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Um ano de governo
Transcorreu em 26 do cor

rente o primeiro aniversário de 
governo do ilustre catarinense 
Dr. Aderbal Ramos da Silva.

Esta data ficará marcada na 
história do nosso Estado, corno 
o inicio de uma nova fase cons
titucional, na qual exercitam-se 
novos valores, chamados a pos 
tos de responsabilidade e que 
nesse primeiro ano revelaram-se 
dignos da confiança pública.

Veste caso está o nosso 
governador Dr. Aderbal Ramos 
da Silva, moço predestinado, era 
quem a grande maioria do elei
torado de Santa Catarina depo 
sitou toda a sua confiança e que 
Deste primeiro ano evidenciou ser digno dessa confian
ça.

0  jovem patrício assumiu o poder num momento 
de transição e teve que enfrentar graves e importantes 
problemas políticos e administrativos que puzeram á 
prova as suas qualidades de habil «Oondottieri* e sere
no governante, dotado de larga vlsio de comando e 
grande patriotismo.

«Correio Lageano» congratula se com o povo cata
rinense por esta primeira etapa constitucional e cumpri
menta o Dr. Aderbal R. da Silva, desejando-lhe uma fe
liz continuidade no governo do nosso Estado.

P A C T O  S IN IS T R O
S Paulo, 23 — Há alguns 

dias vinham circulando, com 
insistência rumores segundo os 
qu >s foi celebrado novo acor
do entre os srs. Ademir de 
Barros e Luiz Carlos Prestes, 
Sentindo-se enfraquecido pelo 
abandono das hostes situacio 
nistas estaduais do vice-gover 
nador Novelli Júnior e numero
sos correligionários seus o que 
provocou a pacificação do 
PSD secção paulista, que pas
sou assim, em bloco uniforme 
a agir na oposição, jnntamente 
com a UDN, PTB, PR, PST e 
PRP — sentindo-se enfraqueci
do por is.so e  mais pelo recen 
de serem provadas as acusa 
ções que se lhe Imputaram pe
rante o govêrno federal, o go
vernador Ademar de B rros. 
como se propalou enviou dois 
emissários com dois destinos 
nas com a mesma incumbência: 
um ao sr. Qetulio Vargas, para 
negociar-lhe o apoio em troca 
de vantagens no seu governo, 
e outro emissário ao sr. Luiz 
Carlos Prestes, com o mesmo 
f n. Da resposta do ex ditador 
não se teve conhecimento. Pre
sume se que tenha sido negati
va, pois a bancada estadual 
oetebista continua em franca 
oposição aos Campos Elísios.

Quanto ao chefe comunista, 
soube-se que cquiecera em en
trar em entendimentos com o 

r, Adernai de Barros. Com e -  
feito tornou-se público e notó

rio em São Paulo o que uma 
comissão integrada por dirigen 
tes do extinto Partido Comunis
ta do Brasil foi recebida, 
no Palácio do Govêrno pelo 
chefe do Executivo. (Tal fato 
diga se *Je passagem, se verificou 
posteriormente aos trabalhos 
desenvolvidos pelo «Qrande 
Conselho Consultivo Rural» for
mado por 15 membros — co
munistas e elementos do gover. 
no paulista — para a orga
nização e arregimentação das 
nassas no Congresso Rural pro

jetado pelos srs Hugo Borghi 
e Ademar de Barros) 
EXIOENCIAS COMUNISTAS

Daquela conferencia, que se 
prolongou por várias horas, os 
lideres comunistas, em nome do 
sr. Luiz Carlos Prestes, firma- 
rãm importante acordo pêlo 
qual se comprometeram a de- 
fendero gMveruo do sr. Ademar 
de Barros “era qualquer emer 
gência e a qualquer preço” 
(s ic )e m  troca das seguintes 
concessões feitas pelo gover
nador:

1 — Soltura dos presos po
líticos pertencentes ao extinto 
Partido Comunista do Brasil.

2 — Liberdade de ação pa 
ra a imprensa comunista no 
estado.

3 — Liberdade e garantia 
pessoal, pelo governo de São 
Paulo, do sr. Luiz Carlos Pres
tes

A guerra ?
Rio, .13 (AN) - O «Diário 

Carioca» publica hoje que o 
Govêrno do Brasil está de 
p o s s e  de informações 
segundo as quais a guerra 
da URSS e seus satolites 
contra as potências ocidentais 
rransformar - se - á em «gue 
ra aberta» dentro de ses- 
senta dias. O Cominform 
já enviou ordons para os 
partidos comunistas— «con
tra a guerra imperialista» 
Prestes estaria, por isso. 
em atividade no território 
de São Paulo sob a proteçáo 
de Ademar de Barros, vi
sando sabotagens.

A açao dos comunistas 
seria dirigida principalmen 
te nos meios agrarios contra 
o pricipal recrutamento pa
ra as forças armadas e pro- 
duçã; dos alimentos e outros 
produtos agrados.

Desembargador Ferreira Dastes
Esteve nesta, cidade o S r  De

sembargador J r  sé Rocha Ferrei* 
ra Bastos, membro do Tribunal 
de Justiça, Vice -  Presidente do 
Tribunal Eleitoral dt> Estado 
e lente das Faculdades de Direi
to e Comércio em Florianópolis 
Sua Excia. foi muito visitaoo e 
levou ótima impressão de La
jes

Br.Milton leite da Costa
Procedente de Florianópolis es

teve nesta cidade o Sr. Dr. Mil
ton Leite, Procurador Geral 
do Estado. Sua Excia., após a 
curta estada de um dia retornou 
á Capital.

llasa Imperial
Inaugurou - se nesta cidade, 

ua parte terrea do Edifício novo 
do Sr. Cesar Andrade, á rua 15 
de Novenbro, Junto ao edifício 
Duarte, uma bem sortida casa 
de artigos finos, sapatos para 
homens, senhoras e crianças, 
artigos para homens, camizas, 
lenços, meias, chapéus gravatas 
e miudezas.

O novo estabelecimento co
mercial dispõe de um grande o 
moderno estoque de mercado
rias para venaer a preços módi
cos, sendo atendido pelos pro-, 
prietários.

A casa «Imperial» tem sido 
visitadissima desde a sua aber 
tura.

Jnão Gualberfco (Ia Silva 
Filha

Regressou de Florianópolis’ 
I o Sr. João Oualberto da Silva 
[Filho, conceituado 2a Tabelião 
de Notas, nesta cidade.

! A mais fantastica realização 
da ciência atômica por * um 

cientista brasileiro
Continua prendendo a aten

ção geral a façanha do cientista 
brasileiro Cezar Lattes, produ
zindo artificialmente o “meson” 
nos laboratories da Universida 
de de Bukeley, nos Estados 
Unidos.

Os cientistas americanos que 
anunciaram a descoberta, pro
metem revelações maravilhosas 
para muito breve, além de ta
char o feito como a mais fan- 
tastiea realização da ciência ato- 
mica.

DESCRIÇÃO DO “MESON” 
“ Meson” é uma partícula ato- 

mica intermediaria entre o pron 
ton e o electron e de grande 
importância como componente 
nuclear. Sua existência foi pre
vista pelo fisico Japonês Yuka
wa que, estudando a natureza 
das forças nucleares e a expli
cação da teoria da relatividade 
chegou a conclusão de que de 
via haver uma nova partícula, 
cuja massa correspondia a cerca 
de duzentas vezes a massa do 
electron, partícula essa necessá
ria á interpretação dos resulta
dos expenmentais relativos á 
desintegração nuclear-.

QUEM E’ O CIENTISTA 
O cientista brasileiro, cujo 

nome é Cesar Mansanto Julio 
Lattes, nasceu em Curitiba, Pa- 
rauá, oud > fez seus estudos pri-

marios, vindo em seguida para 
São Paulo a fim de prossegui- 
los, ingressando na Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras 
secção de Quimica, tendo se for
mado em 1943‘ com 19 anos 
de idade; Logo depois de for
mado obteve uma bolsa de es
tudos, seguindo para os Estados 
Unidos. Ali, nos laboratori«s de 
fisica da Universidade de Bris- 
tol, com os físicos Ochialini e 
Powel começou a estudar afin- 
cadamente as Radiações Cósmi
cas pelo processo das ch pas 
fotográficas. Em seguida levou 
suas chapas para expo las aos 
raios cosmicos á altura de 5 500 
metros, no pico do Chacaltava 
nos Andes e no Lago Titicaca 
na Bolivia. Com os rvsultados 
obtidos, realizou, com a assis
tência dos dois cientistas men
cionados, trabalhos de maior 
envergadura sobre a natureza do 
meson, trabalhos esses qua pu
blicou na revista “Nature” . Con- 
Uidado pelo prof Ernest Law- 
vrence, retornou aos Estados 
vnidos, prosseguindo nos seus 
trabalhos que culminaram com 
a obtenção experimeutal do me- 
sou, agora divulgada com o 
naior entusiasmo pelo proprio 

L&wrence, o celebre inventor do 
cicloton.

Denunciada pelo Ministro da |ustiça a nova técni
ca dos comunistas no Brasil

S. LUIZ, (Meridional) — O le  soberano. Sua técnica é hoje
Ministro da Justiça, falando aos 
produtores locais, em nome do 
presidente Republica, fez
uma advertência contra os no 
vos processos comunistas, ten
do a certa altura difo o seguin
te: “Bera sabeis que o comu 
nismo tocado paru tóra das 
Assembléias Legislativas por im 
perativo da consciência brasi 
leira não mede esforço para 
solapar as fontes vitais de nos
sa existência como país livre

diferente, porque já não se vol
ta para as cidades com insisten 
cia mas antes procura disse
minar a confusão, promovendo 
greves nos centros laboristas 
nos campos, a fim de dtsigre- 
gar os trebalhadores, reduzin
do-lhes y produção ao mínimo 
possível. Sào os comunistas que 
demovem esses trabalhadores 
a viverem nas metropolis, cum 
o unico proposito de despovoar 
as terras férteis do Brasil.»

CONCERTO DORA KO.t/IAR
A Empresa M. A. de Sousa, Ltda. promotora do 

Concerto realizado no seu Teatro Marajoara pela 
consagrada artista e soprano da Opera de Viena - 
DORA IÇOMAR, torna publico o seu agradecimento: 
AO SNR. PREFEITO MUNICIPAL, à CASA H0EP- 
CKE, ao BANCO “INÇO” e á firma BEKTUZZI & 
RltírsS pela gentileza de sua cooperação patroci
nando este magnifico recital de canto, e contribuin
do, assim para elevar a culfira. artistica da nossa 
terra.

Lagos, 15 de Março de 104H

V J
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Dia 27
0  menino Oélio, filho do 

Sr. Vinoeo Camargo, fazen
deiro em Painel.

— Maria Fenize, filha 
do Sr. divino Godoi, rura- 
liata residente nesta cidade.

Dia 28
U jovem José Otávio, fi

lho do Sr. Agenor Varela, 
do alto comercio desta pra
ça e Vereador Municipal.

— A Exma. Sra. D. An
tonia Pereira de Liz, espo
sa do Sr. Juvenal Pereira 
de Liz, fazendeiro em Painel.

Dia 29
Mannei Antonio Wolff, 

filho do Sr. Joié Woltf, do 
comercio desta cidade.

— O Sr. Mario Tetto, co- 
jroprietário do Novo Hotel. I

— 0  menino Cesar Tadeu,( 
falho do Sr. Francisco Bran
co, do comercio local.

— A Exma. Sra. D. Ma
ria Benta Borges, esposa do 
Sr. Outubrino Vieira Borges.

Dia 30
0  Sr. Lidonio Vinhas, 

Gerente das “Casas Per
nambucanas” desta cidade.

— 0  Sr. Aurino Rosa

Chefe da Agencia Postal 
Telegráfica desta cidade.

— 0 Sr- João Xavier de 
Oliveira, fazendeiro era An
tonio Inácio.

— O menino Rogério, fi
lho do Sr. Sebastião Muuiz.

— A Exma. Sra. D. Ma
ria do Canno Silva Castro, 
esposa do Sr. Célio Batista 
de Ca.stro, alto funcionário 
da filial hoepcke desta ci
dade.

Dia 31
O Sr. Indalicio Pires, co

merciante nesta cidade.
— lsis Terezinha, filha do 

Sr. Tito Varela Ramos.
— Celso R. da Costa, filho 

do Sr. Emiliano R. da Costa.
— Edemar de Liz, filho do 

Sr. Eurico de Liz.
Dia I o de Abril

A Exma. Sra. D. Ninha Ra
mos, esposa do Sr. Virgílio 
Ramos, fazendeiro neste 
município.

Dia 2

A Exma. Sra. D. Adelaide 
Batista de Castro, viuva do 
Sr. Euclides Aureo de Cas
tro, residente em Sao Paulo.

— O Sr Luiz Floriani, du 
comercio desta cidade.

C I S N E S
A Vida, manso lago azul, algumas 
vezes, algumas vezes mar fremente, 
tem sido para nós, constantemente, 
um lago azul, sem ondas, sem espumas.

Sôbre ele, quando desfazendo as brumas 
matinais, rompe um sol vermelho e quente, 
nós dois vagamos, indolentemente, 
como dois cisnes de alvacentas plumas.

Um dia, ura cisue morrerá por certo: 
quando ao chegar esse momento incerto
no lago, onde talvea a água se tisne,

«
que o cisne vivo, cheio de saudade, 
nunca mais cante nem sozinho nade, 
nem nade nunca ao lado de outro c isn e !.., 

J U L IO  SALUSSE

Erotides Lemos 
e Senhora

participant ao» parente* • pe»- 
*o*s d» *uts relaçO«» o contrato 
de caaamento de sua filha ZTL- 
DA, com o Sr. Silvio Andrada 
Vieira.

La jea, 18, 3 - 948

Belisdrio Araújo Vieira 
e Sen/jora

participam aot parente* e peito- 
a* dc aaaa relaçQei que sen li-
lho SI/.VIO contratou caaamento 
com a Srta Zitda Araújo Lemoa.

Para Você
A Oraciette Salmon. a gran
de poetisa e autora de «O 
que ficou do sonho»:
«So vence a pequenez! Do
mundo á lei
nada tive dos sonhos.
Mas, sOiihei!»

Oraciette, nós. desconhecidos 
liara você, >»>mos amigos, por
que falamos n uito com você a- 
Iravés o stu livro, e nos com
preendemos.

Oscar Wilde, « Ião comentado 
creador de Doria n Gray, disse 
cerla "Vez:

«Todos nós temos os pés na 
lama, mas alguns olham para os 
astros».

Você. Oraciette, está olhando 
para os astros, você é alguém 
que se levantou, enviando uma 
mensagem belíssima a todos os 
que tinham sede do belo, atra
vés «O que ficou do sonho».

Sua alma de mulher nos en
viou aquilo qne só vbcê mesma 
poderia produzir:

Seu estilo é um emaranhado 
dc poesia e luz, de compreensão 
e bondade. Não esqueça isto.

Sómente alma como a sua 
nos poderia dizer daquele mun
do aparentemente irreal, mas 
Oo uocemente maravilhoso em 
que vivem os poetas, êsses eter
nos semeadores de beleza e es
perança.

E’ pois agradecendo a graça 
que você nos deu de saborear
mos a su< VERDADEIRA POE
SIA, que hoje lhe dedicamos es 
ta mensagem simples de irmão* 
e amigos.

WILSON

Sita E lizib ith  Dischir
Maia um feliz aniversa

rio natalício completará em 
Io de Abril a distinta srta 
Elizabeth Discher, filha do 
Sr. Francisco Antonio Dis
cher, comerciante nesta 
cidade.

Sita . Venceslina Te iu ira  de Fnitas
Regrosou para Curitibanos, 

a Srta. Venceslina Teixeira de 
Freitas, talentosa Professora no 
Orupo Escolar Arcipreste Pai
va” daquela cidade e apreciada 
colaboradora do nosso jornal.

S r li-  Terezinha Dischir
Encontra-se nesta cidade a 

passeio a Srta. Terezinha Dis
cher, Professora no Orupo Es
colar “Arcipreste Paiva” de Cu 
ritibanos e inteligente colabora
dora deste jornal.

Noivados
0  Sr. Silvio Andrade Vieira, 

fazendeiro em Paine/, filho do 
Sr. Beliaario Araujo Vieira con
tratou casamento com a distin— 

I ta arta. Zilda Araújo Lemoa, fi
lha do Sr. Erotides Lemos, 
criadar naquele distrito e de D. 
Genoveva Araujo Lemos.

— Com a prendada srta:
Wilma Vieira Furtado, filha do 
Sr: Dorvalino Furtado, Escrivão 
de Paz em S Cecilia, Curitiba- 
nos e de D: Noemia Ribeiro 
Furtado, coutratou casamento o 
Sr Antonio Dias da Cunha, do 
comercio daquela Vila

Zildo e Silvio 
confirmam

Dorvalino Furtado e Noemia Ribeiro Furtado
participam aos parentes e pessoas de suas relações o con

trato de casamento de sua filha WILMA c»m o sr. ANTONIO 
DIAS DA CUNHA.

S; Cecilia - Curitibanos 18-3 948 ÍTÍLMA e ANTOiUO 
noivos

Pai Perdoai - Lhes. Porque Des Não Sabem
0 Que Fazem

Alguma coisa de anormal acontecia.

A atmosfera c a r r e g a d a „ tris,„„haa envol- 
terra estremecia. Nuvens neg íaf a ma|dade
viam a face terrestre como que a ae 
humana com aquela cria'ura «festm.i ■> a ® 
mens. Jesus, o espirito de maior luz que habitara a ter
ra. transbordante de Caridade, exalava -  ultimo suspiro

A salvação da humanidade impôs-lhe missAo amarga 
e sublime. Amarga pela incompreensão dos homens que 
o torturaram e cruçificaram e que ainda boje, pelos atos 
deshumanos; continuam a saorificá-lo da mesma forma. 
Sublime p o r q u e  sua vida foi orar, vigiar, ensinar e
exemplificar constantemente.

Ao lermos seus Evangelhos deparamos sempre cor., 
manifestações de fé, resignaçáo, humildade, amor e perdão.

Do nascimento á crucificação, deu-nos exemplos 
edificantes. Ao nasoer numa estrebaria, presenteou-nos 
com a humildade. Ao morrer pregado na Cruz, entre 
dois ladrões, legou-nos ura dos maiores exemplos de ca
ridade. E  este legado foi suas ultimas palavras. PAI PER
DOAI-LHES, PORQUE ELES NÃO SABEM ü QUE FA
ZEM.

• mu MABCIA

Jnrdim d o passado
Perguntaste uma vez se eu desejo reviver aquêle tempo, 

velho tempo que passei a teu lado. Não! A roseira florida do 
nosso passado, murchou. Não quero mais sentir teu bafejo irônieo 
e desprezível de quando só tu éras perfeito.

O que eu quero cultivar em meu coração é aquela flor da bonan
ça que ficou como a mais suave recordação da minha vida. E* 
a Reminiscência, a flor que enfeita o altar do meu peito, que 
pontifica sôbre o meu mnndo como o mais belo ornato de sua 
gala.

E’ um misticismo extraordinário que sobreleva os astros e, 
como a noite, envolve a terra.

O que eu quero, é cultivar essa rosa que é sozinha uni mun
do de brandura e graça... um jardim de caricias...

E’ a infância que eu venero e que mora em minhaima co
mo uma flor que eleva, perfuma, enfeita e conforta!

E’ o mais belo índice de minha vida! Não és tu que eu re
cordo. cão é no passado que eu penso.

O que em mim habita é a reminiscência daquele tempe 
que ficou em mim como um« florada de afagos!...

Março de 48
MARA REGINA

S e re n id a d e
Os sinos tangem. . . tangem numa vôz melodiosa anui 

ciando a Ave Maria.
E a hora da meditação, do socêgo e da saudade 
Se soubermos viver todos os instantes de nossa vida dai 

do o preciso valor a tudo que nos rodeia, olhemos então’ pai 
onde convergem todos os olhares — o ocaso

O saudoso planeta que ilumina a terra e«conde-se d 
mansmho por detrás dos morros e vemos um cenário maravi

r?i*aSrtnrr° “r .aÜS «nOSSOS c lh°L’ a pin,ura deslumbrante feit pelo Lnador — a natureza. Se observássemos atentamente v< 
riamos que as nuvens tomam outro aspecto e cores "versa 
aquelas que outrora eram amarelas, cor de ouro esfo mais * 
curas, e finalmenle rubras como o sangue ’ *
ros Na.On,ami,n.dr em0S M C0isas que nos ^ eiam  . . . os passi

5 K "  “o * * e m m'bn. ndSoUbpTrea « t
Ä ,  C . Ä ,  K Z  K "

de de alguém^ de alrum* «»»■ saud
.e j. . .  QuTnio 2 ü ! D|°  b e »  o qu
morre, maior aerá a lerenida!" em * * ,e.CÍar ■ lwde qu 
muitaa coisas irreílatidai, revelamos no*«« # : ■ • diz#m<1
1 « j j » ,  como num . C T Ä r * '

nuvens agora sem cor começam T a í I r! ? P° U d° céu e e" ,rí *
•s - . . é a noite que so aiL»ima C<r, “9 Pe9uen«8 

brança da linda tarde de verão * de'Xi,n'lo nos «peHas a R"1

LA JES -  março 1948 
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Defesa Sanitária Animal
a v i s o  ,

A Dependência da lnspetoria Regional da Divisão 
de Defesa Sanitária Animal, nesta Cidade, avisa ao» 
Senhores Criadores estar a disposição do» mesmo», a 
vacina Cristal Violeta contra a PESTE SUINA.

Tendo em vista recente »’ircular do Sr. Diretor da 
Divisão de Defesa ^anitária Animal, poderá a referida 
vacina ser fornecida, exclusivamente, aos Srs. Criado
res, mediante o preço de SESSENTA CENTAVOS a 
dose de UM CENTÍMETRO CU'BICO (aplicaçao intra 
dérmica) ou TRES CRUZEIROS a dose de CINCO CEN
TÍMETROS CU’BICOS (aplicaç&o subcutânea).

A Dependência referida está a disposição dos Sn- 
abares interessados, para qualquer esclareçimento ou 
fornecimento de va^inadores, sem aumento de despeitas 
Além das já previstas.

Despedida
Tendo de deixar esta bela e hospitaleira cidade, 

por força de minha transferência para o Rio de Janei 
ro e na impossibilidade absoluta de poder despedir-me 
dos meus amigos e conhecidos, sirvo me das colunas 
dêste jornal para desincumbir me dêsse indeclinável de
ver oferecendo os meus fracos préstimos no 1* BatalhSo 
de Engenharia (Curato de Santa Cru*).

Lajes, 27 de Março de 19*18.
Cicero Witzel 

Sub-Tenente

Ripas Para Cêrca
INFORMS R com:

- - - - - - - - A ldo A tliii íifle
NOTE: Também possue,

Palanques de diversas Qualidades

Comunicação
J  BOANEROES LOPES & CIA LTDA. , proprietários das 

-»macias FLORA e NOVA (px. Central)* têm a grata satLfação de 
larticipar ao comércio em gera! e aos seus distintos freguezes 
im particular, que em data de 31 de Dezembro passado trans
formaram a firma em Sociedade Anônima conforme contrato re
gistrado sob n° 8.171 na Junta Comercial e publicação no Diá 
io Oficial em 16-3-45.

Para técnico da Farmácia Flora contrataram o sr. firma- 
jeutico Carlos Belo Wagner, que vem substituir o sr* J .  Boaner 
jes Lopes o qual, apóz 20 anos de serviços prestados á nossa 
população, se retira dos serviços ativos da profissão.

pela Farmacia e Drogaiia Flora S/A 
Waltcr H. Hoeschl -  diretor presidente.

Osmar N. Burger -  diretor g-rente 
José R. Lopes Neto • diretor • secretário

Agradecimento
Viuva Maurilia Varela Ramos e familia agradecem espe- 

almente ao Dr Edmundo Wiering. pela assistência medica 
spensada ao seu querido extinto Roberto Córdnv» amos 

Agradecem também ao Revdino. Sr. Bispo Diocesano D 
iniel llostin, quo os confortou com anas orações e siada aos 
-•vdms. padres Frei Bertmo, Frei Aquiles o Padre Luiz Adams.

A todos a sua gratidão 
Lajes, 25/3/48

ju íz o  de d ir eito  DA*CO
MARCA DE LAjES

Edital de'
Praça

O Doutnr Ivu Guilhon P'-rei 
ra de Mello. Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Cataríua na forma 
da lei, etc*

Faz saber aos que o presen 
te, com o prazo de vinte (20) 
dia», virem, que dele tiverem 
c o n h e c i m e n t o  ou a 
quem interessar possa, que, no 
dia dezenove de abril da cor
rente ano fl9-4 948), ás quator
ze horas, na sala das audiên
cias do MM: dr. J.uiz de Direi
to desia comarca, à rua Quin
ze de Novembro, número dezes
seis nesta cidade de Lages, o 
porteiro dos auditórios, ou quem 
•>uas vezes fizer, levará a pú
blico pregão dz venda e arre
matação por quem mais der e 
melhor lariço oferecer acima do 
valor de oitocentos cruzeiros, o 
bem imóvel adiante declarado e 
que foi svparado no arrolamen 
to e partilha procedidos por fa
lecimento de Maria Gertrudes 
de Souza, para pagamento do 
custas, taxos e impomos do re
ferido arrolamento. Na gleba dei 
matos e fachíruis, com a área 11 
superficial de sttecentos e no-1 
venta e oito mil e seiscentos me
tros quapradns, mais ou menos 
situada no lugar no lugar ae 
nomiuado “Retiro”, distrito de 
Carú, desta comarca, obtida 
pela inventariada na medição e 
divisão da mencionada Fazenda 
do Retiro, julgada por sentença 
que passou em julgado, terras 
acidentadas ho seu conjunta con 
tendo sangas banhados verteu 
tentes arroios pedra-ferro etc 
confrontando com terras de O  
sario Corrêa França com terras 
de José Roldão Corrêa com ter 
ras de Francisco Corrêa Netio 
e com terias de Olind < Marques 
Corrêa con s servidões admi
tidas e que foram estabelecidas 
pelos confrontantes uma parte 
somente com a área superficial 
de duzentss mil metros quadra
dos C2OO.0OO.OO m2) no valor 
de oitocentos cruzeiros (CR$. 
H00,00) - E quem quizer arre
matar deveiá comparecer no lu 
gar dia e hora acima menciona
dos sendo o mesmo bem entre
gue ao arrematante que mais 
der acima da aludida avaliação 
de oitocentos cruzeiros depois 
de pago no acto em moeda cor 
rente o preço e mais as custas 
da arrematação facultando se no 
entanto ao arrematante que apre
sente fiador idóneo o pagamen
to do preço e custas dentro de 
três dias. O presente edita! será 
publicado pela imprensa local e 
afixado no lugar público de 
costume na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de La
ges Estado de Santa Catarina 
aos vinte e dois dias do mês 
de março do ano de mil nove
centos e quarenta e oito (22-3- 
48). Eu Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Cível o detilogra- 
fei subscrevi e também assino.

Ivo Ouillion Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civrl

3rande baixa de Preços nas mer
cadorias da casa

“A Capital“
Pela passagem do seu 5* Aniversário

Aproveitem a fazer euas compra» durante e»te mês 
na “A CA PITA L’’, porque além de comprarem ba 
ra to  ainda con correrão  para ganhar uma Bonifica
ção de Cr$ 5 0 0 ,0 0  em mercadorias.

A casa A Capital Faz o seu 5* aniversário, 
por isso está Favorecendo com preços baixos 

nas suas mercadorias.

Casa «A CAPITAL» — Filial— Rua Correia Pinto
Laje»

E s c r i t ó r io  T é c o íc o  c o m e r c ia l
Simon & irmãos Regueira

Edifício MARAJOARA -  2» andar — Salas 9 e 10 — 
Lajes — S. Catarina.

Opéra sobre os seguintes ramos:

Contabilidade - RepresentaçÕCB • 
Consignaçõss - Conta Própria e 

Seguros
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA O 1S- 

TADO DE SANTA CATARINA, DA

Master International Inc.
Geradores para lu* a gasolina - Equipamentos para 
construções - Equipamento» para industria» em geral 

Equipamentos para concretos

Assisem torreio Ugeooo
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Clube do Livro
Esta organização, única no gênero em nosso pais cuja fi

nalidade é difundir o gosto pela leitura fornecendo a seus as
sociados obras de reconhecido mérito literária a baixo jcusto 
tem programado para este ano os seguintes lançamentos: 

Janeiro - O ASSALTO -  Afonso Schmidt.
Fevereiro • PAI GORIOT - Honeré Balsac.
Março - Um Vagabundo Toca eui Surdina - Knut Hamsun 

Abril -  PUSSANGA - Peregrino Júnior 
Maio -  MARIA - Jorge Isaacs. »
Junho -  NOITES BRANCAS Fédor Dostoiewski. 

Dispendendo apenas Cr$ 7,50 mensais você poderá receber 
mensalmente em sua própria casa a obra editada pelo CLUBE 
DO LIVRO- para tanto, basta, preencher o cupão abaixo e re
metê-lo a J. R. de Oliveira - Lajes - Sta. Catarina.

0  Sapato Chie
A sua sapataria

CONTINUA BEM SERVINDO A SUA DIS
TINTA FREGUEZIA

Com um grande, variado s moderno estoque 
de calçados Par.a hom ens, senhoras e crianças, 
aos melhores preços da praça .

Rua lõ do Novembro, junto ao Café Cruzeiro

RETALHOS! RETALHOS!
Variado sortimento, á peso

Casa das Fabricas
Rua. M ir e c h u I  Deuilopo

A O m n iz icã ü  Contábil e Comercial Ltda.
SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

J á  iniciou suas atividades, estando aptà à execução 
de qaalquér sérvíço, para o que'tfispOe de Cunpetentes 

profissionais

Construções em gera l, sob contrato ou adm inis
tra ção . E xetução de projetdv '  orçam entos i  
. *• • cálculos. K.!"i ' h >

• \ o« - ,  1 oeu Síniuilá
Escritórios — R. Quinze de .navembro 13, Lajes.

Av. Alberto Bins 318, Porto Alegre

PIANOS - MUSICA
VELHO PROFESSOR 

RESIDENTE NESTA CI
DADE LICIONA MUSI- 

C\ EM GERAL
Métodos Sintéticos 

Pequenas rep-rrna e peifeit is 
AFINAÇÕES DE PIaNOS

lníorma-se r.esta Vedação

T

J .  B a t a l h a  (1h S i lv e ,ir a
Cirurgião - Dentista

Das 8 ás 12 horas 

Rua Mal. Deodoro, 41
Sala de espera em comum com 
o Ar. Armando Carvalho

D R . JO Ã O  C O S TA  N E T T O
Alia Cirúrgica Doenças de Senhora» -  Parto»

o m « A W p c  :d. F . S » :  S ^ lS £ T £ S ! ii^ “S .
liares. 1 ifyde Bocio (l * 1 1 Tumores em geral. Cirurgin dos Og- 
e Próstata utero ^  A fe ito s  Congénitos e ad-
908 e Articulações. L* rAturas,
qtiiridoh.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende Hospital N S. dos Prazeres e M aternidade Te
reza Ramos - Residência Rua C or m a  I into, 3 -  Tel. 19o

Consultono: Praça Q?L João Costa {em cima do Calé Cruzeiro)

Expresso l.iju rú
Linha de passageiros Lajes - Florianópolis
CAMINHONETES NOVAS, DIRIGIDAS PELOS 

PROPRIETÁRIOS

Saídas quartas e sabados ás 6 horas e nos demais dias da 
semana, quando houver lotação.

Bua Correia Pinto, enfrente ao Clube 1 de Ju
lho — Tel. 117 — Lajes

Sueiedadc II pica La
jea mi

Avjso - Programa

A sociedade Hipica Lajeana, 
avisa aos seus sócios que fará, 
realisar dia 21 de Abril do cor
rente a primeira Próva Hipica 
da temporada de 1 948. «Próva 
México». Saltos de Obstáculo. 1 
Altura Maxima l.lOm. Prémio» 
oferecido pela Remonta e Vite- 
rinaria do Exército Haverá tam
bém uma próva de Doma. Seráo 
montados pela primeira vêz 
quatro animais: Montará um 
domador de cada vêz. Sendo 
que o tíoiuador que se portar 
cora mais brio será o Vencedor. 
Prémio oferecido pr la Sociedade 
Hípica Lajearia. O julgamento 
da Doma será feito pela assiss 
t.encia. Os interessados em como 
petir tanto na Próva México 
comona de Doma poderão insere 
ver se até o dia 21. antes do 
micro das Próvas com Wandick 
Silva. O* Domadores deverão 
sstar munidos de seus arreia- 
mentos apropriados. Serão Fil 
madas as próvas e o Recinto. 
Servirá de ingrésso aos Sócios 
o recibo da mensalidade do 
mês de Fevereiro ee 1948.

Local: Estádio MunicipH.

Wandick Silva 
Secretario.

Expresso Grazzíotin de 
Transportes Ltda.

Rapidez
C o n fo r to

S egu ran ça
DK 3O T 0

Linhas : Lajes - Vacaria - Caxias - Combinação 
com P. Alegre e Ant. Prado ••

Saidas de Lajes, ás 6 horas da manhã diariamente
Informações na Est. Rodoviária

éças e Acessórios
De Soto - Dodg*e - Ford - Chevrolet

I RPÇmS de t a b e l a

J. W dff & Cia.
Rua Tiago de Castro — Fone 116 — Cx. postal 

41 — Lajes

(D m iii. ãit

Ve nde-se um caminhá 
International — K 3— em 
ótimo estado de conservaçãi

W
Info I mações com Nilo 

Sambaquy.

N e g M itu ie  i k v ^ ir ,

Vende-se uma boa casa 
de material com 8. peças, 
porão habitavel, bom terre
no, eut Bi-nto central.

* Tfatár nesta redação

Aseinem «Correio Lageano»

A ANTIGA

f a b  :c a  de  B e b id a s  “ O S A “
DE O/.IVEIROS DE SA’

Dirigida-por competente técnico contratado em 
São 1 aulo, movimentando suas novas e modernas 
maquinas esta apresentando produtos similares aos 
melhores de procedências nadonal e extrangeira

b i t c ' Ï Ï L v ,1a s o s ; i s  ■ A jc u a  tm iicH
W B i r a f f 1* Mf ' KUSS0 / x a r o p e s  PA. 

• " REbC0 n h a q u e K®S k T^ b b m o u t e  • CO.

OSA A MARCA DAS BOAS BEBIDAS
Lajes

-  o  - Santa Catarina

* P O P U L A h

Moderno ®.‘âi>areIKÂ rt i l ^  \ foucade
-  3 .

PR AC A m í n  Vsf ? Jend* » "«Re
içsé -ir.niodito« . ; *

3 1
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P re M u ra  Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N’ 9
de 17 de março de 1948.

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições
DECRETA:

Al t. 1» - Fica aprovado o lotea mento de um terreno sito 
a avenida Marechal Floriano, nesta cidade, de propriedade d» 
Sr. Horácio Lenzi, eom a área de 26.042 fazendo frente para a 
referida avenida e fundos para o riacho do Lagoâo.

Art. 2 o -  Da área mencionada no artigo primeiro, passarão 
ao domínio público 7.747 m2. ocupados cem as ruas.

Ar». 3o -  lvtvogam-se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de março de 1948. 

AssinaJo: — VidaI Ramos Junior 
Prefeito Municipal.

Jairo Ramos 
Secretário.

DECRETO
de 17 de março de 1948.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
TRANSFERIR
De arô: 1o com o art. 66, item IV, do Decreto-lei esta
dual n° 700, de 28 de outubro de 1942:
Odilon Outubrino de Oliveira Couto, do cargo de Fiscal 

de Matança do Matadoiro. Padrão M. para o de Administrador 
do Cemitério. Padrão M, do Qu*dro LPuico do Município.

Prefeitura Municipal de Lajes: em 17 de março de 1948. 
Assinado: — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.

DbCRETO N° 10 
de 17 de marçc de 1948.

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições, 
iiD  RETA-

Art. Io - Fica fixado em sete mil setecentos e dezesseis 
cruzeiros ( $ 7.716 0'»), o crédito aberto pelo art. 3o. da Lei n° 
4, de 2<S de fevereiro de 1948.

Art. 2° - Rcvogam-sc as disposições em contrário.
Pref' it: va Municipal de Lajes em 17 de março de 1948.

A tinado: — Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal;
Jairo Ramos 

Secretário

DECRETO N- 11 
de 17 de março de 1948.

O Prefeito Mumcipal de Lajes, no uso de suas atribuições,
DECRETA

Art Io -  Fica desdobrada, durante o corrente exercício, 
de acordo com os attigos 4o e 5o, do Decreto-lei n° 20, de 8 
de setembro de 1941 a escola mixta municipal de Entrada do 
Oampo, no distrito de índios

Alt 2o - O presente Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicaçá", revogadas as disposições em contrário.

Piefeitura Municipal de Lajes, em 17 de março de 1048. 
Assinado -  Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.

PORTARIA
de 17 de março de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DESIGNAR: J  J

De aoôt do com o art. 6o do Decreto lei n° 20. de 8 de 
setembro de 1941.

Maria Belisária Flenckmaier que exerce o cargo de Profes
sor, Padrão C, do Quadro U’nico do Município, na excola mix
ta municipal de Entrada do Campo, no distrito de índio», para 
reger a classe B da mesma escola, desdobrada pelo Decreto n° 
11, de hoje datado, percebendo a gratificação prevista em lei. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de março de 1948. 
Assiuaco — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

Requerimentos Despachados
Dia 17 de março de 1948,

N° 415 — Galdino João Duarte - Licença para fazer 
melhoramentos em seu prédio - Sim 

Dia 18 de março de 1948.
N 40G — Imobiliária Ana Costa Ltda. • Translerencia 

de casa e terreno de propriedade - Prove que'

N-

N-

N-

N-

N-

N-

pagou o imposto de transmissão devido aoi 
Estado pela venda da casa.

Dia 19 de março de 1948.
401 — Maur > Rodolfo - Aprovação de planta e li-. 

cença para construir um prédio para Antônio 
Waítrick Vieira - Sim.

421 — Elisa C. Bica - Transfeiem-.ia de lançamen
tos de terrenos ■ Sim-

Dia ?0 de março de 1948.
994 — Deoclécio Souza Lopes - Transferencia de 

terreno fureiro - Sim.

Dia 23 de março de 1948.
42ú — Roberto (Jevaerd Ferreira - Aprovação de 

planta e licença para construir à rua João  
de Castro - Sim.

425 Carolina Rodrigues dos Santos • Transferen
cia de terreno - Sim.

413 — José Ribeiro Dias - Transferencia de terre
nos - Sim.

Mario Teixeira Carrilho

Ótimo Negocio
Vendem-se, uma área de 

terra com 14 000.00«) m2.
Í5 000 pinheiros para ser

raria. 10.000 pinheiros para 
I asta Mecânica

UMA FABRICA DE PAS 
TA em perfeito funciona
mento (Juéda de 30 metros. 
Turbina tipo Francís, com 
300 cavalos de força

12 casas para operários.
1 Barracão com 1 2 2 x 8  

mt. e com capacidade para 
3.000 quilos de Pasta em 
24 horas.

Distante «ie Lajes 90 qrii- 
lometros

Distante de Capinza! 100
quilômetros.

Tratar com o proprietá
rio em Lajes Otacilio Gran- 
zotto

A d v o g a d o A u la s  d «  A co rd e o n
( Desembargador Aposentado )

Consultas e pareceres. Ações civis, Comerciais, 
criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

Residência — Rua Cel. Cordova, nm 40 - fone 88
Escritório - Rua 15 de Novembro -  Edifício João Cruz Jo r. -  Fone U6 

L A JE S  =  Caixa Postal n W — St-. Catarina

O acordeonista DÉDÉ 
avisa que está lecionando 
em sua residência, á rua 
Afonso Ribeiro, 22. Forne
ce instrumento aos que não 
possuirem.

i Preços módicos. Procu
rem informações.

c e r â m ic a  N . v i .  A p a r e c id a
de |orge B arroso

Deposito permanente de TELHAS tipo Francezas 

TIJOLO S DE DOIS TAMANHOS
Tipo menor igual ao das outras fabricações 

Tipo maior igual aos maiores existentes

Vendas m  pequena e gran d e escala
Rua Mal. Deodoro — LAJES Ponte Orande

Casa das Fabricas
Comprem tudo por menos, diretomeoto dos fabricos
Completo sortimento de Casemiras - Sedas — 

Brins — Voiles — Chitas etc.

]

Únicos distribuidores dos afamados produtos de lin- 
gerie indesmalhavel VALfSÈRE

Varejo e atacado

T E N D E -S E
uma casa de Material com 5 

peças com Luz e agua bom 
terreno situada à rua Florianó
polis esquina da Praça Joca 
Neves ótimo ponto para negó
cio.

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

V e n d e -s e
Uma boa chacara situada 

no Lagoão, ao lado da Nova 
Xarqueada São Sebastião.

0 ’timo terreno com 50,000  
m2. Tratar com o proprietá
rio Jatir Varela.

Quem perdeu?
Foi encontrado, no Clu

be I o de Julho, um casaco 
de moça, que está deposita
do na residência do Sr. Tito 
Espindola, á rua Lauro 
Mullor, 17.

RITÓRIO D E ADVOCACIA, 

‘EU B CN J- T EC R A *
Jurídica» e sodalc, pela Faculdade dt 

. . . .  do Estado de São Paulo'
l r - í i  . W ' • |
L IO  L A M C X  V IE IR A

rjüftatèiVe Sorieftfpelfc Faculdade dc 
do Fstado do Rio de janeiro ’ „

o de 'iodo e qualquer serviço de sua pro- 
cfveii (doaç&es, testamentos, inventários, di - , 

arcaçâo de terras, etc.), jcriminais, orfanológicas, etc.

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RCSIDÍNOA e ESCBirÓfílO 

Rua Hercílio Lug
L A J E S  '%

Atende chamados para aí ca- 
marcas de 5. Joaquim, Cu ri fi - 
banos. Bom Retiro e Pio doS«».
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JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAGES

Edital de Citação
O. Doutor Ivo Quilhon Perei
ra de Melo, Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.
FAÇO saber aos que o pre

sente edital, com o prazo de 
sessenta (60  ̂ dias, virem ou de
le conhecimento tiverem, que 
por parte de Mancilio Daniel 
Muni;, José do Amaral de Liz 
e Joâo Daniel Muniz, Brasilei 
ros, domiciliados e residentes 
em Painél, desta comarca, me 
foi feita a seguinte PETIÇàO  
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes. - Manci- 
li Daniel Muniz, José do Ama- 
r I de Liz e João Daniél Mu
niz, brasileiros, os primeiros 
solteiros e o ultima desquitado, 
maiores, proprietários, domici
liados e residentes em Painél, 
desta comarca por seu advoga
do e procurador infra-assinado 
vêm, com todo o respeito e o 
devido acatamento, perante V. 
Excia. e n<y exercício de direi
tos que lhe sâo assegurados 
por lei, expor e requerer; -  I) 
Que sâo os Suplicantes senho
res e possuidores de partes do 
imóvel “ Fazenda do Fundo de 
Santo Antonio do Caveiras’,, 
também conhecido por "Taqua- 
ri”, quinhão 36, conforme me 
dição administrativa julgada em 
1883, sito no distrito de Painél, 
desta comarca de Lajes, • 2“) 
Que os Suplicantes adquiriam 
essas partes ideaes por compras 
feitas de Angelina Pereira de 
Inhais, Joâo Maria Borges, Aqui 
les José Borges, Manoel Leoni- 
das Borges, Manoel Antoniu 
Borges, Deoclecio Ribeiro Bor 
ges e Oscar Pereira Borges, 
que, por sua vez, obtiveram 
também por compra, de Guio 
mar da Silva Ribeiro, proprieta 
ria primitiva. -  3 ) - Que a ori 
gem da comunhão - do imóvel 
dividendo data da medição ad
ministrativa já mencionada, quan
do o quinhão 36, coube a di 
ver«os concessionários; 4 )  A 
referida propriedade compõe se 
de terras para cultura, campos 
de criação ê de madeiras de le> 
sendo os seus limites, partindo 
d* um marco cravado no canto 
da estrada que vai a Taquari, 
linha reta até outro marco que 
existe na beira de um riacho, 
deste, mudando de direção, em 
linha reta até um outro marco 
sito no ci no de um morro, dahi, 
novamente mudando de rumo, 
em linha quasi reta, até alcan
çar outro marco que localisa se 
perto da casa de residência de 
Domingos Vitorino Vargas, e 
deste, outra vez mudando de 
luiuo, ao março inicial, ponto 
do partida, - 5 ) São co-proprie- 
tarios do mencionado imóvel, 
alem dos requerentes. Lmo Qui 
lastes e sucessores de Maria 
Paes, sucessores de Joaquim 
Honorio e sua Mulher, D. Lau- 
delina Macedo, sucessores e 
herdeiros de Inocencio da Silva 
Ribeiro, Paulino Daniel Muniz, 
\iuva Finado Vitorino Muniz 
de Moura, Manoel Honorio Ri
beiro e Rosa Maria de Lima, 6 )  
Alem de se conservar em co- 
liium, o imóvel em referencia, 
não se encontra devidamente 
demarcado, muito embora te- 
.ha sofrido demarcação admi
nistrativa em 1883, uma vez que 
suas linhas divisórias, em vir- 
iude do tempo, qu se desapa-

recerara, pelo que, para que se 
cumpra a rigor a divisão, e in
dispensável que também se pro
cesse sue demarcação. E esta 
demarcação deve atender a li 
nha divisória constante do ma- ! 
pa incluso e outros documentos 
exibidos pelos suplicantes, pira 
que se fixem, como justos, os 
os limites acima mencionados, 
7) - São confrontantes d > imó
vel, Bernardo Pessôa, casado, 
Domingos Vitorino Vargas, ca
sado, Msurilio Rufin» de Liz, 
casado, Maria Fermina de J e 
sus Cirilo Xavier Ribeiro su
cessores), Octavio Machado, 
Rosalino Lopes de Liz, Leandro 
Vitorino de Liz, casado, suces
sores de Honorata Inhaia sucas- 
>ores de Luciano Rodrigues de; 
Jesus, sucessores de Angelina i 
Nunes, sucessores de Joaquim 
Salviano sucessores de João 
Francisco Macedo, iierdeiros de 
Angelina Macedo. Teodora Ma 
theus, Antonio Macedo, residen 
te nos suburbios desta cidade 
Carmen Backer Macedo, João 
Macedo, residente em Lugar 
ignorado, sucessores de Joa 
quim Honorio, sucessores de 
Cecilia Macedo, Laurindo Fa
rias, residente, em Bocaina, >-u- 
cessoiPí de José Macedo, Ma
no I Bento de Macedo e sua 
mulher, Graceslau Macedo. 
Residente em lugar ignorado 
-  8o) O direito dos Suplicam s 
par.t propor a ação de medição 
e divisão fnnda-se em direito 
certj Como resultante do pro- 
orio direito de propriedade 
que lhe autorisa o pedido de 
livisáo, »o forma da regra Co 

artigo 569 do Codigo Civel 
também lhe cabe u«ar da de- 
narcatoria, pára qui s“ fixem, 

os limites ou a linha divisória 
ia propnedaae a dividir. -  9o) 
Usando, assim, de um direito 
certo, vem os suplicantes pro 
por ua forma dos artigos 415, 
416 e seguintes do Codigo do 
Processo Civil, concorrenremen- 
te, as ações de demarcação e 
de divisão, afim de que,' de- 
narcada a propnerUde, segun

do as regras processuais e 
->endo a demarcação julgada 
por sentença se prossiga, so
mente com os coiidominos, a 
divisão pela qual se atribuira e 
se adjudicara aos suplicantes, 
peffeitamente definida e limita
da. a parte que lhes compete 
por direito, -  10») -  Existem
no imqvel demarcando e divi
dendo, propriedades e beifeito- 
rias pertencentes aos seguintes 
senhores: Antonio Palhano da 
Silva, Josê Amaral de Liz e Li
no Quilaster. -  11°) Para a
prova dos fatos e direitos ale
gados, alem da copia do Mapa 
da medição e divisão da «Fa
zenda Fendo do Ranto Antonio 
do Caveiras», juntam, os supli
cantes. «s necessários docu
mentos. -  12°) - Assim seudo 
para que se cumpra a intenção 
dos Suplicantes, pedem e re
querem estes que se digne V. 
Excia. ordenar a citação de to
dos os coufrontantes e condo- 
minos acima indicados fazendo- 
se a citação daqueles q ie não 
tenham residência conhecida, ou 
residam fora desta comarca, 
bem cpmo os que, por qualquer 
motivo, se tenha omitido o no
me desta, per edital, segundo 
as regras de direito processual, 
para que thes vejam propor as

'presentes açõos e aleguem, ou 
requeiram, dentro do prazo ret 
digo, regulamentar e ocasiões 
oportunas, o que for a bem de 
seus direitos, ficando desde já 
citados, sob as cominações le
gais, para t°dos os demais atos 
das ações até final ssntença t 
execução. Pedem outrossim, que, 
n<; teor da c>t çã» já se cienti- 
f.qiicin os dicdos os casados 

| j.uitameiite com suas mulheres de 
sua obrigação de «bciiar as res
pectivas despesas cl a oa divi
são, demarcação e do processo, 
pro rata. 13°) — /Requerem,
ainda, os suplicantes, a nomea
ção de Agiimensor, dois Perilos 
e rtspeeuvos Suplentes, para 
procederem á medição e divi
são do «Fundo de Santo Ao 
tomo de Caveiras». — 14°)
Dá se as ações o valor de Crjj> 
3 00ü 00. — 15°) -  Juntam-se 
os .mulos do jus in re dos re 
querenies, protesta-se por to- 
dos os generös de provas, si 
necessário, como sejam vistorias, 
prova testemunhal e depoimen 
to pessoal. Pedem deferimento 
Lajes 10 de Março de 1948. 
(a). Celso liamos Branco, Ad 
vogado com residência e escri
tório á rua Hercilio Luz. Na 
petição que estava devidamen
te selada e com as estampilhas 
inutilizadas ua forma da Lei, 
foi exarado o seguinte despa 
cho: A defiro o pedido. Nomeio 
o agrimensor Sur. Walter Ta
ggessel, suplente o agrimensor 
Alauru Rudolf, peritos os Snrs. 
Antenor Borges e João Dias 
biascüer, suplentes Alfredo Flo- 
luuo e Osvaluu Lenz>, Citem- 
se por mandauo os controntantes 
condomiuos do imóvel dividindo, 
por edital, os ãuzeates, incertos t 
descuiiheciüts, cienie o Dr. Pro
motor. Nomeio Curador á lide 
o Dr. Oany Regis. Lajest 
12-3-948. U) Ivo Quilhon Pe 
reira üe Meio-Juiz de Direito. 
E como tenham os suplicantes 
pe lido a citação,por edital, dos 
r e s i d e n t e s e  domi
ciliados em lugares incertos e 
não sabidos bem como os au
sentes e desconhecidos, mandei 
passar estcr^wlo qual sito e 
chamo a todos os interessados 
ausentes, insertos e desconheci
dos, para todos os termos da 
ação. até final, sob pena de rs- 
velia. Para os devidos eleitos, 
se passou o presente edital, 
que será afixado no lugar pú- 
plico de costume e publicado 
na imprensa oficial do Estado 
e na imprensa local, na forma 
da lei, ficando ainda uma có
pia junta aos autos. Dado e 
passado hesta cidade de Lajes, 
ao primeiro dia do mês de Ou
tubro de mil novecentos, digo, 
aos dozo dias do mês de Mar
ço de mil novecentos e quaren
ta e oito (12 3/948). - Eu, Wal 
deck Aurélio Sampaio, Escrivão 
do Civel, que o datilografei, 
subscrevi e, por ordem do MM 
Juiz, subscrevo e também as
sino

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Fornece -se
Comida em marmita.

Rua Horcilio Luz-Infor
mações no Armazém Sol- 
datelli

Centro Operário

Comércio e Transportes 
C Ramos S. A.

M atriz: FIORIANOPOLIS
Filial Rua Cel. Cordova s/n -  L;,ÍC* Rp 

Caixa Postal 103 — Tekfone o8 lelegr. SOMARC

Secção cÍ6 Vendas 6 Oficina Anexo,
Peças e acessórios para camisnhões INTERNA 1 IONa L- 
FORD e CHEVROLET • Pneus e camaras de ar para cam- 

nhões e automóveis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HAR- 
VESTER MAQUINAS S/A.

Caminhões -  tratores -  maquinas agrícolas e para estra- 
das de rodagem -  Motores Industrias • Conjuntos Elétricos 

Desnatadeiras

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PRATT S/A 
Maquinas de escrever - Maquinas de somar -  Mimiograíos 

DISTRIBUIDORES Da S INDUSTRIAS «NEVE*  
Arquivos -  Fichários de aço - Cofres etc-

Estofaria 3 tfeOutuhro
de Carlos Korb
Estofador diplomado

KSTOFAMENTOS D E :
Móveis, Automóveis, Caminhões, Carres de Mola, Colchões sim 

ples e dé mola. Assentos de carroça. Toldas de qualquer tipo de veí
culos, Encerado» de todos os tamanhos, Trabalhos de couro, pano cou
ro e fazendas. f

Fornece serviço rápido e garantido pelos preços  
mais baixos da praça

/
Avenida 3 de Ootubro - -  LAJES — Alem da ponte do Cará

I n s t i t u t o  U u a r in e n s e  d e  
R a d io te r a p ia

Anéxo a Casa de Saúde de São Sebastião

Diretor Clinico — Dr. Djalma Moellmann

 ̂ 'agem de especialização em radioterapia, nos Ins
titutos de Montevideo e Buenos Aires

Diretor Técnico; — Dr, Paulo Tavares

t urso de especialização em radioterapia, com os Drs. 
Carlos Friel e Nelson Carvalho no Instituto de Radio 

São Francisco de Assis, São Paulo 
Instalação moderna da Fabrica «Westinghouse» com a 
potência de 220 Kw. e 25 inilampers, permetindo Roent- 

genterapia profunda, semi profunda e superficial

R ADIUMTE R A. PIA
mi!ígramas do RADIUM, impor 

tádos dos EE. UU. trazendo atestados de eficácia e do
sagem fornecidos pelo Governo Americano

• Força Elétrica propria,
permitindo tratamento regular e dosagens exatas

Lui-gö de São Sebastião
FLORIa NOPOLIS

Santa Catarina

Vende-se
Duas mobilias de quarto 
uma com_ 6 peças, e a ou
tra com 5 peças, em per.

feito estado d

Preços de 
á rua Cel. Cc 
cio Cenjonári

MM| Correio Layeano
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Orestes Munhoz
Vitimado por um cotapso car- 

diacc, faleceu dia 25 do corren
te nesta cidade o Orestes 
Munhoz de Souza Ribas, com a 
idade de 68 anos.

Velho trabalhador da impren
sa, deixou assinalada a sua la- 
boriosidade em vários orgãos da 
imprensa catarmeuse, como tam
bém na do Paraná sua terra 
natal e em Sâo Paulo,

Como tiponrafo trabalhou ua 
Imprensa Oficial do Estado, ten
do mais tarde fundado em Por
to União o jornal « A folha do 
Povo» que dirigiu por muito tem
po, com brilho.

TransteriHdo residência para 
esta cidade onde deveria exer
cer sua profissão, foi convida
do pelo nosso diretor a assu
mir o cargo de chefe das nos
sas oficinas, cargo este que in
felizmente nâo ponde desempe
nhar por ter adoecido subita- 
i ente.

Em menos de am mês entre | 
r s, Orestes Munhoz se fez a - 1 
preciar por todos com quem 
manteve relações, em virtude 
da sua inteligência, do seu ca-

rater e de seu fino trato:
Ao seu sepultamento compa

receu um grande numero de 
pessoas que foram levar ao ve
lho jornalista o ultimo adeus.

A’ familia do malogrado co
lega apresentamos os nossos 
sentimentos de pezar.

BOM NEGOCIO
S a ip a io  & Almeida Lida. de Curitihanis

tem para vender UMA OLARIA 
e potreiro com a are« de 5 quar
tas de terra — material para a 
fabricação de tijolos e telhas, 150 
em quadro com 3 metros em 
profundidade, com inaquinario 
modenio, cilindro, maquina para 
telhas francezase instalaçâo com
pleta.

Tratar com o Gerente Van- 
Icdirio Cordeiro Sampaio.

Assinem «Correio Lageaao»

Oportunidades á Venda pelo Escritório loridico Comerciei
1 — Duas casas com 6 lotes á rua Frei Gabriel, Cr*60.000,
2 — 30 lotes frente .10  calçamento e campo de aviação por

preços a partir de Cr$. 5.000,00.
3 =  Duas casas com terrenos, próxima a Catedral e na

Ponte Grande, a Cr$ 15.000,00 cada.
4 — 70 lotes com preço a partir de Cr$ 3.000,000 cada.
5 — Chácaras diversas nesta cidade, Itajai e Florianópolis

e Vacaria.
6 — 120 colonias especiaes, com ou sem pinhal, por preço

a partir de Cr* 10.000,00. neste municipio, distando 
70 Kms. da séde, ou toda a arêa de 15.000,00 m2. in
clusive uma serraria por ser montada.

7 — 77.000 m2. nas margens da Ponte Grande p o r
Cr*. 80 000,00. .

8 — Uma Caminhonete International por Cr* 40.000,00.
9 — Um reboque Bantam americano, oroprio para Jeepe

Cr* 8.500,00:
10— Lote na Praça Jóca  Neves (Centro) Cr$ 15-000,00.
11— Lote na avenida Marechal Floriano CrS 30.000,00 15 

metros de frente e com calçamento.

—o—

Mais informações com DR ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO, 
á  rua Aristiliauo Ramos, 5 — Tels 16 e 54 -  Caixa Postal 54 — 
End*. Tel°. «ELIBRa NCO» -  Lajes -  S. C.

Instalação nesta c i
dade de umà fabrica 
dos afamados Azule
jos e mosaicos sin

téticos
O conhecido industrial desta 

cidade Sr. Juão Jorge da Silva, 
comprou por alto preço a ex
clusividade para o Estado de 
Santa Catarina da Patente Fe
deral n° 28-828 que autoriza a 
fabricação no Brasil da inven
ção argentina dos Azulejes e 
Mosaicos sintéticos, pizos cali- 
fornianos t  graníticos, de brilho 
natural.

O processo em apreço ó in
teiramente novo e provocou uma 
revolução na tabricaçâo desse 
importante material. tào neces
sário ás construções e ao bem, 
estar higiénico das populações.

Os Azulejos e Mosaicos sin
téticos, de incomparável brilho 
natural, são fabricados a frio 
pelo processo patenteado e seu 
consumo é preferido em virtude 
da beleza de seu brilho, de sua 
resistência, de sua impermeabi
lidade e do seu preço mais 
baixo.

São fabricados nos tamanhos 
de 15x15, 20x20 e 40x40 com 
as espessuras adequadas, pró
prios para os mais finos pizos 
e revestimentos de banheiros, 
cosinhas, varandas, entradas, 
copas, terraços, escadas etc.

Muito em breve serão expos

tas amostras desse material já-1 
fabricado nesta cidade. E’ pen 
sarnento do concessionário Sr. 
João Jorge Silva montar fabricas 
em outros pontos do Estado 
afim de poder atender as va
rias reg'Ões interessadas.

R  A  D  1 0  S
Zenith Milliard 

Philips
Amoldo Heidrich

Correia Pinto 68 — anti
ga Casa São Luiz

Negocio de ocasião
VENDE-SE

Uma boa casa de material re 
formada recentemente, com 5 
quartos todos com luz direta, 
sala, varanda, cosinha. dispensa 
quarto de banho com instalações 
e agna quente e fria.

Ponto central e bom terreno:
Tratar com Agenor Varela

Vendem-se
LOTES: de bons terrenos á 

80 metros da Ponte do Cará 
em direção á Fazenda Experi
mental de Criação. Tratar com 
Agenor Varela e Aderbal Neves

Or. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas 
no Edifício Joâo Cruz à rua 
15 de Novembro — Tel 44

j Rua O I . Aristiliano Ramos, 8

Wincharger I
Cataventos 

6 12 32 e 110 Wats

Baterias de vidro
para todos os tipos

Amoldo Heidrich

Correia Pinto 68 — Anfi-
ga Casa São Luiz

Imobiliária "Ana Costa" Ltda.
Venda d6 lotes e casas, den - 
fro do perímetro urbano zo - 
na a vista e a prestações.

Tratar com Clovis aa Costa 
Ribeiro e Darcy Ribeiro.

Gerson Lucena & Cia.
Pcçras e Acessórios para Automóveis em Geral

FORD e CHEVROLET
=  Representações e Conta Própria =

RADIOS OLEOS
«Philco» Mobilóil

Concessionários

ACUMULADORES 
Atlas e Good y »r

ACORDEONS
Tupy

TRANSFORMADORES 
Com  voltímetro

PNEUS
«ôrasil»

FERRAM ENTAS 
Durolite e W illiam s

BUZINAS
Sparton

MACACOS HIDRÁULICOS 
Buda

PNEUS BICICLETAS
Orion

Fone -  146 Teleg. — « LUNAS » Cx. Postal 81 - Lajes S. C.

^ * i . i  » ,
Comercio de Automóveis João Ruatim 8. A.

Conselho Fiscal
De ordem do Sr. Presidente convido os Srs. mem

bros do Conselho Fiscal do Comercio de Automóveis 
João Buatim S. A., para uma reunião especial no dia 
30 de Março às 9 horas, na séde social, a fim de de
liberar sobre assunto relativo ao Capitulo 111, art. 9. § 
3- doa Estatutos soõiais^
* Lajes, 24 de Março de 1948,

Juvéncio Muniz 
. , Diretor Gerente

=— — Caminhões 41 De Soto‘—
4 e 6 toneladas — Para pronta entrega

-----  Chassis especial para ônibus------

J. Wolff&Ga.
Rua Tiago de Castro — Fone 116 — Cx. postal 41 — Lajes

--- ---------------- ---------  - U n  ' ■ . . .  . . --------  — -----

Carlos Hœpcke S. A. •. oméreto e Indústria‘.nLf

FILIAL EM LAJES; — LAGUNA,
KNUKKKÇO

"VH

ELORt.VNijP OLIS „
*ui; '•'!Fili»?'W lri£ib*
i</i Mts-Vrt&vltf em T u btri»

...jfjÇííM#«! « Î B f W  • ■
•1 iJ.lî'Uf ,

F a z e n d M  Acolchoado«. Pano* para
-.-.Vil ' ‘ r io -r L o n a í,1' ! ^ ; ^ * .  rayon liso» eestampado«, Linha* para border « serzir, L i

fe r r o a  c o n ^ V r i h a p a a “" * 0 lirro,' «olha. de A ndres.
I nos

I a r  r r r  r r s r s i Â r  ̂ ....... ««»•.

BLUMENAU — JOAÇARA — JOIN VILE
TEL.KQB.AF1C0

—-S . PRANCISO DO SUL

m u  i.t i r mH O E P C K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS
e Cambraias Oasemiras, Teci

Agencia
I u

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS

rras para louça esmaltada, v.dros para vidraças,
de forro « /

estrangeiros
M o to c ic le ta s , Bieieletas a motor, tricicletas, brinqtiMdos.
M aquinaria em geral para ofioinas tueeanicas. fundições, ato. Talas, Guinchos, Maca

cos, ferramentas para todos o» fins. cofre» e caixetas de aço, fogões, oo-npU- 
to sortimento de material para instalaçqes eletrioa», arados, maquinas d* b*n*. 
fe ia r  madeira, motores «letricos. etc.

D rogas em geral, por atacado
Agentet d a  Gtr tra i á#jtara da H ratil S. A.
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maiores novidades
em artigos para homens, senhoras e c. ianças

Bua Correia Pinto, 80

A CAPITAL A casa que procura ter sempre as

Correio Lageano
Lajes, 27 de Março de 1948

YVSV ^*l'.,j8OT’3|,r)0>< 'W ■*
■L

CHARLES BOYER
E IRENE DUNE
NO ORANDE FILME ,
•‘E O AMOR VOLTOU”
Temos a s s i s t id o ,  já. diversos filmes, de Charles Boyer ao 

lado de falgurantes estrelas, e sempre produções de alto valor 
artístico.

E’ a primeira vez , agora, que vamos apreciar o notável 
a'or francês, ao lado de uma artista de real valor, muitas 
tezes estrela de produções consagradas — Irene Dnne, que se 
cestacou sempre, por suas interpretaç&es magistrais.

E o Amor voltou é um filme que se assiste com grande 
pr <7,er e até encantamento. Por soa direção, sua montagem, e 
a iraa de tudo pela notável, magistral interpretação, esta produ
ção excepcional da «Colurabia» é, sem favor, um dos mais be- 
l<•» espetáculos do ano.

E’ o cartaz do Marajoara, de Domingo, ás 8 horas.
(iARY COOPEjR

Estará amanhã no «Carlos Oomes»
Numa produção emocionante, sensacional, tão do gosto 

c multidões, vamos ter amanhã, no Carlos Oomes, o grande 
a t i s ta  üary Cooper, sempre empolgante e despertando entusias-, 
r E ta produção estupenda intitula se O Orande Segredo 
que é presentala pela marca dos grandes filmes — a Warne. 
Bros.

CO N H EC
MELH3H

E o protegemos melhor do que ninguém, porque, 
como Revendedores Ford, só nós podemos oferecer:

Ahemiro Francisco de Souza 
e Senhora

participam aos parentes e pessoas de suas relações o nasci
mento de sua filha Lourdes Salete ocorrido dia 19 do cor- ,

I - M o râ n U a » f o r *  a tp a t lu ll io d o »  q u e
conhecem seu Ford de “flo a pavio".

t  - M é ta d o i a p ro v a d o » palm fa b r ic a
que diminuem o custo do serviço.

9 • fo rra m  anta » a tp a tla lo  p o ro  •  f o r *

que facilitam o serviço, poupando 
tempo.

OUÇA
HO.HENTOS « O S te M S  « M

Tvpl. • ™ , c n d “ S p9ou lo, •"««Adio Oltu»oro , OJ ( ,9 .W  »  *
lona«’ i94C go „  - 11.7S5 ke»)- 
6.09S kci • » •* ' m

ß

4 • Pmçm$ Foré logltlmu» que se ajus
tam eom precisão e duram mais.

T r a g a - n o s  o  seu id rro  o u  c ç é a i n h p f f ^ '  
F o r d  p o r  a  u m a  i n s p e ç ã o  p e r r  o d r ç o .  

A q u i , ê l e  s e  s en t > rà  " e m  
e o s e n h o r  t a m b é m !  ji ‘ í~r • • *r •

í

Revendedores nesta cidade:

Lajes 25 • 3 • 948
1

Comércio de Automóveis J. Buatim S. A .

Hélcio de Menezes 1 L a r  e m  fe s ta s 0 novo comandante da Policia M ilitar
Por decteto do Gover

nador do Estado, Dr. Ader 
bal R. da Silva, foi promo
vido ao posto de <’oronel 
e nomeado c< mandante da 
Policia Militar do Estado, o 
distinto oficial Ten. Cei. 
João Alves Marniho.

Cândido Batnpi
Acompanhado de sua exma.

familia regressou de Caxias o 
Sr. C ndido Bampi, industrialis-
ta aqui residente.

Prol- Ira jano  Sousa
Viajou para a capital do Es

tado, o Professor Trajano Sonsa 
lente da Escola Normal Vi
da! Ramos, desta cidade,Encontra - se nesta cidade Com o nascimento de Laura 

o «'ontador Sr. Hélcio de Maria encontra-se em festas o 
.vJenesies. operoso F isc a l  do lar de nosso prezado amigo 
1. A. P I que veio assumir Dr. Elisiário de Camargo Br»n- 
a chefia dos serviços dêsse co e de D. Glorinha Sá Brito 
Instituto em Lajes. 1 Branco sua DD - consórte.

lose da Silva Hones
Regressou de Porto Alegre, 

onde encontrava-se a négocies, o 
Sr. José da Silva Gomes, proprie 
tário da «Joalheria Gomes* des
ta cidade.

Vidal Passos Filho
Encontra - se nesta c'dade, a 

pa»seio o Sr Vidal Passos Filho, 
|com-r. ia ite em Laguna.

Amanhã -  Domingo ás 8 horas no MARAJOAKA
A «COLUMBIA — grande marca que nos deu já «A’ Noite Sonhamos» e «Gilda» e em breve 
nos dará: A volta de monte cristo, Aladiu e n princesa de Bagdad e ü filho de Robin Ho ri

vai apresentar amanhã: (,a’
CHARLES BOYER e IRENEDUNE

Na super Produção de grande beleaa:

E o amor voltou
um dos mais belos espetáculos da presente temporada ! Adorável! Ramantico

inesquecivel !

no C A R L O S  G O M E S
um program a formitlavo

GARY COOPER uma produção Estupenda, sensacional, que suplanta tud

0 Grande Segad o
UM ESPETÁCULO M E M 0 R VEL

Que foi apresentado até hoje
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