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Na última convenção péesse- 
i Jeista Lajeana, ouvimos com 

raser e intima satisfação a in- 
ieação para Prefeito desta co- 

i luna do n o s s o  conhecido 
W lD ãL  RAMOS JÚNIOR.

E’ de fato uma acertada indi- 
sçãa feita pela convenção, que 
em podia proceder de outra 

faneira.
Na escala descendente da po- 

tlca interna brasileira, nós pe- 
uenos átomos da nação, e ao 
íesmo tempo sua força, pen

bondade características, cum 
primenta na rua cu recebe em 
seu gsbinete o pobre e o rico, 
o branco e o preto e seu modo 
de proceder com um é o mes
mo para com todos, seja qual 
for sua classe, seu modo de 
pensar político e mesmo com 
seus mais encarniçados inimigos, 
uaquele coração cristão e bo- 
nissimo, não há lugar para o 
ódio, quereis mais alta virtu
de ?

Sim, acertada é esta indiea-

A Constituição dr> Estado 
de Santa Catarina está pron

Enérgicas declarações do sr. 
Nereu Ramos

-ri ando um pouco, veremos que ção, e o povo Lajeano demons- 
iara o bem da Pátria e futuro trou neste ato a justiça, no jul- 
randeza nacioaal num próximo ! gamento do nosso prefeito, de 
aturo, temos o dever sagrado'que é ele merecedor. Tenho 
e levantar nossos últimos olha-. certeza que no p r ó x i m o  

até Eurico Gaspar Dutra, | pleito, será sagrado nas urnas, 
lereu Ramos, Aderbal Ramos1 mais uma vez, Vidal Ramos Jú- 
la í-ilva e Vidal Ramos Júnior, ni<>r, para continuar dirigindo 
ois são esses os homens com os destinos de Lajes, 
apacid&de mais que suficiente
»ara levar o Brasil aos altos Aos despeitados e cégos mos-

Pio, (AN) — 0 sr. Nereu Ramos, quando deixava o 
Senado, interpelado pela reportagem sobre a 

ta e será promuluada^pro-, marc^a dos entendimentos com a UDN, respondeu: «A- 
\avelmente dia 23 deste, cusam-me de estar torpedeando o acordo, quando apenas 
Tendo a imprensa conhe- estou procurando preservar o meu partido E' meu de- 
cimento do seu texto da- ver fazermos ponto de partida a nulidade dos mandatos 
mos aos nossos leitores li- d” 9ue eram portadores os comunistas. Não podemos 
geiras referencias sobre os transigir nesta questão e só por isso acham que estou 
Poderes Legislativo e Exe- torpedeando, o acordo como objetivo de ser candidato do 
cutivo. 0  mandato de go- á presidência da República no futuro pferiodo. Que
vernador e dos prefeitos é Pres8a tem o nosso adversário!------E «ontinuou.
de 5 anos. A legislatura dos1 Procuro fortificar o meu partido. Sobre isso não há 
deputados e vereadores du- dúvida: Procuro. Agora, que isto seja em meu proveito,

não concordo. Us fatos esclarecerão tudo mais tarde. 
Procuro fortificar o PSD, para os embates que teremos 
de travar, da mesma forma que a UDN, e outros par 
tidos estão procurando agir. «Disse aiDda: Estamos dis- 

brasiíeira Dascidos no ex 'P09tPS a concordar com tudo quanto não fira o nosso 
trangeiro. Para prefeito e ‘'Ponto de vista já  amadurecido*, acentuaudo: Transigire- 
vereador basta ser cHadãoj"108 antp os interesses do pais, mas dentro do nosso pro-

rará 4 anos. bó podem ser 
eleitos governador e depu
tado os brasileiros natos e 
os filhos de brasiieiro ou

brasileiro. A Assembléia reú
ne-se à 15 de abril o fun
ciona até lõ de novembro.

grama

...» ....... « ____  —  ----- , —  r oiuua, a«, .« ^  ......___ _ bém no critério da popula- , feito o Presidente da Cama-
líncaros de uma das primeiras1 tro a Lajes de 1930 a 195°. en- Qainarag reunir se-ão or-jção, os vereadores para es-jra e o vereador mais vota- 
k õ e s  do mundo. tã° bem triste Pnnceza da Ser- dinariamente. cada trimes- ta primeira eleição, foram do.

tre, durando cada sessão divididos em 5 grupos: 15,13' Oportunamente daremos 
legislativa 20 dia9, no má- 11,9 e 7. Sómente a capi-'maiores detalhes com refe-

I3çõe
Vidal Ramos Junior, com seu 

»assaüo impoluto, sen proceder 
lonesto e sua administração

ra, de manto enlameado e sa
patos rotos, e em seguida a 
Lajes de 1940 a 1947. que está

lerfeita é natnralmente indicado lai, sorridente rainha bera calça-1 x^ 0 Os vereadores pode-1 tal terá 15 vereadores, osrencia a nossa Constituição, 
e o ato da j da e guarnecida de ótimos pré-) r&o a£r remunerad0B

foi mais aue1 dios e estradas de rodagem, que . nto, mau q u a a ,odüS os pontos. t> Enquanto as Camaras nao
quem foi o autor disto? Certa - elaborarem seu Regimento 
mente não fui eu E, facilmen- Interno, poderão reger-se 
le se avaliará o que será a fu- jd Regimento de 1936 
tura Lajes de 1947 a 1 9M,com Q nuaier0 J e deputados,

Silva, Nereu «unca inferior » 37, serájiados da data d» promul- 
-  - -  ~ * fixado por lei, em propor { gação da Constituição, bubs-

iara esse cargo 
onvenfáo não 
néra formalidade, para sua con- 
dencia de represeutante da con- 
:iencia nacional.

Lajes, a hoje Rainha da Ser- 
■a, teve a dita de possuir em 
íeu meio o Dr. Cesar Sartori, 
ognominado com jusliça o Pae 

los Prelos. Tem porem a hon
ra de ser berço e admiradora 
Je Vidal Ramos Junior, que é

demais municípios figuram 
nos 4 restantes grupos. La
jes terá 13 vereadores.

As eleições municipais re
alizar-se-ão no primeiro do
mingo, após 120 dias. con-

Ramos e Eurico Gaspar Dutra 
Para o bem de Lajes e da 

Pátria, Lajeanos, pensai ura
:om m a is  justiça ainda » Pae pouco na situação da nossa 
d„s Pobres, esse homem huma- Rainha da .serra, é o q e 5 
no que com sua urbanidade e peço.

ção que seja de um para 
cada 50 mil habitantes no 
aumento da população do

titue o governador o Presi 
dente da Assembléia e o 
Presidente do Tribunal de

Estado. Baseando-se tam- Apelação. Substitue o Pre-

na feitura da qual, o muni
cípio de Laje9 esteve con
digna mente representado 
na figura brilhante do de
putado João Ribas Ramos, 
relator geral do Projeto de 
Constituição, e que destaca
da atuação exerceu, tanto 
na Comissão Constitucional 
como no plenário, por oca
sião dos trabalhos constitu
cionais.

Para a Exibição do Grandioso Filme:

G I L D A
fts ingressos já. estão à venda na Bilheteria do Cine Teatro Canos Gomes

Para a» duas SoasOee do Domingo à» 7 « 9 horas « Segunda e Terça-feira, is  8 horns 
.  nMA PRODUÇÃO EXCEPCIONAL Da «CCLUMBIA - E TEM COMO PROTAGONISTAC  I  L  D  À  - - -  V‘ A FORMOSA ESTRELA RITA HAYWORTH

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



19-7-4"
«* V b #  i  t& ç W j I ttÊ H L  BLM* ‘ «"»•••'
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Para você

e)Jn Ã x & e t& ã  t c o  A.

Dia 19

Ribeiro, esposa do sr. Ed 
mundo Ribeiro, ruralista 
neste município.

— O sr. Otaeilio Granzotto
A Srta. Iracema Muniz, i.idustrialista en Anita Qa- 

1’ilha do Sr. Oswildo Muniz ribaldi.
do comercio desta cidade., — A menina Vera, filha 

Dia 20 I do sr. Victor de Olivmra.
A Exma. Sra. D. Oelme Dia ‘25

H. Vieira e Silva esposa do A Exma. Sra. D. Lonita 
Sr. Wandiek Silva, do alto Ramos de Uliveira, esposa 
comercio desta cidade. do sr. Amadeu Neves de

— A exma. Sra. D. A tné- . Oliveira, do comercio desta 
lia Buono, esposa do Sr. j praça.
Mario Bueno, funcionário 
da «Construtora Lajeana»

A Srta. Anicia filha do 
Sr Camilo A. Correia, de 
Capão Alto.

— Terezinha, filha do Sr. 
Quintino Furtad»», professor 
em Correia Cinto.

Dia 21
A menina Sara Marisa, 

filha de Sr. Octavio Cordo
va Ramos, D Tabelião de 
Notas.

— 0 acadêmico Aldo Ri
beiro Ramos, filho do Sr 
José Luiz de Oliveira Ramos, 
fazendeiro neste mumcipio.

— A Srta Ana Maria, 
filha do Sr. João Xavier de 
Oliveira, fazendeiro em An
tonio Inácio.

— A Srta. Hilda, filha 
do Sr. Camilo A. Correia, 
de Capão Alto

Dia 22
A Srta. Anita, filha do sr. 

Camilo Alves Correia.
Dia 23

A Exrna. Sra. D. Apoli-

De você apenas resta a pe
quenina fotografia que o tempo 
desmaiou, e que trago no meu 
peito, em cima do coração.

O resto morreu, ceifado polo 
vendaval do tempo.

Mas me lembro ainda da noi 
e longínqua em qut cheguei |J 

tremendo á tua janela c vocêí* 
disse apenas: «Vem, as estrelas 
•-stSo ali mesmo».

Então sonhamos olhando o 
céu cheio de clhos bulhardes, j

Depois você se foi e tudo 
norreu.

Uma esperança moida pelo 
peso do destino. Uma esperan
ça a mais que morreu como s 
flor que regamos toda a manhã, 
acariciando, e que um dia a 
geada leva, deixando apenas

i^lcoacit c^efix cRoaav

c Criffa Caòcitotto

participam aos parentes e pessoas de suas relações 
o seu contrato de casamento.

Caxias do Sul, 17 de Julho de 1947

C i c l o

A Srta. Dolores |cm*a.‘. . roí assim a ->ua partida,
(tosta, f,.ha do sr. Antonio' E agora que veio* o inverno
Amaral Costa, rurahsta cm matar as flores e esconder as!

estrelas, eu escrevo esta mensa-j 
gem de recordação, p<.ra *■—a 
que passou pela minha

Vigia.

Srta. Ada de Castro 
Silva

vocé 
vida :

como um sonho bom.
WILSON

Noivado
O Sr. Moacir Feüx Rossi. doj 

alto comercio de Porto Alegre, 
contratou casamento com a dis- 

Xtinta Srta. Zilla Lszirutto, da 
sociedade de Caxias do Sul.

Lares em festas
O distinto casal Sr. Oscar 

Sohw.-itzer e Sra. Maria Cristi
na de Araújo fichweitzer estão 

; de parabéns, polo nascimento 
de sua filhinha Míriam Apareci
da, ocomdo em 13 deste mês, 

No dia 21 do corren te  ve- na Maternidade Tereza Ramos, 
rá passar mais um r iso n h o I — o —
aniversário natalício, a S r ta .  j Estão com o lar em festa, o 
Ada de Castro Silva . .d istin to iSr R»u, «Mo funcioná-
elemento da eouedade la - , ------- e«oosa D. Estelita Rau.

Olhei a vida com meus olhos bons . . .
E ela não quis o!har-me, frente à frente,
Para ver que eu a amava, como um crente.

Depois, olhei-a suplicante, aflito,
Tendo nalma clamores de revolta,
E ela sorriu, sem dó, desse meu grito !

Dardejando impropérios pela boca, 
Arquejando de cólera incontida . . .
Tive desejos de matar a Vida,
E ela se pôs a rir como uma louca !

Hoje, que a própria vida me fez ruim,
Olhando-a sem a mor. sem fé, sem crença,
Quase feliz na minha indiferença.
Vejo que ela abre os braços para mim ! . . .

Vida, não és nem mesmo original,
Porque as mulherea todas são assim . . .  v

M ario Lopes de Castro

Castro Silva.,distinto, V 'oaquim R«u. «Mo ti 
, - , , , .rio ca C '■ sti Hoepcke,to da sociedade la-, n FcJn- f . - j . exma. f cposâ u. cstelim »vou.

nana Valente, esposa dosr.jjeaDa, Vice-presidente do pe|„ nascimento de sua primo- 
Oamilo Valente e progeui-’ aristocrático «Üreroio Ra-j gemia, Lidia, ocorrido em 12 
tora do Dr Edison Valen-’. malhete Roseo» e filhado 
re, Secretário da Segurança. Sr. João (iualberto da Sil-

du corrente, na Maternidade Te
reza Ramos.

Púbiica do Estado. !va Filho.
— Leopoldo, filho do sr. j Nesse dia a graciosa nni-{

Leopoldo Dias Braescher
3. Sgto. Maaoel da0  ’

Lúcia Regina

Oscar Schweitzer e
Maria Cristina de Araújo Srhsveitzcr

participam aos parentes e pessoas de suas relações, o nas
cimento de sua filhiniia MÍRIAM APARECIDA, ocorrido 
em 13 do corrente, na Maternidade Tereza Ramos.

Lajes, lõ de Julho de 1947.

Cap. J  offre Sampaio e Ita Ramas Sampaio
Retirando-se para o Rio de Jan eiro , onde vAo residir,^despedem -se. 

por este meio, por n.io poderem faze-lo  pessoalinente, de todas as 
pessoas de suas relações, oferecendo seus préstim os naquela capital, 
á rua Almirante Tainaudartà, 42, Apartamento 13, Flam engo.

-* ih ' "
Silva Goulart, do 2’ Bata- jculo de relações que pos 
Ihão Rodoviário. isue, onde é apreciadíssima

Dia 24 1 pelas altas virtudes que lhe
A Exma. Sra. D. Titaf ornam a personalidade.

Porque você deixa transparecer Da fisionomia o que 
lhe vai na alma? Porque os olhos demonstram o con
flito que vai em seu intimo ?

Não sabe reprimí los V Não quer ? A covardia lho 
impede? Não creio . . . Recalque a fraqueza que lhe 
subornou e coloque sobro ela um peso de chumbo.

Levante a cabeça e não pense naquela quu lhe ma
goou. Despreze-a; Ela não soube corresponder ao a eu 
amor . . .

Você acha que lhe repudiando ela fez a sua des
graça ? Nãj . . . Agradeça-lhe o te-lo feito, porque des
graçado series em seus braços.

Não se deixe abalar pela lembrança de u'a mulher 
futil, vaidosa e leviana. Esqueça-a. Faça dela uma som
bra, um fantasma quu o arrastava para o pó.

Repudia ! ,  Despreza, e se possível for, odeia !•;
MA RA REÜINA

versariante será homena-j
geada no seio do vasto c i r - “ £ lT1 gCZ0 de férias, chegou!

<le Florianópolis a menina Eu-f 
cia RrgÍH.i, aplicada interna do 
Colégio Coração de Jesú-> da • 
quala capital e filha do Dr. Acá 
cio Ramos Arruda.

Terezinha W altrick 
Coelho

Por motivo de seu aniversá
rio, transcorrido em 13 do cor
rente, recebeu cumprimentos de 
suas amiguinhas e pessoas de 
suas relações, a graeiosa meni
na Terezinha Waltrick Uoeltio, 
filha do Sr. João W.dlrick Coe
lho, criadoi neste n-unieipio.

Covardia?

Gap. J.ffre  Sanipai
Seguiu para o Rio de J a n e i 

ro, acompanhado de sua jovem 
esposa Sra. Ita Ramos Sampaio, 
o Gap. Joffre Sampaio que ser
via no 2• Ratalhão Rodoviário, 
aqui acantonado.

O difttinto oficial vai fazm- o 
curso de Estado Maior, naque
la capital.

Joaqu im  Rau e Estelita Rau
participam aos parentes e pessoas de su .s relações o ras- 
cimcnto de sua primogênita, LIDIA, ocorrido e i  12 deste 
mes, na Maternidade Tereza Ramos.

Lajes, lõ de julho de 1947.

1’i'of. Epaminondas 
ilu Vale

Por motivo de seu aniversá-

da maior alegria, na intimidade 
d» Exma. familia Vale, que cu
mulou de gentilezas todos os 
que lá compareceram.

rio natalício, transcorrido em 1 3  
deste mês, o Sr. : Epaminondas 
do Vale, Professor da Escofa 
Agrícola «Caetano Co.«ta», ofe
receu, em sua chacara, no Mor
ro do Posto, um suculento chur- 
lasco regado a vinho e cerve
ja, a um grupo de amigos que 
o foram cumprimentar.

A festa decorreu êm meio

Oetavio da Silveira 
Fiiho

Encontra-se nesta cidade a 
passeio, o Sr. Octavio da Sil- 
verra Filho, digno Inspetor do 
Ensino, era Florianópolis, onde 
esta residindo.

Dr. Aujor Luz
Médico — Operador — Parteiro

RAIOS X
ELETROCARDIOGRAFIA

Oudas Curtas — Infra 1'ermetho —'Ultra Violeta 
ALTA CIRURGIA

Consultório: EDIFÍCIO DA TELEFÔNICA — DAS 9-11 e 3-ú 
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



« l í  * «  dn“ - “ !? 0 6 deda |llá mais dt 30 anos, sem in- 
ra.io o domínio da suplicante | terrupção, nem oposição e por-
°nbl; , a°H a,udld° t,,rreno. «cão- tinto cora os requisitos para o do citados, ainda, para no prazo -

legal, apresentarem contestação 
e para seguirem a causa até fi-

usocapiílo. -  Citem-se os in
teressados cujo paradeiro se 

. desconhece e os incertos por
nal sentença, sob as penas da editais com o prazo de 30 dias.

o nnn CSta °  va,or de Expeça-se precatória oara a ci- 
t 3000,00 para os efeitos da.tação do dominio da União 
.axa judiciária. Protesta-se pro- FlorianopolK - Custas pelo;
var o alegado com os depoimen
tos pessoaes de interessudos e 
dc testemunhas e vistoras. A

■ W &  -V

Edital de cita
ção

O Doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de 
Direito da Comarca de La
jes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei 
etc.

Faço saber aos que o presen
te edital, com o prazo de trin
ta (30), dias virem, ou dele co
nhecimento tiverem, que por.
parte de Dionizia Ribeiro da i J-Ii  ̂ o o . ,
Rosa, brasileira, viuva, domict ? l8°  Rv?m° S (BrsanC° ’ A,iv<?ga-
liada e residente no distrito de\ t ' - 7  Na/ et,f °  1 ue estavaue devidamente selada e com as

p fm fpifa à c ' 5 3 estampilhas inutilizadas na for-
r i n -  Fymn °<fUln e '. ETI“ jma da lei, foi exarado o seguin- 

D; -  U,IZ-de i fe DESPACHO: ^  A. Para a 
r,.. . ar^a d“ L-sjes.. ■ justificação prévia designo o 

- Dion.zia ttbeiro da Rosa, br a- [,ia , 8 <J0 coírente, para a, 10 
s.le.ra viuva, maior de 00 anos, horas da inanh3, ua Sala dos
domiciliada e residente no dis- de, pachos deste Juizo, feitas as 
trio e eiro gro. desta Co- intimações e nobficações neces- 
marca, por seu procurador i,.- sárUs cie„te o ©r Promotor. =  ...
fra-ass.nado, vem mu. respei- Laje5i 3 6 4 7 . -  lvo üu jihon. _ aos autos. 
tosamente, expor e requerer a Rea|izada a justificação, profe- 

Excis. o seguinte: — Io ~ i riu o Meretissimo Juiz de Di- 
Ha mais de 3o anos, possue a rejti> da Comarca, o seguinte 
suplicante, como sua, no lugar i DESPACHO: - Vistos, etc.,
Fazenda dos Correias, dis-, j| jLQo procedente para que 
trito dc Cerro Negro, desta co produza os devidos «íeitos, a

em
FlorianopolK - Custas pelos re
querentes. -  Lajes, 3 de Julho 
de 1947. - Ivo Guilhon, Juiz de 
Dóeito. - E como tenha a su-

fiiarca, sem interrupção nem 
opusifáo de pessoa alguma, 
uma gleba de terras, q>ie mede, 
mais ou menos 400 000 m2, con 
frontando com Octaviano Fa
gundes, herdeiros de Honorata 
dc tal, e comunhão pertenceu 1 
te á familia Correia e herdeiros 
de Benvinda Correia; nessa gle
ba, tem a suplicante, construída 
uma casa de madeira, onde re
side — 2o -  Que, no morien 
to, é impossível precisar a quem 
pertenceu essa gleba de terras 
um» vez que seus primitivos 
donos a abandonaram há mais 
de 50 anos. 3 ‘ — E, como a 
suplicante, possue o aludido 
terreno ta! como se acha supra 
descrito, ha mais de 33 anos. 
mansa e pacificamente, sem 
oposição ou embargos de es- 
pecie alguma, quer legitimar 
sua pesse, r.as termos do Có 
digo Civil. — Para dito fim re
quer a designação do dia, hora 
e lugar, para a justificação exi
gida pelo ait. 451 do Código 
de Processo Civil, na qual de
verão ser inqueridas as testemu
nhas Hortencio Carlos do Nas
cimento, Joaquim Quintino da 
Silva e Luiz Coelho de Avila, 
brasileiros, maiores, residentes 
nesta comarca — Requer, ou- 
trossim, depois de feita a jus-
tifierção, a citação pessoal dos __
confrontantes acima indicados, __
do representante do Ministério ji 
Público, da Diretoria lo Domi- I 
nio da União, por precatória e, 
por editaes, dos interessados 
ausentas e desconhecidos, todos 
para acompanhar os termos da 
presente ação de usocapião, 
depois da terminação do prazo 
dos editaes, nos termos do ar
tigo 455, do Código de Proces
so Civil, por meio da qual d e - •

esta Pede deferimento. — La- plicante pedido a citação por | 
F S   ̂ de junho de 1947. — pp. edital dos interressados ausen-]

tes e desconhecidos, mandei j 
passar este,S pelo' qual cito e| 
chamo os referidos ausentes e; 
desconhecidos para todos os 
termos da ação, até final sob 
pena de revelia. -  Para os de
vidos efeitos, se passou o pre
sente edital, que será afixado 
no lugar púbtico de costume, 
publicado na Imprensa Oficial 
do Estado e na Imprensa -local 
ficando ainda uma copia junta' 

Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos tres 
dias do mes de Julho do ano 
oe mil novecentos e quarenfa e 
sete (3/7/1947). - Ku, Waldeck 
Aurélio Sampaio, Escrivão do 
Civel, que o datilografei, subs
crevi e por ordem do MM. 
Juiz, também assino.
Ivo Guilhon Pereira de Mello 

Juiz de Direito 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel.

justificação promovida por D/<>- 
nizia Ribeiro da Rosa, constan
te do depoimento de fls , por 
força da qual os requerentes 
demonstraram estar na posse 
da gleba constante da inicial,

Oficina mecâdica
“International“

Rua Cel. Cordova, 8. n.

ÇompJetnmenle aparelhada para atender quaisquer 
serviços de concertos de caminhões, automóveis e 

motores em geral

:i por competente técnico
Sk.vço fâpida b garantido

L A j R S Sta. Catarina

Mario Vargas & Cia.
Comunicam aos seus amigos e freguezos a mudança de 

seus escritórios, da rua 15 de Nov. mbro, para a rua Tiago
de Castro, prédio Mario Vaigas.

Lajes, 10 de Julho de 1947

Redes Estaduais Aéieas Ltda. REAL ”
V ir g e n s  a é re a s  com  lodo o conforto, entre Curitiba — São 

Paulo -  Rio e Porto A le g re , só aos luxuosos aviões da «Real.

Reserviõn passagens nesta cidade com 
C. MONTENEGRO & CÍA.

Ä  ^/ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ,

D E . C U B C N / JC C JQ A  - £
iaclwre. em dê nelas jurídicas e aoclaU , pela FàçuW ^.de  

Direito do Estado de São Paulo . ^

iíÉ L iC  C A H C Í V IE li^ k
l a ®  em dênc.as Jurídicas e Sociais, pela Faculdade dc 

Direito do Estado do Rio de Janeiro

ccítam o patrocínio de todo e qualquer serviço de sua pmc c iu m  o pauo-H iiu ---------- .-. ,, .-
cabias cíveis (doações, tesUmento*. inventario!, di 

tão e'demarcação .de terras, etc.), criminais, orfanológ.cas, etc

Vende*S8
i
i Em ponto central, um ban- 
galO de estilo moderno sendo 
tarubem ótimo ponto comer
cial situado numa das es
quinas da rua Quintino Bo 
caiiiva com 30 mt. do frente

Tratar nosta redação.

Assinem Correio Lageano

De Carli & CecconeUo
Exclusivistas RENNER

Praça Ju lio  de CaRtilho», 18ÍW — Fone 404 — Eud. Telegr. «LUAR»

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

rias - Apetrechos para tenis (raquetes, bolas encordoamentos).

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

D R .  | O Ã 0  C O S T A  N E T T 0
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos
Operações: de Estomago. Intestino, Apendicite, Figado c 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (papo/ Hérnias, Varizes e He- 
rnonoidas. Rins e Próstata, Utero. Ovários e Seios. Tumo- 
resem geral. Cirurgia dos Ossos e Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

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

C o n su lto r io : Praça Jo3o Pessoa ( e m  c i m a  do Café CfUZíira)

Dr. Cândido Ramos Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da Conceição, 8 — RIO DE JA N E IR O

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

Sub-A gentes nesta cidade

G. Montenegro &  Cia.

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

MATRIZ FILIAL
Rio do Sul - S. Catarina

Rua Cario» domes, 98
Lajes -  Santa Catarina

Rua Oel. Tiago de Castro, s. n.
Caixa Postal, 41J

KNDEREÇO telkorAeico «J O W O L C O»

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

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

Calorie Company

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

Automóveis 
CaminliOos 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Kstacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Oonn-rciais 

Artigos Domésticos Elétrico» 
Baterias 
Motores

Joinvile

Mndeirns 
Cimento*.

( nsolinu 
Oleos eno 
Quoros 

/*eça Dv Soto, Doil^e 
International, Kord- Chrvro 

let, etc.
Pneus e Câmara« dear 

SegurodOeruis
Radio«
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19-7-47
Ji r C u M a à i

Editai de Cita
ção

O Cidadão Hernielino Ri-

dona Oelecina Sutil de Morais, e desconhecidos, para todos os 
digo de Oliveira, que por sua termos da ação até final, sob 
vez herdaram dita gleba, horan- pena de revelia. -  Para os de-
ça essa que remonta a JanuA- vidos efeitos, se passou o pre-
rio Agostinho de Oliveira; 6' -Isente edital, que será afixado 
Que são condôminos; Juvenal' no lugar público de costume, 

K. s_- , ,  . n José de Souza e sua mulher,! publicado na Imprensa Oficial
i c i d !  de l í , * «  « •  a .  Sul, Ido Estado ,  lo.pr.-nsa local,

Hirpltn ftvn rr□ Hi- Alves Corrêa e sua mulher,, na forma da lei, ficando ainda j
, , n , . Ha ç . Dorvalino Pereira de Jesus e uma cópia nos autos. - Dado e, 

J ’ ‘ * sus mulher, .Manuel Rodolfo Ri-j passado nesta cidade de Lajes,!
beiro e sua mulher, Joào Adão Ar' c ~ "  ‘ ~ »r-<!Catarina, na forma da lei, 

etc ,
Faço saber aos que o presen

te edital, com o prazo de ses
senta (60) dias, virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por 
parte de Jodo Batista José de 
Sousa e Mana José de Sousa, 
brasileiros, solteiros, maiores, 
residentes nos distritos de Ani
ta Garibaldi e Antonio Inácio, 
respectivamente, aesta Comar
ca de Lajes, me foi feita a se
guinte PETIÇãO: ‘ Ex-no. Sr, 
Dr. Juiz de Oireito da Comar
ca de Lajes. • J<>áo Batista Jo
sé de Sousa e Maria José d e ' Juv!rnal JÜS* d? Matos

e sua mulher, João Maria Alves 
e sna mulher, João Francisco 
Neris e sua mulher, Pireeido 
de Sousa Lopes e sua mulh r, 
João M ria de Oliveira e sua 

.mulher, Hortencia de Sousa 
I Lopes, viuva, todos residentes 
j no distnto de Anita Garibaldi, 
I desta Comarca, Belmiro Corrêa 
da Lu/, e sua mulher, residen 
tes no distrito de Cerro Negro 
desta Co narca, sucessores de 
Joào Antonio de Lima, sucesso
res de Delfiuo Joáo dos Santos,

e sua
Sousa, brasileiros, s o l t e i r o s ,  
maiores, proprietários, sendo o 
primeiro domiciliado e residen
te no distrito de Anita Garibal
di, desta Comarca e a segunda 
domicili-da e residente no dis
trito de Antonio Inácio, desta 
comarca, sendo legítimos senho
res e possuidores de tres gle
bas de terras (cf. documentos 
juntos) no imóvel por indiviso 
conhecido por “ Fazenda dos!

de Cerro Negro, desta Comar
ca, sucessores de Abílio Mota 
dos Santos sucessores de Ma
nuel Paulo Pedroso. - Querendo 
os .Suplicantes promover a de
marcação e a de divisão do 
imóvel, requerem a V. Excia. 
se digne mandar citar os referi
dos confrontantes e condômi
nos com suas mulfleres os que 
forem casados, expedindo edi

Januários”, situado no |agar ^̂ 1 de citação para os de para- 
“ Vargem Quente” distnto de de,ro ,nCe,'°  e . ,e ,lorjdo Par*-
Anita Garibaldi, desta Comarca 
e desejando demarca-lo e se
parar as partes pertencentes, 
digo, ás suas partes das dos 
outros condôminos, por seu | 
procurador abaixo assinado, peü* d® reve ,a* coin a 
quere m propor a» necessárias f e

no prazo legal contestarem a 
açà<>, se quizerem, e para os de
mais termos do processo até 
final, pelo que ticam desde já 
citados por todos seus termos,

conde- 
outros ao

Estado do Santa Catarina, aos 
oito dias do mes de Julho do 
ano de mil novecentos e quaren
ta e sete (8-7-1947) Eu, Wal- 
deck Aurélio Sampaio, Escrivão 
do Civel; que o datilografei e, 
por ordem do AfM. Juiz, subs
crevo e também assino.

Hermelino Ribeiro da Silva
Juiz de Paz no exercício de

Juiz de Direito (

Waldeck Aurélio Sampaio J 
Escrivão do Civel

- Oficina Mecânica
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 agradeço a 
preferencia que me dispensarem.

Lajes. 2 de Junho de 1947 

Alberto Hermanii (GERMANO)

pa-
ações de <Lm<rc ção e divisão,’* WBan,.° de *,,a c«n,a nas des’, pesas da ação, e integral quan

to a parte contenciosa a que de--  em q.j. provarão • 1- -  Que 
as terras da «Fazenda dos ja 
nuários» pertenceram a Januá
rio Agostinho de Oliveira, que 
as conseguiu da Presidência da 
Província por ato de 20 de de
zembro de 18S7; 2 ‘ - Que o co
mum é proprio para indústria 
agricola i: pastoril; 3’ Que o 
Comum confronta com terras de 
Herciliu /osé de Matos com as 
as de >uce->sores de Vidal Fran
cisco de Chaves, com as de 
herdeiros de Francisco do Ama
ral Varela e com as de suces
sores de Salvador de Sousa Lo
pes, mas que necessitam ser 
demarcados os limites; 4‘ - Que 
* autora Maria Jof.é de Sousa, 
tem no citado imóvel uma parte 
ideal de seiscentos e treze mil 
quatrocentos e oi'enta e nove 
metros quadrados (613489 ns2), 
que obteve por compra feita a 
Antonio dc Andrade o sua mu
lher Astrogilda de Andrade e 
Maria Antonio de Andrade (cf. 
documentos juntosj, que por 
sua vez con-eguirum por herança 
de Ana Maria de Oliveira, que 
por sen turno herdara de J a 
nuário de Oliveira; 5 - Que o 
autor João Batista José de Sou 
sa tem as seguintes glebas no 
imóvel coirum: -  I) - uma gle 
ba de cem mil metros quadra
dos (100.000ms2), conseguida 
por compra feita a Jorge da 
Silva Mota e sua mulher dona 
Zulmira Sutil de Oliveira e Vi
dal Sutil de Oliveira e sua es
posa dona Maria Candida da 
Silva, que conseguiram dito ter
reno por herança que remonta 
a Januário Agostinho de Olivei
ra, II) outra gleba de terras de 
cem mil metros quadrados 
(100.000ms2) conseguida por 
compra feita a Bernardino Pe-

rom causa, citição que se tor— j 
nará extensiva aos atos da exe-: 

dando a!cução. • D e A esta
causa o valor de dez mil cru
zeiros, sendo do's mil cruzeiros 
para a demarcação o uito mil 
cruz-iros para a divisào. - Pede 
deferimento. - Lajes, 26 de Ju
nho de 19J7. -  Pp. Osni de M. 
Regis, advogado residente em 
Lajes. Documentos: -  1) - Pro 
curação. - 2) • Taxa judicial. 
3) Certidão dn titulo de legiti
mação de terras de Januário 
Agostinho de Olivoira. - 4) - 
Tiaslado da escritura registada! 
sob n 2.181 no 2- Cartorio do! 
Registo de Imóveis. • 5) Trasla-j 
do da escritura registada sob, 
n. 2165 no Carlorio do Rcgislo 
de Imóveis. - 6) Tradado de 
escritura registada sob n‘ 3.971 
do 1 • Cartorio dc» Registo de 
Irnovei-.- Na petição que esta ! 
va devidamerits selada e com 
as estampilhas inutilizadas na 
forma da lei, foi exarado o se
guinte DESPACHO: - A. Como, 
digo, Citem-se por mandado os 
confrontantes e eondominos do
imóvel dividendo, residentes 
nesta comarca e por edital com 
o prazo de 60 dias, os ausen 
tes e desconhecidos. • Nomeio 
agrimensor o Sr. Hans Walter 
Taggessel. Suplente. Mauro Ro
dolfo; peritos, Antenor Borges 
e Osvaldo Lenzi; suplentes, 
João Dias Braschet e José Mon
tenegro. -  Curador á lide o Dr. 
Helio Ramos Yieira. - Lají-s, 
3-7-47. -  lvo Ouilhon. • E co
mo tenham os Suplicantes pe
dido a citação, por editais, dos 
ausentes e desconhecidos, in
teressados, mandei passar este| 
pelo qual cito e chamo os re-

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOtíADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio Luz

L A JE S
Atende chamados para aS co- 

marcas de S. Joaquim. Curitj 
Mnos, Bom Refiro e Rio doSul.

Gtimo negocio
Vende-se uma boa <* grande | 

casa de material, sita à rua Emi- ’ 
liano Ramos 72, com mstalaçào 
eletrica e sanitária, com gara
ge e benfeitorias, grande terre
no an.arado dando fundos na j 
rua do Tanque. 1 ■

Tratar com João Waltrick
Coelho, na mesma casa.

Alugain-se quartos
Com pensão e fornece-se 

’ comida em marmitas.
Pensão S. Antonio — 

sobrado junto ao Mercado

RADIOS “PILOT“ RADIOS

O KA DIO DE A M A N H Ã , a p r e s e n t a -s e H O J E
Os modelos para *.947, especialicente desenhados para o 
nosso país, constituem o que há de mais perfeito nu gêne
ro e funcionam 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 ou inlormações, na casa 
do profissional.

Guilherme K arl
Rua Cel. Emiliarto Ramos, 34

Comércio e Transportes 
C. Ramos S. A.

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

Caixa Postal, 103 — Telefone. 58

Secção de Vendas e Oficina Anexa
CONCESSIONÁRIOS DA:

International Darwester Maquinas S I  
e Kaiser Fra ier Corporation

DISTRIBUIDORES DA:

f ia s a  P r a t t  8. A .  e  l i n l u s t r i a s i N S V E i U d a .
Caminhões — Tractores — Maquinas agrícolas e para 
Kstradas de Rodagem =  Motores Industriais — Conjuntos 
Elétricos = Desnatadeiras — Peç»s e acessórios em geral 
Automóveis marcas KAISER e FR4ZER — Maquinas de 
merever — Arquivos e Fichários de aço — cofres etc.

Pasta Mecanica
Vendem-se 3 Fabricas do Pasta Mecânica, com óti
ma produção, situadas no Município de Lajes.

P I N H E I R O S
Vendem-se 8 mil pinbeiros e a area de 3.700.000m2 
situados na divisa do Município de Lajes com o Es
tado du K. G. do Sul,

E
60 mil Pinheiros de 0,45 acima, distantes 25 quilóme
tros desta cidade de Lajes.

—  o  —

Informações na Organização Contábil e Comercial ,Ltda.
Rua Quinze de Novembro n' 13

I

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

Aparelhado para toda a clinica e cirurgia da 
especialidade.

Consultório: £difiCi0 Dr- Acácio
2° pavimento

0 SAPATO lHIC
Uma sapataria diferente

Onde V. Sa. sempre encontra o que deseja
Visite sem compromisso, as nossas exposições do sanai 
díodos os tipos e preços, para homens, senhoras e íri!

Sempre novidades!
R uaíS  Hm
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Prefeitura Municipal de LajesESTADO DE SANTA CATARINA
DECtfETO

de 2 de julho de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

REMOVEU:
De acordo com o art. 72, do Decreto-lei esta- 
dual rr *00, de 28 de outubro de 1942:

Maria Julia de Araújo, ocupante do cargo de Pro- 
feesor, Padrão C, do Quadro Unioo do Município, da es- 
co.a mixta municipal de Marmeleiros, no distrito de Cer
ro Negro, para a de E.xruzilhada de Cachoeirinha, no 
distrito de Anita Garibaldi.

1947.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de julho de

Assinado: — Jairo Ramos
Prefeito Municipal.

Ivannyr Montenegro — Secretário.

PORTARIA
de 9 de julho de 1947

0 Prefeito Muuicipai de Lajes, resolve:
Conceder liceuça, em prorogaçãos

De acordo com o art. 160 do Decreto lei es
tadual n- 700. de 28 de outubro de 1942-

A Maria de Lourdes Souza Andrade ocupante do 
cargo de Professor, Padrão C, do Quadro Unico do Mu
nicípio (Escola mixta municipal de Potreiro Grande, no 
distrito de índios) de tresentos e sessenta e cinco dias, 
com todos os vencimentos, a contar da presente da-j 
ta.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de julho dei 
1947.

I

Assinado — Jairo Ramos
Prefeito Municipal

Requerimentos Despachados
Dia 8 de julho de 1947

N 792 — Sebastião Antonio dos Santos - Transferen
cia de um terreno - 2* despacho: Sim.

N- 885 — Mauro Rodolfo - aprovação de planta e licen
ça para construir um prédio para Sebastiáo 
Andrade - 2• despacho Sim.

N 888 — Osvaldo Cesar de Oliveira - Alinhamento e 
licença para construir um prédio à rua São 
Joaquim - Junte a planta.

N 902 — Itamar Martins Hetterich - Concessão de um 
terreno no Cemiierio - 2' despacho: Sim.

X- 908 — Antonio Sebastião dos Santos - Transferencia 
de uma casa e terreno foreiro - Sim.

N 906 — Golin & Irmãos - Licença para depositar 
materiais - Sim.

X- 908 — Oenipe Moreira Branco - L icença  para cons
truir um prélio á rua Sào Joaquim - Sim.

N* 910 — Mouiho Ipiranga Ltda. - Isenção de impostos 
- Desde que o Estado conceda a isenção ru- 
querida em 19 de junho nada tenho a opor. 
Encaminhe-se ao Departamento das Municipa
lidades.

N*815 - 

N* 894

N- 915 

N’ 916

Dia 9 de julho do 1947
- Crestes Branco - Transferencia de terreno 
- 2’ despacho: Sim.

-  Serafim Rodrigues Felicio - Licença para 
iustaiar uma linha de ônibus nesta cidade - 
Junte a autorização da Delegacia Regional.

-  Maria de Lourdes Souza Andrade - Licença 
para tratamento de saúde - Sim.
' _ . a I /• a ____In  I— Mauro Rodolfo • Aprovação de planta e licen
ça para construir um prédio para Erotides . o- 
ao Peixe • 2- despacho: Sim.

N- 919 — Benjamm Feliciano Pereira * Licença para

fazer modificações em seu prédio à rua Sâo 
Joaquim- 2- despacho: Sim.

Dia 11 de julho de 1947
N* 738 — Joâo Araújo Vieira e sua mulher - Trans

ferencia de terrenos - 2* despacho: Sim.
N' 915 — Juvenal Schmidt ■ Licença para fazer melho

ramentos em seu prédio a praça Vidal Ramos 
- 2- despacho - Sim.

Dia 12 de julho de 1947
N- 761 — Maria Angélica Cesar de Carvalho - Trans

ferencia do terrenos 2- despacho - Sim.
N- 920 — • Arruda & Rau Ltda. - Aprovação de planta 

e licença para construir um prédio para Her 
melino Arruda • 2- despacho Sim.

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

Entrega imediata - Exclusivistas 
no Estado:

fkiiiuz & w a l t h m
Rua Cel. ('orrtova — Edificio Anibal Ramos— Lajes

RIÜIClETAS
Rara homens e senhoras

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

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

C. Montenegro & Cia.

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

( Oesembargador Aposentado )
Consultas e pareceres. Ações eiveis, comerciais, 
criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

Residência — Rua Cel. Cordova, n% 40 -  Fone 88
E scritório  -  Kua 15 de Novembro -  Edificio Jofto Cruz Jo r . - fone 6ti

L A JE S Caixa Postal » . 19 Sta. Catarina

COLETORIA ESTADUAL
Imposto sobre Tabacos, derivados 

e bebidas alcoólicas

De ordem do sr. Coletor 
torno publico que, durante 
o mês de Julíio corrente 
se procederá a cobrança 
do imposto acima referido 
correspondente ao 2o se
mestre do corrente ano.

Os contribuintes que não sa
tisfizerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
faze lo no mes de Agosto com 
a multa de 20°/n. Terminados 
os prazos acima citados, serão 
extraídas as certidões de divida 
para a devida cobrança executi
va.

Coletoria Estadual de Lajes, 
2 de Julho de 1947.

Alzimiro Francisco de Souza 
Escrivão

D r . J o s i A o t o n e s

KjJ*\ - ÀV . A ív r V-vi /
Muàiquen'hrterveitçBO eirur- 

gi«*,-*ecin - »erviço .moderno da
Ralos <X, Bisturl eletrico, 
Ralos ultrk violetâ, ondas 

curtas e ultra curtas

Vende-se
Na sede do distrito de An

tonio Inácio uma boa proprie
dade sendo um espaçoso lote 
e duas casas d»s quais uma 
contem algum estoque de mer
cadorias pois trata se de ótimo 
ponte e casa comercial

Tretar com o proprietário 
Argemiro Antunes Lima, na 
mesma localidade.

[)r. Valei ça
Clinica exclusiva de 

crianças 
—

Consultas; das 2 ás 5 horas, f 
no Edificio João Cruz, à rua j 
15 de Novembro — Tel. 44 \

Residência: rua Benjamim 
Constant, 9

F a r m á c i a Sã o  J o s é
d# OSNi T0LENTÜK0 DA SILVA f t

Farmacêutico UipionciJo 3/

Hua 15 de Nuveuibrn n° 25 ^
L A J E S  I

Variado sortimento de medicamentos 
nacionais e estrangeiros

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

nários — Homeopatia
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA K ESMERADA 

Vende Barato e é  C a s a  de C o n f ia n ç a
__i — reços de drngaru 9

Imobiliária "Lo a  Costa” Ltda.
Venda 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.

ÚSNl REGIS
ADVOGADO

Praca J o ã o  P essoa  
Edi[. Dr Acácio -  1:andar

LflJTS
or.nta 0 a  Ict ri no
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Fazenda de Criação de 
Lajes

Ministério da Agricultura
AVISO

A Chefia da Fazenda de Criação de Lajes avisa aos se
nhores criadores, registrados no /Ministério da Agricultura e que 
ainda nâo tenham sido contemplados com reprodutores para o 
serviço de monta, para comparecerem à séde da referida Fazenda, 
afim de serem atendidos.

A Chefia avisa amda que a Fazenda está aceitando enco
mendas de leitões das raças Hampshire e Poiand China ao pre
ço de Ci$ 12,00 (doze cruzeiros) o qudo.

Sem nut-o particular, autecipn-vos os meus agradecimentos.
Atenciosas saudações.

Luiz Botini
Chefe da Fa/.enda de Criação de Lajes

Para conhecimento dos Srs. criadores interessados, trans
crevemos abaixo o telegrama recebido pelo Dr. Luiz Botini, che
fe da Fazenda de Criação de Lajes:

«OF. agrifa - Lajes - SC - L -  1Ó7 • POrossa • '*r - 9-90- 
18 h. N 108 de 30-6-47 - para vosso conhecimento e devidos 
fins passo a transcrever telg. N 315 de vinte corrente mês Bi 
315 20-6 47 -  comunico-vos para vosso conhecimento quotas 
atribuidas Representação esse Estado e Santa Catarina na Xltl 
Exposição Nacional realizar-se |Belo Horizonte dez a dezesseis 
agosto vindouro compreende total quinze bovinos cada. Boletins 
inscrição animais e produtos serão encontrados uas secretarias 
Agricultura para onde foram remetidos diretamente pela sua con- 
genere de Minas. Sauds. Mario Teles Diretor -  Nelson -• Ribas 
pelo inspetor chefe»

Posto Agro-Pecuário
O governo de Santa Catarina está procedendo a avaliação 

da Ex Estação Agro-pecuária de Rio Morto, no município de In- 
daial, para fazer a entrega do mesmo ao Ministério ida Agri
cultura que ali instalará um dos 3 Postos Agro-pecuários a se- 
ram criados em Santa Catarina.

A Comissão de arbitragem para essa avaliação é composta 
dos Drs. Udo Deeke, José Luiz Botini e Teobaldo Jamundá.

j Concurso Hípico
Na próva ‘‘México” (Sal

to), levada ã efeito, no dia 
13, foram vencedores os se
guintes concorrontes:

1* lugar: Celso Couto, 
montando «Baepondi".

2‘ lugar: Gap. Nelson 
Wortmann, montando «Ala- 
dim-'.

3‘ lugar: Dr. Victor Gu- 
tierrez, montando «Tuiuti».

41 lugar: Flávio Arruda, 
montando *Louco-Louco>.

Lajes, em. 16 de julho de 
1947.

wandick bilva
Seçretário.

0s preços nos principais cine 
mas do Estado

Associação Rural de Lajes
CONVITE

De ordem do Sr. Presidente, convido aos socios para a 
reunião de Assembléia Geral Ordinária que terá lugar na <éde 
da Associafão Rural às 14 horas do dia 3 de Agosto, que tem 
por fim a eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal.

Nota — Não havendo numero legal de socios, em primei
ra convocação, a Assembléia funcionará com qualquer numero 
de sócios presentes no dia 10, às 14 hora- no mesmo local.

Afonso Maximiiiano Ribeiro 
2. Secretário

Vila Vicentína
Festa de São Vicente

Domingo, 20 de Julho
às 8 hrs. sta. Missa
às 9,30 hrs. Missa Solene pelos benfeitores vivos e defun

tos da Conferencia Vicentína.
Sermão panegírico: revmo. P. Luiz Orth, Diretor >lo Semi

nário Diocesano.
O Canto estará a cargu dos alunos do Seminário Dioce

sano.
DURANTE O DIABrande Kermesse
em favor do embelezamento da Igreja de S. Vicente.Alegria — Surprezas — Riso
às 17 hrs. Procissão com a imagem de São Vicente em 

seguida Novena e Benção com o SS. Sacramento.
Todos á Vila Vicentína

N. B. Os grandes festejos promovidos nela Conferencia 
Vicentina se realizarão, como no ano passado, uos díhs 6 e 7 de 
Setembro.

A Inspetoria Regional 
os dados abaixo, sobre os

Blumenau 
Brusque 
Caçador 
Canoinhas 
Concórdia 
Itajaí 
Joaçaba 
Joinville 
Porto União 
São Francisco do Sul 
Florianópolis 
Laj-s

de Estatística Municipal forneoeu-nos 
D r e c o s  em vários cinemas do Estalo. 

PLATEIA
3.00 4,00 5,00
4.00 5,00
3.00 4 00 5,00
3.00 4,00 5,00
3.00 4,00 5,00
3.00 4,00 5.00
3.00 4 00 5.00
3.00 4.00 5,00
3.00 4 ,00 5,00
3.00 4,00 5,00
3.00 4,00 5.00 6,00
2.00 3,00 5,00

Edital de Praça
O Cidadão Hermelino Ri
beiro da Silva, Juiz de Paz, 
no exercicio de Juiz de 
Direito da Comarca de 
Lajes, Estado de Santal 
Catarina, na forma da lei,' 
etc , j

Faz saber a todos quantos! 
este edital, com o prazo de viu-j 
te (20) dias, virem, que o por-, 
teiro dos auditórios deste Juizn.j 
ou quem suas vezes fizer, trará 
a pubfco pregão de venda e 
arrematação, a quem mais der 
e mrior lance oferecer sobre a 
avaliação, no dia onze (11) de 
agosto Uo corrente ano, ás dez 
horas, à porta da sala dos <ies- 
pachos deste Juízo, à rua Quin
ze de Novembro, numero de
zesseis, nesta cidade de Lajes, 
dos seguintes bens Jptnhorados 
a José Stela dos Santos e sua 
mulher, na Ação Executiva 

i Cambial que por este Juizo lhes 
move doutor EILiário de Ca
margo Branco: - Uma gléba de 
terras de campos e matos, pro
pria para cultura e indu-tna pas-( 
tonI, com a arra suoerficial de 
quatrocentos mil metros qua- 

I drados (400.000m2), situzd j  no 
distrito de Carú, desta Comar- 

; ca de Laj**s, confrontando: - ao 
| Norte, com a Fazenda dos Ma- 
1 chados, ao Sul, com terras de 
IPedio Bastos, ao Oeste, com 
terras de Marcos Pires, a Leste,’ 
êm comum com terras de José1 
Stela dos Santos, executado/ 
avaliada peia quantia de très 
mil e duzentos cruzeiros (Cr$! 

13.200,00/ - E para que cheguej 
a notícia a todos que queiram 
arrematar, se passou o presen- 

j te edital que será publicado e 
j afixado de acordo com a lei. - 
1 Dado e passado nestí cidade 
de Lajes, aos nove dias do mes 
de julho do ano de mil nove
centos e quarenta e s e t e  
(9-7-1947). - Eu, Waldeck Au
rélio Sampaio, Escrivão do Ci- 
vel, que o datilografei, subscre
vi e também assino.

Hermelino Ribeiro da Silva 
Juiz de Paz no exercicio de 

Juiz de Direito 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Comissão Municipal de Preços
O Presidente da Comissão Municipal de Preços no uso 

de suas atribuições, temporariamente até completar por difimti- 
vo os estudos sobre o tabolameiito da carne:

Resolve.
Liberar até segunda ordem o tabe/i ’íento da carne, tor

nando sem efeito a tabela do dia 8-7 47.
Lajas, 15 de julho de 1947

Deobaldino de Andrade -  Presidente da Comissão M. de Preç >s

Aparelhos Fotográficos 
Francezes

Blocmetal N° 41
A máquina fotográfica perfeita para o amador. 

Um produto de precisão da industria ótica franceza.

Importadores c Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina: 
COMPANHIA IMPORTADORA “JO B R ASIIV9JOINVILLE

Peçam informações, folhetos ilustrados e preços aos 
DISTRIBUIDORES LOCAIS.GOaiNHO & SOCAS

__________ Rua Cel, Cordova n<> 24 — L A O E S

" t r w r  FERRAGEM GAXIENSE LTDA.
BlO (j . ÚO h u i - B r a s i l  Tintas —  Oleos ----  Vidros ----  Louças IMPORTA DDK ES
Ferragens para construções e para móveis -  Grande sortimento de armarinho -  Camas e Fogões “ W ALLIG" -  Rolamentos S.K .F. -  Gazolma e Oleos “ T FT  
------------------------------------- A R M A S  — M U N I Ç Õ E S  — - C U T E L a R I A S
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Instrução e Educação
Venceslina Vieira Teixeira d ’ Freitas 

P ro fe sso ra  N o rm a lista

« c t

Comissão Municipal ds Preços
t a b e l a d a  a manteiga enlatada de indaial

O Presidenta da Comissão Municipal de Preços, couside- 
r.wiao que, a manteiga da Firma Frederico Hardt de Indaial en
latada, em I das de 5 quilos custa no proprio fabricante o quiloEu li, certa vez, alhures, «que rodos os povcs avi 

lados tio gloòo>, estavam «empenhados em remodelar os^a razdo de 24,00;
teus planos educativas para adapta-los às novas condi-í Considerando que a manteiga de colono não enlatada e a
•Ões sociais d eco rren tes  da g rand e euerra»  S p o r -, ! man.loiga adquirida da firma Bernardo Meyer de Jaraguá ao pre-

niindiito-es de crran.lao i ' ‘ a» ço de 23,00 já está tabelada de 3cordo com a resolução deqsoonduto.es de grandes massas humanas, teriam que 8-7-47 ao preço de 27,00 o quilo;
tortear a ed u cação  pública baseando se em outro Considerando que a mante'ga enlatada de Indaial é reven

dida aqui na praça ao preço de 27,00 o quilo;
Considerando que o varejista adquire de uma lata de rmn- 

teiga de Indaial liquido, em manteiga, só 4 quilos e meio;

RESOLVE:

Tabelar em todo o território do município de Lajes a man
teiga em lata de Indaial adquirida ao preço de 24,00 o quüo, 
no atacadista ao preço de 27,00 o quilo e na varejista ao preço 
dc 30,00 o quilc.

Esta tabela entra em vigor na data da sua publicação.

Lajes, 11 t- .Julho de 1947

Joalheria Gomes
de |osé da Silva Gomes

Rua Mal Deodoro — LAGES — Sta. Catarina

OMltLOIIÍI) SOTtlEL!

méto-
los, em outros sistemas e em outras toutes de saber, 
sapazes, em conjunto, de elevar o uivei físico, moral e 
ntelectual -.o juventude & um grau de melhoria que 
jarantisse muito mais descortino, muito mais compreen- 
ão e muito mais aproveitamento da vida digoa em so- 
iedade E ’ claro qua a deficiência de instrução traz 
onseqtlências verdadeiramente desastrosas para as so
ledades onda ela se faz sentir em dose vultosa, reíletin- 
|o os seus maleticios até em sectores considerados ina- 
ângiveis. \ carência do educação e de cultivo dos dotes 
jsicos e morais nào deixa de ser um mal tão grande como 
> primeiro. Vê-se, consta.itemente, ignorantes e mal edu- 
;adu9 contagiarem com <>s seus maus hábitos e exemplos,.Deobaldino de Andrade - »residente da Comissão M. de Preços, 
lessoas cujo carater ainda em formação se acham predis-' 
lostas ou em estado de notávol suceptibilid.ide à influ- 
mcias extrauhas que fogem, na maioria das vezes, as 
igidas regras a que estão sendo submetidos pela instru- 
ão e educação planejados, sofrendo graves prejuízos. A 
emodelação que se pretendeu operar, se operou e ainda 
sta se operando meticulosa e gradativamente nos mé- 
ídos educacionais, desde os jardins de infancia até as 
íais egregias instituições de ensino nacionais, tem pro- 
uzido. não há duvida alguma otiuios resultados, e muito 
501 facilitado também o desempenho do professor e 
ducador da sua nobilíssima missão. Quem passa longos 
nos pelos estabelecimentos d- ensino do País, para con- 
luir ou fazer ura curso, observa o cuidado e esforço em 
ue se empenha o professorado a fim de preparar conve- 
ientemente aqueles que amanhã deverão ter função de 
usponsabilidade igual no seio da sociedade. Os institu
is do educação, por exemplo, são estabelecimentos de 
rimeira ordbm, estabelecimentos que honram os seus 
Lindadores ê recomendam aqueles que por eles passam 
orno alunos, ou fazendo parte do corpo docente. Santa 
!atarina, para a sua maior felicidade, assim como mais 
ilguns Estados da União, — a maioria mesmo, — tem 
companhado com carinho, o evoluir dos métodos de 
nstruir e educar. Em 1910, quando em ri. Paulo a ins- 
ruçao pública ia atingindo um gráu apreciável de de- 
envolvimeoto e aperfeiçoamento de seus métodos, 
juando a educação no grande Estado era ministrada 
ior sistemas aperfeiçoados o então Governador de 
Ita Catarina, homem de larga visão, o preclaro lajeano 
êl Fidal José  de Oliveira fiamos, sancionava a ben- 

lita lei n. 84G, de 11 de outubro de 1911, que reerga- 
tizava o ensino público de acordo com os modernos 
irocessos pedagógicos.

Daquela época para cá a instrução pública no Es 
-ado de rianta Catarina progrediu tanto que adquiriu j 
ama no Pais inteiro. Em Lajes foi eregido belo e vasto 
Médio para nele ser iustalado um Grupo Escolar o, as- 
lim, era outras sedes de municípios catarinenses, onde a 
nstmção e a  educação, foram e estão sendo ministra-' 
las de acordo com os sistemas mais aperfeiçoados e tar
>ob
lidamente
Estado üe rianta Catarin

Painel

r
E autom ático e possui ainda a

'\ .— — ^

famosa 6 rfrm m  Oh
/ /

meaa
Com Omega Automático nSo 
foi apenas criado um notável 
relógio automático. Além de dar 
corda a si mesmo, êste relógio 
possui um ponto culminante da 
Indústria relojoeira: a “Precisão

Omega" I E a "Precisão Omega" 
é o resultado dos recordes at>- 
solutos que, desde 1933, Omega 
vem detendo nas provas Inter
nacionais do Observatório de 
Teddington, na Inglaterra.

QOMA m
OMEGA

p r o d u to  da  s o c ié t é  suisse roue l ' in o u s t r ie  h o r l o o é r k
OENEBRA —  SUÍÇA

Enlace matrimonial
Rcali/ou-se a 5 do corrente, 

•> enlace nupcial da Srt i. Janrti- 
ra Pereira da Silva, filha do ca
sal Vitor Pereira de Liz e An
tonia Pereira da Silva, com o 
Sr. Salvio Vieira de Arruda, fi
lho do casal Waldevino Arruda 
e Marieta Andrade Vieira. A's 
solenidades compareceram nn- 
merosos parentes e amigos dos 
nubentes, servindo como padri
nhos do noivo, no religioso, o 
Sr. Prudente Dauitl Vieira e 
Exma. Esposa, c da noiva, o 
Sr. Silvio Aranjo e a Senhorita 
Zdda Lemos Paraninfaram o 
ato civil, pelo noivo, o Sr. Wil
son Melo e Exma. Senhora, e, 
pela noiva, o Sr. Bernardino 
Correia e Exma. Senhora.

O alo civil teve lugar nos sa
lões do Clube 1’ de Junho, on
de foi servido, pelos pais da 
noiva, farta mesa de finos doces 
e bebidas

FALECIMENTO
Depois de prolongada enfer

midade, faleceu a 13 do corren
te, em Casa de Pedra,onde re
sidia a veneranda senliora D. 
Amalia Viturino de Liz, esposa 
do Sr. Estevão Viturino de Liz 
e mãe dos Srs. Maurilio Rufi- 
no de Liz e Leandro Souza de 
Liz.

A finada contava com a 
avançada idade de 84 anos, e 
era descendente da tradicional 
familia Viturino, uma das mais 
antigas do distrito, sendo a sna 
morte largamente sentida. A’ 
familia enlutada, apresentamos 
nossas sentidas condolências.

Painel, 14 de julho 1947 

O Correspondente.

V L N IJM uma chacara 
com a área de 

4 milhões e meio, distante 5 
quilômetros da cidade, com 
boa casa, galpões e uma olaria, 
pomar, açude de carpas, bons 
matos, benfeitorias de pedras, 
ótimo terrciio para criar.

Tratar ccm Antonio Wnltrick 
Vieira, Rua Benjamim Constant,
nesta cidade.

í

ou primário, secundário e superior, está alcançando
a orientação naquela data. de professores roconhe- ucn plano bem satisfatório e caminhando tanto quanto 
lente compete ttea, vindos da paulicéia. Em todo tem sido possível, lado a lado com a dos demais povos 
lo de Santa Catarina a difusão do ensino elemen- -ravisados do Globo*.

Or. J- B. TEZZA
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro s n 

LAJES — Sta. Catarina

Assinem Correio Lageano

M a tr iz :
FLORIANOPOLIS

Filia l Curitiba 
Mostruário em Tubarão

Carlos Hœpcke S. A. Cumércio e In d ú s tr ia  DE K
F I L I A I S  ' »  L A J E S  -  L A U U N A - B L U M E N A U - J O A Ç A B A  - ^ O I N V . L E  -  8 .  F H A N O IS C O  D O  f m  S A N T O S

ENDKltKÇO TELEGRÁFICO

SECÇÕES DE FAZENDAS, F E R R AGENS, MAQUINAS E DROGAS cO "

Md/is „acionai-. » e s t r a n g e i r a » . p á r a
Usos e e a u m ^ o ^ a h a s  para bordar e - r » r .  Lx

o .
uos g a lv iU io s , e ! r .1* . L l S i r . ,  T in ta , a
obras -to vidro e cristal, louça« t n > m - Bra| vinhos nacional» e
otao e am pó, serra para engenho, conserva-, «m gera ,

estrangeiros
M o to c ic le ta s , Bicicletas a motor, tricieletas, brinquedos.
M aq u in ario  em zorat para oficinas mecaaicas, fundi,'0es, etc. Talas, G-uinolios.f M aca

co«, ferramentas para to los os Fina, cofres e a u ts U i te aço, fog>ss, n-n ele
to sortimento de material para inatalaçQes elétricas, arados, maquinas da bene- 

fo ía r madeira, motores eletrioos. etc.
D ro g as em geral, por atacado

.itftntes d a  ( ftn tra l iío tor .i ii a  U ritil S . J .
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Â  O A D I T A  I A casa que procura .er sempre as maiores novidades U r i r i l n L  eai artigos pa a homens, senhoras e crianças
Pua Correia pinto, 80

Ainda existe bom teatro
Ante uma plaléia reduzida, o i gissem vitoriosas através da 

Cine-Teatro Carlos Gomes le- [ sordidez e da miséria, 
vou à cena, e n a  noite de lGj Pedru Ghiorzi é ouiro artista 
do corrente, uma peça que, pe- nato. Durante o espetáculo, o 
lo título, cheirava a dramalhão demoninho do pouco caso rre 
folhetinesco. Arvorando-me ago- sussurrava aos ouvidos: «Não 
ra, gratuitamente, em crítico te emociones ccm o que êle 
teatral, devo confessar que eu j disser; êle é apenas o Pedrinho 
já estava arrependido de haver j Ghiorzi, o homem que vês todos

Maestro Ademar 
Ponce-

comprado o meu ingresso, en
quanto esperava pelas três pan- 
radas clássicas. Depois, ponde
rando que dez cruzeiros não 
são a vida de um homem, re 
solvi-me a aguardar o abacaxi 
que nos anúncio*, se apresen
tava fantasiado com a roupa 
gem de «drama social».

E tive uma decepção maior 
que os C '$ 10,00; uma decep 
ção agradável, felizmente, pois 
• Filho das Ruas» é mais do

os dias, o teu vizinho.» Mas a 
arte dêsse notávJ artista lajea- 
no estava alí, bem patente e 
visível, para demonsirar o con- 
tráfio. Pedrinho deixou de exis
tir, assim que subiu ao palco; 
alí havia apenas a figura e a 
alma de Afário, o «tub irão» 
hipócrita t covarde. Ao Pedri- 
nho, apenas os meus sinceros 
parabéns.

A Nra. Nena Batista foi outra 
revelação. Para quem estava

que uma simples peça — é uma j acostumado a apliudí-la, no 
lição de moral Para começar, I Parque Mickey, metida nos seu» 
o pano enguiçou, predispondo j trajes de baiana falsificada, foi
os espectadores ao riso, mas 
não houve riso durante a re
presentação — houve apenas 
dor, lágrimas, vida.

Primeiramente, tenho de sa
lientar a personalidade de Ber- 
landa, que se revelou um tea 
trólogo de raros recursos técni

outra decepção agradável, o 
vê-la encarnar com segurança 
rara o difícil papel da tísica 
Doroty. Na verdade, é de la
mentar-se que um talento como 
o dessa atriz, seja desperdiçado 
nos palcos improvisados de 
parques de diversões. Seu lu-

cos e dramáticos; um artista quegar é no Grande Teatro. No 
conhece a sua arte como a si .Teatro com T maiusculo, 
mesmo. E conhecer-se a si mes-j Para finalizar, direi que na- 
mo, não é as»in< tão fácil comojquele curto ato de «Filho d2S 
parece. Em um papel que êle! Ruas», houve mais filosofia do 
dominava complet imeiite, Ber- que na moral de muitas seitas 
landa levou o auditório a etno- religiosas. Parece incrível, mas 
ção e até mesmo ao chôro, fa-ino  Brasil . . . ainda existe 
zendo com que vibrassem os bom teatro, 
recônditos das concièncias e 
que a beleza e a verdade sur-'

Os discos voadores em 
Lajes

Guido Wilmar Sássi ! j

Armando Severo Lopes
1- Sgto. Instrutor do Tiro de Guerra desta cidade, tendo 

sido transferido para a cidade de Jacarézinho, Estado do Paraná, 
despede-se de todas as pessoas de sua* relações, agradecendo 
as gentilezas que recebeu e oferecendo ser.s presúmos naquela 
cidade.

De sua viagem às repu
blicas do Prata, onde se 
encontrava a tratamento de 
saude, regressou o estima 
do Maestro Sr. Ademar Pon- 
ce, oriador e ^regeute da 
Banda Infantil Carlos Go
mes, dosta cidade.

O seu regresso foi moti
vo de jubilo nos meios cu l
turais de Lajes, que o esti
mam pelo muito que fez e 
continuará fazendo em bem 
da difusáo da boa musica en. 
tre nós.

Um grupo de amigos e 
admirador» s do apreciado 
maestro ofereceram lhe uma 
taça de guaraná, no Clube 

de Julho.

Nào podia deixar de ser. 
Lajes, a cidade privilegiada 

]da Serra catarinense, prin- 
cezinha da estirpe do Mor
gado de Matheus Mourão, 
pupila de Correia Pinto, 
centro cultural do altiplano 
barriga-verde, náo podia ser 
esquecida pelos Discos ala
dos, filhos do Sol e da Lua, 
mensageiros do progresso 
bélico da Europa.

Eles vieram, no duro, e 
foram vistos em plena luz 
do dia, rodopiando há mais 
de mil metros de altura,

em grande velocidade, ru
mo ao sul.

Muita gente Dão viu. mas 
poderia ter vista, depend'a 
de um pouco mais de té na 
palavra dos que viram.

Nós, francamente, não ti
vemos a sorte de ver os 
misteriosos bolidos bélicos, 
mas acreditamos nos que 
viram, p rque teraoS fe tia 
palavra do Povo.

<Vox p'poli, vox Dei*.
Os discos voadores pas

saram em Lajes.
Justus

Terezinha üischer
Em gozo de férias encontra- 

se nesta cidade a Sita. Terezi
nha Discher, Professora no Gru
po Escolar «Arcipreste 1’aiva» 

j do Cuiitibanos e inteligente co- 
llaboradora do nosso jornal

Consorcio
Consorciar-se-ão no*. dia 22 

do corrente, o Sr. Ubirajara de 
Almeida Walluu, do alto comer
cio desta praça e a Srta Car- 
men de Castro Gamborgi, des
tacada figura da sociedade lo
cal, filha do Sr. Silvio Gambor 
gi, capitalista aqui residente.

Ur. Indalécio Arruda
a 21 do torrente mês, com

pletará mais um aniversário na
talício, o Dr. Indalécio Arruda, 
elemento destacado e tradicio
nal da sociedade lajeana e nm 
dos mais fortes representantes 
da pecuária lajeana.

Assinem Correio Lageano

Lange
j A efeméride de 25 do corren
te marca a passagem do ani
versário nat-licio do Sr. Rodol- 

jfo Lange, destacado membro do 
j alto comercio Jesta praça e fi
gura de relevo nos meios so
ciais de Lajes.

S. Sa. que ocupa o alto cargo 
de gerente da importante firma 
Carlos Hcepcke S. A. Comercio 
e Industria, filial desta cidade, 
receberá nesse dia carinhosas 
demonstrações de apreço no 

J grande circulo de relações que 
' desfruta.

Comissão Municipal de Preços
O Presidente da Comissão Municipal de Preços tendo em 

vista a tabela do dia 8-7-47 sobre o milheiro de lenha a Cr£ 
40,00, resolve ainda;

Fazer ciente a todo o produtor de ItMiho que a lenha tf.be- 
lada a Cr$ 40,00 deverá ter de comprimento, por acha ou 
tóra de nm pSlmo e meio.

Lajes, 15 de julho de 1947

Deobaldino de Andrade - Presidente da Comissão M. de Preço»

Srta. Venceslina V. 
Teixeira de Freitas
Eucontra-se nesta cidade, em 

gozo de férias, a inteligente 
Professora Normalista Srta. Ven
ceslina Vieira Teixeira de Frei
tas, filha do nosso colega de 
imprensa Sr. Almiro Lustosa 
Teixeira de Freitas.

Motorista
Oferece seus serviços apre

sentando boas referencias.
Procurar à rua São Joaquim, 

17, Laje»-

Ur. Marcos Ribeiro
Encontra-se nesta cidade o 

nosso conterrâneo Dr. Marcos 
Ribeiro, digno Inspetor do Ensi
no Federal em Caxias do Sul 
e figura de giande projeção 
nos meios sooiais daqnela cida
de.

S. Sa. veio a passeio e rever 
seus parentes aqui residentes.

Aparelhos Fotográficos 
Francezes
IiYN X II

A máquina fotográfica para o mais exigente 
foto-amador

A obra prima da Industria Ot ca Fraoceza

H  J  K

Importadores e Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina 
COMPANHIA IMPORTADORA “ J O B R  A S I L ”

JOINVILLE
Peçam informações, folhetos ilustrados e preços a 

DISTRIBUIDORES LOCAIS.
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