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Por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o
Vice Presidente da Kepública, que é o presi-
dente do PSD, não está impedido de fazer pro

pagauda política do seu partido.
D i r e t o r

G erente

Alcibiades Dutra

CORREIO
LAGEANO

Semanário

Sábado
28 de Junho de 1947]
A N O - VI. N.° 399

Santa Catarina Redação e oficinas: Rua Quintino Bocaiuva, n.“ 14 I  ag-es

A Convenção Municipal do 
P.S.D. de Curítibanos

Realizou se em 18 do 
p, passado a Convenção 
Municipal do Partido Social 
Democrático de Curítibanos, 
afim de escolher o candida
to ao cargo'de Prefeito cons
titucional do importante mu- 
nicipio serrano

O couolave tevê lugar 
no salão Piei Rogério, da
quela cidad»-, comparecendo 
comissões de todos os dia-, 
tritos e grande numero de 
correligionários da cidade, 
sendo aberta a sessão sob 
a presidência do Sr. Fran
cisco Carneiro de Farias.

Falou o Sr. Oròzimbo 
Caetano da Silva, secretário do Diretório Municipal, en
caminhando as votações que obedeceram ao sistema se
creto. Feito o escrutinio verificou-se a eleição, por una-

CâSO DE POLI 
=  CIÃ =

j Agora chegou-nos ao co
nhecimento a ação desoon-

Ícertante do advogado que 
iludira Dimas Daniel de 
Liz e que desmascarado pe- 

j la sua própria vitima, come 
• (acima se viu, voltou à car-

Divertiu os frequentado-1transmitir outro telegrama,! ga tentando um “golpe” 
res a Assembléia e os que (desta vez ao Sr. Governador ] pouco sério, forçando Dimas

jdo assunto tiveram conheci- do Estado, desfazendo a ex- a negar a veracidade do que 
: mento, pelos jornais, o in- ploração. j afirmou no telegrama tn-
|cidente havido nesta eida- Este telegrama estava as-jviado ao governador do Kb- 
|de entre uma praça da po- sim redigido: jtado.
lic ia e  o Sr, Dimas Daniel «Governador Aderbal Ra-J A confirmar-se a “sujei- 
de Liz mos da Silva — Florianó-, ra” do referido advogado,

0 caso, comum em todas polis — Tendo chegado aujestaremos deante de um 
as cidades onde existem ! meu conhecimento que o te- j novo “caso de policia” e te-

1 eg ram a

nimidade, do ilustre o prestigioso politico curitibanense

desrespeitadores da autori 
! dade, foi resolvido pelo De- 
( legado Regional daqui, com 
I a justiça que caracteriza a 
sua conduta, por todos elo-jclarar a V. Excia. para que 
giada. 'tome as medidas que julgar

Dimas Daniel de Liz, en- necessárias que a minha 
tretanto. contou o ocorrido intenção não foi nem pode- 
a um advogado udenista ria ser esta, pois sou um 
aqui residente, que o iludiu grande admirador do Go- 
e aconselhou a dirigir um ivernode V. Excia. conhe-

por mim dirigido j remos um assunto sui ge- 
ao Dr Cabral está servindo, neris para divertir os leito- 
para exploração política, [ res. 
veuho respeitosamente de

Sr Salomão Carneiro dè Almeida, cujo resultado foi re-j telegrama para ser lido na ceodo perfeitamente seu 
Cebido com grandes manifestações de regosijo por toda Assembléia Constituinte, nojespinto de Just.ça. No dm

da.
* assembléia

Falaram ainda os seguintes convencionais: Sr. Altir 
Weber do Melo, Sr. Leonardo Fontes Garcia, de Libe
rata — Sr. José Maria Furtado Primo, de Ponte Alta — . . . . . .

Dorvalino Furta- I de como toi lido na Assem

• qual pedia garantias de vi-'em que me desentendi com
^

Os termos grosseiros des
se telegrama e a maneira

Sr. Luiz Rafaelt, de Lebon Regis — Sr.
do, de Santa Cecilia. bléia, provocaram o justo

Todos os oradores enalteceram a personalidade va- j protesto do representante 
. . r..~i ! de Lajes, naquele recinto.lorosa do grande chefe das vitorias eleitorais de

tibanos, que é o Sr. Salomão Almeida, sendo
Lun
todos

muito aplaudidos
Terminados os trabalhos, foi o ilustre homenageado.

9Uh residência p>r grande numero.acompanhado até a
do correligionários.

O Sr. Salomão Almeida tem recebido

Dr. João Ilibas líamos, que 
energicamente defendeu os 
foros do civilização do sua 
terra e a serena atitude das 

,autoridades de Lajes, em 
felicitaçõesltodos os casos em que é re-

de todo o seu município e do interior do Estalo. ! clamada a ação policial.

o soldado Victor, procurei 
imediatamente um advoga 
do, tendo este me aconse
lhado passar o referido tele
grama. Tivesse sido melhor 
orientado teria me dirigido 
às autoridades competentes 
ou a V. Excia., que estou 
certo, tomaria as providên
cias necessárias. Percebo, 
agora, que os deputados 
estaduais tem atribuições 
mais importantes do que 
tratar de casos exclusiva-

Mais uma concordata, preventiva
Rio, 25 (AN) — Ao Juiz da 5a Vara Civel, Ja- 

Cob Abraham pediu concordata preventiva declarando 
um passivo superior a 725 mil cruzeiros.

O proprio queixoso cienti j mente policiais. Atenciosas 
ficado na exploração de que (saudações. — Dimas Daniel 
estava sendo vitima por par :de Liz
te do elementos que lhe ilu-J Com o telegrama acima
diram para fins políticos j ficou o caso onoerrado, eo [m o  a minha visita ao Bra- 
lazendo-o afisiDar aquele j in ádente policial nos devi- sil teria significação algu-

Amjlos p o d eres .
Os presidentes das Co

missões Estaduais de Preços 
ora reunidos no Kio, para O 
estudo e uniformização de 
programas, propuzeram ac 
Governo a criação de um 
novo Orgão Controlador oorr 
amplos poderes de ação, 
apto a resolver os problemas 
mais urgentes da economia 
nacional, ou, em todo caso, 
a reestruturação da C.C.P. 
de tal forma, que ela fique 
em condições de atender 
as necessárias providenciai 
para a solução desses pro
blemas.

Afirma o presidente Conzale;
Videla do Chili

« Se não for estabelecida 
uma coordenação econômic 
de nada valerão on tratado1- 
e as conferencias, nem mes-

dt-spacho, prontificou-se a dos termos. ma»
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Dia 28
A Exma. Sra. D.

Sra. D. Líno- 
do Sr.

Resfriado e amor diz um 
ditado inglês — não se podom 
esconder. E’ inútil mesmo al
guém querer ocultar dos outros 
um acésso de gripe ou uma 
explosão *le paixão amorosa. 
De nada valem <>s cumprimidos 
e nada adiantam as discre-

nvm mm —

Fraternidade
o

Tvenoia 
dos Anjos, esposa do sr. Dor- 
gel Pereira dos Anjos, re-j 
sidents nesta cidade.

— Florencia, filha do srJ
Raul Athaíde, residente nes-1 
Ca cidade. >

— O sr. Olavo Pereira, j 
Machado, Aoente postal era 
Urupema.

— O menino Pedro, filho 
do Sr Leontino Ribeiro, do 
alto comércio desta praça.

— O 1* Ten. Paulo Ga- 
ricochea Mata, do 2’ Btl. 
Rodoviária.

cidade.
— A Exma 

ca Ramos, esf 
Aloides Ramos.

— João Otávio, filho do 
sr. Quintino Furtado, pro
fessor em Correia Pinto. ,

— Aloisio, filho do sr. Dor- O’, os olhos humanos ! São
vai da Silva Ramos, resi -» -da_..«f.LT* !J “;

larim chamando para o quartel os soldados dig. 
ipersados, feriu a atençao oom que eu lia.

LovaDtei a cabeça e, com os olhos tixos e amorte. 
eidos fiquei olhando um raiozinho de sói que brincava 
aos meus pés. Voltei os pensamentos para nossa despe-

. . , ido, tudo, alegrias, soluços, tudo
dente nesta Cidade. \ ie|es Se reflète . . .

ções. O espirro denuncia logoi^ida # . . nosso último abraço . . . Quando os primeiros 
a gripe e a expressão do ,-,lhar | ref|0XüS do eól batiam em nossos cabelos, quando os 
desvenda as chamas do co n -i primejr08 rolos de fumo se desprendiam das chaminés,

nós já caminhavamos qusiei sem trocar palavra.->.
Quasi sem sentir, espalhando o orvalho e a terra 

fomos até à velha porteira. Encimesmados 14

Dia 2
A Exma. Sra. D. Dora Cos

ta de Moraes, esposa do 
Cap. Vaieriano de Moraes, 
residente nô Rio de Janei 
ro

Por isso nós vemos, muita 
vez a nos fitarem, olhos que 
sorrjem, olhos que acariciam, 
olhos que chicoteiam . . .

Já notou você, ninha 'miga, 
que também há olhos que fo-

-  A menina Martinha, fi- 8em,d° " ° f°  (,,lha,?.E; *ue há-,, , , c ,  por trás deles, almas falsas, sen-lba do sr. Cmveiros de Sa, 
iudustrialista nesta cidade.

Dia 29
— O Sr. Dercilio Couto, 

comerciante nesta cidade.
— O Sr. Pedro Delia Roc- 

ca, do alto oçmçrcio local.
— A Srta. Paulina Souza, 

filha do Sr, José Paulino 
de Souza, comerciante nesta 
cidade.

— A Srta. Hilda W. Bran
co. filha do sr. Gentil Wal- 
trlck Branco, de Capão Al
to-

— Antonio Rogério, filho 
do Sr. Joaquim M. de Oli
veira, professor em Caru.

Dia 30
— 0 jovem Antonio da 

Silva Furtado, filho do sr.

— A menina Yelda, filha 
do sr. Oscar Schweitzer, do 
alto comercio desta cidade.

— O jovem ginasiano An
tonio Manoel Ramos, filho 
do sr. Lauro Antunes Ra
mos, indun,triali3ta neste mu 
aioipio.

Dia 3
— 0 sr. Fulvio Pinto, co
merciante nesta cidade.

A Exma. Sra. D. Lucí

timentos hipócritas cheios de 
perfídia e que por i>so nân su
portam a verdade.

E como há na vida olhos que 
fogem no ndsso olhar . . .

Caxias do SUl, Junho de 1947

úmida,
, ficamos alguns minutos

Os ponteiros de meu relógio aproximavam-se da ho- 
ra da separação. Eu não queria falar para que não no 
tasses que tinha a vóz embargada pelas lágrima«.

Com um último abraço, tu me deixaste no portão- 
zinho do colégio; o coração pesado, eu entrei para 

.ambiente frio e seco que me aguardava.
E lá fiquei a pensar naquele dia maravilhoso 

passi-i ao teu lado, sem desejar outra coúsa senão, 
o tempo estacionasse e nunca chegasse a hora da 
tida!

Curitibanos, junho de 1947.
Mar a Regina

O U  
wjrâo C' 
pal dc
niesmc

Prefí

Maria Cristina

Ma. Maria ^A. Araújo 
Camargo ,  ,

Completa mais um aniversá- 
Neves, esposa do sr. Sergio!rio dia 3 de julho, a • senhorita 
Neves, criador em Antonio) ^ ar*a Aparecida A. Camargo. 
Inácio hlh* ^osendo Camargo

— A menina Regina Sa- 
lette, filha do sr. Jacob 
Bampi, comercianta nesta 
cidade. j

Dia 4
A Exma. Sra. D. Anita F a -!

e D. Blandina A. Camargo, fa
zendeiros em Painel.

que
que
par-

Joâo Pedro Dâum e Inês Rafaeli Ddum
participam aos parentes e pessoas de suas relações, o con
trato de casamento de sua filha IRMA, com o Sr. Ri
cardo Liffg.

Lajes, 26-6-47 Ricardo e Irma
noivos

Noivado
, O Sr. Ricardo Liftg, 

Laurc da Silva Furtado, eo- rias, esposa do sr. Orontes mcrcio desta cidade,
merciante em Curitibanos 

Dia !• de Julho
Farias, do comercio local. Dou casamento com a
-.A menina Faní, filha do sr.’ ,̂!a- lr™a

0 Sr. Célio B. de Castro, A lzi miro Francisco de Sòti-, n° , ri ^ 5 aum
alto funcionário da lilial za, escrivão da Coletona Es-

do co— 
contraj- 
dislinta

Daum, filha
e de

Carlos Hoepcke S. A. desta tadual.

Er Barros da Costa
e Celeste Dutra da Costa

participam às pessoas de suas relações, o nascimento de 
sua pnracgenita HELOÍSA HELENA, ocorrido em 23 deste 
mês.

Porto Alegre, 28-6-1947

Lar etn festas I í

Marquesa de Santos

Está de parabéns o jovem 
casal Sr. Er Barros da Costa, 
do comercio de Porto Alegre e j 
D. Celeste Dutra da Costa, 
pelo nascimento de sna galant; 
primogênita Heloisa Helena, ocor
rido naquela capital em 23 des-, 
te mês.

Heloisa Helena é netinha do 
nosso diretor Sr. Alcibiadrs 
Dutra.

Se çu fôsee o Imperador Pedro Primeiro, 
Domitila, mulher de meus amores,
Tu serias Rainha! Ai, do brejeiro 
Que de ti murmurasse desprimores !

Dar-te-ia os tesouros do EL Dorado,
, Como santa em redoma de cristal 

Andarias em palanquim ornado 
Com cota d’arraas e cocar real ! 

Cabçça coroada, entre mil flores,
O minueto, na corte, regerias;
A ti curvar-se-iam grãos senhores,
Oh, pompadour, que Imperatriz darias ! 

Eu quizera sómente ter a glória 
De ser dalguém amado, que imortal 
Ficasse, como tu. no rol da historia,

Noivado
Com o Sr. Nty da Cesta Dou

rado, do alto comercio do Rio 
de Janeiro, contratou casamento 
a distinta Srta. lvonnetta Mort- 
tenegro, destacado elemento da 
sociedade local e filha cio Sr. 
Alfredo Montenegro, do alto 
comercio'desta prnça. —

1 !
Não 9endo maisv que o mais feliz mortal !

CAMBOS BIRNFELD

Imobiliária "Ira  Costa”  Ltda.
Venja de lotes e casas, den
tro do perímetro urbano, zo
na A, a vista e a .prestações. 
Tratar com Clovis da Costa 
Ribeiro' e Darcy Ribeiro.

Bicicletas Suecas marca

prc‘

o Pf
rem

0 Pi
confer 

de a b r i l

A r t .  
jj Pinhe 
isnicipal 

Art. 1 
jblicaçã« 

Preft

0  P 
NO/

Ant' 
I, Padri 
mixta 1 

Caro N e  
P r e f

U »T

Para imediata entrega
Modelo 5 11 — Luxo para homens 

„ 519 — Corrida para homens
„ 523 — Exporte para homens
„ 552 — Luxo para moças, quadro 19” .
,, 1001 — Standard (exportação) para homens-

Para entrega dentro de 45/60 dias

i’ 751 -

Modelo 542 
„ 547
„ 557
„ õ l2  
m 538

— Luxo para meninos
— ,i „ m eninas
— „ ,, rapazes, quadro 19”.
— „ Senhoras
— Bicicletas para transportes de cargas.

MOTOCICLETAS LE\ ES, modelo 38, motor de 1 cilindro, 
dois tempos, 3 velocidades,o , , ---------. magneto rotativo sistema
TAT. 4 voltagem; 4 HP; Peso 70 quilos: consumo
40 klms. com 1 litro.

ACABAMENTO ESMERADOAÇO SUPERIOR -
CORES SORTIDAS — LINHAS ELEGANTES -  

COM PLETA MENTE EQUIP A D AS.

Importadores c Distribuidores E ic lu s iv o s  para Santa Catarina 
COMPANHIA IMPORTADORA “ J O B R A S I L ”

J 0 1N VIL L K
I

Visitem ae exposições doe distribuidores locais.

G 0 D 1 N H 0  &  S O C A S
Rua Cel. Gordova no 24

—  l a g e s  —

Rpi

801 -

802 -  

8̂04 -

790 -

h 813 -

831

836 -

A  u s in e m  o  « C O R R E I O  L A U Ë A N O »

küar,
‘checJ
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

d e c r e t o
de 12 dy junho de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 
REMOVER:

De-7arfnr j° COm 0 art- 72* do Decreto-lei estadual'; n /00, de 28 de outubro de 1942;
r, «Ci,^ niüia ^  SÍka , ? rtiz 0CUPan,e do cargo ’ de Professor 
Padrão C, do Quadro Uuico do Município, da escola mixta mu
nicipal de Goiabeira, no distrito de Caru, para a de Mineiros 
no mesmo distrito. ’

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de junho de 1947.
Assinado; — Jairo Ramos

Prefeito Municipal 
Ivannyr Montenegro — Secretário.

DECRETO N- 24 
de 1H de junho de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição qne 
lhe confere o art. 12, n° lll, do Decreto-lei federal n° 1202 de 
8 de abril de 1939,

DECRETA:
Art. 1' Fica trausferida, para o local denominado Serra 

dos Pinheiros Raios, no distrito de Cerro Negro, a escola mixta 
municipal de Goiabeira, no distrito de Caru.

Art. 2' Este decreto entrará em vigor n3 data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 16 de junho de 1947.
Assinado: — Jairo Ramos

Prefeito Municipal 
Ivannyr Montenegro — Secretário

DECRETO
de 16 de junho de 1947 

O Prefeito Monicipal de Lajes, resolve 
NOMEAR

De acordo ccm o art. 15, item IV, do Decreto- 
lei estadual n- 700, de 28 de outubro de 1942: 

Antonio Ribeiro Pacheco para exercer o cargo de Profes
sor, Padrão C, constante do Quadro Unico do Município (Esco 
la mixta municipal de Serra dos Pinheiros Ralos, no distrito de 
Cerro Negro/

Prefeitura Municipal de Lajes, em 16 de junho de 1947.
Assinado — Jairo Ramos

Prefeito Municipal 
Ivannyr Montenegro — Secretário

Requerimentos Despachados
N- 751 -

N- 801 —

N- 802  

N- 804

N- 790 

N- 813

N- 831

N- 836 

N- 837r

Dia 17 de junho de 7947
Emiliano Ramos Branco -  Fechamento de uma es

trada - Sim, ficando o requerente responsável pon 
qualquer ação que possa surgir.

Dia 18 de junho de 1947
Nicolau Klaus Klinger - Licença para construir um ; 

depósito em seu terreno a ru3 Emiliano Ramos - In-‘ 
deferido. Não é permitido tal gênero de construção 
à zona A.
Nicolau Klaus Klinger -  Licença para pintar seu 
prédio silo à rua Emiliano Ramos - 2’ despacho: Sim. 
Jovino de Oliveira Henriques =  Licença para cons
truir um prédio à rua Rrusque e baixa de lançamen
tos de uma carroça -  .Sim quanto à construção.

Dia 19 de junho de 1947
Dr Edmundo Paulo Wiering - Lic-nça para fa/.er 
melhoramentos em seu prédio — 2 despacho: Sim. 
Armando Debetio — aprovação de planta e licença 
para construir um prédio à av Marechal Floriano - 
2o despacho; Sele devidameute.

Dia 23 de junho de 1947
Boiivar A. Sierra -  Licença para instalar o Circo 
«Pensado Irmãos* no campo de Futebol -  Sim, a titu
lo precário.

Dia 24 de junho de 1947
Clovis Wilmar Siiva -  Transferencia de terreno - Re
queira a vendedonra.
José Holzmann e sua mulher I ransferencia de ter
renos - Sim ______________ ___

R I ü C l E T A S  - - - - - —
Para homens e senhoras

.guardem as superiores, da marca C Z, de procedenria 
checoslovaca, (tipo torpedo oom breque razeiro coiika 

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

C. M ontenegro & Cia.

Mario Teixeira Carrilho
Advodaogf

( Desembargador Aposentado )

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

Rua Cel. Cordova, 40 -  Cx. postal, 19 -  Fone 88 -  Lajes

Comércio e Transportes 
C. Ramos S. A.

Matriz.- FLURIANOPOLIS
Filial. Rua Cel. Cordova, s n — Lajes 

Caixa Postal, 103 — Telefone, 58

Secção de Vendas e Oficina Anexa
CONCESSIONÁRIOS DA:

International Harw eater M aquinas S i  
e Kaiser Prazer Corporation

DISTRIBUIDORES DA:

fiasa Pratt S .A . e Imlustrias «N EV E» Ltda.
Caminhões — Tractores — Maquinas agrícolas e para 
Estradas de Rodagem =  Motores Industriais — Conjuntos 
Elétricos =  Desnatadeiras - -  Peças e acessórios em geral - 
Automóveis marcas KAISER e FRAZER — Maquinas de 
escrever — Arquivos e Fichários de aço — cofres etc.

D R  .J O Ã O  l O S T A  N E T T 0
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 e Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende no Hospital N. S. dos Prazeres -  Residência 
Rua Correia Pinto, 3 — Tel. 195

Consultorio: Praça Jodo Pessoa (ei cima do Café CfUZBÍro)

Dr. Cândido Damos Vieira
A D V 0G 4D 0

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da Conceição, 8 — RIO DE JANEIRO

RIPAS
Para cercas e telhados — à venda na

Industrial Madeireira Lajearia Ltda.
Próximo à Maternidade — Lajes

i Bar e Restaurante

C R U ZEIR O  DO S U L
De Francisco Xavier 

Pereira (Chico)

INAUGURADO 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 este bar e restau
rante

Vends-se
Um terreno com a area 

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

Tratar com Max Beims.

Dr. J . B. TEZZA
Advogado 

Rna Afonso Ribeiro s n 

LAJES — Sta. Catarina

Vende-se
Em ponto central, um ban

galô de estilo moderno sendo 
também ótimo ponto comer
cial situado numa das es
quinas da rua Quintino Bo- 
caiúva com 30 mt. de frente.

Tratar nesta redação.

4 lotes á venda
Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa Siqueira Campos, 
medindo dois lotes 12,00 ms 
x 1500 ms de fundos e os 
outros dois 1000 m ax 3900 
m de fundos.

Oficina Mecínica
Comunico aos meus distintos 

amigos e freguezes, que insta
lei á Praça da Bandeira, s/n®, 
uma oficina aparelhada para aten 
der a qualquer serviço do ramo.

Antecipadamente agradee* 3 
preferencia que me dispensarem

Lajes. 2 de Junho de 1947 
Alberto Hermann (GERMANO)

Assinem Correio Lageano
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Edital de Praça
O Z)outor tyo Oliilhon Pernira , potreiro, tendo as seguintes confron- 
de Mollo, Juiz de Direito da Co- I fações: «o Sul, Com a estrada de Pal- 
inarea de Lajes, Estado de Santa J meira ao Passo 1'elho do Itio Ca- 
Catarina, na tbrrna da loi, etc. noas; ao Norte, com terras de Scra- 

Faz saber a todos quantos òste edi- fim Muriano; a /  este, com terra« de 
tal, com o prazo de vinte (‘20) dias, > Rauliuo Financio de Liz e a Oeste, 
virem, que o porteiro dos auditórios j com terras de José Domingues da 
deste Juizo, ou quem suas vezes f i -* /,uz, no valor de cinco mil cruzeiros
zer, trará a público pregão de venda. (Cr>' 6.0*10,00). -  E para que chegue
e arremataçáo, a quem mais der e lano tíc ia  a todos que queiram arre- 
maior lanço oferecer sobre a avalia- | matar, se passou o presente edital,
çSo, no dia cinco de julho do c o r -q u je  «erá publicado o afixado de
rente, ás  dez horas, & porta da sala 
dos despachos deste Juizo, à rua 
Quinze de Novembro, número dezes
seis, nesta cii/ade do Laje», dos ae-

Sníntes bens penhorados a Leonel 
lodrigue» de Jfiranda e sua mulher, 

na dçâo Executiva Cambial que nes
te Juizo lhes move o doutor Luiz ( 
Rodrigues Bica: -  Uma casa de ma
deira, com três portas de frente el 
duas janelas, com uma área na f ren -1 
te; um galpão de madeira; pomar e j

abordo com a lei. -  Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos doze dias 
do mes de junho do ano de mil no
vecentos e quarenta e sete. (12-6-1947) 
Eu, Wuldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Civel, que- o datilografei,  
subscrevi e também assino.

Ivo (ruilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito 

VFaldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível

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

FILIAL
Rio do Sul - S. Catarina

Rua Carlos Qomes, 98

M A TR IZ

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

Caixa Postal, 41

ENDEBEÇO TELEGRÁFICO «J O \V O L C O »

Concessionários da : Cia. Distribuidora Qeral « Brasmq- 
tor* — Produtos da Chrysler Cor
poration — Geueral Motors do Bra
sil S. A. — Produtos « Frigidaire*

Representantes : da Cervejaria Catarinense S. A. - Joiuvilo
Revendedores: dos Produtos Firestone S. A. da rlhe 

Calorie Company
Agentes : da «Uni5o do Comércio e Indústria* — Cia. 

de Seguros Gerais — Joiuvile

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 
Motores —

Madeiras
Cimentos 

Casolin»
Oleos ene 
Queros 

Feça De Soto Dodirc 
International, Ford. Chevio- 

let, etc.
Pneus e Câmaras d e a r  
ScgurosGerais 

Radios

p

Na sede do distrito de A • 
tonio Inácio uma boa propr, 
dado sendo um tspaçoso lote 
e duas casas das quais u» 
contem algum estoque de mer
cadorias pois trata se de ótimo 
ponto o casa comercial

Tr,.tar com o proprietário 
Argemiro Antunes Lima, na 
mesma localidade.

ÕSMRECIS
ADVOGADO

Praça João Pessoa 
Edif. Dr Acácio - tandar

I f l J F S
< 5 an ta  C a t a r i n a

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

Aparelhado para toda a clinica e cirurgia da 
especialidade.

Co nsultório : Edi,lci0 D r Ací i?P„ ime„t„

V E N U S -S K uma chacara
com a área de 

■I milhões e meio, distante 5 
quilômetros da cidade, CO" 
boa casa, galpões e uma olaria, 
pomar, açude de carpas, bons 
matos, benfeitorias de pedras, 
ótimo terreno para criar.

Tratar cem Aníonío Waltrick 
Vieira, Rua Benjamim Constan? 
nesta cidade.

Dr. José Antunes
IÇ O  ^  / > \
GERAL — GI-

E. M OSELE&ÖA.LTDA.
Avenida Rio Branco 579

Caxias do Sul
Rio Grande do Sul

p.r. ^ r q q  
gica, CCOI»;ÍJ
Ralos ' X„

^PARTQS 
São jo te  

pW®, «parelhtdo
i$njéróénçlo úcirur- 
viço moderno d«
listurl eletrlco,

Raios ultra violeta, ondas 
? curtas e ultra curtas

CHAMPAGNE 
NH05 FIN05 |  
5UCCODEUVA *

5I6H f I iU A UELKOí QUALIDADE EM PAR DE SUA PUREZA ABSOLUTA 
[LASG5AD0 NA Io MOOCBNA INSTALLAÇiO ENOLOGICA DO PAIZ

REPRESENTA\TTE EM LAJES:

Leoni P . da Silva
Praça Vidal Ramos Senior-Cx. Postal 81-En i. Tel. SILPERA

Alugti ni-se quartos
Com pensào e fornece-se 

comida em marmitas.
Pensão S. Antonio — 

Sobrado junto ao Mercado 
velho.

Dr. CELSO RAMOS 
B RANC O

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO

Pua Hercilio Luz
L A J E S

Atende chamados para as co
marcas de S. Joaquim, Curitj- 
banos, Bom Retiro e Rio doSui.

D r .  Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultas; das 2 às 5 horas, 
no Edifício Joáo Cruz, à ru 
15 de Novembro — Tel. 44

Residência: rua Benjamim 
Constant, 9

De Carli & CecconeUo
Exclusivistas RENNER

Praça Julio  de Castillios, 1899 -  Fo n e  404 — End. Telegr. «LUAR.

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

rias - Apetrechos para tênis (raquetes, bolas encordoameDtos).

CAPAS1 - PALAS - SAPATILHAS DE LÃ -  CAPA

CETES - VENDAS POR ATACADO

Esquadrias
Fabricam-se com rapidez qualquer quantidade 

de Portas - Janelas e Venezianas, na

Industrial M adeireira Lajeana Ltda.
Próximo à Maternidade — Lajes

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

Sub-Agentes nestaj^cidade

C . M ontenegro k C ia .

Sedas Estaduais Âéieds Ltda. “  REAL ”
Viagens aéreas com todo o conforto, entre Curitiba -  São 
Paulo -  Rio e Porto Alegre, só uos luxuosos aviões da «Real»

Reservem passagem nesta cidade com 
C. MONTENEGRO & CIA.

Artefatos üs khrnm
Da afamada  ̂marca ROYAL» 0 ma is-.resiste

E ntrega im ediata - E xclusivii 
no Estado:

nwm k w a l t r i c k
Rua C,L Oordova -  Edifício Anibal R am os-
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k  fasta esportiva  do Clube I o de 
Ju lho  no dia de São João

Organizadas pelo Sr. Nelson de Castro Braescher tiveram
grande amm.çao as c,mpetiçÕÍS esportivas do Clube /« de
Julho, realizadas no d.a dt São João e c o n sta n tes  de uma sen 
>acional corrida de btccletas e uma interessante corrida de re
vezamento, para atletas. e re

A Comissão diretora das festas estava assiie constituída- 
Preslde" ,*s dü H^nra: Ten. Cel. Hugo de Castro, coman- 

dante do Btl. Rodoviário, Sr. Jairo Ramos, Prefeito Munici-
n  Ú H ,°R  h0nn '  dP Juiz de Direi,° e Revdmo. DDaniel HOstui, Bispo Diocesano.

Direção O ral: Major Francisco Pinheiio Barroso
i ,  S  n í  JOãi? GuaJ berto da Silvj Dlho, Presidente do Unbe 1“ de Julho, F m  Apolonio Weill, Diretor oo Colég.o 

Dincesaiio, Romeu Costa, Presidente do Clube •  14 de Junho- 
Dr. Osny Reg.s, Diretor do Instituto de Educação. Dr. Clo- 
v,s Ribeiro Diretoi oa Escola Agrícola, Antonio Farias, ?rèsi- 
dente rio Clube Recreativo Juvenil, João Domingues Pereira 
Presidente do Ciube B> de Maio e Constando de OI'veir& Prt- 
sidenie d»> Clube Cruz e vouza.

Ent: iades que tomaram parle: Ginásio Vidal Ramos, Colé 
gio Diocesano, Fsotla Agrícola Caetano Costa, Clube Io de 
Maio Clube Recreativo Juvenil, 2 Btl. Rodoviário, Centro Cí
vico Cruz e Souza

CORRIDA DO FACHO
1* 1 ugar: —̂ Colégio Diooesano, 2 lugar. Ginaslio Vidal 

Ramos, 3 iug r: üscol \ Agrícola Caetano Costa e 4* lugar; Cen- 
tro CiviC" Cruz e >o:za.

CORRIDA DE BICICLETAS 
r  lugar: n 2, M noel Teixe;ra de Oliveira Junior.
2 lugar: np 14 José de Araújo (IndioJ.
3 lugar: n 12 Ev»risto Albino.
Ach vam se inscritos na corrida, 15 ciclistas; compareceram 

10 e chegaram até o tim; 8.

Joaiheria Gomes
de José da Silva Gomes

Rua Mal Deodoro LAGKS — Sta. Catarina

m RELOlilO VOTttEL!

E automático e possui ainda a

famosa

Com Omega A utom ático nEo 
io i apenas criado um notável 
relógio autom ático. Além de dar 
corda a si mesmo, éste relógio 
possui um  ponto culm inante da 
Indústria re lo jo e ira : a »‘Precisão

O m ega” I E a ” Preclsflo Omega” 
é  o resultado dos recordes ab
solutos Que, desde 1931, Omega 
vem  detendo nas provas in ter
nacionais do Observatório de 
Teddlngton, no Inglaterra.

Q
O M IS*

OMEGA í/fuàm iiiw
P R O D U TO  D *  S O C IÉ T É  S U IS S I  POU R L 'IN D U S T R IE  M O R L O S É R » 

« E N E B R A  —  S U ÍÇ A

A quebra do 
Banco Central 
do Comércio 

S.A. do Rio de 
Janeiro

Sobre a falência do Banco 
Central do Comercio S. A., o 
«Diário Carioca» ouviu um dos 
depositantes daquele Banco, que 
entre outras cousas disse;

«Desde que foi iniciada a 
liquidação extrajudicial do 
acervo do Banco Central do 
Comércio S. A , até hoje não 
foi publicado qualquer relatoiio 
a esse respeito Seus diretores, 
entretanto, com uma indiferen
ça de pasmar, continuam levan
do avante suas industrias par
ticulares, pouca ou nenhuma 
'mportancia dando aos comen
tários que circulam

Nós, de boa fé, jamais pode
riamos aereditar que em plena 
capital da República se forjas
sem tais arapucas.

E justamente por não igno
rarmos a existência de uma 
legislação especial para con- 
irola das atividades bancarias, 
exercidas pelo governo, não ti 
vemos duv das em fazer depo
sitas naquele 
tanto mais que 
carater de seus

estabelecimento, 
confiavamos no 
diretores, ho-

mens de fartos haveres»

Recital de 
Piano

Conforme fôra anunciado, reá- 
h/.ou-se no dia 17, ás 20 ho
ras e trinta, no Instituto de 
Educação, o recital de piano do 
consagrado maestro conterrâneo 
Fioravanti Testa.

Foi grande o numero de pes 
soas que compareceu ao salão 
nobre do Instituto, para aplau
dir o jovem pianista, que se 
houve esplendidamente, desem
penhando a sua missão com ar
te e sentimento.

Dotado de invulgares quali
dades de profundo conhecedor 
do teclado, possue uma técnica 
segura, revivendo na musica 
folklonca brasileira, todo o en 
canto e poesia de que a mes
ma é dotad3.

O recital foi em btneficio do 
futuro Abrigo de Menores dc 
Lages, que se pretende fundar 
nesta cidade, comunicando-nos 

I um dos seus organizadores, o 
1 Juiz de Direito Dr. Ivo Guilhon 
jp. do Mello, que a renda foij 
; de Cr$ 1.(500,00, corresponden
te á venda de cento e sessenta 
cadeiras.

Assinem Correio Lageano

Imposto de Vendas e Consignações
DECRETO N 14

O  Fiscal da Fazenda Estadual desta Região, Sr. Hi l -  
debfanclo Souza Menezes, chama a atenção dos Srs. 
contribuintes para o Decreto aba xo descriminado:

O Governador do Estado cie Santa Catarina, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 7’, item I, do decreto-lei federal n. 1.202 de 8 de 
abril de 1939,

Considerando que a evasão de rendas verificada através do imposto 
sôbre vendas e consignações está a exigir medidas urgentes e enérgicas 
que melhor acautelem os interêsse» do erário público;

Considerando que, vieando aquele desiderato, vários Estados já es
tabeleceram a obrigatoriedade da emissão de notas de vendas, nas opera
ções à vista e a prazo;

Consideraudo que a referida emissão de notas já  vem sendo adota
da por inúmeras casas comerciais do nosso Estado, em beneticio da sua 
própria economia e organização:

D E C R E T A :
Art. T — Nns vendas à vista ou a prazo, efetuadas por comercian

tes, sociedades anônimas ou cooperativas, o vendedor é obrigado a emitir, 
no ato da entrega ou remessa da mercadoria, uma nota que conterá as se
guintes indicações:

a) — data, nome e endereço do vendedor e do comprador;
b) — produtos vendidos, preços de cada um e total;
c) =  número de inscrição do vendedor e número de ordem da nota;
§ 1' — As notas, mecãm^imente numeradas, serão extraídas por

decalque a carbono no mínimo em duas vias, das quais uma ficará em po
der do vendedor pelo menos por um ano, e a outra acompanhará as mer
cadorias, podendo esta ser substifOida pela nota de embarque, quando des
pachada por empresas regulares de transporte.

§ 2- — Quando se tratar de vendas a varejo, as notas re fe r in a s  no 
parágrafo anterior deverão conter apenas o nome Jo  veudedor, número de 
inscrição, espécie e quantidade da mercadoria e valor da operação, ficando 
dispensadas as notas nas vendas até C r f  10,00.

§ 3  =  Fica fac ultado ao pequeno varejista com movimento mensal 
inferior a C r f  10.000,00, a juízo do fisco, pagar no livro -‘Registro de Ven
das á Vista” o imposto em quotas mensais fixas, de acordo com a seguin
te tabela:

movimento mensal até C r f  3.000,00 =  Cr$ <>0,00;
movimento mensal acima dc C r /  3.000,00 até Cr$ 6.000,00 — Cr$
120,00 ;

movimento mensal acima de Cr§ 6.0)0,00 ate Cr§ 10.000,00 — Crjj
200,00.

§ 4- — Aos contribuintes que optarem pelo pagamento na forma 
prevista no parágrafo anterior, será dispensada a exigência da expedição 
de notas de vendas.

§ 5- — A opção aludida no parágrafo anterior será feita perante a 
coletoria respectiva e aceita, desde que o Inspetor da Zona, depois de exa
minada a escrita do contribuinte, o considere pequeno varejista nas con
dições do parágrafo 3-.

Art. 2‘ — As infrações aos dispositivos dêste decreto serão punidas 
com a multa de Cr 200,00 a Cr 2.000,00 e em dobro nas reincidências.

Art. 3- — Este decreto entrará em vigor a 15 de agesto p. vindou
ro, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Governo, em Florianopolis, 17 de junho de 1947.
ADERBA/, R. DA SILVA 
João  David Ferreira Lima

Âlíados Futebol Clube
Da diretoria do tradicional e valoroso clube de futebol 

“Aliados” , recebemos um oficio comunicando a posse da nova 
diretoria que regerá os destinos sociais de Julho 947 a Julho 94S 
e que ficou assim constituída:

Presidentes de Honra — Srs. Vidal Ramos Junior e
Ten. Cel. Hug« de Castro. 

Presidente Honorário — Sr. Agenor Varela, 
Presidente Sr. Waldemar Benthien,
Vice-Presidente — Sr. Sub-Ten. Alberto Varassin,
1- Secretário — Sr. Nelson de Castro Brã;cher,
2- Secretário — Sr. José Serra,
1 Tesoureiro — Sr. 3- Sgto. Francisco P. de Ohveira, 
2" Tesoureiro — Sr. Jacob Bampi,
Orador — Sr. Armando Burger de Castro,
Procurador — Sr. Max Coulinho,
Técnico Sr. Edgar Werner,
Instrutor de Educação Fisica - Sr. Osmar Couto, 
Guarda Esporte — Sr. Antonie de Oliveira.

Para Capitão do Quadro foi escolhido o Sr. Antonio Felix.

to
u r . Aujor Luz

Médico — Operador — Parteiro
RAIOS X

ELETROCAODIOGRAFIA 
Ondas Curta» — Infra Vermelho — Ultra Violeta 

ALTA CIRURGIA
Consultório: EDIFÍCIO DA TELEFÔNICA — DAS 9-11 « 3-5 

Residência: Rua Emiliano Ramos 21

M atriz:
FLORIANOPOLIS 

Filial Curit iba 
Mostruário em Tubarão

Carlos tfcepcke S. A. comércio e Indústria DE
FILIAIS EM: L A J E S -I.A oL -B L U M E N A U -tO A Ç A B A  TO,NV,r.E _  S. KaANCISCO DO * L  ^

KNDEKKÇO TKI.KOEAFICO I I  U  L  I L  á  b

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

raienHai uacion.i* .  iCrá. py.

para bordar, Perfumarias,  Armário \  ferio, folhas de flandres, «a-
Ferroa em barras para ferreiro» e ^ n i g o s d e ’ louça esmaltada, vidros para vidraças, 

nos galvosadoa. e (»»‘W ' anilarias,  comas de ferro e madeira, Tinta» a

í í  • J S T í . S w » “ - — —  ■” s” -'’ •

estrangeiros
M otocicletas, Bioielstat a m itor ,  trioic.leta», brinquedos.
Maquinario om geral para  oíioina» mecânicas, fundições, etc. Tala». Guincho», Maca

cos, ferramenta» p ira  todos o» fins, cofres e caixeta» de aço, fogòe», uj np ie -  
to sortimento de material para instalações elotrica», arado», maquina» i» be«»- 

ficiar madeira', motores elotricos. etc.
Droga* em geral, por atacado *

Agente» da General Motor» do Hrasil S. A.
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Â PAPITAI A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
I m l l l a L  em artigos para homens, senhoras e crianças

Bua Correia pinto, 80

Circo Pensado Irmãos
Estreiou quinta-feira nesta ci

dade o Grande Circo Pensado 
Irmãos, confirmando plenamen- 
te a fama de que vinha prece
dido.

Mais de mil pessoas afluiram 
à estréia do notável conjunto 
circense, o mellior até agora 
exibido em Lajes, pela grande 
variedade de atrações, algumas 
constituindo completa novidade 
para nós.

Acrobatas de real valor, tra
pezistas e saltadores eximios, 
malabaristas e contorcionistas 
experimentados, com artistas de 
varias nacionalidades e mais, 
uma formidável coleção de fé- 
ras e animais amestrados.

O “Globo da Morte” cons
titui um sensacional e tmocio- 
nante numero, no qual desafiam 
a morte dois notáveis artistas 
do volante.

EST H E B
A bela domadora equestre 

do circo
O conjunto feminino formado de doze encantadoras “girls” 

e o trio do riso onde se encontra o menor “clow“ da América, 
completam o cxtraordináro elenco do Circo Pensado Irmãos.

Para hoje, amanhã, domingo, em matinée e à noite, a di
reção do Circo está anunciando os últimos espetáculos com nu
meros ccmpletamente novos.

O povo lajeano não deve perder a oportunidade de conhe
cer o melhor conjunto de circo que veio a esta cidade.

Aereo Clube de 
Lajes
Aviso

O Aereo Club de Lajes, tem 
o praser de avisar que se en
contra nesta cidade, á convite, 
o Piloto Instrutor do Aereo Clu
be de Bom Jesus, Senhor Lau- 
reano Bombassaro, o qual fará 
revoadas amanhã e domingo, 
dando assim, ensejo para todos 
os que desejarem voar, de levar 
á efeito, n seu intento.

Comunica o Aereo Clube de 
Lajes, que sob a direção do 
referido Piloto Instrutor, acham- 
se abertas as inscrições para a 
primeira turma de alunos á se 
brevetarera pelo Aereo Clube de 
Lajes, cujas aulas se iniciarão 
brevemente.

Os interessados deverão pro
curar o Sr. Wandyck Silva, Pri
meiro Secretário, que fornecerá 
todos os permetiores necessá
rios.

IVANNYR MONTENEGRO 
2a. Secretária

2" Batalhão Rodoviário

Em
dei
Pi

Arame Farpado Galvani
zado, Novo, Americano

FIO N- 12 1/2 BIFG

PESO 45 quilo9 liquido, por rolo — METRAGEM 450 
Metros por rolo

COM 4 farpas reforçadas — DISTANCIA de 3" 
(7,5 cms.) entre cada

GALVANIZAÇÃO PERFEITA

MATERIAL NOVO DE USINA

FIOS E ROLOS DUPLOS

Grampos Galvanizados e Polidos paro Cerca
N- 1 ”  x  9 — Caixas com 50 quilo9 líquidos

Grandes estcqoes para pronta entrega
Importadores e Distribuidores E xclusivos para Santa Catarina 

COMPANHIA IMPORTADORA “ J O B R A S H j ”

J O I N V I L L E
Consultem preços aos representantes locais.

GODINHO & SOGAS
Rua Cel. Cordova n« 24 

— L A G E S  —

Ótimo negocio
Vende-se uma boa e grande 

casa de material, sita à rua Emi- 
liano Ramos 72, com instalação 
eletrica e sanitária, com gara- 
ge b benfeitorias, grande terre
no amurado dando fundos na 
rua do Tanque.

Tratar com João Waltrick 
Coelho, na mesma casa.

Lauro de Freitas Góes e Nadir Waltrick Góes
participam aos parentes e pessoas amigas o nascimento de 
sua primogênita que na pia batismal receberá o nome de 
YARA MARIA, ocorrido em 25 do corrente em sua residên
cia.

Lajes, 28 de Junho de 1947.

RADIOS “ P I L O T “  RADIOS

0  RADIO DE A M A N H & , APRESENTA-SE HOJE
Os modelos para 1947, especiahnente desenhados para o 
nosso país; constituem o que há de mais perfeito no gêne
ro e funcionara sem estabilizador,, de 100 a 200 volts.
Para evitar desenganos, compre aparelho de radio da afa
mada marca “PILOT“ com 1 ano de garantia.

Demonstrações práticas cu informações, na casa 
do profissional.

Guilherme Karl
Rua Cel. Emiliano Ramos, 34

Assinem o «CORREIO LAGEANO,

Üi*. Edison Valente
Procedente de São Joaquim, 

chegou a esta cidade o Dr- 
j Edison Valente, Secretário da 
Segurança Pública do Estado.

8. S-i. que por muitos anos 
'exerceu o cargo de Delegado 
‘/Regional com sede em Lajes, 
desfruta aqui de um largo cir
culo de relações e amizades.

Ivandel Godinho
A negocios da importante Cr-1 

ma desta praça, Godinho & So- ! 
cas, da qual é socio, seguiu 
para o interior do Estado o Sr. 
Ivandel Godinho.

Liborio Schweitzer
Do Rio e São Paulo. onde 

se encontrava, a negocios, re-j 
gressou o Sr. Liborio Schweitzer 
do atto comercio desta praça.

' Evillsio Heusi
Acompanhado do sua exma. 

familia, regressou do Rio de 
, Janeiro o Sr. Evilasio Heusi, do 
comercio desta cidade.

0  S A P A T O  L H I l
Um a sapataria d iferente

Onde V. Sa. sempre encontra o que deseja
V isite, sem compromisso, as nossas exposições dc sapatos 
de todos os tipos e preços, para homens, senhoras e  crian
ças.

S e m p r e  n o v i d a d e s !
Rualb de Novembro _ Lajes

F a r má c i a  S ã o  J o s é I
è de OSNI TOLENTINO DA SILVA
L  Farm acêutico D ip lon -.-ío

LjÇ Rm  16 de Novembro n° 25
F"* L A J E S

V ariado  sortim ento de m edicam enta*  -* 
n ac io n a is  e estran g e iro s

t o l í S ! « ? “  1“  grande varledade -  Produtos opo- L rupicos -  Soros e vacinas -  Produtos voteri 
nariOB — Homeopatia.

MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA
Vende Barato e é Caea de Confiança

-Ä t Preços dc

Afira de tratar de sous interesses militares, deverão com
parecer a Séde do 2 Batalhão Rodoviário os cidadãos: 
r  Walmor Mariano da Silva, da classe de 1920, José Maria 
Pedroso, da classe de 1924, Jaime Camargo Batalha, da c 1 asseI 
de 1913, Valdevino Vieira de Souza, da clâsse de 1913, Joãol 
Maria Ribeiro da Silva, da classe de 1924, Anisio Mortari.*! r|J 
classe de 7908, Claro Sebastião Rodrignes, da classe de 1924,1 
Jani Oscrio Wolff, da classe de 1924, Aureo Antunes do Ama-I 
ral, da classe de 1922, João Maria Morais cie Freitas, da classel 
de 1917, Luiz Antonio da Rosa, da classe de 1912, Sebastião 
Oliveira, da classe de 1922, Amoldo Kõche Carsten, da classel 
de 1925, Alcides Alves Rodrigues, da classe de 1910, Francisco 
Rodrigues VareD, da classe de 1917, José Luiz da Rosa, da clas
se de 1922, /Intonio Floriani, da classe Je 1924, Jeão Camili 
da Silva, da clase de 1921,

Lajes, 27 de Junho de 1947
GERSON DE SA’ TAVARES 

Cap. Chefe da Repartição Alistadora Alc
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