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“ Eterno Mentiroso"
O jornal da rua Coronel 

Cordova, atendendo ao nos
so repto, dou á publicidade,, 
domingo passado, os nomes 
dos operários dos irmãos 
Feliein que, 9egundo havia 
afirmado, estiveram presos 
por perseguição política. 
Publicou cinco nomes, omi

tindo, propositalmente, um, 
ao qual não se referiu.

Entretanto, para que o 
povo bem possa ficar saben
do do que realmente acon
teceu vamos resumir, basea
dos em dados concretos, 
os fatos:

A lõ de Setembro, pela 
ma.ihã. foram presos e re 
colhidos, á cadeia, cinco ci
dadãos que, na vespera, em
briagados, haviam agredido 
dois choferes de Sâo Paulo, 
que estavam de passagem 
por e9ta cidade.

Na tarde desse mesmo dia 
impetraram ura pedido de 
habeas-corpus em favor dos 
presos, alegando persegui 
ção politica. Mas o habeas- 
corpus, para azar do impe
trante, chegou tarde, pois 
quando foi apresentado ao 
UM. Juiz de Direito, já ta 
ria mais de uma hora que 
os operários haviam sido 
postos em liberdade.

Trocado em meudos, quer 
isto dizer que o habeas-cor
pus já nasceu morto.

Mas o eterno mentiroso, 
resolveu explorar politica
mente o caso, vomitando pe
las colunas do seu jornal 
que os operários haviam 
sido presos pelo crime de 
serem operários dos irmãos

Fehcio. Pura mentira.
E continuou a contar a 

historia como verdadeira, a- 
té que caiu na esparrela de 
publicar os nomes dos ope
rários.
Como operários dos irmãos 

Felicio citou os seguintes 
nomes: - Walfrido Bino de 
Souza, Ubaldino Marques 
Bitencourt, Vivaldino Cor
reia, Antenor Ramos e Reg- 
nel Ramos.

Veja o povo como está 
sendo ludibriado na sua bôa
fé: Os operários dos irmãos 
Felicio não são e nua ca fo
ram nada disso.

Walfrido Bino de Souza é 
eletrecista e trabalha ora 
na «Voz da Cidade», ora 
com o Sr. Léo Koch; Ubaldi
no Marques Bitencourt é 
garçou do Café Brasil; Vi
valdino Correia, cunhado de 
Ubaldino, é ferreiro e exer
ce seu oficio no 2‘ Batalhão 
Rodoviário, e os outros são 
socios e não operários dos 
irmã09 Felicio.

Faltou, porem, outro, que 
o «eterno mentiroso», muito 
de industria, não incluiu 
no rol que publicou, etn 
hora o considerasse também 
operário dos irmãos Felicio: 
E’ Pedro Dias da Luz, vulgo 
Pedro Calfxtro, um pobre 
louco, recolhido â cadeia 
por uma obra de caridade, 
após entendimentos havidos 
entre os Doutores Juiz de 
Direito e Delegado Regio
nal. PoÍ9 nem esse desgraça
do louco escapou á explora
ção política do «eterno men
tiroso* !

NOVAS BAIXAS
As Casas Pernambucanas

Querendo cooperar com o públicoJ  
inúmeros freguezes de todo o
fcer novas baixas. Os tecidosVisite nos e verifique a v e rd a d e ^ O S ^  ^  
das Casas Pernambucanas duram 
bar.. WH acabam sem durar

E foi contra a vontade, 
sem o saber, como aliás a- 
conteceu com os outros, 
promovido a operário dos 
irmãos Felicio !

Assitn se conta a historia. 
O povo que julgue e tire 
as suas conclusões.

Ponte do Pelotinhas
Região Serrana de 5 de Ou

tubro, vem mais uma vez afir
mando que a ponte do Pelo
tinhas foi iniciada no governo 
do Dr. Udo Deeke, apesar de 
nunca ter encontrado alguém 
que já houvesse contestado es
sa verdade.

Retificou sua noticia, concor
dando que ela dá passagem há 
um ano e não a dois como 
afirmára.

Diz que a estrada Pelotinhas- 
São Jcrge, si não está intran
sitável, é porque particulares 
moradores de Coxilha Rica, lhe 
dão de voz em quando algum 
conserto por conta própria. Is
to também não é novidade, 
pois não é a primeira vez que 
isso acontece, e não só naque
le trecho como também no Bo- 
rél-Pelotinhas. E isto em que 
época ! ! ! . Quando os parti
culares tardavam, era o proprio 
viajante que teria que arranjar 
os pontilhões e os 'boeiros, sc 
quisesse seguir viagem. Diz 
que o trecho Borél-Pelotinhas, 
foi quase completamente re
construído pelo Dr. Indalecio 
Arruda. E’ bem verdade, mas 
também é verdade que o fez 
com as economias da arreca
dação do Sr. Vidal Ramos Jú
nior. Esse serviço foi feito quan 
do aquele Sr. foi nomeado pre
feito provisorio para dirigir com 
imparcialidade os destinos do 
Município, durante o período 
das eleições do 2 de Dezembro. 
Achou o prato feito. Lançou mão 
do dinheiro e aplicou, não só 
naquela estrada, como tambera 
ao mesmo tempo, na do Peráo.

Estava de passagem por 
aquele posto. O dia de ama
nhã, a outros caberia a respon
sabilidade.

Diz que em 1941, qu-m as
sumiu a Prefeitura, encontrou 
ah uma balsa nova, bem feita 
etc. etc. Também nunca nega
mos isso. Alguma cousa teria 
que ser feito naquele rio, de 
vez que a balsa dali se havia 
terminado. O que não com
preendemos é que o comenta
rista não quer explicar, é por
que já não se fez naquela épo
ca, essa tão falada ponte, uma 
vez qu; os administradores ti-

0  candidato do P.S.D.
Cada dia que passa mais se 

solidifica a candidatura de Vi
dal Ramos Junior ao cargo de 
Prefeito deste Municipio.

Inúmeras adesões tem rece
bido o ilustre candidato do 
PSD de tod os os recantos da 
terra lajeana.

Dotado de um coração bem 
formado, sempre aberto ás bôas 
causas, durante o tempo em 
que esteve dirigindo os desti
nos de sua terra natal, Vidal 
Ramos Juuior nunca perseguiu 
ninguém, nem praticou qualquer 
ato de violência contra os 9eus 
inimigos gratuitos.

Incentivador do progresso de 
Lajes, prestou e vem prestando 
relevantes serviços ao comércio 
e á industria, atendendo a to
dos com solicitude, tudo facili
tando para o engrandecimento 
da terra de Correia Pinto.

Jamais negou o seu amparo 
aos homens honestos e bem 
intencionados, aos que, amando 
muito a nossa terra, aqui teera 
trazido - - mesmo com sacrifí
cio pecuniário — conjuntos ar
tísticos de renome, conhecidos 
e aplaudidos nos grandes cen
tros culturais do paiz.

Vidal Ramos Jnnior é um ci
dadão digno e honesto, tole
rante e bom- Tudo tem feito 
em beneficio do povo lajeano. 
Incapaz de mentir aos seus mu
nícipes, o que prometeu vem 
realizando.

Os seus inimigos gratuitos — 
que são os inimigos do progres
so de Lajes — afirmam, faltan
do a verdade, que Vidal Ramos 
Junior e Nereu Ramos, Vice- 
Presidente da Republica, orgu
lho dos catarinenses de brio e, 
principalmente, dos filhos de 
Lajes, nada fizeram pela terra 
que lhes serviu de berço.

Digam esses maus lajeanos, 
chefiados por Irineu Bornliau- 
sen e Adolfo Konder, que de
sejam o nosso desprestigio, o 
nosso aniqndamento, quem deu 
á nossa cidade o Centro <1 e 
Saude, a Maternidade, o hospi
tal Nossa Senhora dos Prazeres 
o For im, o Mercado Novo, o 
Matadouro, os modernos pré
dios onde funcionam a Delega
cia Regional de Policia e a Di
retoria de Estradas de Roda
gem ?
Quem nos oett o abastecimen

to d’agna e o calçamento das 
jiuas da cidade, o posto de Va
cina e a Escola Fitotecmca

nham nos interventores daquele 
tempo, seus maiores amigos c

Caetano Costa ?
Quem mandou construir D 

Grupo Escolar do distrito de 
Painel, a Escola do distrito de 
Carú e as Escolas Modelos dos 
distritos de Anita Oaribaldi, ín
dios e Capão Alto ?

Quem terminou a construção 
do Instituto de Educação de La
jes ?

Digam também esses menti
rosos, que procuram iludir o 
eleitorado livre e independente, 
o que fizeram «s chefes da opo 
sição local, por Lajes, quando 
governaram o Estado e o Mu
nicipio, por longo tempo?

Na sua propaganda infunda
da, os udenistas locais proen- 
ram ainda iludir o eleitorado, 
afirmando que vivemos num 
regímen de prepotência e de 
perseguições,

Fehzmente tal propaganda só 
tem prejudicado a U.D.X., 
porque aqui, todos sabem, não 
se persegue ninguém, e o po 
vo de Lajes, que é esclarecido, 
não acredita nesse antigo e mi
serável sistema de combater os 
homens do governo.

E são tão impatriotas os ude
nistas locais, que preferem se 
submeter á chefia de Adolfo 
Konder e Irineu Bornhausen, 
que odeiam a nossa terra e a 
nossa gente, a aplaudir Nereu 
Ramos, filho de Lajes, que foi 
eleito Vice-Presidente da Re
publica pelo seu valor, pelo 
seu talento, pela sua cultura e 
pelo seu grande prestigio no 
cenário da politica nacional, 
honrando e eltvando, cada vez 
mais, a sua idolatrada terra de 
nascimento.

Preferem se submeter ao 
mando desses dois velhos ini
migos da Serra — que nada 
fizeram por nós — a cerrar fi
leiras em torno da candidatura 
de Vidal R a m o s  Júnior, 
dinâmico e progressista, cre
denciado junto aos Governos 
do Estado e da União.

Votar em outro candidato, 
sera desprestigiar Lajes. Mas 
o povo la)eano, em 23 de No
vembro proximo vindouro, res
ponderá, na altura devida, as 
mentiras e as propagandas des
leais dos comandados de Adol-* 
to Konder, votando em Vidal 
Ramos Júnior para Prefeito Mu
nicipal, vitorioso candidato do 
P. S. D., que tudo fará pelo 
progresso do nosso querido e 
altaneiro Municipio.

per isso, um grande prestigio.
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Dia II
Maria Edite, filha <1 o sr. 

Lealdino Trindade Branco, 
de Cap&o Alto.

-  O j ovem Germano 
Souza, filho do Sr, José Pau- 
liuo do Souza.

— O menino Paulo Ro
berto, filho do sr. Catulo 
Sá, residente em Curitiba- 
nos.

— O menino Cândido J. 
de Freitas, filho do sr. Cân
dido da Silva Freitas, Cole
tor Estadual.

Dia 12
Nerí de Jesus, filho do sr. 

Manoel Antunes^Ramos.
— A menina Nivea Mar- 

Iene, tilha do Snr. Augusto 
Waldrigues.

— Ü menino Raulino Ro
sa, filho do sr. Joâo Cami
lo Pereira, residente em 
Caru

— O sr. Max Coutinho de 
Azevedo, comerciante nes
ta cidade.

— O sr. Heleodoro Cam 
pos, gráfico das oficinas de 
«A Pérola d«- Lajes*.

Dia 13
A Exina. í-»ra D. Aimé 

Athaide, esposa do sr. Aní
bal Athai le, gerente do jor
nal «Região Serrana».

— O jovem Gilson Sou

za, da Banda Infantil Car
los Gomes.

Dia 14
O Capit&o Cicero Sachini, 

do 2- Batalhao Rodoviário.
A Exma. Sra. D. Talita 

Rodolfo, esposado sr. Mau
ro Rodolfo.

— O jovem estudante 
Luiz Fernando Freitas, fi
lho do sr. Cândido da Silva 
Freitas.

— O sr. Joáo Pedro Cro- 
da, comerciante nesta cida
de.

Dia 15
A Srta. Mercedes Pires, 

filha do sr. Osni Piros, do 
alto comercio desta cidade.

— Saulo Vieira, filho do 
sr. Belisário Araújo Vieira, 
fazendeiro em Painel.

— Antinio Ivandel, filho 
do Snr. Ervino de Oliveira 
Borges.

Dia 16
0 sr. Henrique da Silva 

Ramos, industrialista neste 
município.

— O sr. Martimiano Ta
vares, representante-viajan-■ 
te da firma Carlos Hoep-I 
cke S. A.

Dia 17
A Exma. Sra. D. Irace

ma Braescher. esposa do sr. 
José Dias Braescher.

— O jovem Juarez Luce- 
na, filho do sr. Avelino Lu. 
cena.

Sra. Diiuih 4 m u la
Mais um aniversário na 

talicio verá p a s s a r  hoje, no 
convívio da família e de 
suas inúmeras relações, a 
Exma. Sra. D. Dinah Arru 
da, digna consorte do Dr. 
í-álvio Arruda, destacado 
elemento da sociedade local.

M arlene
Dia 16 do corrente com

pletará mais um auiversário, 
a graciosa menina Marlene 
Souza, dileta filha do Sr. 
Lauro Souza, e de D. M.Jo- 
celina Souza, ambos funcio
nários estaduais.

O Sr. J.vme Gomes, do c o 
mercio desta cidade, contratou 
casamento com a senhorita Ana 
Luiza Pires, fino ornamento da 
sociedade local e dileta filha do 
Sr Indalicio Pires, comerciante 
desta praça e de Dona Aurora 
Pires.

Lares em festas
O Sr. Ozí Rodrigues, do alto 

comercio desta praça e sua exma. 
esposa D. Zita Lopes Rodrigues, 
estão de parabéns pelo nasci
mento de sua primogênita An
gela Maria, ocorrido em 23 do 
próximo passado.

— O distinto casal lvon Ma
chado Godinho -  Eloisa Ribei
ro Godinho, residentes no Rio 
de Janeiro, estão c.iru o lar em 
festas, por motivo do na-ci- 
mento de sua primogênita Ma
ria Leticia, ocorrido naquela ca
pital em 4 do corrente.

Deobaldino de Andrade
Em gozo de férias, seguiu 

para Florianópolis, acompanha
do de sua exma. esposa, o Sr. 
L'eobaldino de Andrade, digno 
Agente de Estatística desta ci- 
dade.

DR. ELISIARIO DE C \- 
MARGO BRANCO

Regressou de sua viagem 
á Porto Alegre, aonde foi 
visitar seu venerando pro
genitor, o nosso distinto 
amigo Dr. Elisiário de Ca
margo Branco, diretor do 
Escritório Jurídico Comer 
ciai e Presidente do Dire
tório Municipal de PRP.

A gen cia  M unicipal de 
E statística

Por motivo de férias do res
pectivo titular assumiu a che
fia da Agencia Municipal de 
Estatística desta cidade, o Sr. 
VValmor Vieira Teixeira dc Frei
tas.

S O N E T O
Quando o inverno passar, daqui distantes 
Pelos bosques iremos solitários;
— Tu, meu amor, inveja dos canários,
— Eu, teu amor, inveja dos amantes.

Teus lábios nos meus lábios, tão instantes,
Que eu nem lembro que os tens tio usurários . . . 
Teus olho« nos meus olhos, tão constantes,
Que eu nem me lembro já que os tens tão vários.

Quando cansares, tu terás meu braço;
Quando eu cansar, terei o teu regaço;
E após beijar-te, eis-me a beijar-te ainda . . . .

Ambos fugindo ao termo da viagem.
— Eu nos teus olhos vendo a minha imagem,
— Tu nos meus olhos vendo como és linda!

GERVASIO FIü KAVANTE

0 SAPATO eme
Uma sapataria diferente

Onde V. 8a. sempre encontra o que deseja

Visite, sem compromisso, as nossas exposições de sapatos 
de todos os tipos e preços, para homens, senhoras e crian
ças.

S e m p r e  n o v i d a d e s !
Rualò de Novembro — La je s

Para Você
A HcleiPi Amiil.'i c José Bumbumr y
. . . E cu decidi então escrever linhas amigas para a Ju

ventude, algo quts fosse suave, macio, e que tivesse palavras de 
fazer pensar em beleza, assim como cabelos loiros d« virgens 
cristãs.

Mas, havia silêncio profundo em minha alma, quando meus 
olhos viam pela vidraça nuvens dansantes de vestuário branco, 
tão fino como pensamento de boêmio.

E também via ao longe as montanhas azuis e vi que para 
alem dtlas estava Helena e você, e então era o Amor que lá 
estava.

Helena e você que tem na alma um sonho lindo como a 
própria estrela do poeta, e toda um» vida tão grande e eterna 
quanto o proprio ideal das almas sãs.

Vocês de almas juntas e mãos juntas e passos juntos, «u- 
biudo a montanha entre dóceis de orquideas, sob a musica tão 
docemente longínqua de algum bom fantasma de primavera.

E’ assim que os concebo, vivendo sempre instantes subli
mes de ternura muda e cega, quando apenas falam os olhos . . . 
nada mais.

E até as vozes do céu lhes fogem, e então o Amor só po- 
Je falar pelos seus olhos, porque também êle é mudo como a 
própria forma rio Destino.

E ouvirão sempre a voz cantante do sonho.
Porque entre vocês vive o Amor, sublime de realidade e

fé.
WILSON.

Eleita “Rainha“ dos estudan
tes a Srta. Hilda Bombassaro

Dia 5 do corrente realizou-se nesía cidade o concurso para 
:i escolha da «Rainha» dos estudantes, num grande e movimen- 
tadu pleito em que tomou parte, com entusiasmo, a classe es 
iudantil de Lajes.

Varias candid\tas, de diversos estabelecimentos de ensino, 
foram votadas, sendo vencedora a graciosa srta. Hilda Bombas
saro, da la. Serie ginasial do Colégio Santa Rosa, com 2.670
Votos.

Alcançaram os 2o. e 3o. lugar, respectivamente, as srtas. 
Z»ira Muniz, do 2o. ano Clássico do Colégio Diocesano e Nor
ma O >rio, da 3a. serie ginasial do Colégio Santa Rosa.

Presidiram a mesa escrutinadora do concurso, os Srs. Prof. 
Evaldo Pereira llenckmaier, Clovis Rodrigues dos Santos. Wilson 
Moura e srta. Tereza Duarte.

A srta. Hilda Bombassaro, «Rainha» dos estudantes de 
L.-jes é filha do Sr. João Bombassaro, capitalista residente em 
Joaçrba.

A solenidade da coroação da «Rainha» dos estudantes, dar- 
se-á no corrente mês, em dia ainda não determinado.

AGRADECIMENTO
A’ diretoria do Centro Oivico Cruz e Souza, vem por este 

meio gradecer à direção do conceituado orgão «Correio La- 
geano» pelas referencias feitas por ocasião da passagem do 29° 
aniversário da sociedade, ao Sr. João Dias Braescher pela sua 
valiosa cooperação e a todos que concomram para o maior bri
lho das nossas festas de aniversário.

Lajes, 5 de Ouiubio de 1947
HELEODORO CAMPOS 

Io Secretário.

21^%, Convite para Missa
A familia Bleyer convida os parentes, amigos e fiéis em 

geral, para assistirem a santa Missa de 2‘ aniversário, que 
por alma de sua sempre lembrada

Selva Bleyer
será celebrada dia 18 do corrente, sabado, às 7 horas, na 
Catedral.

Antecipam agradecimeutos

Cidade Dumontina
A maior revelação imobiliária do momento. Esplêndidamente lo

calizada no sudoeste Paulista, na mais fértil regiáo do Brasil ceutral.
Cidade Dumontina, nâo é uma promessa apenas, é uma grande 

rea! izaçâo <|ne vem enriquecendo centenas de compradores.
■Seja progressista! Faça um otimo negocio, empregando bem seu 

capital, adquirindo tioje mesmo um lote de terra da fuiutosa cidade 
DUMONTINA a rainha do 1'ale do Paranapanema de propriedade da 
firma ALVES & CORRÊA os inconfundíveis no mercado de imóveis.

Para melhores informações, procure, nesta cidade, o . Sr. Joâo dos 
Passos, Inspetor Regional.
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j u í z o  de  d i r e i t o  DA c o m a r c a  h e  la je s

Edital de Praça
O Doutor lvo fliiíihnn __..........q Guilhon
Pereira de Mello Juiz de 
Direito da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa 
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 tivere n, que oor 
parte de Alcibiades Pezzi, bra
sileiro, casado, domiciliado e 
residente na cidade de Caxias 
Estado do Rio Qrande do Sul| 
me foi feita a seguinte PETI- 
ÇâO: - «Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Úireito da Comarca de Lajes. 
Alcibiades Pezzi, brasileiro, ca
sado, comerciante, domiciliado 
e residente na cidade de Ca
xias, Estado do Rio Grande do 
Sul, por seu bastante procura
dor, o advogado infra assinado, 
sendo e possuidor, por justos 
títulos e aquisições legais, de 
partes ideais de matos, fachi- 
nais e terras de cultura, situados 
no lugar denominado «Serra do 
Cerrito», distrito de Carú, desta 
digo, distrito de Carú, comarca 
de Lajes (does. juntos), e de
sejando separa-las das partes 

'pertencentes aos demais con- 
dominos, quer propor a neces
sária ação de medição e divisão 
em que provará; 1) • Que as 
terras de matos, fachinais e cul
tura, situados na Serra do Cer
rito, distrito de Carú, desta co
marca pertenceram, outróra, em 
sua integridade, ao finado João 
José Rath que as obteve por 
compra feita a José Luiz Jordão, 
«m março de 1898, conforme 
documento incluso, registrado 
sob numero 86, folhas 7lv. a 
72, do livro n. 3 -  a »*, de 
Transcrições e Transmissões; -
2) - Que, com o falecimento de 
João José Rath, o imóvel divi
dendo foi avaliado e partilhado 
entre a viuva inventanante, 
Ouiomar Soares de Oliveira 
Rath, e seus filhos, entrando, 
assim, no regime de comunhão 
em que atualmente se encontra.
3) • Que, com a morte de Oui
omar Soares de Oliveira Rath. 
a parte que lhe coube no in
ventário do marido, João José 
Rath, foi, por sua vez, avaliada 
e partilhada entre seus filhos; -
4) - Que o Suplicante obteve 
suas partes ideais no imóvel 
demarcando e dividendo por

ras de Marcos Pires dos Santos,
í t í a  PHllarío- de Lu'dorio 

™ u  F w!as’ de «enrique Leopoldo, Werner Hoesihl de
; edro Per®,ra e novamente, com 
erras do Estado, ocupadas por 

intrusos. 7) - Que são condo- 
minos das terras denominadas 
«Serra do Çerrito», alem do 
Suplicante, mais os senhores; - 
Salustuno Lopes db Abreu. Ro
berto Machado de Castro, Ber- 
nardina Paes de Farias, maio
res, capazes, domiciliados, e re
sidentes no distrito de Carú; 
Ivete Germana Horn, casada 
com Crisliano Horn, maiores, 
capazes, domiciliados e residen
tes na vila de Criuva, séde do 
d o  2. d i s t r i t o  d e  São 
Francisco de Paula, Estado do 
Rio Grande do Sul, Odete Bley, 
casada com Wilson Oscar Bley, 
Laerta Rath de Oliveira e João 
Rath de Oliveira, herdeiros de 
Fausta Soares Rath, maiores e 
capazes, domiciliados e residen
tes nesta cidade de Lajes; Car
los Augusto Soares Rath, inter
dito, domiciliado e residente na 
cidade de Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, repre
sentado por seu curador senhor 
João D’ Amoré também domici
liado e residente na cidade de 
Porto Alegre. 8) • Que existem 
dentro do Imóvel demarcando 
e dividendo os seguintes intru
sos; ■ Dimas Castro - Aparicio 
Faustino - Maria Varela - Alci
des Castro - João Mana de Li
ma - Indalécio Machado - Pe
dro Laureano - Florencio Faus
tino - João Maria da Cruz - 
lulio Rodrigues -Juvencio Pau
lo - Zulmira Antunes -  João 
Maria Paulo • José Laureano -  
Bernardina Barbosa dos Santos - 
Veríssimo Barbosa • Lucas Bar
bosa dos Santos -  Antonio Mo
reira - Eloi Antunes de Castro -  
Laureano Jo<é Rodrigues - Eloi 
Antonio Camargo - Roberto 
Machado de ('astro -  Altino 
Varela, todos maiores e capazes 
domiciliados e residentes no 
distrito de Carú desta comarca; 
9) - Que possuem benfeitorias 
no iinovel alem do suplicante 
todos os intrusos acima men
cionados e mais os senhores 
Salustiano Looes de Abreu, 
Roberto Machado de Castro e 
Bernardina Paes de Farias ou 
seus sucessores. Assim pede o 
suplicante em conformidade cora 
a íei se V. bxcia. ra, digo, dig-compra feitas dos filhos e de

V. Excia. „andar citar 
« T „ ,  J S n i  Soa.«, dc OU alem d« Dr. Prom.to, Pubhco 
veira Rath, da Fazenda «òer
ra do Cerrito» -  5) • Q oe aS 
terras de matos o fachinaes e 
cultura situadas na «8erra do 
Cerrito», cuja medição e divi
são se requer, são próprias pa
ra industrias pastofil e agrícola 
e confrontam com terras do ts- 
tado e do domínio particular 
6) -  Que os limites das terras 
denominadas «Serrado Cerrito» 
são os se g u in te s : - com terras 
de João Vicente Rodrigues de 
Oliveira, de Aristides Muniz, de 
Antonio Custodio, de Robeito 
Machado, uovamente com terias 
de João Vicente Rodrigues de 
Oliveira, de herdeiros de na

tLorreíLugeano

0 futuro distrito iIe 
Palm eiras

O levantamento censitá 
rio da localidado de Pal
meiras, segundo informa
ções dadas pela Prefeitura, 
atingiu ao total de 6.524 
habitantes, o que veio de
monstrar o progresso da
quele futuro lugar, que 
bem merece, pelo seu de
senvolvimento comercial e 
industrial, a elevação a dis
trito.
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M agnífica convenção pessedista  
Bom Retiroem

cio Rodrigues, de Mercedes Ro 
drigues, Ü 6 A d o lf o  Corso, e 
Pedro Figueira do* Santos, e
tlesbâo Rodrigues da Luz, de 
João Rodrigues os sens suces
sores, com terras do Estado, o- 
cupadas por intrusos, com e

Vende-se

como representante da Fazenda 
Estadual, por mandado, com 
suas mulheres os que forem 
casados, os condominos cmi- 
frontantes e intrusas, domicilia
dos e residentes nesta comarca, 
por precatória o senhor João 
D’Amoré curador do interdito 
Carlos Augusto Soares Rath; 
por editaes nos precisos termos 
do artigo 418, do Codigo de 
Processo Civil, os condominos 
residentes e domiciliados fora 
desta comarca solicitando qu« 
edital abranja quaisquer outros 
mteressados que por ventura 
existam e não estejam mencio
nados nesta petição, por serem 
desconhecidos. O Suplicante re
quer ainda, a determinação do 
prazo para a citação por «di- 
taes- a afixação e publicação 
dos mesmos cnmprindo-se o es
tabelecido no artigo 178 e seus 
paragrafos do Codigo de - ro

uma casa de Material com 5 
peças, com Luz e agua, bom 
terreno, situada à rua Florianó
polis esquina da Praça Joca 
Nev-s, ótimo ponto para negó
cio

Tratar com Lauro Madruga 
Varela — (Costa) na mesma ca
sa.

cesso Civil a nomeação de A- 
grimensor dois Peritos e res
pectivos Suplentes para que 
ptocedam á medição e divisão 
da Fazenda «Serra do Cerrito» 
a nomeação de curadores assim 
como imposição aos condomi- 
nos da obrigação de abonarem 
as despesas da causa rateada- 
mente feitas todas as citações 
sob pena de se iniciar e pro
cessar a ação á revelia, caso 
não a contestem ou a confes
sem no prazo legal. - Nestes 
termos, dando-se a presente 
causa o valor de CrS 3 000,00 
jiara os efeitos fiscaes, protesta- 
se desde já, haver a sua quota 
parte nos frutos e rendimentos 
do imóvel cuja medição e divi
são ora se pede, bem como a 
restituição de qualquer porção 
de terras indevidamente ocu
padas indenização por benfeito
rias ou danos causados como é 
de direito. - A. estas, com os 
documentos que acompanham. 
-  Pede deferimento. - Lajes, 29 de 
Setembro de 1947 -  Pp. Celso Ramos 
Branco, Advogado com residência e 
escritório á rua Hercilio Luz, ala 
Lajes. -  Na petição que estava de
vidamente selada e com as estampi
lhas inutilizadas na forma da let, foi 
exarado o seguinte DESPACHO: -  
A. Citem-se por mandado os coa- 
frontantes e condominos residentes 
nesta comarca e por edital de 60 dias 
os ausentes e desconhecidos. - No
meio agrimensor o  Sr. Mauro Rodol
fo, supleute Maus IValter Taggasell, 
peritos Antenor Borges e Oswaldo 
Lenzi. suplentes, João Dias Braecher 
e José Montenegro, curador a lide o 
Dr. /oão B. Tezza, ciente o Dr. Pro
motor. -  Lajes, 1-10-1947 -  lvo Cui- 
Ihon. - E como tenha o suplicante 
pedido a citação, por edital dos con
dominos residentes e domiciliados 
fora desta comarca de Lajes, e quais
quer outros interessados ausentes e 
desconhecidos que por ventura exis
tam o não estejam mencionados na 
petição acima transcrita, mandei pas
sar este, pelo qual cito o chamo os 
referidos condominos e interessados 
ausentes e desconhecidos, para todos 
os termos da ação, ató final, sob 
pena de revelia. - Para os devidos 
efeitos, se passou o presente edital 
que será afixado no lugar público de 
costume c publicado na imprensa 
oficial do Estado e na imprensa lo
cal, na forma da lei, ficando ainda 
uma copia junta aos autos. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, ao 
primeiro dia do mes de Outubro de 
mil novecentos e quarenta e sete 
(1 -10—1047). . Eu. IKaldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Civol, que o 
datilografei subscrevi e, por ordem 
do MM. Juiz. subscrevo e também
assino.

Ivo Guilhon Pereira do Mollo 
/uiz de Direito 

IPaldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cirel

Realizou-se no dia 28 do p. passado, em Bom Retiro, a 
convenção Pessedista paia a escolha dos candidatos ás próximas 
eleições.

Compareceram as representações de todos os distritos e 
grande numero de correligionários, pessoas do alto conceito 
no comércio, lavoura e indústria daquele município.

Presidiu a sessão, o dr. Agripa Castro Farias, Secretário 
da Comissão Executiva em nesso Estado.

Durante a reunião, foram consignados votos de solidarie
dade aos Exmos Senhores Presidente da República, Vice-Pre 
sidente Nereu Ramos, Governador do Estado Aderbal Ramos da 
Silva e Celso Ramos, Piesidentn do PSD em Santa Catarina.

Para candidato a Prefeito, fui escolhido o senhor Arno Os
car Mayer, de grande prestigio e estima naquela corauna, que 
garantirá mais uma Vitória do glorioso Partido de Nereu Ra
mos.

L 0 j  A P A R I S
Morel & Burger

Praça João Pessoa — Edifício Dr. Acácio — Lajes S. Cat.
Venho pela presente participar aos nossos distintos fornecedores e 

amigos, que acabo de adquirir a parte de meu sócio Ricardo A/orel, con
forme distrato social assinado em G do corrente, continuando com o mesmo 
ramo de negocio e conservando o mesmo capitai social da firma extinta.

A minha razão social será LOJA PARIS LTZ)A. da qual usará ape
nas o seu proprietário Osmar Neves Burger, conforme se vê abaixo.

Agradecendo a todos o apoio que dispensaram á antiga firina e cer
to de merecer a mesma confiança, subscrovo-me

Atenciosamente
Lajes, 8 de Outubro de 1947

Osmar Neves Burger
De acordo:

Ricardo Morei

Rebolos Esmeril Marca 
“ NORTON ”

A LUNDUM—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 36 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
Orana: 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 I L ”

,10 I K V I L L K
Consultem preços uus representantes locais:

G03INH0 & SOCAS
Rua Cel. Cordova n» 24 — L A G E S

Armazém Narciso
Rua Correia Pinto 33 — Telef. 46

Acaba de receber grande sortimento de vidros americanos, 
chicaras, pratos, etc.

Conservas -  Azeite Bertoli, confeitos para bolos, etc.

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



Lorrdo lageano
JUIZO D E  D I R E I T O  DA COMARCA D E  LAJES

Edital de Praça
O Doutor Ivo Guilhon 
Pereira de Mello, Juiz de 
Direito >la Comarca de 
Lajes, Estado de Santa 
Catarin«, na forma da lei, 
eic.

Faz saber . os que o presente 
edital virem que dele tiverem 
conhecimento u quem nite 
ressar possa, que, no dia vin e 
e cinco de ouiubro do corren
te ano (25-IC-47), ás dez h<ras 
na sala das audiências do dou
tor Juiz de Direito da comarca, 
a rua Quinze d Novembro, nú
mero dezasseis, nesta cida te de 
Lajes, o porteiro dos auditórios 
levará a publico pregão de 
venda e arrematação por quem 
mais der ou melhor lanço ofe
recer acima da avaliação de 
quitro mil e oitocentos cruzei
ros (Cr$ 4.800,00), a parte de 
terras adiante des.rita c que foi 
separada na me lição e d visão 
do imóvel denominado »Ca
choeira» ou «Pinheiro Marcado» 
requerida por Rodolfo Francisco 
Schmitz e sua mulher, imóvel 
este situado no distrito de Bo
caina do Sul, desta comarca, 
se ido a separação feda para 
pagamento d j custas; - Uma 
parte de campos e matos, com 
a área superficial de seiscentos 
mil metros quadrados . . . .  
(600.000m2) própria para as in
dustrias pastoril e agrícola, si
tuada na fazenda denominada 
«Cachoeira» ou «Pinheiro Mar
cado», no distrito de Bocaina 
do Sul, desta comarca, confron
tando: com terras de Rodolfo

Francisco Schmitz e Sil veria 
Schlichting (comunhão); -  com 
o rio Bonito; -  com terras de 
Maria Helena do Souza; - com 
terras de Joftn Ribeiro da Rosa 
- com terras de Rodolfo Fran
cisco Schmitz - com terras de 
S'ZÍIio Macedo e finalmente com 
terras de Dercilio Sutil de Oli
veira, separada na medição e 
divisão supra mencionada, para 
pagamento de custas na impor
tância de quatro mil e oitocen
tos cruzeiros (Cr$ 4 800,00). - 
E quem a quizer arrematar de
verá comparecer no lugar, dia 
e hora acima mencionados, sen
do dita parte de campos e ma
tos entregue ao arrematante 
que mais der acima da quantia 
de quatro mil e oitocentos cru
zeiros (CrS 4.800,00), depois de 
pago no ato, era moeda corren 
te o preço e mais as custas da 
arrematação facultando-se no 
entanto ao arrematante que ar 
presente fiador idoneo, o paga 
mento do preço e das custas 
den/ro de tres dias. O presen
te edital será publicado na im
prensa loc3Í e afixado no lugar 
publico de costume na forma da 
lei. -  Dado e passado nesta ci
dade de Lajes aos tres dias do 
mes de outubro do ano de mil 
novecentos e quarenta e sete 
(3-10 1947). • Eu Waldeck A. 
Sampaio escrivão o datilografei 
subscrevi e também assino.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Vende-se
Uma casa, frente de material 

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

Tratar com a proprietária n 
rua Mal.Deodoro, 58.

i

Comércio e Transportes 
C. Ramos S. A.

Matriz; FLORIA NOPQLIS 
Filial. Rua Cel. Cordova s'n — Lajes 

Caixa Postal 103 — Telefone 5 8

Secç o de Vendas e Oficina Anexa
CONCESSIONÁRIOS DA:

International Hamster Maquinas S i  
e Kaiser Frazer Corporation

DISTrtlBU DORES DA:

t a  P r a ttS .A . e Industrias ((NEVE)) U d 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 
escrever - -  Arquivos e Fichários de aço — cofres etc.

Construtora Lajeana

ARRUDA E RAU LTDA.
Construções por Contrato ou por Administração

— m a  li nni-
Projetos executados neste Escritório, á vontade dos 

,  interessados, sem necessidade de encomenda 
de projetos de fóra.

Dispõe de oficinas e operários especializados

Vende-se
Na sede do distrito de An 

tonio Inácio uma boa proprie
dade sendo um espaçoso lote 
e duas casas das quai$ uma 
contem algum estoque de mer
cadorias pois trata-se de ótimo 
ponte h casa comercial.

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

De. C E LS O  RAMOS

A D V O G A D O
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio Lu i

LAJES
Atende chamados para as co 

m arcas de S. Joaquim , Coriti 
banes, Bem Ref ino e  Rio doSul.

„ 0 L' uma chacara 
Lit DPj- M j com a área de 

1 milhões e meio, distante 5 
qnilometros da cidade, com 
hoa casa, galpões e uma olaria 
pomar, açude de carpas, bons 
matos, benfeitorias de pedras, 
ótimo terreno para criar.

Tratar ccm Antonio Waltrick 
Vieira, Rua Benjamim Gonstant, 
nesta ciJade.

V em le-se
2.620.500 mt2 . de campo 
e mata, com propriedade, 
etc. á 4 1/2 kmts da ci
dade.

Tratar com Araldi

Br. J. B. TEZZA
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro s,n 

LAJES — Sta. Catarina

O S N IR E C IS
■ ADVOGADO
Praça Jo ão  Pessoa 

Cdij. Dr Acácio -  Tandar

i f l J F S
<5amta C a t a r i n a

Assinem Correio Lageano

Peças Genuínas FORD
’ j W0LFF & CIA.

Comunicam que acabam de receber de sua importa 
çâo dog Estados Unidos, grando sortimento de peças 
e acessórios para caminhões e automóveis, como se
jam;
Motores de 100 HP — /todas — F/angc — Radiado
res — Carburadores — Engrenagens de transmissão 
— Distribuição etc. alem de inúmeras outras, que ven
demos a preços razoareis, ainda nunca praticados 
nesta praça.

Concedemos descontos especiais às 
Oficinas Mecânicas

Rua Tiago de Castro s/n — LAJ6S

Trator arado
(( A uiiiI m ecânica »

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

gradeando
cavando — nivelando

PREÇOS ACESSÍVEIS — PRONTA ENTREGA

Informações com:

Goiliniis & Socas
Rua Cel. Cordova 24 - Lajes

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

DR. jOÃO COSTA NETT0
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos
Operações: de Estomago Intestino Apendicite Figado e 
Vias Biliares. Tireoide Bocio (papo?. Hérnias Varizes e He
morroidas. Rins e Próstata Utero Ovários e Seios. Tumo- 
reseiu geral. Cirurgia dos Ossos a Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculbse Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres -  Residência 

Rua Correia Pinto, 3 — Tel. 195

Consultorio: Praça Joüo Pessoa (e| cinta do Café CfUZeifO)

Estofaria 3 de Outubro
de Carfos Korb
Estofador diplomado

ESTOFAMENTOS DE:

Móveis, Automóveis, Caminhões, Carros de Mola, Colchões 
pies e de mola, Assentos de carroça, Toldas de qualquer tipo de 
culos, Encerados de todos os tamanhos, Trabalhos de couro, pano 
ro e fazendas.

Fornece serviço rápido e garantido pelos preços 
mais baixos da praça

Avenida 3  de Outubro —  LAJES —  Alem da ponte do

s i ui
vei-
cou-

Cará

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



j u íz o  d e  d ir e it o  ha nrwi
l r 0  DA COMARCA DE LAJES

Edital

t o r r e io  L u g e a n o 5h PAGINA

O Doutor Ivo Ouilhon 
Pereira de Mello, Jujz de 
Direito da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa 
Catarina na forma da lei 
etc.

Faço saber aos que o presen 
te edital virem ou dele conhe
cimento tiverem, que por parte 
de Rudolf Doss e sua mulher 
Da. Heliete da Costa Ribeiro 
Doss, aquele alemão e esta bra
sileira, residentes-em Curitiba, 
Estado do Paraná, nie foi feita 
a seguinte PETIÇãO: - «Exino. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da C o 
marca de Lajes. - Rudolf Doss 
e soa mulher Da. Heliete da 
Costa Ribeiro Doss, aquele a- 
lemão e esta brasileira, respeti- 
vamente comerciante e dona de 
casa, resident ‘s em Curitiba, Es
tado do Paraná, por seu advo
gado infra—assinaJO, com escri 
torio e resiiencia à rua Hercilio 
Luz, cidade do Lajes, vem ex
por e requerer a V. Excia. o 
seguinte: a) - em 8 de Abril
do corrente ano, os suplicantes 
com fundamento no art. 720 o 
seguintes do Codigo de Proces
so Civil, em ressalva de seus 
direitos, ingressavam, no juizo 
desta comarca, com um protes
to judicial, impugnando a vali
dade da venda efetuada por D. 
Julieta da Costa Ribeiro, cons
tante da escritura pnblica lavra
da, em outubro de 1946, no 
Cartorio do 2- Oficio, de João 
Gualberto da Silva Filho (Livro 
69; tis. 6v a 10), á sociedade 
«Imobiliária Ana Costa Ltda.» 
da qual, como socios quotistas 
fazem parte: - D. Anita Ribei
ro da Costa Avila; Clovis da 
Costa Ribeiro e Alcides Flores 
Soares Jor.; b) - que, liavenio 
cessado os motivos justificati
vos do protesto, vem os supli 
cantes dize»- que, desistindo do 
mesmo, o consideram sem va
lidade, porquanto de pleno acor
do e sem qualquer constrangi
mento, ratificam, si isso se fizer 
necessário, a escritura publica 
pela qual D. Julieta Ribeiro da 
Costa vendeu á sociedade «Imo
biliária Ana Costa Ltda.» um 
terreno situado nesta cidade, á 
rua Correia Pinto, fechado por 
cercas de arame, madeira e 
muros de pedra, proprio para 
tddicação, havido em sua mea- 
çãopor falecimento de seu nnr'- 
ito Claricio Ribeiro, cora ela 
concordando expressamente, nos 
termos do artigo 1132, do Co
digo de Processo Civil, nestas 
condições, requerem sejam to
mados por termos a suspensão 
definitiva do protesto judicial

lançado peRs suplicantes em 3 
de Abril do corrente ano, bem 
omo a ratificação da escritura 

constante do livro 69 fis. 6v a 
tb, Cartorio Qualberto Filho 
em que figuram como partes 
L>- Julieta Ribeiro da Costa e a 
sociedade «Imobiliária Ana Cos- 
* Ltda.», e o acordo expresso 

que d lo  a efetivação da mesma
MaotUr-3’ ,10S '.er,nüS do artigo 

Codigo Civil, notificando- 
se dessa atitude dos suplicantes 
a sociedade em apreço, na pes
soa de seu socio gerente Dr. 
Clovis Ribeiro da Costa; os Ta
beliães e Oficiais do Registro 
de Imóveis do levantamento do 
protesto judicial, para que la
vrem e registrem as escrituras 
outorgadas pela «Imobiliária Ana 
Costa Ltda.» e, por editaes os 
interessados na aquisição de 
terras pertencentes a sociedade 
acima referida. - Outrossim, re
querem que, preenchidas as de
mais formabdades legais, sejam 
estes -utos entregues, indepen
dente de traslado ao Sr. Doutor 
Clovis Ribeiro da Costa. - Nes
tes termos, A. esta com os do
cumentos inclusos, dando-se o 
valor de Cr£ 3.000,00 paia o 
exclusivo efeito da taxa jujiciá- 
ria. PP. deferimento. - Lajes, 
23 de Setembro de 1917. - Pp. 
Celso Ramos Branco, advoga
do.» - Na petição, que estava 
devidamente selada e com as 
estampilhas inutilizadas na for
ma da lei, foi exarado o se
guinte DESPACHO: -  A. Como 
requer.-Lajes, 25 9 47. Ivo Gui- 
Ihon. - E como tenham os su
plicantes requerido a notifica 
çào por editaes dos interes
sados na aquisição de terras 
pertencentes á Sociedade «Imo- 
bdiária Ana Costa Ltda », man-f 
dei passar este, pelo qual ficam 
notificados os referidos interes
sados. -  Para os devidos efeitos 
se passou o presente edital quv 
será afixado iio lugar publico 
de costume e publicado na im 
prensa oficial Jo Estado e im
prensa local, na forma da lei, 
ficando ainda uma copia nos 
autos. - Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos vinte e cin
co dias do mês de Setembro de 
mil novecentos e quarenta e 
sete (23-9-1947). -  Eu Waldeck 
Aurélio Sampaio, Escrivão do 
Oivel, o datilografei, o por erdem 
do MM. Juiz de Direito subs
crevo e lambem assino.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível

V EN D E'SE
Dois lotes de terrenos le

galizados na Avenida 3 de 
Outubro. Preço de ocasião.

Tratar na Tinturaria Re
cord

UMA MARAVILHA
O M O  DÊ LO

rca V ictor

0-80
ONDAS LONGAS E CURTAS

De Caríi & Cecconeíio
Exclusiv istas KENNER

„  ..l tttoo Fone 404 — End. Telegr. «LUAR»Julio de CftKtllhos, IMS -  l One

Caxias do Sul
;os finos para homens, senhoras ^  perf .

Apetrec.hos^paraíenis"(raquetes, bolas encordoamento^CLIlua K---------  '
P Â LAS - S A P A T I L H A S  DL LÃ 

JETES- VENDAS POR ATACA D )

T inturaria Ç M
Tinge e lava chapéos, ternos, 
costumes, artigos de 13, meia 
lã e algodão

SERVIÇO GARANTIDO

Tintas de còres firmes 
Praça Vidal Ramos Sanior 
Edificio Hotel Sul América

Ou mo negocio
Vende-se uma boa e grande 

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

Tratar com João Waltrick 
Coelho, na mesma casa.

M iliária "Ana Costa” ltda.
Ven la 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.

Jg )
5 V álvulas RCA

Vendedores nesta praça 

Osni Pires & Cia. Ltda
Praça João Pessoa, 5

YentM e
UMA CMINHONETE marca | 

International de poucvi uso, com 
cabine americana e carroceria 
de aço, com 5 pneus novos to
dos lameiros, capacidade para 
1000 Kls. de carga.

UMA LIMOUS1NE FORD V/S 
4 portas, tudo em perfeito es
tado de conservação e funcio
namento. Ver e tratar com o 
proprietário DORIVAL RIBAS 
à rua João de Castro s/n.

Instituto Latarinense de 
Radioterapia

Anéxo à Casa de Saúde de São Sebastião 

Diretor Clínico: - -  Dr. Djalma Moei Imano
Fiagcm de especialização era radioterapia, nos Institutos de 

Montevidéo e Buenos Aires

Diretor Técnico: — Dr. Paulo Tavares
Curso de especialização em radioterapia, com os Drs. Carlos Fried 

e Nelson Carvalho no Instituto de Radio 
São Francisco de Assis, São Paulo

Instalação moderna da Fábrica «Westinghouse» com a potência de 
220 Kw. e 25 inilampers, permitindo Roeutgenteropia 

profunda, semi-profunda e superficial

R&DIUMTERAPIA
O lnsti/uto possue 115 miligramas de RADIUM, importados dos EE. 

UU. trazendo atestados de eficácia e dosagem 
fornecidos pelo Governo Americano

Força, Elétrica própria,
permitindo tratamento regular e dosagens exátas.

Larg*o íáão Sebastião 
FIO  RIANO POLIS

SANTA CATARINA

—  Doenças e Operações —
de Olhos -  Ouvidos -  Nariz -  G arganta

(CABEÇA E PESCOÇO)

DR, j. ARAU/0
ESPECIALISTA

Interno e assistente do Prof. Sansoii do Rio de Janeiro 
durante 7 anos. Chefe de stra especialidade nos Hospitais 

de Florianópolis durante 9 anos.
D A R A ’ CONSULTAS EM LAJES

do dia 15 de outubro em diante.

Consultorio com instrumental moderno para clinica e 
cirurgia das doenças de sua especialidade. Operações da ca
tarata, dos vesgos, do deslocamento da retina etc. Receita 
de oculos. Tratamento clinico cirúrgico das purgações de 
ouvidos, das sinusites, da o bstruçào nasal, das cefaléas 
crônicas. Operação do labio e do céu da boca fendidos de 
nascença. Broncoscopia e esofagoscopia para retirada de 
corpos estranhos e diagnósticos. Operação na glândula thi- 
rnide (operação do papo).

GERSON LUCE;«aAT \ &  C I A
Representações e conta própria

Rua Correia Pinto, 72 - End. - Telegráfico « LUNAS* - 
» Caixa Postal 81 «Fone 146

L A J E S  — Santa Catarina

Peças e acessórios para
autom óveis em g era l

F O R D  fi C H E V R O L E T
Acumuladores ATLAS EQOODYAR* óleos MOBILOI/, - Pneus BRA
SIL — Ferramentas DUROL1T e II ILL1AM8 — Alacaoos Hidráulicos 
BUDA -  Radios STF. (FART K'AUNER -  Huziuaa SP.tRTON 

Trausformadorew NEON — .leordeous TUPY

Dr. Cândido Ramos Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da Conceição, H — RIO DE,JANEIRO
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/> V  de OSNI TOLEftlTIfJO DA SILVA
K  Farmacêutico Diplomado á;

Ruâ 15 de Novembro n° 25

V a r ia d o  sort im ento  d e  m e d ic a in e m o a
n a c io n a is  e  e s tra n g e iros  rij

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

rário6 — Homeopatia. K.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA J ’

Vende Barato e é Casa de C o n f ia n ça
— i —  Pregos cie drogjrij f&

EM SETEMBRO DE 1947

Plano
*j u u Ij
,  H Q Ej

Plano
Do Io ao 6“
FT i o N04 I 
RS 14 XF-i

Do 7o ao 12°
ST 17 ÊYl QC8
PR32 LR2G PPIÕ

Todos os títulos contemplado-* serão
LIQUIDADOS. IMEDIATAMENTE

AGENCIA EM LAJES — Rua Marechal Deodoro. 4S *

direção técnica do^rmaceufco diplomado
ANTÔNIO M. V. RIBAS - ^

Grande estaque»:de drogas nacionais e estrangeira» — Com
pleto sortimento de perfumarias e artigos de louieador í>

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação —* Serviço 
caprichoso — Preços módicos — atende à nolle

PRAÇA JOÃO PESSOA -  LAJES

Aero Clube de Lajes
«C am panha pró H an gar»

CONTRIBUIÇÕES EM NUMERÁRIO 
Sr. João Buatim Cr$ 15.000,00
Tte. Cel. Hugo de Castro 5 000,00
Cia. Mercúrio Pinho 2.000,00
Sr. Àlceu Ramos Lisboa 1.000,00
Sr. João da Costa Carvalho 500,00
Dr. Mario T. Carrilho 500,00
Sr. Ulysses Andrade 300,00

CONTRIBUIÇÕES EM MATERIAIS 
Firma Arruda, Lemos & Arruda — 20 dúzias de taboas 
Sr. Carlos Vieira Schmidt -  2.000 tijolos 
Sr. Ezequiel de Moraes Varela — 1.000 tijolos

NOTA: No proximo numero, será publicado uova relação 
de contribuintes.

Pelo A.C.L.

Tenente José Pinto Sombra 
Tesoureiro

Wandyck Silva 
Secretário

Escola M ilitar de Rezende

Chama-se a atenção dos interessados que estão aberta-, as 
matriculas nas Escolas Preparatórias e Militar de Rezende, de
vendo a respectiva documentação dar entrada nas Secretarias 
dos mencionados Estabelecimentos de Ensino, respectivamente 
até os dias 30 do mês corrente e 15 de Dezembro proximo fu
turo

MaiVes esclarecimentos a respeito serão prestados na sede 
do 2‘ Batalhão Rodoviário.

a) Gerson Tavares 
Cap. Ajd. do 2’ B. Rodv.

Bridas dj Ouro
Ü Sr Pedro J. Henriques de 

Amou ii, funcionário federal a- 
posentado e sua exma. esposa 
D. Angelia da Costa Avila A- 
morim, comemorou no dia 24 
de Setembro p. findo, o 50° a- 
nivcrsário de seu enlace matri
monial.

O digno casal jubilado, na
tural desta cidade, onde sem
pre residiram, desfrutam de 
grande estima e consideração 
recepcionou naquele dia, em sua 
aprasivel chacara, as pessoas 
amigas que ali compareceram 
afim de curaprimenta-los. Nesse 
dia achavam-se presentes todos 
os filhos, netos, irmãos, sobri
nhos e parentes, em grande 
numero, do estimado casal.

Aos presentes foi servida 
lauta mesa de finos doces e 
bebidas.

Os nubentes receberam mui 
tos presentes, como delicadas 
lembranças.

Um lu g a r p a 
ra estudar

Nada é mais comum do que 
ouvir-se um rapaz poôre dizer, 
às vezes muito sinceramonte: 
«Eu gostaria de ter um empre
go que mo permitisse estu
dar . . . »

Nuuca isso foi tão fácil como 
hoje. O Decreto-lei 3622 de 10 
de janeiro de 1946, estabelece 
no seu art. 1 ;  «Os estabeleci
mentos comerciais de qualquer 
natureza, que possuírem mais 
de nove empregados, são obri
gados a empregar, e matricu 
lar nas escolas de aprendizagem 
do SENAC um numero de tra
balhadores menores como pra
ticantes . . .»

E possível, pois, ter um em
prego que permita estudar de 
forma extremamente cômoda; 
com escola de graça e, o que 
é mais, ganhando durante as 
horas de estudo.

E s s a  é a finalidade do 
SENAC: dar tudo para a for
mação do homem do comercio.

VENDE-SE
Em ponto central, um ban

galô de estilo moderno seodo 
taiubem ótimo ponto comer
cial situado numa das es
quinas da rua Quintino Bo
caiuva com 30 mt. de frente. 
Tratar ne sta redação.

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas, 
no Edificio João Cruz à rua 
15 de Novembro — Tel. 44 ;

Residência: rua Benjamim 
Constant, 9

A lu g a m -se  quartos
Com pensão e fornece-se 

comida em marmitas.
• Pensão S.- Antonio — 

sobrado junto ao Mercado 
velho.

Arame Farpado Galvani
zado, Novo, Americano

FIO N- 12 1/2 BWG
PESO 45 quilos liquide, por rolo — ítlETRAGEM 450 

Metros por rolo

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

GALVANIZAÇÃO PERFEITA

MATERIAL NOVO DE USINA

FIOS E ROLOS DUPLOS

Grampos Galvanizados e Polidos para Cerca
N* 1 '  x 9 — Caixas com 50 quilos líquidos

Grandes estoques para pronta entrega
Importadores e Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina: 

COMPANHIA IMPORTADORA “JOBRASIL”
J O I N V I L L E

Consultem preços aos representantes locais:

GODINHO & SOCAS
Rua Cel. Cordova n<> 24 — L A G E S

Oficina mee i nica
“International“

Rua Cel. Cordova s. n.

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

motores em geral

D irigida por com petente técnico
Serviço ropido e garantido

LAJES Sta. Catarina

Dr. Aujor Luz
Médico — Operador — Parteiro

RAIOS X
F.LETROCARDIOGRAFIA 

Ondas Curtas — Infra Fsrmelho — Ultra Violeta 
ALTA CIRURGIA

Consultório: EDIFÍCIO DA TELEFÔNICA — DAS 9-11 e 3-5 
Residência: Rua Emiliauo Ramos 12
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0 m 9 L O r r J .  L a g e a n o

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

' ‘ - h t a r i a
i 11' !le ser®mbr » le i *>47

ü Pro.Mto Mumcipal -le Lajes, resultei •
Cence le hcença-

o art. 157 d.? De* * P°' *e’ ra a ' Combinado com 
outubr. de l t 2 * ,e' eS!adUaI «íe28 de
A Hermes de Uaiii« Pnrt- i 

Admnüstrad, do Merca ,o,
co do Município, de sessenta (óO) dias com todos os 
vencimentos a contar da presente data 
Pref Mumcipal de Lajes, em >9 de setembro de 1947 

Assinado. — Jairo Ra nos' Prefeito Municipal
Po r t a r ia  '

vleo de outubro de 1947 
0 Prefeito Municipal d- Laj» s. resolve:

Conceder licença:
DeÍÍA>ra0 oo ' \ 0 3,1 1H3 d" f)^ e tod e i estadualn /UO, de 28 de r uiuhro de 1912:
A Marieta Zoraiba de Faria» 'aos que exerce o 

cargo de Professor. Pad.ào 0 d . Quad-o Unico do 
Município (Lscola mixta Vju n icipnl le lmboque, 110 dis
trito do Parú), de noventa (90), dias, c<mi tod-s os ven 
cimentos, acoutar Ja presente data

Pref. Municipal de Lajes em 3 de utuhro de 1947. 
Assinado: — Jairo Ramos - Prefeit > Municipal 

PORTARIA
de 3 de outubro de 19 t7 

O Prcleito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder licença;

De acordo com o art. 163. do Dac. reto-lei estadual 
n- 700, de 2S.de outubro de 1942:
A Herondina M iranda Machado q ie exerce o cai go 

de Professor, Padrao C. do Quadro Unico do Município 
(Escola mixta Municipal de Pantano Feio, no disirin. 
de B caina do Sul), de noventa (90) dias.com todos cs 
vencimentos a cmtar da presente dada.

Pref. Municipal de Lajes, em 3 de outubro de 1947 
Assinado: — Jairo Ram os - Prefeito Municipal.

1 ORTA RIA
de 3 de outubro de 1947 

0 Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder licença:

De acordo com art. 103, do Decreto-lei estadual 
n* 700, de 28 de outubro de P'42:

A Guilhermina Laurcntina da Silva que exan*e (i 
cargo de Professor, PadrAoC, do Quadro Unico do Mum- 
cipio (Escola mixta municipal ds Pinheiros Ralos, no dis
trito de Carü), de noventa (íiu) dias, com todos os ven
cimentos, a contar d.i presente data.

Pref, Municipal de Lajes, em <> de outubro de 194/. 
Assinado- — lairo Ramos I releito Alunicipai 

DECRETO
do 3 de outubro de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR: „  . _  , . .
De acordo com o  art. 15, item V, do Decreto-lei es
tadual n- 700, de 28 de outubro de 1942.
Ormnlina Ribeiro ZAiarte para exercer, em substitui- ; 

çáo, enquanto durar o impedimento do respectivo titular 
Sra. üuilhcrrrina L^irentina da Silva, o cargo de «o- 
fessor Padrao C, do Quadro Unico do Município (Lscola 
mixta municipal de Pinheiros Ralos, no distrito de Ca-

fúi percebendo a gratificação prevista em lei.
Pr-f. Municipal de Lajes em 3 deoutubro de 1947. 
Assinado — Jairo I am s — Prefeito Municipal 

/vannyr Monteneg--0 — Secretário 
DE‘ RKT0

de 1 •de «miubro de 1947 
O Prefeito Mumcipal de Lajes, resolve 
NOMEAR
De acordo com o art. lõ, item IV lo Decreto-lei es
tadual n 700, de 28 de Outubro d« 942.
Maria José Freitas para exe eer o cargo do Professor 

Padrfto C, do (J ladro Unicode Município (Escola mixta 
municipal de Tributo, iu listrito de Índios),

Pref. Municipal de Lajes, em 1 de outubro de 1947. 
Assinado — Jain Ramos — Prcteit > Municipal 

Ivaonyr Montenegro — Secretário

Requerimentos Despachados
Dia 2 de outubro de 1947

N" 1000 Dr. Elisiário de Oârt.argo Branco — Transferêucia de 
terrenos -  Sim.

N" 1264 — '■aritulina Maria de Souza - Transferencia de um 
terreno - Sim.

Dia 3 de outubro de 1947
N- 1267 — i’edro Della Uocci -  (Joncessão de un terreno no 

Cemitério -  .Sim-
Dm 4 tic outubro de 1947

NI 8t>5 =  M aria dos Prazeres Amorirn Ortiz -  Transferencia le 
terreno Sim.

N- 1270 — Albino Pedro Gastalüi - Licença para construir um 
galpão - Apresente a planta conforme exige o Sr. 
Fiscal Geral.

N' 1274 — Walnior Berros /?amos • Concessão de um terreno 
no Cemitério - Sim.

Dia G de outubro de 1947
N" 128) — Alcinda Passos Varela -  Còncessão" de um terreno 

no Cemitério - Sim.
Dia 3 de outubro de 1947

N- 12S3 — Mauro Rod.dfc - Aprovação de planta e 1'cença pa 
ra construir um prédio para a Firma São Sebastião 
& Cia. Lt<.!a. - Sim .

N- J287 Jo-é Antunes de Oliveira t- Transferencia de terreno 
- Sim.

71 PAGINA

Linha aérea Lajes-Flo- 
NHiiópolis

Nomeada Agente da «Citai* 
nesta cidade, a firma G >d■ - 

nho Socas
A Companhia Catarinense de 

' Transportes Aéreos, Ltda., re- 
centemente organizada em Flo
rianópolis, acabi de nomear 
m ’U s  Agtnt.es nesta cidsrtc, a 
conceituada tirma Godinho 8» 
Socas.

) pri neiro aviãj d*s»a Com
panhia, cujo prtiixo é P. P: 
SCA, já se encontra na capital 
do Estado, roc< Ihido ao Aeró
dromo « Nereu liamos»; aguar- 
oando a licença da Diretoria 
de Aeronáutica Civil (DAL) 
aí:m de dar .inicio ao tráfe
go-

Breve, portanto, estará nesta 
cidade 0 referido avião, inau
gurando a rota Lajes — Floria
nópolis, enjo feito vem satisfa
zer os anceios da nossa popu- 
I ção, que tirará ligada, por 
via é'ea, à je a pita I e pricipais 
oi dates du interior c.tarin ,-nse.

do Estado ;io dia 9 do cor 
rente, acompanhado do Se
nhor LVoo node Andra
de e S. Exma. esposa, que 
para lá seguiu em gozo de

Cerâmica N. Sra. Aparecida
de jorge Barroso

Deposito permanente Ue TELHAS tipo Francrza$ 
TIJOLOS DE DOIS TAMANHOS:

Tipo menor igual ao cias outras fabricações 
Tipo maior igual aos maiores existentes

V *m ias Em pequena e gran d e escala
Rua Mal. Deodoro — LAJES — Ponte Grande

Mario Teixeira Carrüho
Advogado

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

Residência — Rua Cel. Cordova, n 40  -  Fone SS
Escritório -  Rua 15 da Novembro -  Kdificio .Joio Cruz Jor. - fone (vi 

LAJES - -  Caixa Poxtul n. 19 — Stn. Catarina

ANTONIO RIB n. IRO
BR . NUO

Encontra-se c mvalecendo 
no Hospital >it i Francisco, 
em Porto Alegre, o nosso 
presad- conterrâneo Sr. 
Fel. A tunio -Ribeiro Branco, 
abasta lo criador em Apa
rados da Sorra, Vacaria e 
neste município- E’ pae de 
nosso amigo .jDr. Elisiário 
de Camargo Branco e ir
mão do >i . J a ' Batista 
Riboiro Bran o. S. que foi 
submetido a melindrosa ope- 
lação ciritrgic.1 «stá fora do 
perigo e poderá dentro em 
breve rever o seu torrão 
natal.________ _____________

Vsnds-se
3 rasas send.) Mina» de ma

terial e u::n mixta, à praça 8i- 
j qu ira C.i.noos- 

i ’ Informações nesta redrção.

M a t r i z :

f l o r i a o p n o l i s
Filial Curitiba 

M ostru á r io  em  Tubarão

Carlos Hœpcke S. A. Comércio e Indústria ^  f
FILIAIS EM: LAJES -  LAGUNA—BLUMENAU — JOAÇAB/1 -  JOIN VILE -  S. FRNCISCO DO SUL s

KNDKRECO TELKOUAKICO H O E P C K E

SE C Ç Õ E S DE F A Z E N D A S . F E R R A íiE N S , M A Q U IN A S E DROGAS
I

DESPACHO EM SANTOS

„ a  tiiridie1», Monas » Cambraias Casnmiras, Te i- 
Fazendas nacionais e eatraagm 0olcha3 (-abertor(Mi Acolchoai .s. L’ auos -uri

dos para Cortina» e P _ 1Í90S ee3tampa i >s. Linlms para b
mesa. Lonas, lecidoa r .marinhos, Cliarutos. etc.
para bordar, Perlumana. • ‘ chft,,M de ferro, folhas d < H u  i

F erros  em barras j;ara terrein  ^  louça ^ m a l^ U  vid^s para v
enos “ «alvasadosi ^ f ^ ^ Â n i t a r i a s

___________ r >r«i ir « dr»r«ir, íjà

Armarinhos, ___  (niu.d ,1 . fia,»,1res. *»a-
ul raças,

•amas <io forro o mtvioira, Pintas a 
conservas om gorai, vinhos nacionais e

estrangeiros
Vl ítuciclít w, Bien-Jetas 
Mai]ui na riu

a motor, trioicletas, brlniueloa. 
na.|ilin ir lo  eu  -oral nua ifi-.-inas mavia.-a ' l o l l i e s ,  m s. Pilas, iruiiichos. Ma.-a-

cos, ten-amoiicin uu-a tidos os f i s ,  cofres e cu xo .is  li i, >, fo;>ss, o jn p lc -  j 
to sirti-neato de u i’.eriat m ra  instil i-ges eletrioai, ari l is,  ,iU| m in  I» beue t 
I eiar raadeirt. motores eletricos. etc. 

bi"i>í l i  em gorai, por atacado

etc. Palas, Õiiiunhos. Maca-

.1 <é S o lu m s k
Fern a 1 eceu ! 0 dias en-

r.re nó Senhor José So- ■ li F
biiuusiãi •<it • funcionário do
Departa nonto Psta lual de
Estatistu- . que aqui veio
a serviço aquela repa tiçào. I
8S. seguu para a Capital

(t/entm da (Zentral Motors do tirasillS. Â.
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A P A DÎT A ï ^ casa ^  Procura *er senipre as maiores novidades 
A u n f l  I AL em artigos para homens, s nhoras e crianças

Bua Crreia Pinto, 80

G o r r e i o  L a g e a n o
L a je s ,  I l  d e  O u tu b ro  de 1947__________

I L l i U L  ww- "■

I» ../'ogrmiiíis pt!“ri ilummgo:

«O HOMEM QUE DESAFIOU A MOHTK»

A marca das estrelas a Parnn ount, vai aoreseutar 3' 
nosso público uni dos seus filmes de maior sucesso do ono cor 
rente. Esta sensacional produção — O Homem Que Desafiou a 
Morte, é dirigida pH<> notável direto» Ralph Murpiiy, e tem  nos 
principais papeis, alem ae outros nom:s destacados do Cinema, 
os consagrados astros Nds Astlier e Helen walker.

Eis o grande cartaz para hoje, domingu, às 7 e 9 Horas, 
e amanhã, segunda-feira, ás 8 horas.

— o —
Nas Vesperais de hoje, ás 13.30 e 16 Horas, serão exibidos i» 

seguintes filmes: O MI5TE’RIO DO ORIENTE e A PRAGA Ur 
MÚMIA, na primeira sessão: e A ESPIÃ DE ARGE’LL1, na se 
gunda sessão.

o  —

TERÇA FEIRA, dia 14 — A BELA DE YUKpN.
Este grande e belo filme em Tecnlcolor, que tanto agra 

dou na sua exibição de Quinta Feira última será novaracnte exi
bido, a pedido de numerosas pesscas, que ainda não pnderan 
assistir a esta belíssima produção da RKÜ-Radio. Haverá uma 
UNICA exibição ás 8 horas.

LAGES E SUA VIDA CAT0’L1CA
Para satisfazer grande número de pedidos, este primeiro 

Jornal de Lages será exibido, ainda hoje, domingo nas duas 
Sessões das 7 e 9 horas, e amanhã s->gunda-foira ás 8 horas 
Estas são as últimas exibições em Lajes, pois em seguida estr 
filme vai ser exibido nos demais Cinemas do Estado e do Bra
sil.

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

Faço saber que está era meu 
cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, à 
rua Quinze de Novembro nu-

mero dezesseis, para ser pro 
testada por falta de pagamento 
uma Duplicata no valor de se
te mil seiscentos e setenta cru 
zeiros (Cr$ 7.070,00) emitida 
por Manufatora de Calçados 
Ltda , estabelecida em São Loo 
poldo, Hic* Grande do Sul, con
tra Henrique Cordova Ramos.

E como não sc tivesse encon- 
frado o senhor Henrique Cor
dova Ramos, pelo preseute in- 

itimo-o a vir pagar a dita Du

FORD Nfl VANGUARDA...
em qualidade e serviço !
• Admire as linhas elegantes do Ford... entre 
num dêles e veja que conforto, que beleza in
terior. Tome, depois, a direção... o seu possante 
motor responderá ao menor apêlo do seu co
mando, com presteza e suavidade. E o senhor 
concordará que Ford continua na vanguarda.

OU ÇA M O M E N T O S  M U S I C A I S  FORD, 
À S 21: 30  H O R A S

AS Tas. FEIRAS: Rádio Nacional, era ondas longas 
(980 kcs) e curtas (30.88 m • 9.720 kcs).
AS 4as. FEIRAS: R ádio Tupi, em ondas longas (1.040 kcs) 
e R ádio D ifusora São Paulo, em  ondas longas (960kcs) 
e curtas (49.22m -  6 095 kcs e 25.50 m  - 11.765 kcs). w

C O N H ECEM O S MELHOR O SEU FORD!

Revendedores nesta cidade:

Comércio de Autom óveis i. Buafim S. A.
plicata ou dar as razões da re
cusa, notificando o deaSe já do ( 
protesto, caso não compareça no 
prazo legal. - Dado o passado 
nesta cidade de Lajes, aos oito 
dias do mes de Outubro de 
mil novecentos e quarenta e 
sete (Srlü-1947). - Eu, João 
Gualberto da Silva Filho, 0- 
ficial de protestos em Geral 
que o datilografei fc assino.

O Oficial de Protestos.
João Gualberto da Silva Filho

Assinem Scrreio Lageano

lvon M&chodo Godinho e

Eloisa Ribeiro Godinho

participam às pessoas de sua amizade o nascimento de suj 
primogênita

MARIA LETiCIA
Rio de Janeiro, 4 de Outubro de 1947

HOJE DOMINGO, á s 7 e 1) Horas
A Paramount, a marca 'las estrelas, apresenta

0 H O iE l QUE 
DESAFIOU A MORTE

Com um grande elenco de artistas consagrados, destacando-se

Nils Aster e Helen Walker

Día 30 do corrente inaugu
rar-se-á o majestoso One 

Teatro Marajoara
Revistas A aencanas

lliretainente da Am érica Ou Niirte p ir a  V .S .
Sobre Economia Domestica -  Arquitetura e Construção -  

Arte -  Atualidades - Cinema - Comércio e Finanças - Jíduca- 
cinnal - Eletricidade e Engenharia - Esportes Jogos e Diversões 

Exercito e Marinha - Fiação - Fotografia - Historia Natural - 
Infantil ■ Juvenil • Lar e Jardim • Literatura Mecânica e Cien 
cia - Modas e Senhoras -  Musica e Teatro - Publicidade -  Re
ligião -  Viagens - Automóveis e Aviação,

Informações com Wandyck Silva 
Caixa Postal £5 =  LAJES
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