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VidalitamosJúoinr
A exoneração voluntária 

que Vidal Ramos Júnior soli
citou ao Governo de Estado, 
privou a mtfnicipalidade te 
Lajes de uma cooperação efi
ciente e proveitosa aos interes
ses desta comuna.

Vidal Ramos Júnior deixa 
na sua operosa administração, 
traços imperecíveis de um ori
entador capaz e culto.

Náo há recanto do Muni
cípio que náo tenha assinalado 
um serviço público.

S. 8. náo cuidou somente 
da viaçáo municipal, tratou 
também da instrução pública, 
dos interesses da vida pecuária 
do povo lajeano, do calçamento  
da cidade e outros empreendimentos qu marrviâo pa
ra sempre a visão administrativa da inocida .e dinâmica 
desse filho ilustre de Lajes, que procura viver iru^ies- 
tamente, sem alardes dos seus benemeritr * íeit -t.

E ’ lamentável a sua nesoluçào inabahvel que teve 
no se exonerar do cargo de Prefeito deste Município, sem 
outra preocupação senão cuidar te vens interesses 
particulares o trabalhar com os seus correligionários e 
amigos nos futuros prélios eleitorais, do vigoroso Partido 
Social Democrático.

O povo lajeano náo pode ser indiferente aos feitos 
brilhantes de um homem público honesto e inataoavel, 
dessa individualidade moça que é, sem tavor, Vidal Ra
mos Júnior, de quem se espera ainda uma valiosa coo
peração em prol do progresso da nossa terra.

0 processo de calú
nia contra o diretor 

da Região Serrana
•DESPACHO DO INTEGRO 
DR. JUIZ DE DIREITO DA 
OOMAuCA MANDANDO-i) 
A JURI. - O RE’U RECOR

RE PARA O TRIBUNAL 
UE JUSTIÇA

0 Tribunal Superior Eleitoral cassou o 
registra  do Partido Comunista

DECLARAÇÃO
A Emprêsa Cine-Teatral M. A. de SOUSA LIMI1 ADA, que 
está construindo o Cine-Teatro MARAJOARA, declara aos 
seus amigos e ao público em geral, o seguinte:

Uma das causas que motivaram a construção do Cine- 
Teatro Marajoara, foi, com a consequente transformação do 
Cine-Teatro Uarlos Gomes em Cun Popular, oferecer ao pu
blico preços acessíveis a todas as bidsas.

Desta forma, desde a reunião preparatória da formação 
desta sociedade’, há cerca de ano e meio, e mais recente- 
mente, na reunião desta E-prêsa, em Outubro de 194Ó, fi
cou definitivamente resolvido, por proposta de seu socio- 
gerente, e com aprovação unânime, que os preços a co
brar em seus dois Cinemas seriam os seguintes: no .Ma
rajoara,, Poltronas Cr$ 5,00; meia Poltrona, para estudan
te Çr<t 3 00 ‘ e no «Carlos Gomes», Poltronas Cr$ .5,00, 
meifpoltrona, p.ra asurianK C , l  2,00' Balcão O *  11,00.

Nâo tem fundamento algum, pois, o boato propalado, de 
que esta Empiêsa pretenderia cobrar, no «Marajoara», os 
preços de dez e doze cruzeiros. ,

Lajes, 8 de Maio de 1947.

Emprêsa M. A. de Sousa Limitada.

I
Pelo honrado e culto Dr. 

Ivo Guilhon Pereira de Mel
lo, integro Juiz de Direito 
desta Comarca, foi manda- 
du a Juri, em bem funda
mentado despacho, o Dire
tor da Região Serrana, J a i 
me Arruda Ramos.

Outro náo podia uer o 
despaebo do honrado ma
gistrado que preside os 
destinos da Comarca de La
jes, quando o Réu despre 
zou a exceção de verdade, 
dando margem ao resultado 
que teve com o saneamen
to do processo, para ser sub
metido a julgamento pelo 
Tribunal do Juri.

Não se conformando com  
o jurídico e sereno despa
cho do Mereti8SÍmo Juiz de 
Direito da Comarca, dele 
recorreu o réu Jaime A r
ruda Ramos para o Egré
gio Tribunal de Justiça do 
Estado.

Aguardemos serenamente 
a deoisáo desse colégio J u 
diciário.

Era importante sessáo rea
lizada na quarta-feira pas
sada o T. S. E. resolveu o 
mais rumoroso caso politizo 
dos últimos tempos, decla
rando fora da lei e cassan
do o registro ao Partid > 
Comunista do Brasil.

Por 3 vobis contra 2. o 
colendo Tribunal resolveu 
de vez uma questão que a 
esmagadora maioria do p i- 
vo brasileiro reclamava, co 
mo medida de salvação na
cional.

Cabe agora ao Executivo 
cercear completa mente o 
funcionamento do partido 
que constitue a essencia 
do regime russo o que pe 
pretendia infiltrar na demo 
cracia brasileira, com to
das as características do 
Stalinisrno.

Para isso, sente-se o Gover * i h falecido, não só 
pelas forças armadas, mas principal nonte pelo povo em 
geral, que acima de tudo presa a Rgní iade, a inde
pendência e a soberania da nossa P á 'ria e náo deseja 
vê-la subordinada a organizações ou país-*> extrangei- 
ros.

sr*  ,'N
O tliít'« espiritual lo comui is- 

mo no Bras !. através da 
seu ‘-Gauleiter” 

tiiz Círios Prestes

Em Lajes o “Pe 
qiKno Caruso“

Em viagem de recreio chegou 
hoje aqui o famoso lenor patri- 

jcio João Cavalière, cognominado 
o “Pequeno Caruso”.

Cavalière firmou sua reputa
ção de expoente máximo do 
bei cauto, nn Europa, onde a- 

jprimorou seus dotes vocais e 
ireuli70u vários concertos.

Viajou em vários países do 
velho mundo em companhia 
do grande jornalista Assis Cha
teaubriand, pois. goza o "Peque
no Curuso” das simpatias da 
imprensa, por ter sido, quando 
menino, vendedor do Jorn3! do

Comércio de Automóveis 
João Buatím S. A.

Avisa aos seus amigos e freguezes que tendo si
do extinta a Carteira de ^Importaçáo e Exportaçáo, 
os pedidos que foram encaminhados, por intermédio 
da firma, a essa Carteira, automaticamente ficaram 
cancelados, podendo os interessados fazer novos 
pedidos de veículos e produtos Ford, por nosso in
termédio, produtos estes que seráo entregues 120 
dias após os pedidos, quanto a Caminhonetes comer
ciais de 114 e 122 polegadas - Caminhões de 134, 
158 e 194 polegadas, à gasolina ou óleo crú.

Concessionários Ford
Lajes — Rua Mal. Deodoro, 64

I Comercie, <lo Rio, tendo sido e-lpor estes dias, o tenor patricio
ducado pelo saudoso jornalista 
José Carlos Rodrigues.

A culta platéia lajeana terá 
a bela oportunidade de ouvir,

que é uma glória da cultura 
musical brasileira e ara legiti
mo filho do povo e da impren
sa do Brasil.
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Dia 10
O Sr. Cel. Aristiliano Ra- 

moa, abastado fazendeiro 
aqui residente.

— O Sr. Osni Tolentino 
da Silva, do alto comercio 
desta cidade.

— O D Ten Élio Miguel
Pereira, do 2 - Batalhão Ro-»
doviário.

Dia 11
A Exma. Sra. D. Rute 

de Arruda, esposa do Sr. 
tfaul Pinto de Arruda, ru- 
ralista em Sao Joaquim.

Dia 13
A Exma. Sra. D. Maria 

do Espirito Santo Arruda 
Ramos, esposa do Sr. Hen
rique líamos Júnior,

— A menina Eloá P. F i
gueiredo, filha do Sr. New
ton Sá Figueiredo.

— A Exma. Sra1 D. Sel
va Carvalho Rosa, esposa 
do Sr. Ernani Francisco

da Rosa.
— O Sr{ José Arruda 

Ramos, fazendeiro neste 
município.

Dia 14
0  Dr. Joào Üati9ta Tezza, 

advogado e lente da Escola 
Normal *< Vidal Ramos».

— A Srta. Dautina Con- 
ceiçáo Waltriok, filha do 
Sr. Z)imas de Oliveira Wal- 
trick.

> — O Sr. Newton Sá
Figueiredo, do comercio 

11 desta cidade.
Dia 16

O Dr. Acácio Ramos Ar
ruda, conceituado médico, 
aqui residente.

— A Fxuia. Sra. D. Au- 
zina Borges, esposa do Sr. 
João Maria Borges.

— O Sr. Eurico Dias| 
Batista, do comercio desta' 
cidade.

-  A Srta. Maria Julia, filha 
do Sr. João Batista Lemos 
Cordova, residente em Bo- 
rel.

Srti í i . Izh da, i j i s U  
K i b e i r o

Mais urr, aniversário natalicio 
completará em 17 do corrente, 
a distinta Srta. Iza da Costa Ri
beiro, dileta filha do Sr. Edmun
do Ribeiro, ruralista aqui resi
dente.

0  Estádio Municipal

S r t í t .  . Ü n r o t y  Muniz
Festejará a 11 do corrente a 

passagem do seu aniversário 
natalicio, a Srta. Doroty Muniz, 
Professora do Grupo Escolar 
Modêlo “Vidal Ramds” e fdha 
do Sr. Sebastião Muniz.

A l m e r i n d o  AIv p s  (Ih 
S i lva.

Seguiu para Florianópolis 
com sua exma. família, o Sr. 
Almerindo Alves da Silva, que 
fixará residência naquela capi
tal.

Com o desenvolvimento do futebol e de outros esportes 
| nesta cidade, é motivo de grande alegria, tanto/0SF'a|,sfÍ,"0S 
l mo àqueles que aqui convivem, a construção do Estádio Mu
nicipal, novamente em foco.

Há pouco esteve em Florianópolis o Capitão Gerson de 
Sá Tavares, um grande animador do esporte lajeano, avistando- 
se com o governador do Estado, para- conseguir auxilio a essa 
aspiração do nosso mundo esportivo. ,

O Dr. Aderbal Ramos da Silva, grande amigo de Lajes, 
espirito desportista por exceiencia e administrador de larga vi- 
são, prometeu desde logo decidido apoio para a concretização 
dos anceios dos desportistas locais.

A Prefeitura Municipal também contribuira çom sua par
cela de auxilio, pois que, sabemos do interesse tomado pelo en
tão Prefeito Sr. Vidal Ramos Júnior, quando abordado sobre 
o importante assunto.

Será, pois, uma realidade confortadora para os filhos da 
«Princesa da Serra» a construção do Estádio que, não só incre
mentará o esporte, como será um centro de educação fisica on- 
Je  a mocidade encontrará o vigor, a saude e o entusiasmo

A Mo K:i mos
De sua viagem de -núpcias a 

Montevidéu e Buenos Ayres, 
regressou, acompanhado de sua 
jovem esposa D. Tulia Rosa 
Ramos, oSr. Aldo Ramos, abas
tado fazendeiro e criador, aqui 
r-*sidente.

M. BARROS

Lourenço Waltrick e 
Alda Waltrick

participam aos parentes e pe=soas 
de suas relaçOes, o contrato de 
casamento de sua filha ALINE, 
'com o Sr. Pedro Paulo Rodolfo.

Viuva Pedro Rodolfo
partie1 pa aos parentes e pessoas 
de suas re la te s , que seu filho 
Pedro Rodolfo, (Pita) contratou 
Casamento com a Srta. Aline Ifal- 
trick.

Lajes, 29-4-1947 PITA e ALINE 
confirmam

i n g r a t i d ã o
Neste inundo em que a pobre humanidade 
Vive lutando desde que nasceu,
O pregad »r da Paz e da Verdade
Vis ataques dos maus sempre sofreu . . .

Dos sem crença, sem Deus, dos sem bondade, 
Dos abissínios qua a má fé nos deu,
Que, num culto à mais torpe iniquidade,
Jogam pedras no sol que os aqueceu.

Ingratos, cuja face não mais cora,
U domínio do mal querem na vida, 
Cospem nas mãos que beijaram outrora!

Dos injustos o bandu tâo malvisto 
Nâo devia viver, nem ter guarida 
Entre os ob reiros da moral de Cristo !

Silveira Júnior

Clube 14 de Junho
Chapa apresentada por numeroso grupo de socios, para 

a eleição da nova diretoria, a realizar-se amanhã, domingo, 11 
decorrente, ás 15 horas.

DIRETORIA
Presidente — Romeu Vieira da Cost3 
Vice-Presidente — Nelson Vieira do Amaral 
Secretário — Jaiio Ramos 
Orador — Dr. t’elso Ramos Branco 
Tesoureiro =  Menoti Ramos Borges 
Bibliotecário — César da Costa Ribeiro

CONSELHu FISCAL  
Agnelo de Castro Arruda 
Agenor Varela 
Aristides Ramos Vieira 
Dr. Carmosino Camargo 
Jam de Camargo Ramos 
José Wolff 
Urgel Camargo

Armando Bainos
Acompanhado de sua exma. 

familia regressou de Porto Ale
gre o Sr. Armando Ramos des
tacado fazendeiro e criador la- 
jeano.

DECLARAÇÃO
todos
salvo

sentir

Pela presente declaração, faço publico que liquidei 
os meus negocios existentes nesta praça, ficando assim 
de qualquer r-‘sp an-abdida le. ,Se por ventura alguém se 
prejudicado, dentro do prazo de oito dias procure se entender 
com os meu> advogados Senhores Doutoies Mario Teixeira Car
rilho e Celso Ramos Branc.

Lajes, 7 de Maio de 1947.
José Fontes Dantas

DR. ANTONIO VIEIRA DA 
NOBREGA

Seguiu para Blumenau, acom
panhado de sua exma. familia, 
o Dr. Antonio Vieira da Nobre- 
ga, que aqui desemjienhava as 
funções de Inspetor da Fazenda 
junto à Coletoria Federal e re
centemente transferido para a- 
quela cidade,

Esse alto funcionário federal 
deixou nesta cidade um grande 
circulo de relações, em virtude 
de sua atuação criteriosa e dos 
predicados que possue.

DOÜTEL VIEIRA DE AN
DRADE |

Esteve alguns dias nesta ci
dade o Sr. Doutel Vieira de 
Andrade, interftfente distrital de] 
Painel e -nosso esforçado cor-! 
respondente ali.

Para a mulher lajeaua oferece 
a LIVRARIA DANILO

Aviso
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 Je  todos.

Lajes, 9 de Abril de 1947

Dr. JO SE’ BATISTA ROS.V

De Florianópolis chegou a 
esta cidade o Sr. Dr. José Ba 
tista Rosa, acompanhado de sua 
filha, exma. Sra. D. Leni Rosa 
Freitas, esposa do Sr. Adauto 
Freitas, comerciante e industria- 
lista naquela capital. Os distin
tos viajantes vieram em visita 
ao filho e irmão Sr. Vítor Rosa, 
aqui residente.

VICEN TE GAMB0RG1
A negocios, seguiu para São 

Paulo o Sr. Vicente Gamborgi, 
do comercio desta praça.

Motivos para bordar —
Novo ponto de Cruz —
La Lengeric —
Album para noivas —
Cama e jnesa —
Monogramas artísticos =
Riscos para bordar —
Roupinhas do Nênê 
Enxoval oo bèbê —
Lençóis artísticos —
O lar a mulher e a criança — 
Toalhas artísticas —
Ponto de Cruz —
Colchas de tricô e croché ==
Mesas para festas _
Monogramas _
O caminho da beleza __
O tricô elegante —
Uma novena para emagrecer
Pratos saborosos _
A ginastica do bêbê =
Filé redondo __
Renda de nhanduti —
Desenhos de ponto de cruz — 
Album de labores para noivas 
Para o chá e o cocktail —
Blusas e vestidos de tricô 
Novas toalhas e guard. de tricô 
Le tricot ideal (Argenl. —
Tejidos seledos __
Album de tricot n° 1 Argent.

» » » » 2 ,
» » » » 3 > —

10 tipos de figurinos e os

12.00
12,00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00 
20 00
20.00 
20.00
30.00
10.00 
10,006,00
8,00

10,00
14.00 
6,00 
8,00 
6,00

10.00 
8,00

28,00
20,00
16,00
6,00

10,00
15.00 
6.00

16.00 
16,00 
16,00

mais novos

Noivado
O Sr. Pedro Paulo Rodolfo, 

(Pita) técnico em aviação, atu
almente servindo na Base Aé-

rea de São Paulo, contratou 
casamento com a distinta 
Srta. Aline Waltrick filha do 
Dr. Lourenço Waltrick e de D. 
Aida Waltrick.ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Edital de Ci
tação •

O Doutor (vo Guilhou Pereira 
d* J/tíllo Ju iz de Direito- da 
Comarca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, ele.

FAÇO saber aos que o presente 
ed.tal, com o prazo de sessenta (60) 
dias, v.rein, ou dele couhecimento 
tiverem, que por parte de Aureliano 
de Souza Machado e sua mulher Ma
ria Eulalia da Silva; Abílio de Sou
sa Machado e sua mulher .(faria da 
Conceição Souza; e Ceciiio de Sousa 
Machado, brasileiros, lavradores, do
miciliados e residentes no lugar 
“Fazenda das Gotabeiras", distrito de 
Carú, desta Comarca, por seu pro
curador .Doutor Osni de Medeiros 
Régia, me foi feita a petição de tèor 
seguinte: -  PETIÇÃO: “Exino. .Sor. 
Ur. Ju iz de Direito da Comarca de 
Lages. - Aureliano de Sousa Macha
do e sua mulher Maria Eulalia da 
Silva, Abilio de Sousa /Machado e 
sua mulher Araria da Conceição 
Sousa e Cecilio de Sousa Machado, 
este último viuvo, lavradores, domi
ciliados e residentes no lugar “f  A- 
ZtíNDA pA S GO IABElRA á”, dis
trito de Carú desta Comarca, por 
seu advogado abaixo assinado, dizem 
e requerem o seguinte: -  1 ) :  -  Que 
há mais de trinta (30) ,anos ocupam 
uma gleba de terras com a área su
perficial de mais ou menos dois mi
lhões de metros q u a d r a d o s  
(2.000.0X) ms-21, no lugar “ FAZEN
DA DAS GOIA BEIRAS”, distrilo de 
Carú, desta Comarca, a que esta pos
se tem sido mansa e pacífica, sem 
intêrrupçáo nem oposição alguma; 
2 Que  a gleba tem os seguintes 
coufrontantes: comum dos herdeiros 
de Cândido Inácio de Lins, comum 
dos herdeiros de Roberto Branco de 
Camargo, comum de herdeiros de 
José Manuel Qonçalves, terras de 
José Ferreira e terreno» de Anastá
cio IFaltrick. - A divisa com todos 
os extremantes, com excepçào de 
Anastácio IFaltrick, cuja demarca
ção é testemunha por marcos é feita 
por linhas secas. - 3/- -  E, como os 
Suplicantes possuem o aludido terre
no. tal como se acha supra descrito 
há mais de trinta anos, mansa e 
pneificamente, sem oposiçáo ou em
bargos de crpecie alguma, querem 
legitimar sua posse, nos term.-s do 
Art. 550 do\Código Civil. -  Para di
to fim requerem a V. Excia. se dig
ne desiguar dia, hora, local pura a

justitícaçflo, na qual deverão ser ou
vidos, independentes de citação as 
testemunhas Anustácio waltrlrk, José 
Inácio Ferreira, loâo Msriano dos 
Anjos, Prudeute Branco de Camargo, 
Elisiário Brancn de Camargo e Pru
dente Branco de Camargo, todoa ca
sados, criadores, residentes no dis
trito de Carú, desta Comsrca. -  R„-

l querem a citação dos atuais confron- 
I l*ntes, bem como do representante 
do Ministério Público e, por editais 
dos interessados ausentes e desconhe
cidos, todos para acompanharem os 
termos da presente ação de usoca- 
piáo, e, findo o« prasos deverá ser 

; reconhecido e declarado o domínio 
, dos Suplicantes sobre o aludido ter- 
. reno, ficando citados ainda para, no 
praso legal, apresnnrarem contesta

rã o  e para seguirem a causa até fi
nal sentença, sob penas da lei. -  Pro- 
testa-se provar o alegado cora o de
poimento pessoal dos interessados 
e de testemunhas, de vistorias e exa
mes, peritagens e apresentação de do
cumentos. - Para efeitos da taxa ju 
dicial dá-se a esta o valor de dez 
mil cruzeiros (t'r8  Pl.o00,ü0) D. A. 
esta. Pedem deferimento, -  LajeS, 
7 Março de 1917. - (a .,: -  pp. Osni 
de Medeiros Régis. -  Na petição que 
estava devidamente selada e com «s 
estampilhas inutilizadas na forma da 
lei foi exarado o Seguinte DESPA
CHO: -  A Justifique-se em dia 
e hora designados, intimando-se as 
testemunhas, ciente o Dr Promotor. 
Lajes, 7-3-47. - lvo Guilhon. - De
pois de feita a justificação e passado 
em julgado a respectiva sentença, foi 
exarado nos autos o seguinte DES
PACHO: - Expeçam-se mandado 
editais na forma da lei. -  Lajes, 
26-4-11)47. (a ): - lvo Guilhon. - E 
couto tenham os Suplicantes pedido 
a citação, por*edital dos interessados 
ausentes e desconhecidos, mandei 
passar este, pelo qual cito e chamo 
os referidos interessados ausentes e 
desconhecidos para todos os atos e 
termos da ação, até linal, sob pena 
de revelia. Para os devidos efeitos, 

I se passou o presente edital, que será 
] afixado no lugar público de costume, 

publicado na Imprensa Oficial do 
Estado e no jornal local “Correio 
/.ajeano", na forma da lei, ficando 
ainda uma cópia nos rautos. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, aos vinte « 
sris dias do mês de Abril do ano 
de mil novecentos e quarenta e sete 
1.26-1-1347). Eu, Waldeck Aurélio Sam
paio, Escrivão do Cível, o datilo
grafei, e, por ordem do MJL Juiz, 
subscrevo e também assino, 
lvo ümlhon Pereira de Mello. 

Juiz de Direito.
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel.

Edital de Praça I

O Doutor lvo Quilhou | 
Pereira de Mello, Juiz de' 
Direito da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa

Clube 14 de junho *
(ASSEMBLÉIA G ERA L ORDINÁRIA)

Em nome da Diretoria do Cluhe 14 de Junho, 
Catarina, na forma da lei, convido os Srs. Socios para uma reunião de Assembléia

Faz" saber a todos quanto. ° * ral 0r_dinária 8 realizar-se dia II de Maio (Domin- 
este ndital com o prazo de vinte ^  1® horas, na sede Social, afim de se proceder as 
(20)dias virem, que o porteiro do» eleições da Diretoria e Conselho Fiscal para o exercício 
auditórios deste Juizo, ou quem de Junho de 1947 a Junho de 1948. 
suas vezes fizer, trará publico. , ,  ,
pregão de venda e arrematação a i Lajes, 3 de Maio de 7947.
quem mais der e maior lance

Jairo Luiz Ramos 
Secretário.

oferecer sobre a avaliação, no 
dia trinta e um (31) de maio i

Esquadrias
Fabricam-se uom rapidez qualquer quantidade 

de Portas -  Janelas e Venezianas, na

Industrial Madeireira najema Lida.
Próximo à Maternidade — Lajes

do corrente ano, às dez horas, 
à porta da sala de despacho ]i 
deste juízo, à rua 15 de No- I 
vembro, numero dezesseis (16), 
nesta cidade de Lajes, dos se
guintes bens penhorados a Jo
ão Lemos da Silva, na ação 
executiva cambial que por este 
Juízo lhe move Aurino Morais: 
Uma carreta grande, um ani
mal alazão e dois arreames, 
tudo no valor de três mil cru
zeiros (Cr# 3 000,00) — E pa
ra que chegue a noticia a to
dos que queiram arrematar, se 
passou o presente edital, que 
será publicado e afixado de 
acordo com a lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, aos 
dois dias do mês de maio do 
ano de mil novecentos e qua
renta e sete (2-V-1947. — Eu, 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es 
crivão do Cível, que o datilo
grafei, subscrevo e também as
sino.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
juiz de Direito.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escnvào do Civel.

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

Aparelhado para toda a clinica e cirurgia da 
especialidade.

Consultório: Eilfici0 0r Ac* io . ,____________ 2o pavimento

Vende-se
Um terreno com a area 

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

Tratar com Max Beims.

loâo $ .  Waftrick 0 0 » )
Agrimensor Diplomado 

Càrteira Profissional n. 564

MEDIÇÕES E DIVISÕES
:T'. nn mhnnlft

Aceita «erviçoc nos município 
vizinhos

-  Praça da «andelra, s/n

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

MATRIZ FILIAL
Rio do Sul - S. Catarina

KuapCartos Qomes, 98
Lajes -  Santa Catarina

Rua Cel. Tiago de'Caatro, s. n.
Caixa Postal, 41

ENDEHEÇO TELEGRÁFICO «J O W O L C O»

Concessionários da

Representantes 
Revendedores :

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

: da Cervejaria Catarinense 8. A. - Joiuvile 
dos Produtos Firestone S. A.^dafThe 
Calorie Company

Agentes : da «União do Comércio e Indústria» — Cia.
de Seguros Gerais — Joinjile

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 
Peça De Soto, Dodge 

International, Ford. Chevro
let, etc.

Pneu3 e Câmaras de ar 
Seguros Gerais

Rádios

F A R M Á C I A  P O P U L A R
àíreçlo técnica do farmacêutico diplomado' 

A N T O N IO  M . V . R IB A S
- Grande estoque de drogas nacionais e estrangeirai — Com

pleto sortimento de perfumarias e artigo» de toucador

Vende-se?

Moderno

Uma bua r»«a de mnteri:1! 
com instalaçõ*-v sariitarias, bom 
quintal etc,. Preço de ocasião

Tratar com Silverio I.etizi.

A utos -  Cam inhões - Cam inhonetes
só da superior marca «PEUGEOT»

Sub-Agentes nesta cidade

. C. Montenegro & Cia.
AHsinem o «'CORREIO LAGEANO»

Reifes Estaduais Aéms Ltda. 1 BEUL ”
Viaçen* aéreas com todo o conforto, entre Curitiba -  Hão 
Paulo -  Rio e Porto Alegre, só o . luxuósos aviões da «Real»

R eserv em  p a s s a g e n s  nesta c id a d e  com 

C MONTENEGRO k CÍA.

N 0 V 0  H O TEL
Irmãos Tetto

Prédio novo á rua Hercilio Luz, 
esquina Benjamim Coustaut, perto 

do Hospital

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

nha de la oruem.

Dirigido lu las famUlns dos ftroprirturio*

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

O Doutor f  Ivo Ouilhon 
Pereira de Mello, Juiz de 
Direito da Comarca de La- 
jes, Kstado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc 

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 L\z 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
za, brasileira, proprietária, viuva, 
domiciliada e residente neste 
município, vem, mui respeitosa
mente, por seu procurador infra- 
assinado, expor e requerer a 
V. Excia., o seguinte: Io). — Há 
mais 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 pessoa 
alguma, um terreno, que mede, 
mais ou menos, a área superfi
cial de 3ütí.250ms2. — 20).' — 
Essa área, atualmente íraccio- 
nada pela recente divisão sofri
da pela iinuvei «Morro das Pe
dras», em quatro (4) parcelas 
pertenceu uma parte, com mais 
ou menos, 51.64Ó ms2, à Maria 
Madalena Domingues, uma ou 
tra, com a mesma metragem da 
primeira, a Julio Marcelinu 
Eustáchio, herdeiros, a primei
ra e este, de Leodoldina .Ma 
ria Madalena falecida em 1883; 
uma terceira parte, com, mais 
ou meões, 72.960 ms2 a João 
Feliciano Ribeiro, abandonada 
desde; 1895; e finalmcnte, a 
quarta e ultima parte, com, mais 
ou menos 180 000 m«2, 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 sua totalidade, com 
terras de João Ribeiro Branco, 
pelo rio da Pente, com terras 
da Fazenda do Mirante, atual
mente em comunhão, com ter
ras de Geraldo Germando 
Lehmkhul, com terras de An- 
tomo Domingues da Silva, e 
com terras de Basilio Steffén, 
com terras do Suplicante e com 
o no 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 ic-

tenção de proprietários. 5 ): — 
Que a Suplicant?, com o seu 
trabalho de mais de 30 anos e 
sua constante vigilância, tor
nou as terra6 caraterisadas no 
itera 3' produtivas e as presser- 
vou da devastação a que estão 
sujeitas as terras abandonadas. 
b )  — 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 
paciticamente, sem oposição ou 
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 Cód1 de Proces
so Civil, na qual deverão ser 
inquirida as testemunhas Seve- 
riano Paes de Farias, Roseno Liz 

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 mencionados 
nu item 3o desta, bem como do 
representante do Miuistério Pú
blico e, por editaes de 60 dias, 
dos interessados ausentes e des
conhecidos todos para acom
panhar os termos da presente 
açào de usucapião, nos termos 
do art. 455 do Cód. de Proces
so Civil, por meio da qual de 
verá ser reconhecido e decla
rado o dominio da Suplicante 
sobre o aludido terreno, com 
a área de mais ou menos, . . . 
366.250m.s2. ficando citados, 
aiuda, para o prazo legal apre
sentarem constestação e para 
seguirem a causa 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 provar o alegado com de
poimento possoias de interes 
sados e de testemunhas e vis- 
toras. A. esta,. Pede deferimen
to. — Lajes, 10 de Março de 
1947. — pp. Celso Ramos Bran
co, Advogado. Com escrftório e 
residência á rua Hercilio Luz, 
sln. — Na petição, que estava 
devidamente selada e com as 
estampilhas inutilizadas na for 
ma da lei, foi exarado, o se— I 
guinte Despacho •— « A .  Jns-I 
tifique-se, em dia e hora desi— | 
gnados, ciente o Dr. Promotor. 
Lajes, 10-3-47. — Ivo Ouilhon. 
REQUERIMENTO: - M.M. Juiz. 
Requeiro a citação pes
soal dos confrontantes mencio
nados no item 3 1 da petição 
inicial, bem como do represen
tante do Ministério Público e, 
por editais de 60 dias, dos 
inlerressados ausentes e des
conhecidos, todos para acom
panharem os termos da pre
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, situada 
em «Morro das Pedras», distri
to da cidade, ficando citados, 
ainda, para no prazo legal, 
apresentarem contestação e pa
ra seguirem a causa até final 
sentença, sob as penas da lei. 
=  16 de Abril de 1947 — pp: 
Celso Ramos Branco Advogado. 
Com referencia ao citado re
querimento foi exarado, o se
guinte DESPACHO: — Citem- 
se por mandado os confrontan
tes do imóvel e os interessados 
incertos, por edital, com o pra
zo de 30 dias para, contestarem 
o pedido no prazo de 10 dias a 
contar da citação. Lajes. 17-4-47 
Ivo Ouilhon. — E como tenha 
a Suplicante pedido, por inter
médio de seu .procurador, a 
citação, por edital, dos confron- 
tantes, João Ribeiro Branc«, 
Geraldo Germano Lehmkhul e 
Antonio Domingues da Silva 
e Basilio Steffen, mandei passar 
este, pelo qual cito e chamo os 
referidos confiont.mtes para to
dos os atos e termos da ação, até 
final, sob pena de reveíia. — 
Para os devidos efeitos se pas
sou o presente edital, que será 
afixado r.o 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
jes, estado de Santa Catarina, 
aos dezessete dias do mês 
de Abril do ano de mil nove
centos e quarenta e sete. 
17-4-1947. Eu, Walrleck Aurélio 
Sampaio. .Escrivãodo Civel, o 
datilografei por ordem do M.M. 
Juiz subscrevo e também assi
no.
Ivo Guilhon Pereira de Mello.

Juiz de Direito.
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel.

Por 6 0  mil cruzei
ros

Vende-se uma boa casa de 
moradia, à rua Florianópolis, 
s n. emfrente ao mercado novo,

Tratar com Pedrinho Ghiorzi.1

4 lotes á venda
Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa Siqueira Campos, 
medindo dois lutes 12,00 ms 
x 15,00 ms de fundos, e os 
outros dois 10,00 ms x 39 ,00  
m de fuodos.

Juízo de Direito da Comarca de ft*s- 
tado de hiuita t.ata i i 11-r

EDITAL
O Doutor IvoJGuilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Di
reito da Comarca de La
jes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc. 

Faço s»ber que foi designa
do o dia trinta (30) do próxi
mo mês de maio, para, às dez 
horas, reunir se, nesta cidade, a 

\ segunda sessão ordinária do 
'Juri, que trabalhará em dias u*

Iteis sucessivos, e que, havendo 
procedido ao sorteio dos vinte 
e um jurados que terão de ser
vir na mesma sessão, foram sor
teados os cidadãos seguintes: 
1 - Evaldo Amaral, cidade; 2 -  
Dimas da Costa Ribeiro, Capão 
Alto; 3 - Aderbal Schmidt Ne
ves, cidade; 4 -  Catulo Joffre 
Cadorna de Sá, cidade; 5 -  Arí 
Waltrick da Silva, índios; 6 - 

f Ltdio Reis, ,cidade; 7 -  Curt 
I Fiúza de Carvalho, cidade; 8 - 
I Ataliba da Costa Avila, cidade; 
|9 - Lauro Waltrick de Camar
go, Painel; 10 • Erniliano Ramos 
Branco, Capão Alto - 11 -  Sil
vio Gtmborgi, cidade -  12 - Jo- 
nas Gonçalves de Araújo, cida
de -  13 • Cirilo José da Luz, 
cidade • 14 -  José Edésio de 
Araújo, Capão Alto -  15 -
frich Sell, cidade • 16 - Ivandel 
Machado Oodinho, cidade • 17 -

.Nelson Nerbass, cidade - 18 • 
Gasparino Vieira de Andrade, 
Painel -  19 - Odilon Waltrick 
de Cordova, cidade - 20 -  Jai
me Camargo Batalha, Capão 
Alto - 21 - Cid Souza Borges, 
cidade. Todos esses cidadãos, 
bem como os interessados em 
geral, são por esta forma con
vidados a comparecer à sala das 
sessões do Tribunal do Juri, no 
edificio da Prefeitura Municipal 
d«*sta cidade, não só nos cita
dos dia e hora, como nos dias 
seguintes, enquanto durar a ses
são sob as penas da lei, se fal 

j tarem. E para que chegue a no
ticia ao conhecimento de todos, 
mandei passar o presente edital, 
que será afixado à porta da 
sala onde funciona 'o Tribunal 
e publicado pela imprensa lo
cal. LVetermina ainda este Juizo 
as diligências necessárias para 

• intimação dos jurados, dos réus 
'e  das testemunhas. Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, aos 
trinta dias do mês de abril do 
ano de mil novecentos e qua
renta e sete. Eu, Ary Cândido 

' Furtado, Escrivão do Crime e
Juri, que o datilografei.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

imm ADTII -VIAGÀO « B R A S I L »____ ____ ___________________________  «

Linha Regular de Transporte de Passageiros
FLORIANOPOLIS —  BOM RETIRO — LAJES

Carros Novos e Confortáveis

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

SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MANHA

DR. |0Ã0 COSTA NETT0
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos

Operações', de Estomago. Intestino, Apendicite, Figado e 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (papo/ Hérnias, Varizes e He
morroidas. Rins e Próstata, Utero, Ovários e Seios. Tumo
res em geral. Cirurgia dos Ossos o Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

T ratam ento Médico e  C irúrgico da Tuberculose Pulm onar
Atende no H ospital N. S. dos Prazeres

Consultório: Praça Jo2o Pessoa (e m  c im a  de C a fé  C ru z e iro )

Bar e R estau ran te

CRUZEIRO DO SUL
De Francisco Xavier 

Pereira (Cluco)

INAUGURA DO á rua 
Beujarain Constant, es

quina Porto União.

cosinha de primeira ordem, 
refeições a qualquer hora do 

dia e da noite 
Bebidas e Miudezas

Visite este bar e restau
rante

% ESQRITÓRIO DE ADVOCACIA
D E .  E E P E N ÍÍ* 1 D E E A

Bacharel em ciências jurídicas e soctaU, pela Faculdade de 
Direito do Estado de Sâa*P«ulo ! ,

» Í K C  t A H W  V . .  . . ,  1
*rel em ciências jurídicas e Sociais, pela Faculdade deDlfcito do Estado do Rio de JaneiriK

v‘ ‘ “V -• '-’F i  • «• -
nu o patrocínio de todo e qualquer serviço die soa pro- 

fistóo : -  causas cíveis (doações, testamentos, inventários, di~ 
yitSo e demarcação de terras, etc.), criminais, orfanológicas, etc.

Assinem o «CORREIO LAGEANO»

De Carlí & Cecconello
Exclusivistas RENNER

Praça Julio de Castilhos, 189í> _  Fone 404 -  End. Telegr.7«LUA

Caxias do Sul
Artigos finos para homens, senhoras e crianças — Artitrí 
edesiast.cos Miudezas -  Secção especializada de Per um 

nas - Apetrechos para tenis (raquetes, bolas encordoameuto«

CAPAS PALAS - S A P A T IL H A S  DE LÃ -  C.\P 

CETES - VENDAS POR ATACADO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO D E S A N T A  C A T A R IN A

Processo N- DECRETO-LEI N- 4
002/47 de 19 de abril de 1947
O Prefeito Municipal de Lajes, • usando da atribuição que

Ik abnl ? de °1039 ' 2’ °  dU Decrel0-,ei federal n- 1202, de 8

, . , _ DECRETA:
Art. 1- -  São declarados de utilidade pública e fica o Pre

feito autoriza.lo a adquirir por compra ou desapropriação judicial 
para prolongamento da rua Hercilio Luz, nesta cidade, nos ter
mos do art. 5'. letra 1, combinado com o nrt. 10. do Decreto lei

s t-federal n- 33ÓÕ; de 21 de junho de 1941, os dois terrenos 
guintes:

a) — terreno pertencente a João José Marlins, com a área 
de 242m2, confrontando, ao norte e oeste com terrenos do Pa- 
Irimônio Municipal, na extensão de 7,10m e 40m respectivamen- 
te, a leste com terrenos de |oão José Martins e Libório 
Schweitzer, na extensão de 40m, e fazendo frente, ao sul, para 
a rua Florianópolis, na extensão dn 7,10m;

b) — terreno pertencente a Libório Schweitzer, com a área 
de 145,25m2, confrontando, ao norte e a leste com terrenos do 
Patrimônio Mnnicipal, na extensão de 2,70m e 41,50m respecti- 
vamer.te, ao oeste com terreno do mesmo Libório Schweitzer, na 
extensão de 4l,50m, e fazendo frente, ao sul, para a rua Floria-! 
nópolis, com 4,30m.

Art. 2 — O presente Decreto-lei entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Mun/cipal de Lajes, em 19 de abril de 1947. |
Assinad» — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos =  Secretário.

DECRETO
de 5 de maio do 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:

Maria Candida de Sonza para exercer o cargo de Profes
sor, Padrão C; constante do Qnadro ynico do Município (esco
la mixta municipal de Mito fscuro, no distrito de índios). 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de maio de 1947. 
Assinado; — Jairo Ramos

Prefeito Municipal.
Ivannyr Montenegro =- Secretário Substituto.

Requerimentos Despachados
Dia 5 de maio de 1947

N° 70 — Rosalina de Oliveira - Transferencia de uma casa e 
terreno foreiro - 3- despaçho: Sim.

N° 134 — Ana dos Prazeres Cordova - Transferencia de um 
terreno foreiro •• 2. despacho: Sim.

N# 232 — João J osé Rodrigues e sua mulher - Trasferencin de 
um terreno foreiro - 2‘ despacho: Sim.

| Edital de Praça
O Doutor Ivo Ouilhon 
Pereira de Mello, Juiz de 
Direito da Comarca de La
jes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc

Faz saber a todos quantos es
te edital com o prs.zo de vint: 
(20) dias virem, que o porteiro 
dos auditórios dêsie Juizo, ou 
quem as suas vezes fizer, trará 
a público pregão de venda c 
arrematação a quem mais oer o 
maior lançe eferecer sôbre a 
avaliação, no dia vinte e seis 
(26) de maio do corrente ano, 
ás quatorze horas, á porta da 
sala de despacho deste Juizo, 
á rua Quinze de novembro, nú
mero dezessais (16), nesta cida
de de Lajes do seguinte bem 
imóvel, proveniente da ação or- 

jdinárin que neste Juizo move 
! Leopoldo de Oliveira Waltrick

No 236

N

e seus parágrafos 
700, de 28 de

D E C R E T O
de 23 de abril de 1947.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
d e s i o n a r

De acordo com o art, 89 
do Decreto-lei estadual n 
outubro de 1942;

Ivannyr Montenegrc, ocupante do cargo 
Padrão O, do Quadro Unico do Município, para, enquanto du
rar o impedimento do respectivo titular Sr. Jairo Ramos, exer
cer o cargu de Secretário, Padrão T.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de abril de 1947.
Assinado: Jairo Ramos

Prefeito Municipal
p o r t a r i a

de 5 de maio de 1947 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

CONCEDER LICENÇA:
De acordo com o art. 163, do decreto-lei estadual n- 
700, de 28 de outubro de 1942:

A Maria Belisária Hemckmaier que -xerce o cargo de Pro
fessor, Padrão C, do Quadro Unico do Municipio (Escola mixta 
municipal de Entrada do Campo, no distrito de índios, de no
venta (90) dias, com todos os vencimentos, a contar de 2 do 
corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de maio de 1947. 
Assinado: — Jairo Ramos

Prefeito Municipal:

DECRETO
de 5 de maio de 1947 

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

Iracema Antunes para exercer, em substituição, enquanto 
dura: o impedimento do respectivo titular Sr». Maria Belisária 
Hemckmaier, o cargo de professor, Padrão C, do Quadro Uni l 
co do Municipio (Escola mixta municipal Entrada do Campo, no 
distrito de Índios), percebendo a gratificação prevista em lei. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de maio de 1947. 
Assinado: — Jairo Ramos

Prefeito Municipal.
Ivannyr Montenegro — Secretário Substituto.

N® 234 — Florencio Alves Santana e sua mulher -  Tiansferen- j e *ua mulher contra Pauhno 
cia de uma casa e terreno foreiro -  2. despacho: Alfredo de Carvalho e sua mu- 
g jn, llher. Parte da casa sita a rua
Indalécio Luiz de Andrade e sua mulher -  Trans-|Qu'nze ^e Novembro, número 
ferencia de uma casa e terrenos foreiros -  2" despaqlio: I ^°*s (“)> nes,a p,dade de Lajes, 
5 jm |construída de material e coberta

275 — João Gonçalves de Arruda e sna nvdher - Transfe-'^e *e|has com uma porta e dua» 
j rencia de terrenos foreiros - 2' despacho: Sim. (janelas de trente, assoalhada,
' N° 546 — Vitório Caon e sua mulher • Transferencia de um t°da envidraçada, e respectivo 
I terreno foreiro - 2' despacho: Sim. terreno, dividindo com a rua aci-
'N° 572 — Fortumto Muniz - Licença para fazer raelhoramen- ma referida, com Cícero Viena 

tos em seu prédio - 2 despacho: Sim. - Neves T.to Bianchmi, doutor Jo-
N° 581 Indalécio Domingues d* Arruda e sua mulher - Tran$-,^° * e^ro Arruda e rua Coronel 

ferencia de terreno foreiro -  2’ despacho: Sim. JCordova, acei digo, no valor
Anália Maria de Oliveira — Transferencia de um;de. mi' setecentos e treze cru

zeiros e quarenta e seis centa
vos (Cf$  1.713,46.) E, para 
que chegue a notícia a todos 
que queiram arrematar, se pas
sou o presente, que será publi-

No 602

N° 616 Professora Municipal
terreno - Sim.
Maria Belisária Hemckmaier 

90 dias de Licença -  Sim. 
de E scritu rá rio  N» 619 — João Manoel Soares d j  Amaral e •'sua mulher -

Transferencia de uma casa a terreno foreiro - Sim

Dr. Cândido Ramas Vieira
ADV0GADD

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da Conceição, 8 — RIO DE JANEIRO

cado e afixado de acordo com a 
lei. Dsdo e passado nesta ci
dade de Lajes, aos oito dias do 

j mês de abril de mil novecentos 
|e quarenta e sete (8-4-1947). 
, Eu, Waldeck Anrelio Sampaio, 
Escrivão do Civel, que o dati-
/ografei, subscrevo 
assino.

também

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

Entrega imediata - Exclusivißtas 
no Estado:

FERRAZ & WALTHIGK
Rua Cel. Cordova — Edifício Anibal Ramos— Lajes

lvo Ouilhon PeAira de Mello 
Juiz de Direito.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel.

Dr. J . B. TEZZA
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro s;n

LAJES — Sta. Catarina

Carpinteiros e trabalhadores
Precisam-se

Informar no 2o Batalhão Rodoviário.

Alugam-se quartos
Com pensSo e fornece-se 

comida em marmitas.
Pensflo S. Antonio —  

Sobrado, junto ao Mercado 
velho.

Assinem Correio Lageano

M atriz  :
F L O R IA  N Q PO L  li?

Filial CuritibaJ 
Mostruário em Tubarão

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria 0E ^ 7 “
KIIJAIS EM: LAJES — LAGUNA—BLUM ENAU— 10AÇABA -  JO IN V IL E - 8 . FRANCISCO 0 0  SUL DESpACHO EM SANTOs

ENDEREÇO TKt.EQRAKICO H U  t  r  t -  Iv r .  v

SECÇÕES DE FAZENDAS, F ERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

F n z e i l d a *  nacionais e estrangeira*, Algodões, Morins e Cambraias I m . hi« . ,  Teci
dos para Cortina* <■ Tapeçarias, Colchas. Cobertores, Acolchoado». Panos para 
m«sa Lonas, Tecidos ravon lisos eestampado», Linhas para bordar e aerxir, Lã
p a r a ’bordar, P erfu m arias. A rm arinhos. U iaru to»  etc.

F e rro *  ein barras para ferreiros e CjnstruçOes, chapas de ferro, folhas de flaudres, ca- 
no. (ralvassdo.i e f.tinga, artigos de louça esmaltada, vidro, para vidraças, 
obras de vidro e cristal, louças sanitaria*. camas do ferro e madeira, Tintas a 

, ,  , ra p6 Serra para sngeuho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
M o to cic le ta *, Bicicletas a motor, trieicletas. brinquedos.
M aquinario em geral para oficinas mecânicas, fnuiiçâes, etc. Talas, Ouiuclios, Maca- 

oos, ferramentas para todos os fins, cofres e caixetas ds aço, togOss, u. nplc- 
to sortimento de matonal para in sta larei eletnoas, ara los, ina|uin.s i .  bene- 

f eiar madeira, motores eletricos. etc.
D rogas em geral, por atacado

Agentes da General Motors dolHrasil S. 4 .
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Â PAPITâl ^ casa ^ue Procura *er se,nPre as maiores novidadesI m r l  1 H L  em artigos para homens, senhoras e crianças
Bua Correia, t  in to 80

0  que foi o jantar de confraternização, 
em que os profissionais lajeanos come

moraram o dia do "Contabilista“

Despedida
Almerindo Alves da Silva ei relações a quem ,não puJeratn 

Celiita Castro Silva, retirando-se 1 faze-lo pessoalménte, oferecen- 
para Florianópolis onde fixarão| do seus préstimos naquela ca

I residência, despedem-se, por es- 
1 te meio das passoas de suas

Os profissionais de contabili
dade desta cidade, filiados ao 
«Conselho Regional de Contabi
lidade» de Florianópolis, come
moraram no dia 25 de Abril p. 
passado, no Clube 14 de Junho, 
o dia do CONTABILISTA, cora 
um jantar de confraternização 
da classe, no qual comparece
ram 25 profissionais e convida
dos, sendo convidado de honra 
o snr. Jairo Ramos, Prefeito 
Municipal em exercício.

Ao champanhe, falou o conta
dor Manoel Lino de Jesús, di
zendo dos motivos daquela reu
nião, e num feliz improviso 
saudou o convidado de honra 
snr. Prefeito Municipal

A seguir usou da palavra o 
snr. Vitor Rosa. pronunciando 
um bonito discurso, no qual se 
congratulava com os seus co 
legas pelo grande dia, e de
sejando a todos os contabilis
tas as mais francas prosperi
dades. Suas ultimas palavras

foram entrecortadas com aplau-[ tou-se novamente o contador 
sos dos presentes. Manoel Lino de Jesús, agora pa

Fez-se ouvir cm seguida, o|ra agradecer aos presentes a boa 
talentoso e esforçado contador 1 vontade com que apoiaram a 
snr. Walter Hoeschl, que dis-lsna iniciativa, e a boa corapre- 
scrtou com muita felicidade so- ensão entre os seus colegas de 
bre a profissão do contador e ) profissão, 
guarda-livros, citando exein-'
pios interessantes de como co-| Ao referido jantar, compare- 
meça na vida prática, o pro-!ceram os seguintes profissionais 
fissional que somente possue a 'e  convidados:

pitai, à rua Felipe Schmidt n ;60. 
Lajes 4 de Maio de 1947

0  D E L E G A  DO REGIONAL Petor Procedesse aqui os exames
de motoristas, evitando que os 

DE POLICIA ORGANIZA interessados tivessem que ir a
0  SERVIÇO DE TRANSITO Florianópolis para o fim de 

r  fobterem cadernetas.

teoria escolar, sem conhecer as 
minimas particularidades da 
prática. O snr. Walter que se 
fez ouvir por espaço^ de 15 
minutos, foi muito aplaudido 
por todos os presentes.

Jairo Ramos, Agnelo Arruda, 
Edmundo Arruda, Capistrano 
Almeida, Bernardino Gevaerd, 
Alfredo Montenegro, Walter 
Hoeschel, Manoel Lino de je 
sús, Oerson Lucena, Armando

A seguir coube ao professor; Vidal Ramos, Aureo Vidal Ra 
Trajano Souza, saudar os con-jmos, Afonso Burger, Ulderico 
tabilistas de Lajes, que naquela Canali, Vitor Rosa, Celio Cas- 
noite, comemoravam o seu dia, tro, Trajano Souza, Mario Za- 
levantando um brinde de hon- notto, Mario Ramos, João de 
ra ao snr. Dr. Lindolfo O. Pe- Deus da Costa Carvalho, Wer- 
reira, Presidente do Conselho ner Hoeschel, Plínio Schmidt, 
Regional de Contabilidade, delArmindo Ranzolin, Antonio An- 
Florianópolis. ' drade, ^yres Amorim e snr.

No final da reunião, levan Joaquim Wolff.

NA CIDADE
Reconhecendo a necessidade 

de regulamentar o trafego na 
cidade, em virtude do crescente 
movimento de veículos, o Dr. 
João Gualberto da Silva Neto, 
Delegado Regional desta zona, 
conseguiu com a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, a 
vinda do Chefe de transito Ins
petor João Vieira, afim de aqui 
organizar o referido serviço.

Esse técnico já organizou o 
serviço de sinalização e contrô- 
le, achando-se já  em pleno fun
cionamento o serviço de traus:- 
to em Lajes.

0  Delegado Regional conse
guiu ainda que o referido Ins-

Pleiteia ainda o Dr. João 
Gualberto, com a colaboração 
do Sr. Prefeito Municipal, a vin
da de alguns guardas de tran
sito afim  de estacionarem n-s- 
ta cidade.

Ed ta!

FLAGRANTE DO BANQUETE DOS CONTABILISTAS, QUANDO FALAVA 0
SR. VITOR ROSA.

Eu, João Gualberto da 
Silva Filho, Oficial de Pro
testos em Geral da Co» 
marca de Lajes, Estado\ 
de Sant§ Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faço saber que estão era meu 
cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Quinze de Novembro, número 
dezesseis, para serem protesta-

Dado e passado n-sta cidade de /.a- das por falta de aceite e nacra- 
jes , aos seis dias do mes de maio de tn h„ , c r>l IDI tz- a t u  c  S
mil novecentos e quarenta - sete mÇntO, duas D U P L IC A T A S , no
(>-5-47. - Eu, João Gualberto da sil- digo, amD3s no valor de
va Filho, Oficial de Protestos em Seis mil quinhenfos e oitenta 
Geral, que o datilografei, subscrew» e sete cruzeiros e oitenta centa-
e 1 lU0  Oficial de Protestos. V0S 6.587,80), emitidas

JoSo Gualberto da Silva Füho Por D; Guertzenstein, estabele-
____________________________  eido em São lJaulo, e por S. A.

Perfumaria Jasmim estabelecida 
j em Joinville, contra a firma
; Ramos & Rus«.

r, t ,  i F como não se tivesse encon-
Eu, JoSo Gualberto da Silva irarl„ cnhr..-,*.. d  a  r»
Filho. Oficial de Protestos em , ’ ?S Setlhores Ramos & Ro

sa, pelo presente intimo-os, a
__  DU

PLICA TAS ou darem as ra
zões da recusa, notificando-os 
desde já do protesto, caso não 
compareçam no prazo legal. Da-

Edital
em

Oeral do Comarca de Lajes,
Estado de Santa Catarina na virem pagar o valor das
forma da lei, etc.

Edital
Eu, Jo io  Gualber/o da Silva 
Filho, Oficial de Protestos em 
Geral da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, e tc .

, Faço saber que estâ em meu car
tório, nesta cidade de f^ jes, Estado 
de Santa Catarina, á rua quinze de 
Novembro, número dezesseis, para 
ser proteatada por falta de aceite e 
pagamento, uma Letra de Câmbio, 
do valor de dois mil quatrocentos e 
ciucoeuta cruzeiros (C r f  2 .450,00),{ 
emitida por Nilo Cunha, contra Ni- 
colau Roncaglio.

E como Rão se tivesse encontrado 
o senhor Nicolau Roncaglio, pelo

presente, intimo-o a vir pagar a re
ferida Letra de Câmbio ou u dar as 
razões da recusa, 'notificando-o des 
do já, do protesto, caso não compa
reça no prazo legal. - Dado e passa
do nesta cidade de Lajes, aos vinte 
e círio dias do mes de abril de mil 
novecentos e quarenta e sete 25-4-47. 
Eu João Gualberto da .Silva Filho, 
Ofrcial de Protestos em Gerai, (que 
o datilografei e também assino.

O Oficial de Protestos,
JoSo Gualberto da Silva Filho

de Santa Catarina, na 
da loi, etc.

forma

íd lal
Eu, João Gualberto da Silva F°, 
Oficial de Protestos em Geral 
da Comarca de Lajes. Estado

Faço saber quo está em nteu car
tório, uesta cidade de Lajes, Estado 
do Santa Catarina, á vua Quinze de 
Novembro, número dezesseis, para 
ser protestada por falta de pagamen
to, uma NOT.l PROMISSO’R1A, no 
valor de setenta e cinco mil nove- 
Ceatos o setenta cruzeiros - 75.970,00, 
emitida por Leopoldo Fanderlinde, a 
favor do senhor Antonio de Oliveira 
Waltrick.

E como não se tivesse encoutrado 
o senhor Leopoldo Fandeilinde, pelo 
pres.-nte, iutimo-o a vir pagar o va
lor da referida NOTA PROMISSO’- 
RIA, ou dar as razões da recusa, no
tificando-o desde jâ , do protesto, ca
so nâo compareça no praso legal.

Faço saber que està:am meu car
tório, nesta cidade de Lajes, Estado
de Santa Catarina, á rua Quinze de . ______
Novembro, núyero dezesseis, para j do o passado nesta cidade de
ser protestada por falta de aceite e Lajes, aOS vinte O cinco dias
pagamento, uma DUPLICATA, no|do ’ - KriI C' ! C0 dl3S
valor de um mil quinhentos e c in -, ,  abril de mil IlOVe-
coenta e odr cruzeiros e oitenta j ^®ntos e quarenti e sete . . . . 
centavos Cr/ 1.558,80, emitida por (2 5 -4 -4 7 ). Eu, João Gualberto 
Germano Oodry, estabelecido em da ,Silva Filho Oficial de Prn 
Blumenau, contra JoSo Rodrigues da teefns em  ri»r->l d e . ‘ ,r0
Luz, estabelecido em Encruzilhada, " , .  Ge i a l  que o d a tilo 

grafei subscrevo e assino.
, G Oficial de Protestos 
João Gualberto da Silva Filho

Curitibanos;
E como não se tivesse encontrado 

o senhor /o3o Rodrigues da Luz, pe
lo presente, intimo-o, a vir pagar a 
referida DUPLICATA, ou dar as ra
zões da recusa, notificando-o, desde 
já . do protesto, caso uSo compareça 
no prazo legal. - Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, aos vinte e cinco 
dias do mes de abril de mil novecen
tos e quarenta e sete - 25-4-47. Eu, 
João Gualberto da Silva Filho, Ofi
cial de Protestos em Geral, que o 
datilografei e assino.

O Oficial de Protestos.
João Gualberto da Silva Filho

VENDO
Uma caminhonete Fortl A mo-

com rno,or recenteraen- 
te retificado e com 4 pneus
novos. Tudo por preço de oca
sião.

Ver e tratar na
CASA M ELIM  - R . D o  SUL

J o a i l i e r i a  Gomes
A mais moderna no genero

liierece aos seus frepezes - por preços modicos
Aoéus de Ouro -  Anéis de Brilhante -  Rdogios para Ho

mens e Senhoras, em Ouro, Chapeado e Aço

C a n e t a s  Parker « 5 1 *  e  « J ú n i o r »

Rua MaL.Deodoro — Edifício Broering

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




