangeiros

Perfumarias em grande variedade — Produtos opo- 
terapicos — Soros e vacinas — Produtos veteri

nários — Homeopatia.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA 

Vende Barato e é Casa de Confiança
já  i — • Preços de drogaria

I

I

Rádios para Bateria
(1h afamada marea «JEFFERSON» - ultima iioviiliide

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA

- =  Ubirajara de Almeida V a llim  &  Cia. Ltda. —
RUA MAL. DEODORO L A JE S

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

( Desembargador Aposentado )

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

Rua Cel. Cordova, 4 0 -  Gx. postal, 19 J -  Fone2$8 -  Lajes

Assinem o «CORREIO LAGEANO»

M a triz  :
FLORIANÓPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

Carlos Hcepcke S. A. Comércio e Indústria DE EX̂ ”
tm iA iS  EM- L A JE S — LAGUNA—BLUMENAU— JOAÇ ABA -  JOINVILE -  S. FRANCISCO DO SUL ’ 4 '

H O E P C K E DESPACHO EM SANTOSENDEREÇO TELEGRÁFICO

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

c  . . „„„iras Algodões, Monas e Cambraias Cosemiras, Teci-
F azen d as nacionais e Coleta-, Cobertores, Acolchoados, Panos para

dos para Cortinas o estampados, Linhos para bordar e ser/.ir, L i
mesa. Lonas, Tecidos royon lisos K , 8tc
para bordar, Perfumarias, 0Hj Chapas de ferro, folhas de flandres, «a-

Ferros em barras para ferreiros . iouçft esmaltada, vidros para vidraças,
nos galvasadosi e fiting , *»anitarias, camas de forro e madeira, Tintis a
Õ ÍeT è .m p ó ° V r »  ^ r a  engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
M o to cic le tas , Bioicletas a motor, triciolotas. brinquedos.
M aquinario em geral para oficinas raecauioas, fundições, etc. Talas, triiiaolios, Maca 

cos, ferramentas para todos os fins, cofres e caixetas de aço, fogões, oj-nple 
to sortimento de material para instaluçQea eletrieas, arados, maquinas i .  bem 

fe iar madeira, motores eletricos. etc.
Drogas em geral, por atacado

Agentes da General Maior* d o \Orasil S. A.
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Â í> 4 J ) I T  Ã |  A casa que procura ter seaipre as m aiores novidades 
u n r l l n L  em artigos para homens, senhoras e crianças

Bua Correia Finto 80
Assembléia Constituinte Esta-'Vidal Ramas Júníer

dual

de 23 do 
a presença

NA SESSÃO DE 23 DO P. PASSADO ESTEV E P R E 
SENTE O DEPUTADO FEDERAL 03TACILIO COSTA. 
S EXCIA. E* VIVAMFNTE APLAUDIDO — EVOCAN

DO O PASSADO
A sessão da Assembléia Estadual Constituinte 

p. passado foi bastante agradavel, pois contou com 
do deputado federal Sr. Octacilio Costa, do PSD.

Uma comissão de recepção nomeada pela Presidência e 
composta dos srs. João Ribas Ramos >s J. J .  Cabral introduziu o 
distinto visitante na sala das sessões, levantando-se todos os cons
tituintes e manifestando, por meio dc intensa salva de palruas, o 
prazer que sentiam com a presença do deputado Octacilio Cos 
ta e consignando como era justo, um gesto de respeito e con
sideração a que faz jus « ilustre catarinense presentemente entre 
nós.

Aaudou-o o sr. João Ribas Ramos, que expressou o quanto 
de satisfação encerrava a presença do sr. Octacilio Costa, na
quela Casa.

Em seguida, o saudado pediu a palavra e dela fez uso, 
num discurso que todos escutaram com a máxima atenção, pois 
que s. excia. evocou o passado e trouxe á recordação fatos po
líticos decorridos desde 1891, sob os tetos daquele augusto edi- 
ficio, onde se travaram aquecidas lutas em pról do Estado e da 
Pátria.

R°portou-se, o nosso representante na Camara Federal, 
ás figuras que se acham no grande quadro da secretaria, figu
ras notáveis que elaboraram a carta constitucional santa-ca
tarinense, sob as luzes amplas de um novo regime, fartamente 
democrático que era a Republica, proclamada poucos anos an
teriores a 91.

Perfilou o então presidente da Assembléia, Tolentino Viei
ra de Sousa, e falou emocionado sobre o C.el. J .  J. Teodoro da 
Costa, seu progenitor. •

Ao referir-se à pessoa respeitável e veneranda de um cons
tituinte, integrante do grupo que se acha estampado na tela a 
óleo colocada na secretaria da Assembléia, afirmou que êsse ti
nha assistido e proporcionado o engrandecimento da nossa ter-

Acompanhado de sua exma. 
família, regressou de Curitiba o 
Sr. Vidal Ramos Júnior.

0  ilustre presidente do Dire
tório do PSD. encontrava-se na
quela Capital, em visita ao seu 
joveif filho, atualmente estu
dando ali.

Isolila Furtado
Festejou seu amvorsário era 

30 do p. passado, a galante me
nina Isolda, filhinha do Sr. Jo
ão Maria Furtado, funcionário 
do Serviço de Aguas desta ci- 
dade.

0  encontro dos 3 pre 
sidentes Sar

d

n
1 es

Vera Lúcia
Dia 9 do corrente feste

jará mais um aniversário 
a interessante menina \ era 
Lucia. dileta filha do Dr. 
João Batista Tezza, advo
gado do foro desta cidade.

Deobaldina de Andrade
Seguiu dia 1 do corrente pa

ra Florianópolis, o Sr. Deobal- 
dino de Andrade, esforçado 
Agente Municipal de Estatís
tica, que ali vai a serviço da 

nesta cida-
ra através dos anos e desde a primeira Assembléia Costituínte 
e era o Cel. Vidal Ramos, que ainda vivia entre nós para o jú- secção que dirige 
bilo da nossa gente. 4 de.

Recordou, também, o sr. Octacilio Costa o ano de 1910, ] _____________________________
quando fazia parte do Congresso, na qualidade de constituintej
e Vice-presidente da Casa. Nessa época, disse sua excia Pre"| A n a t o  uni h u n  lrum  Q il .  
sidia-na o saudoso Antonio Vicente Bulcão Viana, figura ex-jU  llvmtVLI lld lil iU Ilu  OM* 
ponencial na politica barriga verde. . . . - ,

Tinha a certeza, expressou S. Excia. de que a nossa cons-jVlO VlEll'H. lt PS"
tituição seria a perfeita expressão da nossa grandeza, da Pá

FUTEBOL

tria e da República.
De «A Gazeta»

U tida ile

A conferência do Dr. Egydio Hervé
A Em preza do Teatro Car

los Gomes proporcionará a vin 
, da a esta cidade do celebre 
I barítono patrício Silvio Vieira, 

pessoas representa- para realizar nm conc-Tto em 
passado, no salão I principio do próximo mês de

proferida pelo j Junho.

Com a presença de grande numero de 
tivas desta czdade, realizou-se domingo p. 
nobre do Instituto de Educação, a conferencia
Dr. Egydio Hervé. j Sobre esse auspicioso acon-

Apresentou-o à seleta assistência lajeana, o sr. Virgílio tecimento artístico, recebemos 
Godinho, que salientou a personalidade do conferencista,__ como 
um dos- mais destacados membros da maçonaria do Rio Grande 
rio Sul.

O Dr. Egydio Hervé veio acompanhado dos srs. Dr. Cé
sar Bohmgahrem, Dr. Marcionilio Maia, Dr, Vitoriano D’Avila 
Dr. Abio Hervé e sr. Ari Camargo, com o fim de assistirem 
á instalação da loja maçónica Luz Serrana 33, desta cidade.

A’ dist nta caravzna Portoalegrense foi oferecido um almoço j meiro Junho, dará nm 
de cordialidade no Hotel Sul America, comparecendo um grande, to. Fineza publicar, 
numero de convivas, falando nessa ocasião 0 Rcvdo. Walter; Saudações — Camilo Guer 
Hoeschl e respondendo o Dr. Abio Hervé.

do Sr. Camilo Guerra, repre
sentante da Eiv.preza do Tea
tro Municipal do Rio dc Janei
ro, 0 seguinte telegrama.

«Correio Lageano -  Lajes

concer-

RIO, (A. N.) Está despertando interesse o gpróximo 
contro do« três presidentes — Brasil, Argentina e Uruguai — 
Uruguaiana e Paso de Los Libres.

Esse encontro estava previsto para o próximo dia IO 
maio, tendo como primeiro objetivo a inauguração oficial 
ponte internacional

Acontece, porém, que presentemente está se procedendo 
Argentina ao censo geral da população, proibindo a Constitui 
ção da vizinha república que o chefe do govêrno se ausente d< ,íiiial 
pais enquanto se processem’ os trabalhos censitários.

Em face desse impedimento institucional, a chancelaria d r 
Buenos Aires pediu adiamento do encontro, com o que, corm & 
era óbvio, concordaram Brasil e Uruguai. f i“

Assim, o histórico acontecimento, que reunirá, pela pri< ^epr( 
tneira vez na vida das américas, três presidentes num encoutn guci 
cordial de boa vontade e compreenção, verificar-se-á no dia 2 y 4|
de maio.
______________________________ ________________________________ ’ |V °pt

pimp1 
ca 

ftoht

Domingo ultimo na melhor das tres em dis 
puta da «Taça Preteitura Municipal» e onze me- 
dalhas oferecidas pelo 2o Batalhão Rodoviário 1 
jogaram a 2a partida, as aguerridas equipes; E. C |i rjç&o 
14 de Junho versus O. E Ginásio Diocesano. Lg 

A peleja teve um desenrolar bastante mo L? 
vjmentado, demonstrando ambos os clubes ui 
ótimo preparo técnico e fisico. JDWlíje

E’ de salientar se a harmonia e a camaradagem reinant 
durante o jogo, demonstrando haver já uma disciplina esportiva, 
tão necessária ao futebol.

A assistência foi bastante numerosa e não poupou aplau
sos aos seus aficionados.

Terminou a pugna oelo escore de 2 x 1 a favor do 14 de 
Junho.

‘Domingo próximo, dia 4, teremos a terceira partida, onde 
os dois quadros se empenharão a fundo, em busca dos lindos 
troféus.

Os quadros que jogaram no domingo p. passado, estavam 
assim constituídos:

E. 0. 14 fie Junho
Raul — Curt (depois Felix) e >’acheco — Martins, Leonidas, 

(depois Tulio) e Brandào — Tulio, (depois Qerson) Aldo Ne 
ves, Luiz, Eustálio e Ernani.

G, E. G. Diocesano
Helio -— Osmar e Pastelão — Nuta, Jorge e De Carli — 

Nagib, Meireles, Clovis, Renato e Alcisio.

e
mpre
fcübi 

se
Flame 

*  « o n e  
* p r e o c  
«talares

Il Dem,
povo

M. BARROS

Coletaria Estadual
IMPOSTO TERRITORIAL 

De ordem do sr. Coletor 
to rno  publico que, durante 
o mês de maio corrente, se 
procederá a co b ran ça  do 

Silvio Vieira celebre barito- imposto acima referido c o r 
no patrício passagem ahi pri- respondente ao 1 • semestre.

do corrente ano
Os contribuintes que não 

satisfizerem  seus p agam en-ra».

tos dentro do referido pra 
zo, poderão faze-lo no mês 
de junho com a multa de 
20°/o- Terminados os prazos 
acima citados, serão extrai 
das as certidões de divida 
para a devida cobrança exe
cutiva.
Coletoria Estadual de Lajes.

2 de maio de 1947. 
Alzemiro Francisco do Souza 

Escrivão.

J o a I h e r i a  G o m e s
A mais moderna no genero

Oferece aos seus freguezes - por preços modiuos
Anéis de Ouro — Anéis de Brilhante — lielogios para Ho

mens
Anéis de Brilhante — tteiogios para 

e Senhoras, em Ouro, Chapeado e Aço

Canetas Parker «51»
Rua Mal. Deodoro

e «Júnior*
Edifício Broering

M ivii

Júnior,

s. -Ha 
Nstn

A» 4ais
JUtairo 

na

S .
&Î
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