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Aos “Eternos vigilantes”
Lages

O inefável chefe da oposição 
local, náo obstante os desenga
nos sofridos de muitos que lhe 
acompanharam em pelejas po
líticas anteriores, não se con
venceu de haver chegado tarde 
nesta partida municipal.

Bem sabe o homem das letras 
que o eleitorado altivo, inde
pendente iiáo está disposto a 
ouvir suas conversas de ima
ginários problemas administra
tivos e de promessas de em
pregos.

A sua época já passou, dai 
i razão porque ninguém acre 
dita mais nas suas tiradas re
volucionárias.

Um seu ex-correligionário já 
afirmou que o desconcerto po
lítico do chefe local da U.D.N.

desilusões foram tais com a 
certeza absoluta de que alí a 
sua grei está reduzida à ex
pressão do nada.

Podemos garantir que em 
outros municípios serranos o 
abandono dos correligionários 
do chefe local da U. D. N. é 
doloroso, porque ninguém acre
dita mais nas suas lágrimas e 
nem nos seus lamentos.

Pobre Jeremias 
* »

A’s tontas anda a grei do 
chefe da U. D. N local que 
de uma pequena informação, 
muita-> vezes msondada, forma 
uma revolução de idéias, che
gando até às ráias da inverda
de.

Aí está o célebre caso da
é tamanho, que na época opor-' prisão de operários.
tuna deixou de reunir os seus 
amigos para o pleito estadual 
e agora tenta reuni-los, depois 
de os ter desiludido, para com
bater Nereu Ramos, político da 
esfera Nacional, cora seu min
guado reduto partidário.

A sua última estadia no vi- 
sinho município do São Joa
quim. deve lhe trazer a certe 
za de que está no mato sem 
o seu bom veadeiro, porque as

A bem da verdade reptamos 
aos udenistas para declararem 
qual o numo dos operários dos 
irmács Felício que estiveram 
presos na cadeia pública des
ta cidade, e que .foram soltos 
mediante habeas-corpus.

Si não o fizerem, informare
mos, seguramente, o qne hou
ve a respeito, com dados posi
tivos, fornecidos por pessoa au
torizada.

Retificar é dev«.r
O porta-voz da U. D. N., not 

orgão de sua propaganda, tem I 
procurado por todos os meios 
desleais, incutir no espirito pú
blico, de que todos os elemen
tos que fazem parte do PSD. 
não têm valor algum, nada fa
zem, nada fizeram e nada fa
rão por Lajes, nem por Santa 
Catarina e consequentemente 
nera pelo Brasil.

Todo que fazem é errado, ou 
já veio tarde.

Em seu numero de 21 de Se-

tembro, referindo-se à ponte do 
Pelotinhas, vem ele esclarecen
do que foi ela iniciada pelo 
governo do Dr. Udo Deeck, 
cousa que todos nós sabemos.

Mas que ela foi conseguida 
pelo Sr. Vidal Ramos Júnior 
quando prefeito e que foi no 
governo do Dr. Nereu Ramos, 
que foi assinado o decreto au
torizando a sua construção, 
nunca quiz aquele orgão de
clarar, procurando por todos 
os meios, esconder os feitos

Lupercio de Oliveira Koeche 
e Senhora

nas-participam aos parentes e pessoas de suas relações o 
cimento de sua filha MOEM A, ocorrido em 12 deste mes,

Lajes, 26-9-947

Agradecimento
_ _. j  _ _ , — « a., y \»«a T.

J Apostolado

legramas e acompanharara-na a té^ u a  u t . ^  getembro de 1947>

daquelas administrações. Diz 
que <ha dois anos que se pas
sa por ela subindo por umas 
pranchas provisórias e perigo
sas.}

O próprio direior de R gião 
Serrana, sabe que aquela pon
te deu passagem pela primeira 
vez, em fins de setembro do 
ano passado.

Portanto, há um ano e não 
há dois como diz. Vamos re
tificar aqui essa mentirasiuha, 
que aliás é d-s pequeqas, mas 
que não deixa de ser mentira. 
Que as pranchas provisórias 
são perigosas, mesmo tendo 
passado por ela caminhões com 
quatro mil kilos, -  talvez, mais 
não tanto quanto a velha e sau
dosa balsa  que lá existiu.

O que mais admiramos nisso, 
é que essa ponte venha trazen
do tantos comentários e tantas 
máguas. Porque não evitaram 
essa dorzinha construindo-a no 
tempo em que a prefeitura era 
ocupada pela Ooxilha Rica, e 
principalmente na época em 
que a direção suprema da U.D. 
N. de hoje, em Lajes, era tam
bém a direção suprema do Es
tado, e no regimem das inter- 
ventorias ?

Comparem a estrada que vai 
à Goxilha Rica, hoje, com a 
daquela época, comparem a 
atual ponte, com a velha balsa 
e sejam razoaveis, dêm a Ce- 
zar o que é de Uezar. Só não 
vão reconhecer estas vantagens, 
quando já estiver morto quem 
as proporcionou. Isto agora an
da em moda por aí. Elogiar o ho
mem que combateram em vida, 
só pelo fito da intriga. Por fa
vor, respeitem os mortos e te
nham a lealdade de dar aos 
vivos o direito que merecem.

J.

0  candidato do povo de 
Lajes /

Aproximam-se as elei
ções municipais e a can
didatura de Vidal Ramos 
Júnior ao cargo de Prefeito 
de Lajes, cada dia que pas
sa, mais se solidifica, mais 
se fortalece, com as inúme
ras adesões recebidas de 
todos os pontos deste Mu
nicípio.

Moço ainda, cheio de fé 
nos destinos, no futuro pro
missor wde sua terra na
tal — que já  lhe deve gran 
de soma de valiosos e ines
timáveis serviços — Vidal 
Ramos Júnior cada vez mais 
se prestigia no sein do povo 
Lajeano.

De sua passagem pelo 
Qoverno Municipal, como 
seu Prefeito Provisório, ai 
estão aos olhos dos homens 
de bem, dos que não se 
deixam cegar pela paixão 
política e nem se deixam le 
var pelas mentiras e intri
gas dos oposicionistas sis 
temáticos, o calçamento da 
cidade, as estradas já ter
minadas e em construção

em diversos distritos, as esco
las, o Mercado Novo, o Ma
tadouro Público e outras 
obras de vulto, que muito 
têm beneficiado este recanto 
da gleba catarinense.

Nenhum outro candidato 
poderá prestar melhores ser
viços á nossa terra, pois Vi
dal Ramos Júnior, além do 
seu invulgar tino administra
tivo, é fortemente creden
ciado junto ao Governo Fe
deral e ao Governo Fstadual, 
cujos dirigentes foram elei
tos pelo Partido Social De 
mocrático.

E Vidal Ramos Júnior é 
candidato do P. Si D., par
tido que representa a maio
ria do eleitorado do Brasil, 
partido dirigido pelo emi
nente estadista Nereu Ra
mos, dileto filho de Lajes.

Votar em outro candida
to seria votar contra a terra 
lajoana.

Vidal Ramos Júnior ven
cerá as eleições de 23 de 
novembro próximo vindouro, 
porque é o candidato do po
vo de Lajes.

0 Aimoré de Re
g ião  Serrana

Cheios de infidelidade e pe
jorativos são os escritos de 
«Região Serrana», como se vê 
no caso dos delinquentes impu
nes.

Aqui, a justiça, pela bôa e- 
ducação do povo, foi sempre 
acatada e respeitada no mais 
aceso das lutas.

As autoridades sempre procu
raram coibir um ou outro caso 
que se verificou exporadftainen- 
te.

Não existe e nem existiu cri
minoso impune passeiando pe
las ruas da cidade de Lajes,

icom permissão das autoridades. 
I O denodado comandante do 
I extinto 6' Batalhão da Reserva 
da Força Publica Estadual, de
ve se lembrar que retirou das 
suas fileiras um criminoso, 
ameaçando-o de entrega-lo á 
Justiça.

Os delinquentes que assaltam  
o esoirito ante revelações, quei
xas e temores de cidadãos p a
catos e ordeiros que sentem o 
receio de avolumar-se a onda 
de criminalidade que passa im
pune, não nos consta que este
jam ás nossas barbas, salvo se 
o ilustre e ligeiro escrevinhador 
de «Região Serrana» tenha ci
ência disso ou esteja protegen
do qualquer correligionário, in
cidindo, assim, em dispositivos 
penais.

Os criminosos que por aqui 
andam ou estão sendo proces
sados solto«, por lhes permitir 
a lei, não poderiam frequentar» 
as nossas ruas sem o consenti- j

mento das autoridades, porque 
estas sempro cumpriram o seu 
dever.

Se foram chamados '& Dele
gacia de policia os irmãos Fe- 
licio e os seus operários, o fo
ram como medida corretiva, 
correcional, sem o menor des

respeito á lei.
< Porque «Região Serrana» não 
indica á ação da policia delin
quente escamoteador de rádio, 
vendedor de cavalo alheio, de 
maquinas de costura e cositas 
mais ?

O apelo feito ao Exmo. Dr. 
Juiz de Direito da Comarca e 
ao Dr. Promotor Publico, para 
reprimirem com energia o abuso 
e o desleixo de outros,ÇJ não 
está certo, porque os outros, se 
fossem mais enérgicos, há mui
to já teriam metido na cadeia, 
Jepois de processado devida
mente, pelas suas falcatruas, o 
Aimoré de «Região Serrana». 

Esta é que é a verdade.

Dias 4 e 5 de Outubro, grande “ Festa da Prima
vera” no Colégio Diocesano -
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Dia 27
A Exma. Sra. D. Ligia -ia 

Silva Moura, esposa do ir. J u 
lio Joaquim de Moura, «lo co
mercio desta cidade.

— A Exma. Sra. D. Judith 
Arruda, esposa do Sr. Edmundo 
Arrmla, do «Jto comercio desta 
praça.

O Sr. Sinval Dias Batista 
residente nesta cidade.

— O Sr. José Paulino de 
Souza, comerciante local.

— O Sr José M. F. Silva, 
proprietário do Annazem Naroi- 
so.

— O I o Ten. Francisco Oou- 
çalves da Luz, do 2* Btl. Ro
doviário

Dia 28
O jovem estudante Luiz 

varo de Morais, filho do 
Jorge de Morais, residente 
Lebon Regis, Curitibanos.

Dia 29
A Exma. Sra. D. Irenéa Car

rilho, esposa do Dezembarga- 
dor Mano Teixeira Carrilho.

— A Exma. Sra. D. Eulalia 
Araujo, esposa do Sr. Anastacio 
Araújo Vieira, fazendeiro neste 
mumcipio.

a» Maria Benta Starke, espo
sa do Sr. Walter Starke.

— O meuino Zenoii, filho do 
Sr. Eurico Boel, do comercio 
desta cidade.

Dia 30
A Srta. heidi de Medeiros 

Waltnck, filha do Sr. Oilberto 
Waltrick da Silva.

O menino Paulo Tadeu, filho 
do Sr. Franklin Sdva, comer
ciante nçsta cidade.

Dia 1» de Outubro
O Sr. Veríssimo Galdino Du

arte, do alto comercio desta 
cidade.

— O Sr ^eontino Alfredo 
Ribeiro comerciante desta praça.

— A menina N-úr filha do Sr. 
João Camilo Pereira, residente 
em Caru.

Dia 2
A menina Clélia Mareia, filha 

do Sr. Aldo Cordova, residente 
em Painel.

— O menino Oezar 
Sr. Vinoco Camargo Vi 
zendeiro em Painel.

Dia 3
A Exma. rsa. D R.>«it vrrtl l 

Sombra esposa do Teu José 
Pinto Sombra, do 2‘ Batalhão 
Rodoviário.

Srta. Terezinha Dis 
c h e r

A efeméride de 2 de Outu
bro assinala a passagem do a- 
niversário natalício da distinta 
srta. Terezinha Discher, dileta 
filha do Sr. Francisco Antonio 
Discher, negociante desta praça.

A inteligente aniversariante 
é uma expressão moça da lite
ratura lajeana e suas belas pro
duções, publicadas em nossa pá
gina social, sob o pseudônimo 
de Mara Regina, s3o apreciadas 
e comentadas nos meios inteleç- 
tuais do Estado.

Terezinha é professora diplo
mada pelo nosso Instituto de 
Educação e exerce com brilho 
o cargo te professora do Gru- 
po Escolar «Arcipreste Paiva», 
de Curitibanos.

A’s muitíssimas demonstrações 
de apreço que a jovem aniver
sariante receberá no dia 2 de 
Outubro, juntamos os nossos 
sinceros parabéns.

Os pontos nos i i i
Venho de ver-te e sinto-me cançado 
de tanto perseguir tua esquivança.
J á  me aborrece andar de braço dado 
com esta paralítica esperança.

Este meu triste coração, coitado ! 
depois de velho se tornou criança, 
que criancice é ir, desnorteado, 
correndo atrás do que se não alcança.

Mas o que desespera esta alma touca, 
não é o teu desdém; Háo as versões 
que correm por aí, de boca em boca:

— «Será esta ou aquela, a do seu gosto»!
. . .  Como se haver pudesse confusões! 
entre o teu rosto e qualquer outro rosto.

MARCELO GAMA

Walter Grueter t
Ju ran d ir  Siqueira Grueter %

participam aos psrentes e pessoas de suas relações o nas
cimento de sua filha JEANETE, ocorrido em 21 deste mês, 
na Maternidade Tereza Ramos. Lajes, 27-9-947

DR. JOÃO POSTA NETTO

A 30 do corrente verá pas
mar mais um aniversário natali 
cio, o conceituado clinico la- 
jeano, Dr. Joáo Costa Netto, 
Diretor do Hospital N. S. dos 
Prazeres e Presidente do núcleo 
local da Cruz Vermelha Brasilei
ra. O distinto e humanitáiio mé
dico, que desfruta de largo pres
tigio em todas as camadas so
ciais da nossa torra, receberá 
nesso dia, as homenagens de 
seus amigos e admiradores.

Srta. IVANNYR
MONTENEGRO

Transcorre a 30 do corrente 
a data natalícia da Srta. lvannyr 
Montenegro, elemento destacado 
na sociedade local e filha do 
Sr. J. Alfredo Montenegro, do 
alto comercio desta praça.

Dr. W a lm o r K ibeiro
Regressou do Rio de Janeiro, 

onde passou a estação invernosa, 
acompanhado de sua exma. fa
mília, o Dr. Walmor Ribeiro, 
conceituado médico aqui resi
dente.

Lu z Augusto
Dia 28 do corrente completa 

mais ura ano de idade, o galan
te e travesso Luiz Augusto, fi- 
Ihinho do Sr. C.atulo Sá, fun
cionário da filial do Banco 
«Inco» de Curitibancs.

Enlace
Realizou-se dia 20 do corren

te em Campinas, Estado de S. 
Paulo, o enlace matrimonial do 
Sr. Joel Ramos Sá, industrialista 
em S. Paulo e filho do Sr. Oli- 
vtiros de Sá e de Dona Alzira 
Ramos Sá, aqui rosidentes, cora 
a distinta srta. Cibele Leite de 
Barros, fino ornamento da so
ciedade campinense e filha do 
capitalista Sr. Aristides Leite de 
Barros e de Dona Jací Leite de 
Barros.

2a PA G IN A
jUUfHT - ... *-*» .KL’ »** *4U4L} f

P R I MAVE R A
Estação das flores e da alegria, enfim chegaste ! 
Vejo o s ^ pessegueiros cobertos de mimosas flores 

que o vento desfolha cobrindo o chão como um manto 
de neve. As árvores, cobertas de folhas verdes, oferecem 
aeus ramos ao abrigo dos pássaros.

Os campos, antes tisnados pelos raios solares que em 
furia se atiravam sobre a terra, estão soberbamente vesti
dos de uma camada verde e otuscana a nossa vista.

Tuas manhãs cheias de sol e do trinado das aves, 
enchem o espaço de uma estranha harmonia.

Primavera, tu presenteias a natureza com tudo qua 
há de mais belo; e para mim o que trouxeste ?

A nostalgia de tuas tardes quando morrem ? Algu
ma coisa que preencha o vácuo que sinto ao meu redor t 

Primavera, deixa que o perfume de tuas flores 
falem por ti. Manda que a brisa traga aos meus ouvi
dos as palavras confortadoras que tu não me podes dizer !

Sê complacente ! Traze a alegria que me fugiu e 
teima éru n&o voltar. Eu preciso dela, rnanda-a depressa 
porque senão eu morrerei de dor ! . . .

MARA REGINA

Enlace A lencasífo  Lem os - Ve
ra  Ram os

Realizou-se dia 20 do corrente, o enlace matrimonial do Sr. 
Alencastro Lemos, fazendeiro neste município e da distinta srta. 
Vera Ramos, lilha do Sr. Anibal Ramos, industrialista local e de 
Dona Lídia Granato Ramos.

No ato religioso, realizado na Catedral, foram paraninfos 
por parte da noiva, o Dr. Carmosino Camargo e srta. Uma Fur
tado e por parte do noivo, o Sr. Leandro Vieira de Araújo e 
exma. esposa.

No ato civil, realizado na residência da noiva, foram para
ninfos, por parte da noiva, o Sr. Sebastião Prudente Vieira e 
exma. esposa e por parte do noivo, o Sr. Anibal Ramos e exma. 
esposa.

A’ noite, o distinto par recepcionou, no edifício Anibal Ra
mos, grande numero de convidados, oferecendo lauta mesa de 
doces finos e bebidas.

Mais de uma centena de telegramas e grande quantidade de
presentes, receberam os distintos nubentes.

FALECIM ENTO

Faleceu dia 24 do corrente a 
Exma. Sra. D. Paulina Maria 
Moreira, viuva, com 75 anos de 
idade e natural desta cidade.

A veneranda senhora deixa 6 
filhos e muitos netos, sendo o 
seu trespasse muito sentido, 
no vastogcircuio de relações que 
possuía.

Era sogra do Sr. Argemiro
Francisco de Souza, escrivão da 
Üoletona Estadual.

Maria dos Prazeres
Aniversariou em 20 do cor

rente a menina Maria dos Pra
zeres, filha do Sr. Olorocindo 
Paim, influente prócer pessedis- 
ta em Plmeiras.

VENDE-SE
3 rasas, sendo duas de ma

terial e uma mixta, à praça S i
queira Campos.

Informações nesta redação.

Viuva Irin éia  Rodrigues 
da Costa

.
participa aos parentes e pessoas 
de suas relações, o contrato de 
casamento de sua filha DORAL- 
VA, com o Sr. Osvaldo Pereira 
do Amaral.

Francisco Pereira do Am a
ral e H ortencia Goulart 

A m aral
participam aos parentes e pessoas 
de sua« rplações, que seu filho 
OSVALDO, contratou casamento 
com a Srta. Doralva Rodrigues 
dos Santos.

Laje9, 21 9-947. DORALVA e OSVALDO 
confirmam

Ivan  Antunes de Souza e
N aura Vieira de Souza

participam aos parentes e pessoas de suas relações, o nas
cimento de sua primogênita VAXIA BEATTR1Z, ocorrido 
em lõ deste mês, na Maternidade Tereza Ramos.

Lajes, 26 -  9 -  947.

G ERSO N  LU C EN A  & C IA .
Representações e conta própria

Rua Correia Piuto, 72 - End.
Caixa Postal 81

L A J E S  _

Telegráfico «LUNAS» 
Fone 146

Santa Catarina

Peças e acessó rio s  p a ra
autom óveis em g e r a l

FORD e C H E V R 0 L E T
Acumuladores ATRAS E QOODYAR - óleos MOBILOU. - Pneus BRA
SIL  — Ferramentas DÜROLIT e H ILLlAMS — Macaco« Hidráulicos 
BUDA — Rádios STEM'ART WARNER -  B „ z£ “ T p ?RTO N  =  

Transformadores NEON -  Jcordeons TU PY
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Juízo de Dire.it« da üom arca de Lajes

Edital de citação
O Doutor Ivo Quilhon 
Pereira de Mello, Juiz de 
Direito d3 Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da |ei 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 Cândido dos Santos, 
também conhecido por Cândido 
Dia; dos Santos, Albino Perei
ra Dias, Zefermo Pereira Dias 
e outros, residentes no distrito 
de Caru, desta Comarca, me 
foi apresentada a petição se
guinte: — PETIÇâO: - «Exrao. 
Sr. Dr. Juiz de Direito. - Cân
dido dos Santos, também co- 
nhcido por Cândido Dias dos 
Smtos. Albino Pereira Dias, 
Zeferino Pereira Dias por si e 
como tutor de seus filhos me
nores Enedina Jayme e Maria 
Detânico Pereira, José Rodri
gues Padilha, tutor de seus fi
lhos menores Joaquim Rodri
gues Padilha e José Rodrigues 
Padilha Filho brasileiros, pro
prietários, maiores, domicilia
dos e residentes no distrito de 
Caru, desta Comarca de Lajes, 
por seu bastante procurador, co
mo fazem certo com os inclu
sos translados de procurações 
sendo senhores e legítimos pos
suidores, por justos titulos e 
aquisições legais, oe partes ideais, 
de terras de matos, e fachinais, 
situada d o  lugar denominado 
«Goiabeira» outrora «Serra de 
Canoas» distrito de Caru, des
ta comarca do Lajes, (Does. n s 
6 a 15) e. desejando separa-las 
das partes pertencentes aos de
mais condominos, querem pro
por a presente açáo de me
dição e divisão, na qual prova
rão; — 1) que, as terras de 
matos e fachinais, denomina
das «Gaiabeira, ouirora «Serra 
de Canoas», pertenceram ao 
finado Anlonio Rickem de Amo- 
rim, que obteve por compra do 
Governo oa Província de San
ta Catarina, conforme titulo 
expedido em 14 de janeiro de 
de 1881 e assinado pelo Dr. J o 
ão Rodrigues Chaves (Does. Ie2)
-  que, com a morte do primei 
ro dono Antonio Rickem do A- 
morim as terras denominadas 
«Ooiabeira», outrora, «Serra do 
Canoas, foram avaliadas e par- 
tilhadasjeiitre sua segunda esposa 
Candida Perpétua de Jesus 
e, Amalia, Dorvalina, Rosenda, 
Matilde, Otilia e Orminda Au 
gusto C o 1 o n i a e Archias 
Augusto Colônia, filhos do pri
meiro casamento de Antonio 
Rickem de Amonm (Doc. n' 3)
- que, com a morte de Candida 
Perpetua de Jesus, as terra'- 
perttncentes a esta e situados 
no lugar douom nado «Ooia
beira», outrora «Serra de Ca- 
npas», no distrito de Carú des
ta comarca de Lijes obtida em 
sua meação, por talocimento de 
seu segundo marido Anlonio 
Rickem de Arnorim (Doc. rr 3), 
passou a pertencer a Cândido 
Inácio de Liz, filho único da 
inventariada Candida Perpetua 
de Jesus, com seu primeiro ma
rido, Manoel Inácio de Liz 
(Duc. n. 4), 4) - que, com a mor
te de Cândido Inácio de Liz, 
as terras obtidas por e»te, em 
herança de sua mãe dona Can
dida Perpetua de Jesus, foram

a v a l i a s  e partilhadas entre os 
lilhos do primeiro e sagundo 
casal do inventariado Cândido 
Inácio de Liz e credor do es
polio (Doc. n- 5) e que, sujei
tas a vendas e permutas, entra
ram no regime da comunhão 
em que atualmente se acham: 
5) -  Que, as terras cuja medi
ção e divisão se requer, são 
próprias para as indnstrias pas- 
tonal e agriculas e não confron
tam co.n terras do Estado e sim 
com terras do dominio particu- 
lar; 6) Que, os limites das ter
ras denominadas «Goiabeiras», 
outrora «Serra de Canoas», sào 
as seguiutes: principiando em 
um marco, que se acha cravado 
em uma subida de um morro 
•teste marco, partindo-se rumo 
Sul c ao mesmo tempo Este, 
confronta, com terras do Vãlen- 
cio Lucas de Liz, Osvaldo Pe
reira Dias, Albino Pereira Dias, 
Israel Silveira Bitencourt, Lean
dro Alves Pereira Deoclecio Al
ves Pereira, Sebastião Rodri
gues de Almeida, novamente com 
terras te  Israel Silveira Biten
court, João Camilo dos Anjos, 
Antonio Mendes Ouriques, até 
encontrar uma canela marcada, 
dai dividindo com terres, de A 
uastacio Waltrick, Laudelino 
Waltrick e Dmarte Waltrick, a- 
té encontrar as terras de José 
Ferreira de Souza Machado, 
daí. dividindo com terras dos 
herdeiros de André Wandhau- 
sen, até encontrar o arrio 
Goiabeira, dai a rumo Norte e 
Oeste, confrontando, com ter
ras de Walmur Ribeiro de Liz, 
José Neto. João fleto, Oscar 
Alves de Souza, Elesbão Mano
el de Jesu», Antonio Inácio de 
Jesus, novamoi.te com terras de 
Osvaldo Pereira Dias, até en
contrar o marco crava 1o na su 
bida do morro ponto de parti
da; 7) -  Que, são condominos 
das terras denominadas «Goia
beiras», outrora «Serra de Ca
noas, alem dos suplicantes, 
mais os seguintes: - Elesbão 
Manoel de. Jesus, Cecilio de 
Sou/.a Machado, Abílio de Sou
za Machado. Firmino Machado 
Maia, Otávio Rodrigues da Cruz 
Israel Silveira Bitencourt, Celi- 
no José Pereira, Dorval Alves 
Muniz, João Rodrigues Padiha 
Junior, Domingo de Souza Ma
chado, Hofiorato Branco de 
Camargo, Aristide Branco de 
Camargo Gentil Branco de Ca
margo, João Neto, José Neto, 
Oliveira de Souza Machado, 
Gustavo de Souza Machado, 
ldalina Lorenço Ramos, viuva, 
Albertina Candida de Liz viuva, 
Pracedino de Souza Machado, 
PeJro de Souza Machado, Eu
genio Floriano Correa, Maria Fio- 
riano Correa, Douaria Floriano 
Correa, Apoliuaria Floriano Cor
rêa, Abilio Floriano Correa, Te- 
odora Pereira dos Santos, Ma
ria Pereira dos Santos, Mareo- 
lina Pereira dos Santos, Anto
nio Pereira dos Santos, Dorva- 
iína Pereira dos Santos Izidia 
Pereira dos Santos, Amancia 
Pereira dos Sautos. Inácia I o- 
reira dos Santos. Antonio Ro
drigues Padilha Junior, digo 
Primo. cego. Andradina Detani 
co Pereira; todos maiores do
miciliados e residentes no dis 
trito de Caru desta comarca; 
João Maria Oomes; menor pu~

bere filho de Andrehna Ribeiro 
Oomes lambem domicilia-los no 
distrito cte Caru desta Comarca, 
ZaCíii ias Pereira Santos e José 
Pereira dos Santos maiores, re
sidentes em lugar ignorado 
herdeiros de Targmo de Souz- 
Machado de nomes ignorados 
e residentes em lugar ignorado 
herd3Íros de Valéno Floriano 
Correia de nomes ignorados re
sidentes em lugar ignorado liej- 
deiros de Manoel Floriano Cor
rêa Filho de nomes ignorados 
e residentes em lug.ir ignorado 
herdeiros de Constando Floria
no Corrêa de nomes ignorados 
e residentes em lugar ignorado; 
José de Souza Machado maior 
residente no Município de Pal
mas Estado do Paraná Fraucis- 
co Ruivo maior residente em 
Cnritibaiios dsste Estado Alfre- 
Rodngues Padilha maior re- i 
sidente no distrito de Santa 
Cecília m u n i c í p i o  d e  
C u r i t i b a  n o s  deste Estado 
Mario Carvalho, João Carvalho, 
Dorvalina Augusto Colonia, maiores, 
auseutes em lugar ignorado; Juve
nal Bacelar, maior, residente no Mu
nicípio de Caçador deste Estado, 
Nabor Bacelar, maior, residente no 
Município de Porto-União deste Es
tado, Clativa/do Gauz, maior, resi
dente no Município de Palmas, Es
tado de Paraná, Orlando Ganz, ma
ior, residente no municipio de (Ju
riti banos, deste Estado, Arcbias 
Gunz, maior, residente no Afuni- 
cipio de auritibanos, deste Estado, 
Marieta G nz, maior, residente no 
Estado de Paraná, Analia Ona, ma- 
Lr, digo, Analia Ganz, maior, re- 
sideute no Muuicipio de Curitiba- 
nos, deste Estado, Edelberto Cordei
ro dos Santos, iuterdicto João Cor
deiro dos Santos, maior, Argemiro 
Fegundes. maior, residentes no mu
nicípio de Campos Novos, deste; 
Aldo Colonia, residente. • no Rio de 
Janeiro, Carmen I.inbares Colonia, 
residente em Florianópolis, e, mais 
os filhos do primeiro casal de Ar- 
chias Augusto Colonia, com Olga 
Colonia, de nomes ignorados e re
sidentes em lugar ignorado; R o 
dolfo J/atoe e Celso Matos, residen
tes no Município de Campos Novos, 
deste Estado, Acacio Matos, maior 
residentes ua Cidade de São Paulo, 
Osvaldo Matos e Sizenando Matos, 
maiores, residentes nesta cidade de 
Lajes, Jouas Matos, residentes ua 
cidade de Bauru, EbLuío de São 
Paulo. - 8) Que possuem benfeito
rias no imóvel «Goiabeiras», outrora 
«berra de Canoas», todos os condo- 
miuos, residentes no distrito de Ca- 
rd, Comarca de Lajes, com a exce- 
pção dos coudoininos menores e dos 
uusentes, — Assim, requerem os 
suplicantes, de conformidade com o 
dispositivo legal em vigor, a nomea
ção de curadores aos menores, ausen
tes, interdicto e cego, bem como a ci- 
taçãodjs condominos residentes nesta 
comarca de Lajes e dos contron- 
tantes do refJTido iiuovel por man
dado, com ciência do senhor doutor 
Promotor público da Comarca e dos 
Curadores que por V. Excia. forem 
nomeados e, por edital dos cou- 
dominos residentes em lugar igno
rado e por Carta .precatória, dos 
condominos residentes em lugar sa
bido, para no prazo legal contestarem 
ou confessarem esta ação, tfcando des
de logo ,citados para os demais termos 
e atos da presente causa, até final, 
sob pena derevelia o abouarem pro- 
rata a presente causa, para o, digo,, 
e abonarem pro-rata as respectivas 
dospezas. — Nestes termos, dando- 
se-a presente causa para o efeito 
fiscal, o valor de Grf-' li>.000,00, 
protestam, desde já a verem a »ua 
quota, parte nos frutos e rendimento 
uo imóvel cuja medição e divisão oru 
requerem, bem oomo a restituição 
de qualquer porção de terras in
devidamente ocupadas, indeuuação 
,1o benfeitorias ou danos causados 
como é direito. — A esta com 16 
documentos que acompanham. P. De
ferimento. - Lajes, Z5 de Agosto de 
1917 Mario Teixeira Carrilho, /uiz 
de Direito, digo, Advogado. -  Na 
petiçAo que estava devidamente se- 
iada tí com m estampilhas inutiliza- 
da na forma da lei. foi, exarado o 
seguinte DESPACHO: -  A Citem-se, 
por mandado os coutroniaiiies u 
coudominos residentes nesta Comar
ca, por precatória os condominos 
residentes na comarca de Palmas,

Paraná, Curitibanos, Caçador, Porto 
União, Campos Novos. Florianópo
lis, deste Estado, -  Rio de Janeiro, 
e São Paulo por edital, com o prazo 
de bU dias, os ausentes e desconhe
cidos — Nomeio agrimensor o Sr. 
iíaus njiilter I aggessell, suplente o 
8r. Mauro Rodolfo; peritos Ar,tenor 
Borges e Osvaldo Lenzi; suplentes Jo  
ãoDias Braeseher e José Montenegro, 
Curador á lido o Dr. Osni Regis, 
ciente o Dr. Promotor. Lajes, 3 de 
■Setembro de 1947. Ivo Guilhon, Juiz 
de Direito. Ainda por parte dos reque
rentes, por intermédio de seu aiivo- 
gado, me foi feita a seguinte P E - 
T IÇ JO  — «Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da Comarca. — o advogado, 
infra assinado na ação de medição e 
dívizão do imóvel denominado Goia
beiras, distrito de Carú, desta co
marca que os condominos para os 
quais, ordenará V.Excia. expedição de 
carta precatória oitatoria, residentes 
em diversos Estados e em algumas co
marcas deste Estado, em lugares ig
norados e não sabido, por isto, pede 
a V. Excia., que sendo incerto o pa
radeiro dos condominos, sejam publi
cados os editais ua Capital do Es
tado, uo Diário Oficial e na Capital 

I da Republica no Diário da Justiça, 
afim de que, em tempo algum se 
alegue falta da citação e conhecimen
to do presente frito. — Nestes ter
mos: P. Deferimento. — Lajes, 3 
de setembro de 1947. — Mario Tei 
xeira Carrilho, advogado. — Na pe
tição que estavai devidamente selada 
e com as estampilhas inutilizadas na 
forma da lei, foi exarado o seguinte 
DESPACHO: J .  como requer. — La
jes, 8-9-47 — Ivo Guilhon. — E 
como tenham os suplicantes pedido 
a citação por editais dos condominos 
e confrontantes residentes em luga
res ignorados e não sabido e dos i-u- 
sentes e desconhecidos, mandei pas
sar este pelo qual os cito e ohamo 
para todos os termos da ação, até fi
nal sob pena de revelia -  Paru os de
vidos efeitos, se passou o presente 
edital que será afixado no lugar pú
blico de costume, publicado na im- 
p8ensa local, no Diário Oficial do 
Estado e r.o Diário de Justiça da 
Capital da República, ficando ainda 
uma cópia nos autos, tudo na forma 
da lei. Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos oito dias do mês de 
Setembro do auo de mil novecentos 
e quarenta e sete (8-9-1947) — Eu, 
IFaldeck A. Sampaio, Escrivão do 
Civel, que o datilografei, o por or
dem do MM. Juiz, subscrevo e tam
bém assino.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito.

IFaldeck Aurélio Sampãio 
Escrivão do Civel.

UMA MARAVILHA
O MODELO

u c a  V i c t o r

(HQ
ONDAS LO NGAS E CUSTAS

R fif jçg
3 Válvulas RCA

Vendedores nesta praça 

O sni P ires & C ie. L td a .

Praça-João Pessoa, 5

T h i t i i r a r i a  t h i c
Tinge e lava chapéos, ternos, 
costumes, artigos de lã, meia 
là e ; lg ulão

SERVIÇO GARANTIDO

Tintas de cores firm es 
Praça Vidal Ramos Sênior 
Edifício Hotel Sul América

s

Ótimo nogeeio
Vende-se uma boa e grande 

casa de material, sita à rua Etni- 
liano Ramos 72, com mstalaçào 
eletrica e sanitária, com gara- 
ge e benfeitorias, grande terre
no amurado rtar.do fundos na 
rua do Tanque.

Tratar com João Waltrick 
Coelho, na mesma casa.

Trator arado
« A mula m ecânica >

Facilita o trabalho da lavoura com economia de tempo 
— trabalho — dinheiro
Arando — cultivando — roçando — cavando — nivelando

gradeando

PREÇOS ACESSÍVEIS — PRONTA ENTREGA

Informações com:

Godinhs & Socas
Rua Cel. Cordovu, 24 - Lajes

Distribuidores e Agentes da linha:
R C A  VICTÜU RADIO S.A.

Construtora Lajeana
A R R U D A  E  R A U  L T D A .

Construções por Contrato uu por Administração

P rojetos ex ecu ta d os  n este Escritório, d  v on tad e  dos  
in teressa d os , sem  n ecess id ad e  de en com en d a  

de p ro je to s  d e fóra.

Dispõe de oficinas e operários especializados

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Prefeitora Municipal de Lajes
ESTADO DE SA N TA  CA TA RIN A

DECRETO
de 2 de seteinéro de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acordo coid o art. 15, item IV do Decreto-lei es
tadual n- 700, de 28 de outubro de 1947:

Maria Vieira Ubaldo para exercer o cargo de Professor, 
Padrão C, do Quadro Unico do Município (EscoU mixta muni
cipal de Vargem Bonita, no distrito de Anita Oaribaldr).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 da setembro de 1947.
Assinado — Jairo Ramos

Prefeito Municipal 
Ivannyr Monteuegro — Secretário

DECRETO N° 31 
de 2 de setembro de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 12, n» 111, do Decreto-lei federal n° 1202, de 
S de abril de 1939;

DECRETA:
Art. Io— Fica criada uma escola mixta municipal no local 

denominado Vargem Bonita, no distrito de Anita Gariôaldi.
Art. 2° — Este decreto entrará em vigor ua data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de setembro de 1947. 

Assinado — Jairo Ramos
Prefeito Municipal 

/vannyr Montenegro — Secretário

Requerimentos Despachados
•4/ a * .. Vs-

Dia 16 de Setembro de 1947
N" 111G — Pedro Waltrick Sobrinho e sua mulher =  Transfe

rencia de um terreno — Sim.
N1 1124 — Manoel Antonio Waltrick - Transferencia de terre

no -  Sim.
N1 1201 — Oaribaldino Xavier de Godoi — Concessão de um 

terreno no Cemitério • Sim.
Dia 18 de setembro de 1947

NP 377 =  lzaltina Muniz — Transferencia de um terreno - Sim. 
N- 1211 — Delcino Medeiros da Silva e sua mulher -  Transfe

rencia de um terreno - Sim.

Dia 19 de setembro de 1947
N- 1029 =  Hercilio Silva - Alinhamento e licença para construir 

à rua São Joaquim - Sim.
Dia 20 de setembro de 1947

N‘ 1222 — Pedro Delia Rocca e sua mulher - Transferencia de 
um terreno - Sim.

Dia 22 de setembro de 1947
N1 1224 — Celso Qsmnndo da Silva e sua mulher - Transferen

cia de um terreno - Sim.
N- 1229 — Tilo Karuos & Cia. - Transferencia de um terreno -  

Sim.
N’ 1230 — Aníbal Leal Narciso e SU3 mulher - Transferencia de 

um terreno - Sim.

Edital

Comércio e Transportes 
C. Ramos C  A.

,\'atriz: FLORIAN OPOLLS 
Filial. Rua Cel. Cordova, s/n — Lajes 

Caixa Postal, 103 — Telefone, 58

Secção de Vendas e Oficina Anexa
CONCESSIONÁRIOS DA:

International Harwester Maquinas S I  
e Kaiser Frazer Corporation

DISTRIBU DORES DA:

Caso P ra t tS .A . e Industrias «N E V E » l id a .
Caminhões — Tractores — Maquinas agricolas e para 
Estradas de Rodagem == Motores Industriais — Conjuntos 
Elétricos =  Desnatadeiras — Peças e acessórios em geral =  
Automóveis marcas KAISER e FRAZER — Maquinas de 
uscrever — Arquivos e Fichários de aço — cofres etc.

João Gualberto da Silva 
Filiio, Oficial de Protestos 
oni Geral da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina na forma da lei, 
etc.

Eaz saber que está era stu 
cartorio, á rua Quinze de No
vembro, numero dezesseis, nes
ta cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, para ser pro
testada por falta de pagamen
to, uma LETRA DE CAMBIO, 
no valor de dois mil e vinte e 
um cruzeiros (Cr$ 2.021.00), 
emitida pelo Doutor Acacio Ra
mos Arruda, contra o senhor 
Horacio Pegorini.

E comt) não se tivesse encon
trado o senhor Horacio [Pegori- 
ni, pelo presente intimo-o, a 
vir pagar a referida LETRA DE 
GAMBlt), ou dar as razões da 
recusa, notificando-o desde já, 
do protesto, caso não compare
ça no prazo legal. -  Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, 
aos vinte e tres dias do mês 
de Setembro do ano de mil no
vecentos (23-9-1947). Eu, João 
Oualberto da Silva Filho, Ofi
cial de Protestos em Geral, que 
o datilografei, subscrevo e asst- 
no.
O Oficial de Protestos em Oeral 
João Gualberto da Silva Filho

V e n d e - s e
Uma casa, frente de material 

com I) peças, luz. bom terreno, 
à rua Jeronimo Coelho.

Tratar com a proprietária na 
rua MaLDeodoro, 58.

Dr. José .Atttunes
MEDICO

CIRURGIA EM GERAL, -  GI
NECOLOGIA - -  PARTOS 

Atende ’líó Hesitei 3ío ' jo*é 
drr^tonio frado. íparelhado 
pifpk qnalqueryínttarvençâo cirúr
gica, com. «eryiço’ moderno d«
Raios X,* Bisturi eletrico, 
Raios ultra violeta, ondas 

' curtas e ultra curtas

Vende-se
Vende-se um tern-no com a 

área de dois milhões de melros 
quadrados, situado ua fazenda 
«Monte Alegre», disfrito de An
tonio Inácio, neste município.

Tratar com o dr. Osni Regis 
no Edifício Dr. Acácio, I o and. 
apart. 4.

OS MR MIS
■ ADVOGADO
Praca João Pessoa 

EdiJ. Dr Acacio - Vandar
IflJFS

«Santa C atar in a

Dr J. B TEZZA.
Advogado 

Rn a ft nsn Pifctiic s n 

L A J E 8  — Sta. Catarina

Arame Farpado Galvani
zado, Novo, Americano

FIO N- 12 1/2 BWG

PESO 45 quilos liquide, 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

firampas Galvanizados e Polidos para Cerca
N• 1” x 9 — Caixas com 50 quilos líquidos

Grandes estoques para pronta en trega
Importadores c Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina: 

COMPANHIA IMPORTADORA “JOBKASIL”
J ü 13 V I L  L li

Consultem preços aua rupr&sentanles locais:

GíiDIIiHO L SOCAS
Rua Cel. Cordova no 24 — L A O E S

De Carlí & Cecconeilo
Exclusivistas RENNER

Praça Ju lio  de Castilhos, 189U — Fone 404 — End. 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 encordoarnentos).

CAPAS' - PALxYS - SAPATILHAS DE LÃ -  CAPA
CETES- VENDAS POR ATACADO

FARMACIA POPULAR
»* >. --Ar *.;4 . '■

aucçío técnica do farmacêutico diplomado
ANTONIO M V. RIBASH i v i w m w  'vi. v .  n iD A O

Grande ̂ estoque de drogas nacionais-e estrangeiras — C 
pleto sortimento de perfumarias e artigos de toucador.■ .. * * y * , \ .

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação —  Ser 
caprichoso - *  Preços módicos —  aler.de â noile

PRAÇA JO Ã O  PESSOA — L A JE S

Oficina m ecânica
“In te rn ation a l“

Hua Cel. Cordova, s. n.

Completamente aparelhada p ara  atender quaisquer  
serviços de concertos de caminhões, automovcis e 

motores em geral

D irig id a  por com petente técnico
S erv iço  rápido e garantido

l a j e s Sta Catarina
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Corporação de Bombeiros e 
Guarda Noturna

A’s limas. Autoridades. Acsn. mro „ .
, Classe P ü r<‘gular funcionae.açíks üt Uasse, Comercio e mento, crémos que poderá ser

Industria, Imprensa, Clubes e ao subvencionada pela Prefeitura
P°v°  ^ h!  [? ’ toma,T,os a li- Municipal, pdas O.as. de Se 
berdade de lhes <.preseutar, pa- guros com agencia nesta cida-
ra es,ud0’ 0 se6 uin,e ;de e por uma Taxa fixa e adi

cional ao Imposto Predial e ao
A l v i l i v ,

i r i f r f  a r.

Conquanto não tenha havido 
muitos incêndios nesta cidade, 
devemos contsatar que alguns 
tem sido totais, devido, em par
te, á falta de uma corporação 
técnica de bombeiros e, se aten
dermos ao desenvolvimento que 
a nossa cidade vai tendo, vert- 
fica-se a necessidade „absolu
ta de uma Corporação de Bom
beiros, quer ela seja de carater 
oficial dependente da Prefeitura 
Municipal ou quer ela seja uma 
corporação de bombeiros volun 
tários, em qualquer dos casos 
subordinada á autoridade com
petente.

Para aquisição do material, 
que de inicio não carece ser mui

. • • v. ov
jmposto de Industrias e Profis
sões (conforme Lei especial da 
Assembléia Legislativa Estado- 
al).

Esta mesma corporação po
de prestar dois serviços:

1° — O de bombeiros a
qualquer hora do dia ou da
noite.

2o — O de guarda-noturno, 
sesviço este também de grande 
necessidade para todos.

Excusado será dizer que, 
de inicio não p r e c its a de 
uma grande corporação, talvez 
com 15 homens. De futuro, 
como todos as coisas, poderá 
ser aumentada na proporção 
das necessidades e dos „recursos.

Quaisquer sugestões a res
peito, pró ou contra, podem ser» , • » * --- ------------ » - v

to grande, e dc esperar que ele enviadas a qualquer dos jor
possa ser adquirido com acoad- nais locais e, isto, até que se 
juvação do Governo Estadual, forme uma comissão incumbi- 
Prefeitura, Comercio, Particulares da do levar a bom Aèrmo a 
t Companhias de Seguros com excução deste ALVlfRE, se 
agencia nesta cidade. todos aqueles a quem é diri-

Quanto á manutenção do gido, acharem que é viável, 
pessoal julgado indispensável Um comerciante

Conferência Vicentina
Balancete da Festa em beneficio do Asilo de S. Vicente

realizada a 14 do corrente.
RECEITA:

Rifa de uma novilha Cx$ 1.480,00
Rifa de um almoço 495,00
Donativos em dinheiro 150,00
Venda de galinhas, bolos, jogos, ôebidas,

cafèsiuhos, frios etc. 5 905,10 
Cr$  8.030,10

DESPESAS:
Pela compra de galinhas, perus, ovos 888,0(1
Pela compra de bebidas 832,50
Pago à Música no Club 14 500,00
40 Pães, sandwtches e roscas 100,00
Madeiras Cr$ 60,00 Carne Cr$ 70,00 130,00
Papéis e Impressos 66,00
Diversas compras no Armazém Grant 110,00
Diversas pequenas despesas 21,00
2 Corridas de Carro e um Carreto 45,00
Pago a 2 ajudantes e 2 Guris 115,00

CrS 2 807,50
Saldo liquido recolhido à Caixa do Asilo Qr$ 5.228 60 

Cr£ 8.030,10

i mi ir i
Kfiita ! de Praça,

O Cidadão Alfredo Letuser, 
■Juiz de Paz em exercício de 
■Juiz de Direito da Comarca de 
Cüritibano*. Estado de santo 
Catarina na forma da lei etc.

Paz sab'-r aos que o presen
te edital virem noticia tiverem 
ou interessar pos*a que aos vin
te e dois dias do mes de ou 
tubro próximo vindouro ás dez 
horas em frente ao Fórum nes
ta cidade o pcrteiio trará a 
publico preg4<> de venda e ar
rematação o seguinte; - Uma 
parte de terras de capoeiras sita 
no lugar «Taquarussú* desta 
Comarca com a area de . . . .  
4720U0m2 (quatrocentos t se
tenta e dois mil metros quadra
dos) mais ou menos, Cunírontau- 
do ao Norte e Oeste com ter
ras de Miguel Scheffer ao Sul 
com terras de Nelson Almeida 
e ao leste com te.-ras de Sera
fim Ferreira.de í>ouza, terras es
sas pertencentes a menor Fran- 
cisca Domiiigues dos Santos e 
avaliadas a razão de cinco mil 
e quinhentos cruzeiros por mi
lhão de metros quadrados, na 
importância de dois mil qui
nhentos e noventa e seis cru 
zeiros (Cr$ 2.595,00). -  E para 
que clieguo ao conhecimento de 
todos matuLai expedir o presen- ( 
te edital que será afixado nesta t 
cidade, no lugar de costumo e' 
publicado jno jornal «Correio 
Lejeano» de. Lajes. Dado e pas
sado nesta cidade de Curitiba- 
nos aos dezoito dias do mes de 
-etembro de 1947. Eu, Virgílio 
Dulberth, Escrivão ad-hoc, o 
datilografei.

(ass.) Alfredo Leraser 
Juiz de Paz, e.n exercício de 

Ju z de Direito

5a DELFGACIA REGIO
NAL DE POLICIA

Secçáo de Veículos e Trân
sito Público

AGRADECIMENTO
A Diretoria da Conferência Vicentina agradece a todos 

que, de qualquer maneira, com o seu concurso auxiliaram para 
que a festa em beneficio do Asilo tivesse bom êxito.

Agradece especial mente ao Kevmo. Pe. Bcrnardino que, 
fez a benção dos novos altares da capela, à seus generosos doa
dores, à «Voz da fhdade» pela propaganda feita, <»o jovem lo
cutor José Morais pela boa vontade e eficiência com que de
sempenhou suas funções e finalmente às Diretorias dos Clubs 
14 de Junho e 1‘ de Julho pela taciiidade que proporcionaram 
para que a festa fosse transferida e rematada à noite no Club 
14 de Junho.

A todos agradece sinceramente fazendo votos pela sua saú
de e prosperidade.

Aproveita a oportunidade para tornar publico que, na rifa 
chi novilha em beneficio do Asilo, foi sorteado o bilhete n- 85 
comprado pelo Sr. Antonio Ramos Lisboa.

Estofaria 3 da Qutubro
de Carlos Korb
Estofador diplomado

ESTOFAMENTOS DE:

Móveis, Automoveia, Caminhões, Carros da Mola, ColchOes sim
ples e do mola, Assentos de carroça, Toldas de qualquer tipo de veí
culos, Encerados de todos os tamanhos. Trabalhos de couro, pano cou
ro e fazendas

Fornece serviço rápido e garantido pelos preços 
mais baixos da praça

Avenida 3  de Outubro — LAJES —  Alem da ponte do Cará

IíT a L N ‘ 2

Abdon Siqueira 
Tesoureiro

Solon Vieira da Costa 
Presidente

Dr. Cândido Ram os V ieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de -Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da Oonceiçio, 8 — RfO DIÍ JANEIRO
- r.

De ordem do senhor doutor 
Delegado Regional, em obtdi- 
encia ao determinado pela cir
cular n- 6 da lnspetoria Geraldo 
Veículos e Trânsito Público, 
convido os senhores motorist3S 
profissionais e amadores que 
possuam carteira de habilitação 
fornecida por repartições de ou 
tros Estados e que permaneçam 
por mais de GO dias nesta cida
de a comparecerem a esta De
legacia para o "registro da res
pectiva carteira.

Os militares estão também 
sujeitos a essa exigencia do arti
go 16, § 4 do decreto-lei fede
ral n- 9545, de 5 de Agosto de 
1946.

Lajes, 25 de Setembro de 1947 
Sebastião Furtado Rafaeli 

Respondendo pelo expediente 
da S.V.T.P.

Rebolos Esmeril Marca
NORTON "u

ALUND UM -5—V EB-Tipo « L »  (FACE COMUM) 
De 6 a 16 polegadas de diâmetro 

De 3/4 a 2 1/2 polegadas de espessura 
Grana: 30 86 46 e 60

CHANFRADOS EM FORMA DE PIRES, PARA 
AFIAR SERRAS

De 8 9 e 10 polegadas de diâmetro /
De 3/8 e5/16 polegadas de espessura

Grana: 46
TIPO 12, ESPECIAIS PARA AFIAR FREZAS E 

FERRAMENTAS SIMILARES
De 4, 5 e 6 polegadas de diâmetro 

De 3/8 e 1/2 polegadas de espessura
Qrana: 46

CRYST0L0N DE COR VERDE, PARA VIDIAS, 
(FACE COMUM)

De 6 e 7 polegadas de diâmetro
De 3/4 e 1 polegadas de espessura

RETIFICA DORES «NORTON* PARA REBOLOS 
COM ROSETAS

N- 1 com roseta de 1 1/8” de diâmetro 
N- 2 com roseta de 1 7 8” de diâmetro

Importadores e Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina: 
COMPANHIA IMPORTADORA “ J O B R A S D j ”JOINVILLE •

Consultora preços aos representantes locais:

G 0 D 1 N H 0  &  S O C A S
Rua Cel. Cordova n« 24 — L A G E S _________

M a triz :
FLOR1AOPNOL1S
f Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

■ f -  « r i * Agenciararlos Hocpcká S. 4* Comércio c Industriei DE EXPED|çÂOE
V > a i  I U 5  p m a u _TOACABA — JOINVILE— S. FRANCISCO DO SUL

FILIAIS EM: LAJES -  LAGUNA-BLUMENAU V DESPACHO EM SANTOS
endereço telegrá fico  H O  E  r  L. K  a

S E C Ç Õ E S  D E VA7.FN DAS , F E R R A G E N S , M AQ UIN AS E  D R O G A S

e « t r a í r a s ,
doa para C o rtin a *«  Jiatnpado.s, Liuhaa para bordar e aarzir, U
pa7aft’ bordna“ ’ p t îfu m a n L , Armarmhoa iJImrutoa ^ te . de ftandrea. «a-

Í T  conserta* -  vinhos naotonais .

r*

F a z e n d a s  naoionais

estrangeiros
M o tocicle tas, Bicicleta* a motor, trimcletaa, brinquedo*. , ,
M aquinario em geral para oficinas meoanica*, fundições, etc. Tala*, u-uinohoa, Msca- 

cos, ferramenta* para todo* o* fias, cofres e caixetas de aço, fogões, comple
to sortimento de material para iust-ilaçqe* eletrloas, arado*, maquinas ds bsue- 

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

Agentes da General Motors do tírasil S. A.

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



Correio Lageano
Lajes, 27 de Setembro de 1947 ___

0 29 aniversário do Leiuro 
Cívico Cruz e Souza

Por sugestão dos saudosos 
lageanos João Oualberto da Sil
va e Nenê Gomes, foi fundado 
em 1918 o Centro Uivico Cruz 
e Souza, com a finalidade de 
congregar em sociedade os ho
mens de côr desta cidade-

A iniciativa despertou entusi
asmo entre os fundadores da 
sociedade e logo um numeroso 
grupo de laboriosos elementos 
ronstituiram a nova entUade, 
em cuja primeira diretoria foi 
presidente o Sr. Joaquim Pinto 
de Oliveira, que se tornou um 
abnegado servidor de sua clas
se.

O que tem sido o Centro C. 
Cruz e Souza, durante os seus 
29 anos de existência, é do co
nhecimento oe todos os que 
acompanharam a trajetória so
cial des>a entidade, até o pre
sente momento.

Instalado em confortável pré
dio próprio, dispondo de ótimo 
salão de festas, sala de confe
rências, bibliotéca, palco e ou-

Constando de Oliveira
Presidente do C.C. Cruz e Smiza no 

exercício de 1945-194'

tras dependências, ali preenche 
o velho Centro as suas finali
dades sociais, reunindo em seu 
seio a coletividade honesta e

C I N E M A
os ajkirbs de suzana

Pelo menos duas vezes por semana vem sendo aprr-mta- 
do ao nosso público, um programa selecionado entre os melho
res filmes das Orandes Companhias produtoras. Assim é que, 
ás Quintas-feiras nas Sessões Marajoara e aos Domingos, nas 
sessões das 7 e 9 horas, estão sendo exibidos produções exce
lentes, da mais alta classe.

E após o êxito magnifico dos filmes «O Notável Impostor» 
e «Corações Enamorados», o Ciue-Çarlos Gomes vai oferecer 
amanhã, domingo o primoroso filme da «Paramount» OS 
AMORES DE SUZANA.

Eis aqui uma produção de alto preço, que vem até nós, 
amplamente credenciada por dois astros famosos da TeU: JOAN 
FONTAINE e QEORGE BRENT, que tem ainda no elenco, os 
nomes consagrados dos queridos artistas: Dennis 0 ’keef - Don 
de Fore - Walter Abel e Rita Johnson.

«Os Amores de Suzana» dispensa mais prolongadas referen
cias. As credenciais acima garantem de ante-mão o mais com
pleto sucesso.

«Os Amores de Suzana» será exibido amanhã Domingo às 7 
e 9 horas e Segunda-feira ás 8 horas.

UMA REPRISE SOLICITADA
Em face de inúmeros pedidos solicitados, será novamente 

exibida a belíssima produção em Tecnioolor CORAÇÕES ENA
MORADOS, na próxima Terça-Feira, ás 8 horas

Prim eira Produção da «LAGES FILME»
Já está sendo anunciado para a próxima Sexta-Feira, dia 3 

de Outubro, o primeiro filme jornal da Lages-Filme, intitula
do: LAOES, E SUA VIDA CATO’LICA.

Trata-se de um interessante documentário sobre coisas I 
nossas, fiem lageanas, religiosas e tradicionais, falando de perto I 
ao coração de todos uós.

Produção modesta, sem outras pretenções, que a de mos
trar ao nosso público as possibilidades de mais uma bela e 
util realização, e de termos assim através do Cinema, registrados 
os nossos acontecimentos mais era evidencia, as nossas ativida
des industriajs, agrícolas, esportivas e intelectuais, propagando 
por este meio esplendido através do Brasil, o nosso progresso e 
a nossa cultuta.

Ao Sr. Moreira Pabst devemos a iniciativa de fazermos Ci
nema em Lages. E embora com limitadíssimos recursos, pois, 
este devotado cinegrafLta, não dispõe senão de muito talento 
e boa vontade, a par de um pequeno estúdio improvisado em 
sua resiJencia, o primeiro «jornal de Lages», será recebido, de
ve ser recebido com aplausos peia nossa população, que lemos 
a certeza que está curiosa e deseja assistir á exibição deste pre
cioso documentário.

Estamos informados de que este Jornal será exibido na 
próxima Sexta-Feira em duas Sessões — ás 3 horas para os co
légios e escolas, e á noite, para o público em geral.

laboriosa da genlr de côr da 
nossa cidade, pioporcio.nando-a 
ensinamentos por meio de no
táveis serões cívicos e festas, 
nas quais se evidencia a inde
pendência, a sociabilidade e o 
caráter dos nossos conterrâ
neos.

O ambiente social e cultural
do Centro Cívico Cruz e Souza, 
constitue hoje um orgulho para 
os socios, que esforçam-se por 
conservar essa tradição, legada 
dos seus antepassados. Foi nes
se ambiente que se comemorou 
em 21 do ’corrente, com uma 
grande festa, o 29° aniversário 
de fundação da sociedade.

Com assistência numerosa, 
realizou-se uma sessão civioa 
na qual foi empossada a novz 
diretoria eleita para o exercício 
1947 -  48, falando na ocasião 
os Srs. Heleodoro Campos, Ni- 
canor Antonio Cândido, Oscar 
Pereira e Osvaldo Santos. Se
guiu-se a representação da comé- 
tia «O diabo atrás da porta» 

levada à cena por um grupo 
de amadores 'As 11,30 horas 
tiveram inicio as danças, ao 
ioai do afinado Jazz do Cen
tro, prolongando-se entre ex
pansões de alegria, até a madru 
gada.

Agradecim ento
João Batista Ribeiro Branco vem agradecer a Irmandade 

do Santíssimo pela missa que mandou celebrar em ação de gra
ças pelo motivo d i passagem de seu aniversário natalício ocor
rido dia 20 do mdantc, agradece o presente que a digna Dire
toria da Irmão Dde lhe ofi rtou, torna extensivos os seus agrade
cimentos ao R-v. Frei Alfredo Setaro, agradece de coração os 
cartões e telegram s recebidos e a todos os amigos que foram 
levar-lhe seus abraços de felicitações.

, Peças Genuínas FORD
J. WOLFF & CIA.

Comunicam que acabam de receber He sua importa
ção dos Estados Unidos, grande sortimento de peças 
e acessórios para caminhões e automóveis, como 
sejam:
Motores de 100 HP -  Rodas — Flange  — Radiadores 
— ( arburadores — Engrenagens de transm issão  — 
Distribuição etc alem de inúmeras outras, que vende
mos a  preços razoaveis, a inda nunca praticados  

; nesta praça.
Concedemos descontos especiais às 

Oficinas Mecânicas
Rua Tiago He Castro s/n — LAJES

OS CAMINHÕES FORD
DURAM MAIS!

• Sim, os fatos provam e os motoristas 
comprovam que os caminhões Ford duram 
mais. E, agora, os caminhões Ford apresen
tam 32 aperfeiçoamentos técnicos e novos 
característicos, para ainda maior durabili
dade, resistência e economia.

O U Ç A  M O M E N T O S  M U S I C A I S  FORD,  
À S  21i30 H O R A S

ÀB las. FEIRA S: Rádio Nacional, em onda» longas 
(980 kes) e curtas (30.8* m -  9.720 kcs).
Às «as. FEIRA S: Rádio Tupi, em  ondas longas 
<1.040 kcs) e  Rádio D ifusora s. Paulo, em ondas 
longas (988 kcs) e curtas (49.22 m - 8.098 kcs 
e 25.58 m .  11.765 kcs).

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD I

Revendedores nesta cidade:

Comércio de Autom óveis J. Buatim S. A.

DOMINGO — A’s 7 e 9 Horas e Segunda-Feira ás 8 Horas '

A «Paramount» apresenta a sua produção Excepcional-

OS AMORES DE SUZANA
Com os consagrados astros: Joan Fontaine e Georg-e Brent

Fazem parte do grande elenco deste filme erandioso, os seguintes artistas- DFNNF1S 
O'KEEF, DONDE FORE, WALTER ABEL e RITA JOHNSON
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